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Oppdragsbrev - Rovmidd - risiko for biologisk 
mangfold knyttet til ny bruk 
 
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 bruk av 
rovmidden Stratiolaelaps scimitus (synonym: Hypoaspis miles) til bekjempelse av 
varroamidd (Varroa destructor) i bigårder. 
 
Bakgrunn for saken 
Rovmidden Stratiolaelaps scimitus brukes til bekjempelse av hærmygg i alle 
plantekulturer som dyrkes i organisk vekstmedium. I Norge brukes preparater 
med S. scimitus i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger, spesielt i 
julestjerne og sjampinjongdyrking hvor hærmygg ofte er et problem. Arten er 
unntatt søkeplikt i henhold til forskrift om fremmede organismer § 11. e. 
Miljødirektoratet går imidlertid ut fra at unntaket gjelder til bruk som 
plantevernmiddel i drivhus og dyrkingstunell. 
 
Oppdraget ønskes fordi Miljødirektoratet har mottatt søknad om ny type bruk, til 
bekjempelse av varroamidd i bigård.  
 
Rapporten vil bli brukt til å avgjøre om det blir gitt tillatelse til innførsel og 
utsetting av arten i bigård som biologisk bekjempelsesmiddel mot varroamidd. 
 
Oppdrag: 
1. Miljødirektoratet ber VKM om å vurdere risiko for biologisk mangfold knyttet 

til ny bruk av rovmidden Stratiolaelaps scimitus til bekjempelse av varroamidd 
i bigårder. 

2. Vurdere effekten av endret klima på eventuelle påvirkninger beskrevet over. 
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Juridisk bakgrunn: 
Naturmangfoldloven 
Forskrift om fremmede organismer 
 
Relevante rapporter/nettsteder etc:  
Liste med referanser, lenker 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716  
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/126/  
 
Betingelser: 
Vurderingene og grunnlagene for disse skal så langt som mulig foreligge i 
tabellform og gjøres tilgjengelig sammen med rapporten i digital form.  
 
Risikovurderingsrapporten skal skrives på engelsk. 
 
Det skal utarbeides en oppsummering av rapporten på norsk der relevante 
figurer og tabeller inngår, som er detaljert og omfattende nok til at det kan 
benyttes som et selvstendig beslutningsgrunnlag for norske beslutningstagere. 
Den norske oppsummeringen skal presenteres i en form som gjør det mulig å 
distribuere den uavhengig av selve rapporten, f.eks. ved at den utformes som et 
vedlegg til rapporten. 
 
Miljødirektoratet vil tilgjengeliggjøre søknaden og all relevant mottatt 
data/informasjon for VKM 
 
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 07.02.2023. 
 
Kontaktpersoner i Miljødirektoratet: 

Åsa Alexandra Borg Pedersen, seniorrådgiver, Seksjon for fremmede arter og 

internasjonal handel 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/126/
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Janne Øvrebø Bohnhorst, seksjonsleder, Seksjon for fremmede arter og 

internasjonal handel 

 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Janne Øvrebø Bohnhorst Åsa Alexandra Borg Pedersen 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Kopi til: 

Ingvild Riisberg Oslo   
Vitenskapskomiteen for mat og miljø    

 
 
 


