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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for Fremmede organismer og Handel med 

truede arter (CITES) 

Dato: 19.09.2016, kl. 10-15 

Sted: VKM, Pilestredet Park 7A 

Møteleder: Vigdis Vandvik  

Deltakere 

Fra faggruppen for fremmede organismer og CITES:  

Anders Nielsen, Hugo de Boer, Eli K. Rueness, Gaute Velle, Lawrence Kirkendall, Nina E. Nagy, Kjetil 

Hindar (Skype), Kjersti Sjøtun 

Forfall:  

Odd Terje Sandlund, Hans K. Stenøien, Jan Ove Gjershaug  

Fra Miljødirektoratet, Arts- og vannavdelingen, Artsseksjonen: 

Esten Ødegaard 

Fra sekretariatet til VKM:  

Maria G. Asmyhr (ref.), Merethe Aasmo Finne (kl. 11-12) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder Vigdis Vandvik ønsket velkommen til møtet. Ingen av medlemmene erklærte 

at de hadde mulige interessekonflikter i noen av sakene som skulle behandles på møtet.  

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent.   

3. Gjennomgang, diskusjon og godkjenning av akvarium-

rapporten 

Kommentarer fra faggruppemedlemmer og oppdragsgiver ble diskutert i plenum. Etter 

gjennomgang av rapporten ble det klart at det var behov for en del endringer i rapporten før 
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den kunne godkjennes i faggruppen. Diskusjonen/hovedutfordringer (gikk på mange av de 

samme tingene som ble diskutert i forbindelse med edderkopp-rapporten, blant annet):  

 Begrepsbruk ved beskrivelse av risiko og sannsynlighet 

 Tydeliggjøring av hvordan de ulike gruppene har blitt vurdert (kun screening versus 

full risikovurdering)   

 

Vedtak: Prosjektgruppen reviderer rapporten før den sendes på elektronisk høring og 

godkjenning i faggruppen. Gaute Velle skal være referee og kommentere på utkast før 

rapporten sendes ut til faggruppen.  

4. Status for prosjektgrupper 

Kjetil Hindar orienterte om arbeidet med australsk ferskvannskreps. Arbeidet nærmer seg 

slutten og rapporten skal etter planen publiseres i november. Prosjektet Chronic Wasting 

Disease (CWD) fase II har hatt oppstartsmøte og kommer etter planen til å gå frem til mars 

2017. CWD-prosjektet er et tverrfaglig prosjekt som involverer VKMs faggrupper for 

fremmede organismer og handel med truede arter, dyrehelse og dyrevelferd, og hygiene og 

smittestoffer. Mer informasjon om dette prosjektet kommer på neste faggruppemøte. CITES 

EU-liste prosjektet nærmer seg slutten og skal etter planen publiseres 7. november. På lik 

linje med CITES CoP17- prosjektet er det kun forventet av faggruppen skal kommentere på 

enkelte deler av denne rapporten.  

5. Nye tverrfaglige prosjekter  

Miljødirektoratet holdt en felles orientering om mulig nytt oppdrag på rensefisk for 

faggruppene for fremmede organismer og handel med truede arter og dyrehelse og 

dyrevelferd. Videre informasjon om dette oppdraget kommer på neste faggruppemøte.  

6. Eventuelt  

Vigdis orienterte om møtet i VKMs hovedkomité.   

7. Nye møtedatoer 

31.10.16 er årets siste faggruppemøte 

 


