
Kapittel IV. Fremmede organismer  
 
 
§ 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 søke å hindre at utsettingen får uheldige følger for det biologiske mangfold. Utføres en utsetting i henhold til en 
tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.  
 
       Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp av levende eller levedyktige 
organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.  
 
       Dersom det oppstår skade på biologisk mangfold eller fare for alvorlig skade på biologisk mangfold som følge av 
utsetting eller utilsiktet utslipp av fremmede organismer, skal den ansvarlige umiddelbart varsle myndigheten etter loven her, 
og treffe tiltak i samsvar med §§ 69 og 70, med mindre slik melde- og tiltaksplikt følger av annen lov.  

 
       Kongen kan gi forskrift om virksomheter, tiltak eller annen aktivitet som kan medføre fare for spredning eller utilsiktet 
utslipp av organismer som ikke forekommer naturlig på stedet, og om varslingsplikten etter tredje ledd.  
        
 
§ 29. (innførsel)  
 
       Levende eller levedyktige organismer kan bare innføres til Norge med tillatelse fra myndigheten etter denne loven.  

 
       Tar innførselen sikte på utsetting i miljøet, skal søknaden om tillatelse klarlegge de virkninger som utsettingen kan ha for 
det biologiske mangfold.  
 
       Tillatelse kan ikke gis hvis det er grunn til å anta at innførselen vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske 
mangfold.  
 
       Kongen kan gi forskrift om innførsel etter første ledd, herunder om krav til søknad og vilkår for tillatelsen. Kongen kan 

også gi forskrift om at bestemte organismer eller grupper av organismer kan innføres uten tillatelse etter denne paragraf, og 
kan da sette krav om melding. Kongen kan også gi forskrift om forbud mot innførsel av bestemte organismer hvis det anses 
nødvendig for å unngå vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold. 
 
       Med mindre annet er bestemt ved forskrift gitt av Kongen, kreves ikke tillatelse etter denne loven til innførsel av 
landlevende planter og nærmere bestemte husdyr. Det kreves heller ikke tillatelse for innførsel av biologiske 
plantevernmidler som det er gitt tillatelse til innførsel av i eller i medhold av annet lovverk.  
 

 
§ 30. (utsetting og omsetning)  
 

   Ingen må uten med hjemmel i § 31 eller tillatelse fra myndigheten etter denne loven sette ut  
a) organismer av arter og underarter som ikke finnes naturlig i Norge, herunder utenlandske treslag,  
b) vilt av arter, underarter eller bestander som ikke fra før finnes naturlig i distriktet,  
c) organismer, unntatt stedegen stamme, i sjø eller vassdrag, herunder kunstige dammer, med mindre det foreligger 

tillatelse etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Utsetting av stedegen stamme til 
kultiveringsformål krever tillatelse etter lakse- og innlandsfiskeloven.  

 
    For organismer som ikke finnes naturlig på stedet fra før, kan Kongen gi forskrift om 
 a)   at det kreves tillatelse til utsetting,  

         b)   forbud mot utsetting eller omsetning. 
        

  Søknad om tillatelse til utsetting etter første ledd og annet ledd bokstav a skal klarlegge de virkninger som utsettingen 
kan ha for det biologiske mangfold. Kongen kan gi forskrift om krav til søknad.  

 

           Tillatelse kan ikke gis hvis det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre vesentlige uheldige følger for det 
biologiske mangfold.  
 
 
§ 31. (utsetting uten særskilt tillatelse)  
        
             Utsetting kan skje dersom aktsomhetsplikten etter § 28 blir overholdt, av  
           a)   organismer som er innført med tillatelse etter § 29 første ledd, jf. annet ledd med sikte på utsetting,  

           b)   planter i private hager, 
           c)   norske treslag, 



            d)    planter i parkanlegg og andre dyrkete områder, hvis plantene i liten grad kan påregnes å spre seg utenfor området   
og spredningen ikke medfører risiko for skade på det biologiske mangfold, 

            e)    planter i transport- og næringsutbyggingsområder, hvis plantene kun kan påregnes å spre seg innenfor slike  

områder eller områder som nevnt i bokstav b og d, og utsettingen ikke medfører risiko for skade på det biologiske 
mangfold i disse områdene, 

            f)     biologiske plantevernmidler som det er gitt tillatelse til utsetting av i eller i medhold av annet lovverk,  
            g)    nærmere angitte organismer eller grupper av organismer, dersom Kongen har gitt forskrift om det. Det kan da   

settes krav om melding. 
       

 Utsetting etter første ledd kan ikke skje i strid med forskrift etter § 30 annet ledd. Dette gjelder ikke norske treslag.  
 

 
§ 32. (forholdet til andre lover)  
 
       Krav om tillatelse etter denne loven fritar ikke for tillatelse til innførsel eller utsetting etter annet lovverk. Trenger en 
innførsel eller utsetting tillatelse etter flere lover, skal myndighetene etter denne og andre lover sørge for samordnet 
saksbehandling. Kongen kan gi forskrift om slik samordning.  
 

Reglene i §§ 28 til 31 gjelder ikke for genmodifiserte organismer som går inn under lov 2. april 1993 nr. 38 om 

framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven).  
 
       Vurderinger etter dette kapitlet skal ikke omfatte hensyn til planters, dyrs og menneskers liv og helse som ivaretas av lov 
5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) og matloven.  
 
 


