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FORSKRIFT OM INNFØRSEL OG UTSETTING AV FREMMEDE ORGANISMER - 

HØRINGSUTTALELSE 

 

Vi viser til deres brev av 12.5.2010 angående høring av forslag til forskrift om innførsel og utsetting 

av fremmede organismer.  

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 14 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen nærmere 600.000 medlemskap. En av hovedoppgavene til FRIFO er å 

ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder 

naturgrunnlaget for å drive friluftsliv og tilrettelegging for aktivitet. Som ledd i dette arbeidet er 

FRIFO selvsagt opptatt av hvordan vi forvalter norsk natur og det biologiske mangfoldet.  

 

Spredning av fremmede organismer er en økende trussel mot det biologiske mangfoldet og er 

gjennom det en av de store globale miljøutfordringene vi står overfor. Det er derfor viktig at vi får 

på plass lover og forskrifter som sikrer at slik spredning ikke forekommer. 

 

FRIFO støtter derfor formålet med forskriften som er å hindre innførsel og utsetting av organismer 

som medfører eller kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet, (jf § 1). 

 

For å oppnå den ønskede effekten er det viktig at regelverket blir enkelt og lett forstålig, noe vi ikke 

opplever at det foreliggende forslaget har blitt. Særlig synes vi at Liste II (organismer det er forbudt 

å innføre) gjør dette forvirrende og unødvendig komplisert. 

 

FRIFO mener at forskriften bør ha som utgangspunkt at all innførsel og utsetting av fremmede 

organismer er forbudt. Det vil også gi et klart og tydelig signal om at innføring utsettelse av 

fremmede arter ikke er ønskelig.  Med et slikt utgangspunkt kan det lages lister over: 

 

 organismer som fritt kan innføres, men ikke settes ut 

 organismer som fritt kan innføres og settes ut 

 organismer det kan søkes om, enten for innførsel eller utsetting 
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De organismene som ikke står på disse listene er da forbudt å innføre. På den måten vil vi få en 

vurdering av hvilke arter det vil være uproblematisk å innføre og eventuelt sette ut, framfor en evig 

vurdering av hvilke arter som skal være forbudt å innføre. 
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