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Vurdering av risiko for bestanden som følge av utførsel av
inntil 12 levende fiskeørn (liste B) fra Norge til Sveits
Miljødirektoratet viser til samhandlingsavtalen inngått mellom Miljødirektoratet
og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 31.01.2019, og ber med dette
VKM om å foreta en vitenskapelig risikovurdering for utførsel av fiskeørn
(Pandion haliaetus) på norsk liste B (Cites appendiks I) med basis i kriteriene
gitt under Washington-konvensjonen (Cites; Convention on International Trade
in Endangered species of Wild Fauna and Flora).

Bakgrunn
Miljødirektoratet mottok 27. april 2020 søknad fra Høgskolen i Østfold om utførsel av inntil 12
levende fiskeørn på liste B til utsetting i Sveits. Det er følgelig behov for en vitenskapelig
risikovurdering (Non-detriment finding - NDF) for utførselen. Formålet med utførselen er N
('reintroduksjon eller introduksjon til naturen') og opphavet er W ('ville bestander').
Risikovurderingen skal brukes av Miljødirektoratet i søknadsbehandlingen.
Oppdrag
Miljødirektoratet ber VKM om en vitenskapelig risikovurdering for utførsel av fiskeørn (Pandion
haliaetus) på norsk liste B (Cites appendiks II), med basis i kriteriene gitt under konvensjonen om
internasjonal handel med truede arter (Cites). Vurderingen skal ta utgangspunkt i resolusjon 16.7
(Rev. CoP17) 'Non detriment findings'.
Ved spørsmål angående bakgrunn for søknaden, bes VKM om å ta kontakt direkte med oppgitt(e)
kontaktperson(er) i søknaden.
Frist for levering av rapporten er 15.05.2020.
Kontaktpersoner i direktoratet:
Håkon Holand, seniorrådgiver, seksjon for fremmede organismer og internasjonal handel
Bjarte R. Heide, seksjonsleder, seksjon for fremmede organismer og internasjonal handel
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Kopi til:
Finne, Merethe Aasmo <Merethe.Aasmo.Finne@vkm.no>
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