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Vurdering av risiko for uheldige følger for naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved utsett, 
oppdrett og innførsel av fasan og rapphøns i Norge 

Mattilsynets og Miljødirektoratets fellesoppdrag til Vitenskapskomitèen for mat og miljø (VKM) 

Uttalelse fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) 

 

FKF viser til skriv av 21 mars d.å. fra Mattilsynet. Vi har følgende kommentarer til det mottatte 
forslag til VKM’s oppdrag. Våre kommentarer inndeles i følgende tema: 

1) Bestillingens overskrift og innhold 
2) Formål og klimatiske virkninger 
3) Forholdet mellom dokumenterte fakta og synsing 
4) Fuglehundtrening kan bidra til bedre dyrevelferd 
5) Vurderingen av rapphøns og fasaner som hjemmehørende arter 
6) Bestillingens ordlyd 

FKF vil innledningsvis fremheve at vi forstår at formålet med bestillingen er å få en objektiv faglig 
korrekt vurdering av risiko for naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved utsett, oppdrett og 
innførsel av fasan og rapphøns i Norge. FKF finner det derfor i strid med formålet, svært uheldig og i 
strid med god forvaltningspraksis at det i utkast til bestillingsnotat forsøkes å legge føringer for VKMs 
viten skapelige vurderinger. Det fremstår da som en bestilling for et bestemt forutinntatt syn, noe 
som vel bør være det stikk motsatte av hensikt og formål med vurderingene. Dette forsterkes ved at 
det i føringene i utkastet også er direkte feilinformasjon.  Vi har tiltro til at VKM uansett vil foreta en 
objektiv, uhildet, faglig vurdering, men mener likevel bestillingen må endres slik at også bestillingen i 
alle sine fasetter er objektiv og nøytral.  

1) Bestillingens overskrift og innhold 

Vi legger til grunn at Mattilsynet og Miljødirektoratet forholder seg profesjonelt og nøytralt i 
utarbeidelse av bestillingen. Slik den står, er overskriften og innholdet sterkt førende. Etter vår 
vurdering bør overskriften lyde: 

«Vurdering av risiko for naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved utsett, oppdrett og innførsel av 
fasan og rapphøns i Norge.» 

FKF finner det uheldig og i strid med god forvaltningspraksis at det i utkastet til bestillingsnotat 
forsøkes å legge føringer for VKM’s vitenskapelige håndtering. Dette er særlig uheldig da bestillingen 
burde gi en objektiv nøytral tilnærming.   Eksempler på føringer er: 

«Vi ber VKM om å  

 Vurdere risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved utsetting av oppdrettet fasan og 
rapphøns. 
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 Beskrive konsekvensene ved utsetting av et større antall fugl samt eventuelle 
kaskadeeffekter på lokalt økosystem»  1) og 

 «Identifisere hvilke arter i Norge som har like økologiske nisjer som fasan og rapphøns, og 
vurdere om disse kan bli negativt påvirket av utsettingen» 

 

2) Formål og klimatiske virkninger 

I forslaget til fellesoppdrag skriver Mattilsynet og Miljødirektoratet blant annet:  

«Det har i flere år blitt innført fasan og rapphøns til Norge fra oppdrettere i andre land for 
utsett i naturen, samt en utstrakt2) utsetting fra egne oppdrettsanlegg i Norge. Formålet har 
vært utsetting i naturen for senere utøvelse av jakt, trening av fuglehunder og gjennomføring 
av jakthundprøver. Fuglene har hatt liten evne til å overleve vinteren, og det har derfor vært 
gjort nye utsett hvert år. Dyrevelferdsloven sier generelt om behandling av dyr at «dyr har en 
egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker og at «dyr skal 
behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger» (jf. §  3).» 

FKF oppfatter dette som feilinformasjon og en førende fremstilling av bakgrunnen for vår aktivitet. 
Beskrivelsen er utilstrekkelig på to punkter: 
 

a) Det påstås at formålet har med utsettingen har vært jakt, jakthundtrening og trening av 
jakthundprøver. 

b) Det påstås at fuglene har hatt liten evne til å overleve vinteren. 
 
Om punkt a) skal anføres: I FKF’s søknader om utsetting for kommende periode går det utvetydig 
frem at formålet med den omsøkte utsetting er et annet enn overfor beskrevet.  Utsetting av fasaner 
og rapphøns vil være en del av FKF’s arbeid med å støtte og videreutvikle lokale, levedyktige 
stammer. FKF er opptatt av å redde disse artene for ettertiden. Dette er et langsiktig arbeid og mer 
enn en programerklæring. 
  
