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Org. nr. 966251808
Høringsnotat - forslag om endring av forskrift om fremmede
organismer – krypdyr og amfibier
Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har mottatt ovennevnte
forskrift til høring.
Veterinærforeningen har avgitt høringssvar til Mattilsynets forslag om
endring av regelverket for hold av eksotiske dyr, og har i den forbindelse
konkludert med at vi ser positivt på forslaget til forskriften.
Veterinærforeningen er enige i de vurderingene som Mattilsynet har gjort
med solid støtte i Vitenskapskomiteens risikovurdering, og er av den
oppfatning at hold av de foreslåtte arter er fornuftig, og at listen på
nåværende tidspunkt ikke bør utvides.
Veterinærforeningen støtter også de vurderingene some er gjort i forhold til
mulig smitteoverføring til mennesker, særlig av Salmonella. Selv om risikoen
er til stede for overføring av salmonella fra noen av artene, vil generelle
hygienetiltak hos dyreeierne bidra til å minimere denne risikoen til et
akseptabelt nivå. Hensynet til velferd og helse for de dyrene som allerede
holdes i dag må veie tungt, og forskriftsfesting av en positivliste vil bringe
rettstilstanden for disse dyrene og deres eiere mer i tråd med de faktiske
forhold i samfunnet.
Når det gjelder spørsmålet om uheldige følger for naturmangfoldet i Norge
ved å unnta argentinsk hornfrosk (Ceratophrys ornata), trefarget dvergfrosk
(Epipedobates tricolor) og Whites trefrosk (Litoria caerulea) fra kravet om
innførselstillatelse etter forskrift om fremmede organismer, viser
Veterinærforeningen til Vitenskapskomiteens uttalelse i deres
risikovurdering:
“Siden rana-virus og chytridsopp har skapt problemer hos ville populasjoner
i tempererte strøk, er risikoen stor for at disse også kan spres til vill fauna i
Norge»
Veterinærforeningen mener at dette bør vektlegges når en beslutning skal
fattes av Miljødirektoratet.

Med hilsen

Ellef Blakstad
fagsjef, Den norske veterinærforening
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