
 

 

 

Protokoll fra møte i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter 

(CITES) 09.03.20   1 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for Fremmede organismer og handel med 
truede arter (CITES) 

Dato: 09.03.2020, kl. 11:30 - 14:30  
Sted: Skype 
Møteleder: Gaute Velle 

Deltakere 

Fra faggruppen for fremmede organismer og CITES:  
Eli Runess, Kathrine Eldegard, Hugo de Boer, Gaute Velle, Anders Nielsen, Lawrence Kirkendall, Lars, 
Kyrre, Erlend Nilsen, Kjetil Hindar, Johanna Järnegren, Eva Thorstad (fra kl 12:00) og Inger Lise 
Måren (fra kl 13:00). 

Fra Miljødirektoratet: 
Esten Ødegaard 

Fra sekretariatet til VKM:  
Maria G. Asmyhr, 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.  

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent.   

3. Saker fra forrige møte i Hovedkommiteen 

Gaute Velle informerte om de viktigste sakene som ble diskutert på HK møtet: 

1) CRISPR går sin gang og holder nå på med delprosjekt 6 (om EFSAs 
veiledningsdokument kan benyttes).  
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2) Kunnskapsbehovrapporten diskutert. Primært formatet som ble diskutert. 
Konklusjonen ble at alle faggruppene skulle skrive om teksten slik at den ble mer 
fremtidsrettet, men eksemplifisert med kunnskapshull avdekket i tidligere rapporter. 

3) Så også på Forskningsrådets strategi for de neste 4 årene. HK sender et innspill på 
vegne av VKM.  

4) Miljødirektoratet kom med informasjon om deres kommende strategi.  

4. Diskusjon rundt utkast til mandat for prosjekt om import 
av krepsdyr til hold i ferskvannsakvarier. 

Mandatet ble diskutert og spesielt klima og tid ble gjenstand for diskusjon. Utkastet ber om at 
risikoen som artene utgjør skal vurderes frem mot år 2100 og med fortsatt høye utslipp 
(RCP8.5). Det er lite sannsynlig at utslippene fortsetter slik RCP8.5 tilsier, samtidig som det er 
svært høy usikkerhet forbundet med å vurdere risiko helt til år 2100. Esten reviderer dette 
avsnittet slik at det blir klarere hva som forventes og ønskes.  

Sammensetningen av prosjektgruppen ble diskutert. Gaute Velle skal delta fra vår faggruppe, 
i tillegg til Martin Malmstrøm. Flere fra faggruppen kan kobles på prosjektet for å bidra med 
risikovurderingene eller dersom det er behov for modellering opp i mot klimascenarier 

5. Diskusjon rundt utkast til mandat for prosjekt om import 
av jak, bison og vannbøffel. 

Det ble stilt spørsmål om det må avklares opp i mot om reinsdyr er i hensyntatt når det 
gjelder fullharmoniseringen.  

Esten skal ha møte med Mattilsynet senere i uka og det kan da komme endringer i 
oppdragsteksten etter dette møtet. 

Vil antagelig også komme et tillegg om at også denne vurderingen gjøres med tanke på 
fremtid og klimautvikling.   

Prosjektgruppen ble diskutert. Fra vår faggruppe er det foreøpig kun klart at Erlend Nilsen 
deltar. 
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6. Gjennomgang av pågående NDF på isbjørn og kort 
gjennomgang av mandat for kommende NDF på papegøyer 

Faggruppen fikk anledning til å lese utkastet til isbjørnrapporten i sin helhet i forkant av 
møtet. Prosjektgruppen fikk gode tilbakemeldinger på oppsett og konklusjon. 
Prosjektgruppen jobber videre med rapporten som skal sendes til review i begynnelsen av 
april. Faggruppen får rapporten til gjennomlesing etter review og før godkjenningsmøte 
30.04.20. 

Oppdrag på papegøyer har så vidt startet. Deltagere er Eli K. Rueness, Hugo de Boer og 
Katrine Eldegard (faglig leder) er i prosjektgruppen, i tillegg til Caroline Karlsson, som har 
arbeidspraksis hos VKM våren 2020.   

7. Kunnskapsbehovrapporten 2020 

Ble spilt inn at vi bør følge med på hvilke arter som kan komme hit. Type «Horizon 
scanning». 

Taksonomisk usikkerhet er et vedvarende problem som bør nevnes i FG10 sitt innspill.   

8. Nytt fra sekretariatet 

Martin la frem tilbakemeldingene fra Mattilsynet og Miljødirektoratet på de prosjektene som 
ble gjennomført i 2019. I all hovedsak er begge etater Meget godt fornøyd med jobben som 
gjøres.  

9. Eventuelt 

Muligheten for å selvinitiere et prosjekt på horizon scanning og en oversikt over hvilke arter 
som kan bli en trussel fremover (for eksempel Asiatisk geithams (Vespa velutina)). Martin 
undersøker mulighetene for dette og inviterer Artsdatabanken med på samarbeid, samt 
undersøker hva de har planer om innen sitt mandat på dette området.  

10. Nye møtedatoer 

Resten av årets måter vil bli avholdt 30. april, 22. september og 26. november. 

Det tas en vurdering på om møtene vil avholdes på Skype eller ved oppmøte. Endelig 
beskjed kommer minst 4 uker før møtene. 
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