Som et ledd i arbeidet med å få frem levedyktige bestander av lavlandsfugl har FKF i sin søknad 
opplyst at fuglehundklubbene arbeider for å etablere kantsoner i utkanten av dyrket mark, der 
fuglene kan finne beskyttelse og et naturlig næringsgrunnlag.  Dette vil være en konkret form for 
naturrehabilitering, som er et selvstendig mål innen naturforvaltningen. FKF håper at dette arbeidet 
over årene skal redusere behovet for å sette ut ny fugl.  

I et møte mellom FKF og Mattilsynet og Miljødirektoratet 14 januar i år ble det endrede formålet 
med utsettingen ikke bare understreket av FKF, men også bekreftet som en nyhet av seksjonsleder 
Knut Morten Vangen fra Miljødirektoratet.  I møtet og i søknadene for kommende år har FKF opplyst 
at fuglehundklubbene har utarbeidet en strategi for å sikre rapphønas og fasanens langsiktige 
overlevelse i norsk natur. Som et ledd i denne planen inngås avtaler med grunneiere for å få dem til å 

 
1 ) Et slikt vurderingsgrunnlag blir feil fordi det dreier seg om et begrenset antall fugl. Se for øvrig fotnote 2. 
2) FKF mener det er unødvendig upresist å referere til en «utstrakt utsetting» av fasan og rapphøns, all den tid 
FKF har fastsatt en maksimalgrense på 100 fugl pr. kvadratkilometer. 
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avsette randsoner der fuglene kan trives.  Det vil være aktuelt å avstå fra dyrking i utkanten av de 
aktuelle jordbruksområdene for å attrahere vekster og innsekter som hører naturlig hjemme der og 
som kan gi fuglene et naturlig næringsgrunnlag i tillegg til at de gir økt naturlig beskyttelse. En rekke 
statlige tilskuddsordninger gjør det mulig å gjennomføre dette. 

FKF har nylig inngått et samarbeid med Høgskolen I Innlandet for å finne frem til sammenhengen 
mellom tilstanden i kulturlandskapet og rapphønas utvikling. Rapphøna er i sitt levesett, fødevalg og 
bruk av biotoper lik det meste av andre fugler i kulturlandskapet. Man vil derfor måle effekten av 
økte kantsoner og upløyd stubb over vinteren på rapphøns for å få frem data som er relevante for alt 
fugleliv i kulturlandskapet.  

Et sunt jordbruk er uttrykk for en natur i balanse. Tilstanden til de truede artene er et barometer på 
denne utviklingen.  At de forsvinner fra faunaen, kan være uttrykk for uønskede klimaendringer eller 
endringer i kulturlandskapet eller at landskapet er blitt for monotont. På denne måten ønsker FKF å 
ivareta det biologiske mangfold, som i fellesnotatet er fremhevet som et overordnet mål. FKF’s 
arbeid er et konkret tiltak for å fremme naturrestaurering. At det siste konsekvent overses i 
fellesnotatet, virker underlig. 

Hertil kommer at jakt på rapphøns aldri har vært tillatt i Norge. Påstanden i utkastet til fellesnotat 
om at utsetting av rapphøns har hatt til formål å fremme jaktformål, er derfor gal. I søknadene fra 
FKF er det dessuten presisert at det ikke er meningen å drive jakt på de utsatte fuglene. Heller ikke 
jakt på fasan med stående fuglehund blir praktisert i Norge. 

Om punkt b) skal vi få anføre:  

Det er en udokumentert – men dessverre utbredt - myte at kalde norske vintre har ført til at 
rapphøna er forsvunnet fra Norge. 

På dette punktet mener vi det foreligger ny og korrigerende informasjon. Klima/harde vintre 
fremholdes ikke lenger av ledende forskere som hovedårsak til bestandsnedgangen for rapphøns. 
Den britiske økologen, Dr. Dick Potts kom med teorien om tre søyler på 1970 tallet (kilde FARMING 
WITH NATURE) Disse var: 

- Tap av insekter på grunn av pesticider. Dette medførte mindre kull og tap av kyllinger, da 
disse er avhengig av innsekter som føde den første tiden. 

