Referat
Fra møte i faggruppen for fremmede organismer og handel med
truede arter (CITES)
Dato: 22.03.2021, kl. 09:00 - 13:30
Sted: Teams
Møteleder: Gaute Velle
Inviterte deltagere:

Fra faggruppen for fremmede organismer og CITES:
Eli K. Rueness, Kathrine Eldegard, Hugo de Boer, Gaute Velle, Anders Nielsen, Lawrence Kirkendall,
Lars Robert Hole, Kyrre Kauserud, Erlend Nilsen, Kjetil Hindar, Johanna Järnegren, Eva Thorstad og
Inger Elisabeth Måren

Fra Faggruppen om dyrehelse og dyrevelferd:
Espen Rimstad, Rolf Erik Olsen og Øyvind Øverli (på sak 7)

Fra HK:
Vigdis Vanvik (sak 4)

Fra Miljødirektoratet:
Esten Ødegaard, Sunniva Aagaard og Øyvind Walsø

Fra sekretariatet til VKM:
Daniel Flø, Julie Rydning og Martin Malmstrøm

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Faggruppeleder Gaute Velle ønsket velkommen til møtet.
Ingen av medlemmene erklærte at de hadde mulige interessekonflikter i noen av sakene
som skulle behandles på møtet.
Alle faggruppemedlemmer oppfordres til å sende en mail til Martin med antall timer
forberedelse som ønskes godtgjort.
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2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Agenda og møteinnkallelse ble godkjent.

3. Orientering om saker som går i Hovedkomiteen
Gaute gjennomgikk sakene som ble behandlet under HK-møtet som var 10. mars. Av spesiell
interesse for FG10 meldes; 1) CRISPR og andre genomredigeringsteknikker – implikasjoner
for risikovurdering er nå i prinsippet ferdig, men det gjenstår å få på plass en kortversjon, 2)
Strategien for VKM 2020-2024 er nå ferdig, med unntak av noen endringer i bildebruk og
layout, 3) Prosjekt på skogøkologi på oppdrag fra KLD er i gang.
På HK møtet ble det også redegjort for prosessen bak å få VKM-rapporter som
publiseringskanal på nivå 1 som følge av at UiO ikke hadde godkjent dette. For å tydeliggjøre
prosessen som medfører publiseringsnivå 1 vil det bli gjort noen justeringer og presiseringer
i VKMs vurderinger som følge av dette.

4. Orientering om progresjon i prosjekt om skogøkologi
Faglig leder Vigdis Vanvik presenterte bakgrunn for prosjektet, hvordan oppdraget er tenkt
løst, prosjektgruppen og hvilke aspekter som det legges vekt på. Hun gjennomgikk de
viktigste egenskapene for god økologisk tilstand og hvilke av disse som skal vurderes. Det
ble presisert at det er mange parametere som burde vært målt og at det jobbes parallelt
med å kartlegge hvilke som eventuelt bør anbefales at legges inn i eksisterende
overvåkningsprogram. Rapporten vil bli oversatt fortløpende til norsk etter hvert som de ulike
delkapitlene blir ferdigstilt (av et eksternt firma), og rapporten skal publiserer kort tid etter
sommeren.

5. Orientering om progresjonen på prosjektet om utplanting av
karplanter i Norge utenfor sitt naturlige utbredelsesområde
Faglig leder Anders Nielsen orienterte om fremdriften i prosjektet. Det er utfordringer knyttet
til å finne fellesnevnere for planter som kan plantes ut uten risikovurdering. Det jobbes med
å utarbeide et flytskjema som skal skal kunne benyttes i forkant av utplanting der ulike
aktører selv skal kunne komme frem til om plantene som skal settes ut må risikovurderes og
i så fall opp i mot hvilke aspekter (spredning, hybridisering, konkurranse etc.).
Den foreløpige versjonen ble sendt på høring til Artsdatabanken og Miljødirektoratet og det
ble avholdt et møte med disse for å diskutere prosjektets videre progresjon.
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Prosjektet skulle etter planen publiseres 1. mars 2021, men status per nå tilsier at denne
fristen antagelig må forskyves grunnet påske og problematikk knyttet til Covid-19.

6. Orientering om ny oppstartet prosjekt om hold av huskatt
Erlend Nilsen som er faglig ansvarlig for prosjektet presenterte bakgrunn og problemstilling,
samt orienterte om progresjon. Foreløpig jobbes det med å få på plass relevant
bakgrunnsinformasjon og hente inn data som er relevant for vurderingen på norske forhold.
Prosjektet er tiltenkt ferdigstilling ila året.

7. Godkjenning av vurdering på «Vänerlax»
Godkjenningsgruppen som bestod av øvrige FG10 medlemmer, samt tre medlemmer fra
Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd konkluderte med at det var en meget grundig og
faglig sterk rapport. Innspillene ellers gikk på at sammendraget ikke var tilstrekkelig
gjennomarbeidet og det ble stilt spørsmål ved om det fremkommer tydelig nok at åpning av
vandringsveiene (som må være hensikten på lang sikt), krever en helt ny risikovurdering.
Vurderingen ble godkjent med forbehold om at sammendraget ble tilstrekkelig
gjennomarbeidet.

8. Nytt fra Miljødirektoratet
Esten Ødegaard presenterte en gjennomgang av arbeidet opp i mot Artsdatabankens nye
fremmedartsliste og hvilke utfordringer som står sentralt i dette arbeidet (e.g. identifisering
av dørstokkarter).

9. Nytt fra sekretariatet
VKM har fått to nye medarbeidere; Jo Skeie Hermanssen og Kjersti S. Kvie som begge er
ansatt på et ettårig vikariat knyttet til arbeid i FG10 og skogøkologiprosjektet. Prosessen med
å ansette ny direktør er godt i gang og det er nå to kandidater som er kalt inn til 2. gangs
intervju. Utlysning av stilling som statistiker er sendt ut på nytt grunnet få søkere til
stillingen.
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10. Eventuelt
Den mulige selvinitieringen om Sars-Cov-2 er til vurdering hos Miljødirktoratet. Det ligger an
til at dette kan bli inkorporert som et ledd i et større prosjekt som ligger inne i en treårsplan.
Årets andre møte som er satt opp som et fysisk møte den 28. mai vil bli avholdt på Teams,
men datoen må muligens endres for å sammenfalle med godkjenning av
stedegenhetsprosjektet. Mer informasjon kommer i god tid før møtet.
Årets tredje møte som skulle avholdes 1. oktober antas å kunne tas fysisk, og ønskes å
flyttes. Da det ligger an til godkjenning av skogøkologi uke 32 (9.-13. august), er det nå
sannsynlig at dette møtet samkjøres med dette. Endelig dato og gjennomføring diskuteres
videre på neste møte.
Forslag til diskusjonspunkter for forekommende møter:
1) Metodikk opp i mot oppdragsgivers behov og gjeldende regelverk (da spesielt
handelsregelverk som Norge uansett må forholde seg til) ble lagt frem som et
2) Oppdatert avklaring på mulig overlapp mellom oppdrag til VKM og til
forskningsinstituttene.
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