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Vitenskapelig vurdering av risiko for 
bestandssituasjon som følge av handel med 
pytonslanger 
 
Miljødirektoratet viser til samhandlingsavtalen inngått mellom Miljødirektoratet og VKM 

31.01.2019, samt belastningsfullmakt for oppdrag til VKM på risikovurdering og ber med 

dette VKM om å foreta en vitenskapelig risikovurdering som følge av handel med 
pytonslanger (Pythonidae spp.) med basis i kriteriene gitt under konvensjonen om 

internasjonal handel med truede arter (Convention on International Trade in Endangered 

species of Wild Fauna and Flora; Cites). Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet etter 

Konvensjonen og viser til at VKM for dette oppdraget har rolle som norsk vitenskapelig 
myndighet i tråd med kravene som stilles i Konvensjonen og i henhold til resolusjon 10.3 

'Designation and role of Scientific Authorities'.  

 

Bakgrunn for saken  
 
Cites regulerer internasjonal handel med truede arter. Dette omfatter flere arter av 

pytonslanger, og ved import til Norge er det i utgangspunktet krav om både 

utførselstillatelse fra utenlandske Cites-myndigheter og innførselstillatelse fra 

Miljødirektoratet. Ved (gjen)utførsel fra Norge er det krav om norsk Cites-utførselstillatelse. 

 
Miljødirektoratet mottar søknader for tillatelser for pytonslanger og produkter som 

inneholder artene. Det er følgelig behov for en vitenskapelig risikovurdering (Non-detriment 

finding - NDF). 

 

Risikovurderingen skal brukes av Miljødirektoratet i saksbehandling av søknader etter 

forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora (Cites-
forskriften).  
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Oppdrag:  
1. Miljødirektoratet ber VKM om en vitenskapelig risikovurdering av effekten av 

internasjonal handel med pytonslanger (Pythonidae spp.) og mulige produkter derav, 

med basis i kriteriene gitt under konvensjonen om internasjonal handel med truede 
arter (Cites). Miljødirektoratet ber også VKM om å foreslå når risikovurderingen bør 

oppdateres. 
 

2. Vurderingen skal ta utgangspunkt i Cites-forskriften, relevante artikler i 
konvensjonsteksten og resolusjoner. Vurderingen skal inneholde tilgjengelig 
kunnskap om følgende punkter: 

a. Navn, utbredelse, livshistorie, habitat, rolle i økosystem 

b. Bestander og trender  
c. Nivået av lovlig/ulovlig høsting, avl i fangenskap og handel 

d. Vurdering av trusselen fra handel 

e. Kort sammendrag av andre trusler og bevaringsstatus 

f. Bestandsovervåkingsprogrammer i utbredelsesområdet 

g. Nasjonal reguleringer/lovverk og i utbredelseslandene 

h Dagens forvaltning i utbredelseslandene, inkludert høstingskvoter 
i. Samlet vurdering av datakvalitet 

 

3. Avgrensing: Risikovurderingen gjelder primært de artene som har blitt innført/utført 
til/fra Norge siden 2010 (se vedlegg). 

  

Bakgrunnsdokumenter: 
‐ Norsk CITES forskrift FOR‐2018‐06‐15‐889 

- Konvensjonsteksten, herunder spesielt CITES Artikkel II, III, IV, VII, IX, og XIV.  
- Resolusjon 7.12 (Rev. CoP15) om krav til merking av levende arter i handel på liste I og II 

- Resolusjon 8.3 (Rev. CoP13) anerkjennelse av fordelene med handel med ville arter 

- Resolusjon 8.13 (Rev. CoP17) om bruk av implantat av kodede mikrochip i levende dyr i 

handel 
- Resolusjon 9.21 (Rev. CoP18) om tolkning og utøvelse av kvoter for arter på Cites liste I 

- Resolusjon 9.24 (Rev. CoP17) om kriterier for listing på liste I og II 

‐ Resolusjon 10.3 om vitenskapelige myndigheters rolle 

- Resolusjon 10.16 om eksemplarer av arter oppdrettet i fangenskap 

- Resolusjon 10.17 (Rev. CoP14) om dyrehybrider 
- Resolusjon 10.21 (Rev. CoP16) om transport av levende eksemplarer 

- Resolusjon 11.16 (Rev. CoP15) om eksemplarer fra liste I og II som er oppvokst i fangenskap 

- Resolusjon 12.10 (Rev. CoP15) om registrering av oppdrettere av dyr på Cites liste I for 

kommersiell handel 
- Resolusjon 13.2 (Rev. CoP14) bærekraftig bruk av biodiversitet 

‐ Resolusjon 14.7 (Rev. CoP15) om forvaltning av nasjonalt etablerte eksportkvoter 
- Resolusjon 16.6 (Rev. CoP18) om CITES og livelihood 

- Resolusjon 16.7 (Rev. CoP17) om vurdering av risiko under CITES (Non-Detriment finding) 
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- Resolusjon 17.12 om bevaring og bærekraftig bruk av slanger 

‐ Resolusjon 18.6 om forvaltningsmyndigheters rolle 
- CITES 'Non-detriment findings' background - http://cites.org/eng/prog/ndf/index.php 

- Interpretation and application of quotas for species included in Appendix I: 

http://www.cites.org/eng/res/09/09-21R13C15.php 

 
 

Relevante rapporter/nettsteder etc.:  
Cites.org 
 

Betingelser: 
Risikovurderingsrapporten skal skrives på engelsk med et norsk sammendrag. Publisering av 
rapporten gjøres i dialog med Miljødirektoratet. Vi viser for øvrig til samhandlingsavtalen 

mellom Miljødirektoratet og VKM.  
 

Frist for levering av rapporten er 15.06.2023.  

 

Kontaktpersoner i Miljødirektoratet: 
Håkon Holand, seniorrådgiver, Seksjon for fremmede organismer og internasjonal handel  

Janne Øvrebø Bohnhorst, seksjonsleder, Seksjon for fremmede organismer og internasjonal 

handel 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Janne Øvrebø Bohnhorst Håkon Holand 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
 
 
Vedlegg 

1 Vedlegg 1 Engelsk versjon 
2 Vedlegg 2 Arter i handel siste 10 år 

 
 