- Tap av hekkehabitat på grunn av fjerning av hekker, gressområder og tilrettelegging for 
større monokulturer med maskinell drift. 

- Økt predasjon av blant annet rev på grunn av endring i landskap, mindre beskatning av 
predatorer osv. 

I sum medførte dette økt tap av spesielt hekkende hunner. 

Dette er etter vår vurdering en langt mer holdbar teori når det gjelder bestandsnedgang enn «noen 
kalde vintre» tatt i betraktning utbredelsen og overlevelse rapphøns har i forskjellige klimasoner, 
samt historiske klimatiske data som viser at det også tidligere har vært harde vintre uten at det har 
medført utrydding av rapphøna.  
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Både fasan og rapphøns er dokumentert i ville tilstander i tøffere klima enn de områder de settes ut i 
i Norge. Årsaken til behov for nye utsett er ikke klarlagt, men det er i USA påvist at avkom av tamme 
fasaner er dårligere rugere. 

3) Forholdet mellom dokumenterte fakta og synsing 

I utkastet til bestilling vises det til:  

«I 2021 ble det gitt avslag på alle søknader om utsetting av fasan og rapphøns i Norge. Da med 
begrunnelse i negative påvirkninger på naturmangfold og brudd på dyrevelferdsloven. Avslagene ble 
påklaget av aktørene. Klima og Miljødepartementet (KLD) behandlet klagene og gav dem medhold, 
og gav dermed tillatelse til utsetting. KLD tydeliggjorde i sin vurdering at det trenges ytterligere 
kunnskap om påvirkninger på naturmangfold og dyrevelferd ved utsetting av fasan og rapphøns.3)» 

Overnevnte beskrivelse er i beste fall upresis. Miljødirektoratets hovedbegrunnelse for samtlige 
4avslag var hensynet til dyrevelferd. I direktoratets likelydende avslag av 27 mai til søkerne het det for 
eksempel: «Miljødirektoratet avslår søknad om oppdrett av fugl og utsetting av fasan og rapphøns til 
fuglehundtrening, jfr. Forskrift 19 juni 2015 nr.716 om fremmede organismer §10. Miljødirektoratet 
vurderer at utsettingen vil medføre vesentlige uheldige følger for de utsatte fuglene. Risikoen for 
unødige dyrelidelser veier tyngre enn nytten ved den omsøkte hundetreningen.» 

Den samme begrunnelse ble gitt til samtlige søkere uten at det var tatt hensyn til konkrete lokale 
forhold. Hensynet til dyrevelferd, som tilhører Mattilsynets kompetanseområde, ble hele tiden 
trukket frem som den avgjørende faktor. 

En hovedinnvending mot Miljødirektoratets behandling er hvordan påstander og antagelser blir brukt 
som om det skulle være etablert kunnskap.  I avslaget har direktoratet fremsatt en rekke teorier om 
mulige negative følger på naturmangfoldet uten at dette har støtte i konkrete dokumenterte forhold 
i Norge. Avslaget bygger i stor grad på udokumentert synsing.  Følgende eksempler illustrerer dette: 

a) Miljødirektoratet skriver: «Mattilsynet har som nevnt ikke tilstrekkelig innsikt i hvordan 
utsetting av rapphøns og fasaner foregår i dag. De er blant annet usikre på om disse dyrene 
egentlig settes ut for å bli viltlevende eller om man kalkulerer med at disse dyrene skal dø i 
løpet av relativt kort tid.»  Så begynner direktoratet å spekulere: «Hvis sistnevnte er tilfelle, er 
det rimelig å anta at aktiviteten ikke drives i tråd med dyrevelferdsloven prgrf 28, jf. over. I så 
fall faller det også rimelig å anta at fasan og rapphøns som settes ut blir utsatt for 
påkjenninger og belastninger i form av rovdyr, frost, sult og feilernæring, slik tilfellet er for de 
utsatte stokkendene.» På dette løse grunnlaget legges følgende førende premiss: 
«Spørsmålet blir da om disse påkjenningene og belastningene er unødvendige eller om 
formålet med aktiviteten rettferdiggjør dem.» 

