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Vitenskapskomiteen for mat og miljø 
Postboks 222 Skøyen 
0213  OSLO Trondheim, 21.02.2023 
  

Bestilling av risikovurdering rødkardinal 

Rødkardinal – risiko for biologisk 
mangfold ved privat hobbyhold 
 
Miljødirektoratet viser til samhandlingsavtalen inngått mellom Miljødirektoratet 
og VKM 31.01.2019, samt belastningsfullmakt for oppdrag til VKM på 
risikovurdering i 2022 og ber med dette VKM om å foreta en vurdering av 
innførsel av rødkardinal til privat hold. 
 
Bakgrunn for saken 
Rødkardinal (Cardinalis cardinalis) er en nord-amerikansk spurvefugl med 
naturlig utbredelse fra Mellom-Amerika i sør til og med Canada opp til Hudson 
Bay i nord. Arten holdes som burfugl og er ifølge the Global Biodiversity 
Information Facitlity (Gbif) funnet flere steder i Mellom-Europa.  
 
Vi mottar søknader om innførsel til privat hobbyhold av arten. Miljødirektoratet 
vurderer hold i utendørs bur/volierer som utsetting i henhold til forskrift om 
fremmede organismer. Det er også kjent at hobbyfugl jevnlig rømmer fra 
innendørs hold i bur. 
 
Rapporten vil danne grunnlag for avgjørelse av om det skal tillates innførsel av 
arten til privat hobbyhold.  
 
Oppdrag: 

Miljødirektoratet ber VKM om å vurdere:  

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: 
 2023/3109 Åsa Alexandra Borg 

Pedersen 

https://www.gbif.org/species/2490384
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1. risiko for biologisk mangfold knyttet til innførsel og privat hold av 
rødkardinal (Cardinalis cardinalis). 

2. mulige scenarier for utbredelse i Norge som følge av spredning fra 
forekomster på kontinentet eller fra privat hold i Norge.  

3. effekter av endret klima på vurderingene beskrevet i punkt 1 og 2 
 
Juridisk bakgrunn: 
Naturmangfoldloven 
Forskrift om fremmede organismer 
 
Relevante rapporter/nettsteder etc:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716  
https://www.gbif.org/species/2490384  
Klimaservicesenter 
 
Betingelser: 
Vi ber om at kriterier og bruk av slike synliggjøres og gjøres tilgjengelige i tabellform sammen 
med tabellarisk framstilling av vurdering av arten(e) som er vurdert. Disse leveres digitalt på 
Excel-format med dokumentasjon og forklaring av bruksmåte.  
 
Risikovurderingsrapporten skal skrives på engelsk med et norsk sammendrag. 
 
Publisering av rapporten gjøres i dialog med Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser for 
øvrig til samhandlingsavtalen mellom Miljødirektoratet og VKM.  
 
Tidsramme 
Frist for levering av rapporten er xx.xx.2023. 
 
Kontaktpersoner i Miljødirektoratet: 

Åsa Alexandra Borg Pedersen, Johan Danielsen, seniorrådgiver, Seksjon for 

fremmede arter og internasjonal handel 

Janne Øvrebø Bohnhorst, seksjonsleder, Seksjon for fremmede arter og 

internasjonal handel 

Hilsen 
Miljødirektoratet 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716
https://www.gbif.org/species/2490384
https://klimaservicesenter.no/
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Janne Øvrebø Bohnhorst Åsa Alexandra Borg Pedersen 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Kopi til: 

Ingvild Riisberg Oslo   
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