
Av Beate Sundgård, Rådgiver i naturforvaltning  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fremmede organismer truer stedegne arter – hvordan 

kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? 



Antall fremmede arter øker  

Fremmede miljøskadelige organismer regnes internasjonalt som den nest 

største trusselen mot naturens mangfold 

 



Alle relevante sektorer har sammen vedtatt en 

tverrsektoriell strategi og tiltak mot fremmede 

skadelige arter og målene er å: 

1. Forebygge introduksjoner av skadelige 

fremmede arter  

2. Utrydde fremmede skadelige arter 

3. Begrense spredning og skader og overvåke 

forekomster 

 

 

 



Den fremmede arten Signalkreps med krepsepest er ulovlig 

satt ut i Hemne kommune. Hvilke tiltak med bakgrunn i 

hvilket regelverk kan vi og kommunen iverksette?  

Foto: Beate Sundgård 



Gyldendals rettsdata (www.rettsdata.no) 



Definisjoner i nmfl  

 Organisme: Enkeltindivid av planter, dyr, sopp og 

mikroorganismer, inkludert alle deler som er i stand til 

å formere seg eller overføre genetisk materiale 

 

 Fremmed organisme: En organisme som ikke hører til 

noen art eller bestand som forekommer naturlig på 

stedet 

 



Kap. IV Fremmede organismer 

 - gjelder for arter spredt av mennesker 

Foto: Tom Schandy 

Nmfl er første helhetlige regelverk som 

omhandler fremmede organismer 

 

Kap IV inneholder regler for innførsel og 

utsetting og en ekstra aktsomhetsplikt 

 

Regler for bekjempelse finnes i andre deler av 

loven og ikke i kap IV 



§ 28 krav til aktsomhet 
 

 Den som er ansvarlig for utsetting av levende eller levedyktige 

organismer i miljøet skal opptre aktsomt og så langt som mulig 

hindre at utsetting får negative følger for det biologiske 

mangfoldet 

 

 Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre 

spredning eller utslipp av levende fremmede organismer til 

steder der de ikke forekommer naturlig, skal i rimelig 

utstrekning treffe tiltak for å hindre dette 

 

 Hvis det likevel oppstår skade på biologisk mangfold eller er 

fare for det så skal den ansvarlige umiddelbart varsle 

myndigheten og gjennomføre tiltak i forhold til §§ 69 og 70 



§ 29 Innførsel  
 

 All innførsel av organismer krever tillatelse unntatt: 

 Landlevende planter, bestemte husdyr og allerede tillatte 

plantevernmidler  

 

Natur verdt å ta vare på. Foto: Beate Sundgård 



 
 30 Utsetting  

Utsetting er ikke tillatt for: 

 Organismer av arter og underarter som ikke 

finnes naturlig i Norge 

 Vilt av arter, underarter eller bestander som 

ikke finnes i distriktet 

 Organsimer i sjø eller vassdrag, unntatt 

stedegen stamme, eller med mindre det 

foreligger tillatelse etter akvakulturloven 

 Organismer som ikke finnes naturlig på stedet 

 

Foto: Eva Dybwad Alstad 



 
 31 Utsetting uten særskilt tillatelse 

 

Kan når aktsomhetsplikten er overholdt skje for:  
 Organismer som allerede har innførselstillatelse 

 

 Planter i hager, parkanlegg og dyrka områder som ikke sprer seg utenfor 

området og norske treslag 

 

 Biologiske plantevernmidler som det er gitt tillatelse til etter annet lovverk 

 

 Nærmere angitte organismer i en eventuell forskrift 

 

 Stedegen stamme i sjø eller vassdrag 

 

 Organismer med tillatelse etter akvakulturloven 

 



Kap. I Formål og virkeområde  

Kap. II   Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 

Kap. III   Artsforvaltning 

Kap. IV   Fremmede organismer 

Kap. V   Områdevern 

Kap. VI   Utvalgte naturtyper 

Kap. VII  Tilgang til genetisk materiale 

Kap. VIII Myndigheter etter loven, tilsyn  

Kap. IX   Håndheving og sanksjoner 

Kap. X   Avsluttende bestemmelser 

 

Bekjempelse 
- gjelder for alle fremmede organismer uavhengig av hvordan de har havnet i naturen  



Kap II 

§ 5 forvaltningsmål for arter  

 Målet om at arter skal ivaretas i levedyktige 

bestander gjelder ikke for fremmede arter 

 

§ 6 generell aktsomhetsplikt 

 Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er 

rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet 
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Kap 3 Artsforvaltning  

 
 

§ 16 høsting av vilt og laks- og innlandsfisk  

 Ved vedtak om høsting av fremmede organismer trenger en ikke ta 

hensyn til om bestanden produserer overskudd eller hvilke betydning 

den har i økosystemet  osv 

 

§ 18 annet uttak av vilt og laks- og innlandsfisk  

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og laks- og 

innlandsfisk 

a) for å beskytte planter, dyr og økosystemer 

g) som er fremmede organismer 

  

Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak og kan om nødvendig skje på 

annens eiendom.  
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§ 20 uttak av virvelløse dyr  

 Med mindre annet er bestemt er det tillatt å: 

b) avlive fremmede virvelløse dyr 

 

myndighetene kan iverksette tiltak på andres faste eiendom, herunder 

tiltak overfor fremmede virvelløse dyr 

 

§ 21 uttak av planter og sopp  

 

§ 15 er ikke til hinder for å fjerne fremmede planter og sopp 

Myndigheten kan iverksette tiltak på andres eiendom 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kristin T. Teien 
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Kap V (områdevern) 

– § 47; skjøtsel 

verneområder 

 

Kap IX (håndheving og 

sanksjoner) 

– § 69; gjenoppretting 

– § 70; tiltaksplikt 

– § 71; iverksetting av 

tiltak av myndighetene 

– § 72; tiltak på annens 

eiendom 

Foto: Eva Dybwad Alstad 

Fra Blåhø, Oppdal. Foto: Beate Sundgård 



Oppsummering   

- ikkje heng med hauet, det e muligheta sjø ;) 

 

Dere i kommunene kan bruke følgende deler av nmfl til  

bekjemping av fremmede organismer så lenge dere har  

grunneier med på tiltaket: 

 

 § 20 til å fjerne virvelløse dyr 

 § 21 til å fjerne planter sopp og lav 

 

Kommunene kan fjerne fremmede organismer i verneområder  

hvis de er forvaltningsmyndighet etter § 47 

 

Fylkesmannen kan i tilegg bruke sanksjoner §69-72 
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Takk for me og lykke t m å ta vare på naturen  

Innerdalen, Møre og Romsdal 


