
Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved 
innførsel og utsetting av mykorrhiza-dannende sopparter 

Miljødirektoratet viser til samhandlingsavtalen som er inngått mellom Miljødirektoratet og 
VKM 31.01.2019, samt belastningsfullmakt for oppdrag til VKM i 2019 og ber med dette 
VKM om å foreta en vitenskapelig vurdering av uheldige følger for biologisk mangfold ved 
innførsel og utsetting av seks mykorrhiza-dannende sopparter. Biologisk mangfold er 
definert som mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og 
de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene, jf.nml § 3 bokstav c. 
 
Bakgrunn 
I Norge har det blitt vanligere å tilsette ulike soppsporer av mykorrhiza-dannende sopper til 
produksjonsmidler i jordbruket. Miljødirektoratet er kjent med at dette skjer for flere 
produkter som omsettes på markedet i dag. Flere av disse produktene har sin opprinnelse 
utenfor Europa. 
 
Flere nyere studier trekker frem at ulike biologiske egenskaper som kan være gunstige for 
økt produksjon kan være uheldige med hensyn til etablering og spredning av fremmede 
organismer og derigjennom potensielt forårsake negative effekter på stedegent biologisk 
mangfold (se litteratur). 
 
Forskrift om fremmede organismer under naturmangfoldloven, som trådte i kraft 1. januar 
2016, stiller krav om tillatelse ved innførsel og utsetting av produkter som inneholder 
fremmede organismer. Dette gjelder også mykorrhiza-dannende sopper.  
 
Miljødirektoratet har mottatt en søknad om innførsel og utsetting av de mykorrhiza-
dannende soppene Entrophospora columbiana, Glomus etunicatum, G. clarum, G. intraradices, 
Pisolithus tinctorius og Scleroderma citrinum. 
 
Som grunnlag for søknadsbehandlingen har Miljødirektoratet behov for en vitenskapelig 
vurdering av risikoen for uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel og utsetting 
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av disse artene som innsatsmiddel i jordbruksproduksjon i Norge. Miljødirektoratet har også 
behov for en vurdering av hvilke tiltak, samt forskning og utviklingsarbeid som kan 
iverksettes for å øke kunnskapen.  
 
Oppdrag 
Miljødirektoratet ber VKM om å vurdere risikoen for uheldige følger for biologisk mangfold 
ved innførsel og utsetting av de seks omsøkte artene ved å:  
 
1. Beskrive den naturlige utbredelsen til de seks omsøkte artene. 
 
2. Identifisere potensielle farer knyttet til import og utsetting av artene, inkludert: 

2.1 Genetiske endringer i lokale populasjoner/stedegne individer av samme art 
2.2  Spredning av artene utenfor sitt naturlige leveområde 
2.3 Effekter på andre stedegne arter, habitater og økosystemer 
2.4  Introduksjon og spredning av følgeorganismer  
2.5  Andre økologiske effekter  
 

3. Utrede konsekvensene av: 
3.1 Genetiske endringer i lokale populasjoner/stedegne individer av samme art 
3.2  Spredning av artene utenfor sitt naturlige leveområde 
3.3 Effekter på andre stedegne arter, habitater og økosystemer 
3.4  Introduksjon og spredning av følgeorganismer  
3.5  Andre økologiske effekter  

 
4. Utrede sannsynligheten for: 

4.1 Genetiske endringer i lokale populasjoner/stedegne individer av samme art 
4.2  Spredning av artene utenfor sitt naturlige leveområde 
4.3 Effekter på andre stedegne arter, habitater og økosystemer 
4.4  Introduksjon og spredning av følgeorganismer som  
4.5  Andre økologiske effekter 
 

5) Karakterisere risikoen for: 
5.1 Genetiske endringer i lokale populasjoner/stedegne individer av samme art 
5.2  Spredning av artene utenfor sitt naturlige leveområde 
5.3 Effekter på andre stedegne arter, habitater og økosystemer 
5.4  Introduksjon og spredning av følgeorganismer  
5.5  Andre økologiske effekter 

 
I tillegg ber Miljødirektoratet VKM om å: 
 
6) Identifisere relevante risikoreduserende tiltak herunder kartleggingsverktøy som kan 

benyttes for å påvise aktuelle arter) og evaluere tiltakenes effektivitet og 
gjennomførbarhet En kort vurdering av tiltakenes eventuelle negative effekter på 
stedegent biologisk mangfold inkluderes. 
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Dersom innførsel av de mykorrhiza-dannende soppene kan ha effekter på 
økosystemtjenester skal dette oppgis i rapporten, men ikke inngå som en del av vurderingen 
av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold.  
 
Miljødirektoratet ber om at risikoen for uheldige følger for biologisk mangfold vurderes ut 
fra et 50-års-perspektiv. 
 
Juridisk bakgrunn 
Naturmangfoldloven kapittel IV. 
Forskrift om fremmede organismer  
 
Betingelser 
Risikovurderingsrapporten skal skrives på engelsk med et norsk sammendrag. Publisering 
av rapporten gjøres i dialog med Miljødirektoratet. Vi viser for øvrig til samhandlingsavtalen 
mellom Miljødirektoratet og VKM. 
Frist for levering av rapporten: 5. juni 2020 
 
Kontaktpersoner i Miljødirektoratet 
Tomas Holmern, Sjefsingeniør, Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel 
Pål Foss Digre, seniorrådgiver, Juridisk seksjon naturmangfold 
Bjarte Rambjør Heide, seksjonsleder, Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel 
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