 
3 ) FKF finner grunn til å presisere at dette at dette behovet ikke bare retter seg mot «ytterligere» kunnskap, 
men mot ny og relevant kunnskap for norske og lokale forhold. 
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b) Direktoratet viser til at «disse mønstrene, (i ulik grad av tilpasning til miljøet)» også er kjent 
fra studier i våre naboland Sverige og Danmark. De unnlater imidlertid å si noe om hvorfor 
denne aktiviteten fortsatt er lovlig der. 

c) Direktoratet innrømmer at det fra Norge er få studier som omhandler predasjon og 
overlevelse for utsatte fasan og rapphøns. De anfører korrekt nok at det i Norge ikke har 
vært tradisjon knyttet til utsetting av disse artene med det formål å ha et høstingsverdig 
overskudd å jakte på. Videre anfører de at det er begrenset kunnskap omkring de utsettinger 
som er gjort til nå. Likevel skriver de videre: «Det antas, med bakgrunn i studier fra andre 
land, at kun et fåtall av de individer som settes ut i Norge vil bidra inn i rekrutteringen fra ett 
år til det neste. Det norske vinterklimaet vil, i større grad enn lenger sør i Europa trolig 
begrense overlevelsen.» (Uthevet her).  

d) Direktoratet er dog åpne for at klimaendringer i fremtiden kan bidra til en større spredning 
av artene uten at dette tillegges vekt. Derimot fremholder de: «Klimaet i Norge er en 
tilleggsfaktor som gjennom vinterhalvåret kan være en begrensende faktor for overlevelse.». 
(Uthevet her). Sistnevnte påstand er, naturlig nok, ikke underbygget. I praksis er det liten 
forskjell på klimaet i Østfold, Vestfold, Danmark og Sverige. Videre kan lavlandsjakt vise til en 
lang tradisjon i Värmland, som jo ligger på høyde med Oslofjorden.  

e) Direktoratet er inne på utsettingens konsekvenser på naturmangfoldet. I mangel på 
ugjendrivelig dokumentasjon henfaller de atter til synsing: «Med mer storstilt utsetting, som 
i Danmark, kan man ikke utelukke at fasan kan ha negative effekter på stedegne arter.» 
(Uthevet her). 
 

f) Direktoratet forholder seg konsekvent ikke til fakta. De viser til at utsetting av fasan og 
rapphøns har foregått i mange tiår i Norge og at det ikke er funnet noen klar sammenheng 
mellom tettheten av predatorer og overlevelse hos fasan.  «På den annen side kan 
utsettinger i større skala på mindre arealer ha negativ effekt på naturmangfoldet.» (Uthevet 
her). 
 

g) Miljødirektoratet praktiserer prinsippet om omvendt bevisbyrde: «Miljødirektoratet er 
usikker på om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å legge til grunn at det ikke foreligger 
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på det øvrige naturmangfoldet.» 

Direktoratet konkluderer med at selv om utsetting av hønsefugl for trening av fuglehunder har lang 
tradisjon i Norge, er dette en aktivitet som etter deres vurdering ikke er i samsvar med 
naturmangfoldlovens prinsipper. Naturmangfoldlovens paragraf 15 skal forhindre at viltet blir påført 
unødig skade og lidelse. Kunnskapen om dette er mangelfull. Likevel legger direktoratet til grunn at 
det er stor sannsynlighet for at utsettingene av fasan og rapphøns samlet medfører betydelig skade 
på miljøet og lidelse for de utsatt individer.  

På et så mangelfullt saklig grunnlag trakk direktoratet den konklusjon at utsetting av rapphøns og 
fasaner måtte forbys i Norge. Det må kunne kalles å konkludere på et høyst uvitenskapelig grunnlag. 
Det er å håpe at VKM’s fremtidige arbeid vil bidra til at fremtidige avgjørelser om dette vil bli fattet 
på et mer velfundert grunnlag. Det siste forutsetter at grunnlaget for deres oppdrag er i tråd med 
saklig etablert viten. FKF mener det er et problem at VKM må basere sin rapport på et utilstrekkelig 
og irrelevant (ikke norsk) kunnskapsgrunnlag. Ideelt sett skulle det ha vært utført systematisk 
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forskning på effektene av utsett av rapphøns og fasan i norsk fauna over flere år før VKM-rapporten 
ble bestilt og gjennomført. 

Å påstå at utsetting av lavlandsfugler kan virke forstyrrende på økobalansen, er en høyst teoretisk 
betraktning. Virkelige forstyrrende inngrep som følge av utsetting av fremmede arter, slik som for 
eksempel utsettingen av gjedde fra 1600-tallet hadde på ørretbestanden i enkelte fiskevann, 
foreligger etter hva vi vet, ikke hva fasan og rapphøns angår i Norge. 

