Protokoll
Fra møte i faggruppen for fremmede organismer og handel med
truede arter (CITES)
Dato: 09.09.2019, kl. 09.00-15.30
Sted: VKM – Sandakerveien 24c – Store møterommet
Møteleder: Gaute Velle

Deltakere
Gaute Velle (leder), Anders Nielsen, Eli K. Rueness, Kjetil Hindar, Lawrence Kirkendall, Katrine
Eldegard, Johanna Järnegren, Erlend, B. Nilsen, Eva. B. Thorstad, Inger Elisabeth Måren.
Forfall: Lars Robert Hole og Hogo de Boer
Fra Miljødirektoratet via Skype: Sunniva Aagaard, Håkon Holand, Egil Postmyr, Esten Ødegaard og
Jarle Steinkjer
Fra sekretariatet til VKM: Martin Malmstrøm

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Ingen hadde noe nytt å melde i forhold til habilitet.

2. Møteinnkalling
Ingen innvendinger.

3. Nytt fra sekreteriatet
VKMs nye direktør, Cecilie Rolstad Denby, presenterte seg for faggruppen.
Det ble på forrige møte diskutert om den eksisterende beskrivelsen av faggruppens
ansvarsområde var dekkende. Dette ble tatt oppigjen nå og det ble enighet om å få endret
teksten til:
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"Faggruppen vurderer om innførsel, utsetting og hold av fremmede organismer
kan utgjøre en risiko for biologisk mangfold i Norge. Andre forhold som kan
påvirke biologisk mangfold inngår i gruppens arbeid. Faggruppen vurderer også
søknader om import, eksport og listeforslag under CITES-konvensjonen, som
regulerer internasjonal handel med truede arter." Martin tar dette videre med
kommunikasjonsavdelingen.

4. CITES - Generelt
Sunniva Aagaard presenterte CITES for faggruppen og greide ut om oppbyggning, funksjon,
de ulike listene og hva VKMs rolle innebærer. Det ble også gjennomgått importtall fra de
siste 10 årene og utviklingen ble diskutert.

5. CITES – Kommende oppdrag
Miljødirektoratet informerte om kommende oppdrag innen CITES. Isbjørn skal vurderes i
forbindelse med handel med skinn fra Canada på Svalbard. Utkast til diskusjon er ventet uke
38-38. Det er varslet et ønske om at dette arbeidet skal ferdigstilles til sommeren 2020.
Det er også aktuelt med et oppdrag på vurdering av papegøyer, og deres status under
forskriften om fremmede organismer.

6. CITES - Gruppeoppgave
Eli Rueness presenterte bakgrunnsinformasjon for det varslede oppdraget om vurdering av
handel med isbjørn.
Det ble gjennomført en gruppeoppgave der handel med Hartmanns zebra ble brukt som
eksempel på hva slags informasjon som må innhentes og vurderes for en NDF.

7. Rensefisk - godkjenning
Gaute Velle ledet gjennomgangen av rapporten. I all hovedsak var faggruppen svært
fornøyd med hvordan oppdraget ble løst, men det var ønskelig med litt mer agumentasjon
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for de ulike konklusjonene, samt at usikkerheten ble gjort tydeligere. Konklusjon: Rapporten
er godkjent så fremt påpekte aspekter blir rettet opp/forbedret.

8. Pukkellaks
Kjetil Hindar oppdaterte faggruppen og Miljødirektoratet om status på dette prosjektet. Data
for årets invasjon holder på å samles inn, og metodikk for risikovurdering er fastsatt.
Prosjektet er således i rute.

9. Nye prosjekter
Esten Ødegaard fortalte om prosjekter som de vurderer å gi VKM oppdrag på. De har en
prioritert liste over mulige prosjekter og jobber med å koordinere disse med Mattilsynet og
prosjektkoordinatoren i VKM.

10. Nye møtedatoer
Møtedatoene for 2019 ble fastsatt på siste møte i 2018, og formidlet via referatet fra møtet.
Det siste møtet i faggruppen vil da bli 2. desember. Det vil bli avholdt en middag i etterkant
av møtet. Møtet starter kl 10:00 og Agenda for møtet sendes ut i god tid.
Ang møtedatoer for 2020 vil disse bli fastsatt på møtet i desember, men allerede nå er det
klart at det første møtet vil bli Skype-basert.
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