Foranledningen til VKM’s planlagte oppdrag er Mattilsynets arbeid med å etablere et nytt regelverk 
for hold og utsetting av fasaner og rapphøns. Den kommende rapport fra VKM er ment å være til 
faglig støtte for Mattilsynet i deres arbeid med dette regelverket. 
 
FKF synes det foreliggende utkast til fellesnotat i alt for liten grad avspeiler dette behovet. Det ville 
etter vår oppfatning ha styrket kvaliteten på oppdraget om Mattilsynets vurderinger hadde blitt gitt 
en større plass. 
 
Vi synes det er beklagelig at utkastet til fellesnotat søker å kjøre saken inn på et annet spor. I stedet 
for å peke på behovet for en faglig oppdatering, søker man i notatet å skape et kunstig teoretisk 
behov for ny informasjon. I utkastet til felles oppdrag heter det: 
 
«Noen av de kjente påvirkningene ved utsetting er at høye tettheter av oppdrettede fugler i det fri 
kan bidra til å forsterke naturlige faktorer som økt konkurranse, predasjon og sykdom og derfor 
endre sammensetningen av de økologiske faktorene for overlevelse." (FKF’s anmerkning: Hva er 
«høye tettheter av fugl» i denne sammenhengen? Vi viser her til FKF’s maksimalgrense på 100 fugl 
pr. kvadratkilometer, som det tidligere i dette skriv er opplyst om, Slike tettheter forekommer ikke 
hos noen av FKF sine medlemmer. Vi reagerer på at det henvises til andre land som f.eks England 
hvor det settes ut 15 millioner fugl. Det settes ut maksimum 5 tusen fugler i regi av FKFs medlemmer. 
Hvordan skal VKM forholde seg til dette?) 

Formålet med forskrift om fremmede organismer er å hindre innførsel, utsetting og spredning av 
fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet i 
Norge. De senere års fokus på trusselen fremmede arter kan utgjøre for vårt naturmangfold gjør at 
tidligere praksis ved utsetting av hønsefugler for jakt og hundetrening må vurderes på nytt. For å 
beskytte norsk flora og fauna anses det derfor som viktig med en restriktiv holdning til innførsel og 
utsetting av arter, spesielt dem med potensiale for å kunne leve i norsk natur. Klimaendringer kan 
også medføre at fremmede arter som tidligere ikke har vært til skade, utvikler seg til å bli det. Det er 
derfor viktig å være føre var5)» (Uthevet her). 

FKF finner grunn til å påpeke at det etter utsetting helt siden begynnelsen av 1800-tallet ennå ikke 
har kunnet påvises negative konsekvenser på naturmangfoldet. Hertil kommer at påstanden om at 
klimaendringer også kan medføre at fremmede arter som tidligere ikke har vært til skade, utvikler 
seg til å bli det, savner begrunnelse. Ved å ordlegge seg slik, søker man å legge føringer for VKM’s 
oppdrag på et utilstrekkelig grunnlag. At naturlige faktorer «kan» forsterkes, og at det er blitt et «økt 

 
5 ) Rapphøns og fasan har eksistert i norsk fauna i århundrer. Da er det litt sent å være «føre var.» 
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fokus» på trusselen fra fremmede, sier lite om hvor reell denne trusselen er i forhold i innsnevringen 
i det genetiske mangfoldet og den genetiske svekkelse av enkelte arter. 

Et aktuelt eksempel på det siste finner vi i en nylig publisert rapport fra NTNU Vitenskapsmuseet: 
«Genetisk opphav til den norske – svenske ulvestammen/ canis lupus lupus.»  Rapporten 
dokumenterer at den norsk svenske ulven er utdødd og at den som nå opptrer i Norge er av finsk 
opprinnelse. I rapporten heter det: «Vi konkluderer for det første med at den moderne norske-
svenske ulvestammen er genetisk mest lik finsk ulv, nærmere bestemt en depopulasjon som i dag  
hovedsakelig finnes i det sørvestlige Finland.  Vi finner det ikke sannsynlig at den opprinnelig norsk 
svenske ulvebestanden, som ble utryddet en gang før 1970, bidro genetisk inn i den nåværende 
bestanden.»   

I Mattilsynets og Miljødirektoratets bestillingsutkast heter det videre: 

«Det er behov for en vitenskapelig vurdering av risikoen for uheldige følger for biologisk mangfold 
ved innførsel både ved innførsel og utsetting av fasan og rapphøns.» 

Vi støtter påpekningen av det her er behov for økt innsikt. I tråd med hva vi tidligere har pekt på, er 
det viktig at «vitenskapelig vurdering» ikke oppfattes som en invitt til økt synsing, men som en 
fremskaffelse av nye fakta. 

 

4) Fuglehundtrening kan bidra til bedre dyrevelferd 
 
Erfaring fra andre områder viser at utsetting av fremmede arter i norsk miljø er beheftet med 
betydelig usikkerhet. Et eksempel på dette er utsetting av moskus. Verdens første utsetting av denne 
arten fant sted på Gurskøy på Sunnmøre i 1925. Dyrene døde, også i de følgende forsøkene på 
Svalbard og Dovrefjell i 1932. Først i 1947 lyktes man - etter flere mislykkede forsøk – å etablere en 
levedyktig stamme på Dovre. Moskus er en fremmed art som ikke truer økosystemet eller andre 
arter. Miljødirektoratet setter selv ut arter som ikke lenger finnes naturlig i distriktet, ref. utsetting av 
fjellrev og edelkreps. 

FKF mener at økt innsats i form av biotopforbedringer vil være positivt for mange arter. Mange arter 
med lignende habitatkrav som rapphøns har hatt en negativ utvikling. Fra blant annet England og 
Sverige er det dokumentert at områder med aktiv viltpleie for rapphøns og fasan har større biologisk 
mangfold i form av flere arter og flere individer av hver art. Vi mener at slike muligheter for synergier 
må hensyntas bedre i naturforvaltningen i Norge. 

Vi mener det er fullt mulig å ivareta dyrevelferd og naturmangfold på en tilfredsstillende måte 
gjennom et bedre opplegg for forvaltning, som for eksempel gjennom adgangen til å stille vilkår for 
tillatelsen. De senere års erfaringer gir solid støtte for dette. Naturmangfoldet ville bli svekket om 
disse fuglene blir borte fra norsk fauna. 

Trening og dressur av hunder gir kultiverte hunder. Kultiverte hunder bidrar til en tryggere og 
dyrevelferdsmessig bedre jakt. Et konkret eksempel på dette er at alle hunder som deltar på 
fuglehundprøver, må inneha bufebevis. Likeledes er det innarbeidet krav om apport for tildeling av 1 
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AK og premiering i vinnerklasse i prøvereglene. Det siste har til hensikt å fremme en jaktkultur der 
skadet vilt kan oppspores raskt og effektivt. 

 

5) Vurderingen av rapphøns og fasaner som hjemmehørende arter 

I utkastet til fellesrapport heter det: «Fasan er regnet som en fremmed art i Norge. Den hører 
hjemme i Kaukasus og østover i store deler av Asia. Det har siden slutten av 1800-tallet blitt satt ut 
fasan i Norge for jaktformål. Det finnes noen lokale bestander etter utsettingene rundt Oslofjorden, 
på Jæren, rundt Mjøsa og noen andre spredte forekomster. Disse bestandene sammenfaller med de 
områdene der utsettinger har foregått over tid. De er mest trolig ikke selvrekrutterende, men 
avhengig av utsettinger for å overleve.» (Uthevet her) 

At fasanen ikke er selvrekrutterende, er i strid med FKF’s erfaring. Vi kjenner til flere områder der det 
gjennom årene har utviklet seg lokale fasanstammer uten regelmessig utsetting.  

Fasanen kan vise til lang fartstid i Norge. Miljødepartementet skriver i sitt vedtak av 27 august 2021 
at de første utsettingene av fasan i Norge ble gjort i 1875 – 76. Det foreligger imidlertid beretninger 
om at fasan ble utsatt på Jomfruland grevskap allerede på slutten av 1600-tallet. Dette kan godt ha 
skjedd selv om det ikke er utvetydig vitenskapelig bevist.  Det er indikasjoner på at arten ble jaktet på 
av stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve på Jomfruland grevskap allerede på denne tiden. 

Det er verd å merke seg at den de første utsettinger av fasan i Norge ikke var fasaner tatt inn fra Asia, 
men etterkommere av tidligere utsatte fasaner fra egne fasanfarmer i Sverige, Danmark og Tyskland.  

Sammenligner man bilder av vår hjemlige fasan med bilder av fasan fra ulike deler av verden, virker 
det som om mongolsk fasan og ringfasan er mest lik vår jaktfasan. Utbredelsen til mongolsk fasan er 
Mongolia, Kirgisistan og Turkmenistan. Ringfasanen kommer fra de nord-østlige deler av Kina. 
Studerer man klimaet for disse stedene, kan man vanskelig tenke seg at våre dagers milde vintre ved 
Oslofjorden skulle være noen utfordring. 

Fasanen trives godt flere steder her i landet, spesielt i kyststrøkene. Det finnes flere lokale 
fasanstammer her i landet, særlig rundt Oslofjorden, i Hedmark, og i Rogaland.  De er i stor grad et 
resultat av et kultiveringsarbeid som ble påbegynt for mange tiår siden. Artsdatabanken skriver om 
fasanen at den regnes som etablert i Norge siden den hekker regelmessig. 

I Artsdatabanken er fasan vurdert å ha lav risiko LO. Arten har begrenset invasjonspotensial og ingen 
kjent økologisk effekt. Utslagsgivende karakter: 2A,1. Geografisk variasjon i risiko. 

De sier: «Arten hører hjemme i Kaukasus og østover i store deler av Asia. Den er innført til store deler 
av Europa (slik som poteten, Ressursgruppens anmerkning) hvor den er svært tallrik i mange land. 
Bare i Danmark settes det årlig ut millioner av individer til jaktformål (Miljøstyrelsen 2017). 
Bestanden i Storbritannia teller 2300000 par (Hollins2017) Fasanen regnes som en generalist og 
trives i mange ulike naturtyper. Den liker seg best i forholdvis åpne områder, som for eksempel 
enger, men trives også ved grøfter, skogkanter, heier og områder med busker og trær. 
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I Norge ble de første utsettingen gjort i Bærum i 1875-76. I løpet av 1900-tallet ble det gjort en rekke 
utsettingsforsøk i Sør-Norge opp til Trøndelag (Bevanger 2005). Fasan hekker nå i et ganske stort 
område rundt Oslofjorden, samt på Jæren og rundt Mjøsa. Den observeres dessuten jevnlig i Midt-
Norge. Det synes som om utbredelsen er begrenset av vinterklimaet og at den klarer seg best i 
kystnære snøfattige områder. Bestandsstørrelsen anslås å ligge mellom 500 og 1000 par. (Gjershaug 
et al 1994). Arten blir innført av privatpersoner. Noen individer rømmer trolig fra slike samlinger, 
mens andre blir satt ut til jaktformål. 

Det synes som om utbredelsen er begrenset av vinterklimaet og at den klarer seg best i kystnære 
snøfattige områder.  Bestanden ser ut til å ha gått tilbake i de senere år til tross for mange milde 
vintre. Dette kan ha sammenheng med mindre aktiv utsetting (Pedersen 1994). Når vi her har vurdert 
det som sannsynlig at arten vil ha en lang levetid i Norge, betinger dette at det forvaltningsregime vi i 
dag har for arten fortsetter (foring og utsettinger). Eventuelle klimaendringer med mildere vintre vil 
også trolig være gunstig for artens overlevelse i Norge (Huntley et al 2007). 

Arten antas å ha liten effekt på stedegne arter. Med mer storstilt utsetting, som i Danmark, kan man 
ikke utelukke at arten kan ha negative effekter på stedegne arter. I områder med store bestander 
spekuleres det i om forvalting av fasan som jaktressurs indirekte kan medføre at rovfugl blir 
etterstrebet og så medføre negative effekter på lokale krypdyr og amfibiebestander (Miljøstyrelsen 
2017) 

Konklusjon: Fasanen regnes som etablert i Norge siden den hekker regelmessig. Den økologiske 
effekten er trolig lav, og det samme gjelder spredningspotensialet. Samlet sett gir dette 
risikokategorien «Lav risiko» (LO) på grunn av at arten har en stabil bestand og at den kan ha en 
potensiell økologisk effekt på stedegne arter.» Uthevet her) 

Som ovenstående viser, er det faglig enighet om at fasanen trives flere steder her i landet og at 
klimaendringer kan føre til at den kan komme til å utbre seg ytterligere.  

Artsmangfold innen fuglelivet i Norge er et selvstendig mål. Ut fra ovenstående mener vi det siste 
også må ha en positiv betydning for ivaretagelsen av fasanen. 

Om rapphøns anføres det i fellesutkastet: 

«Rapphøns har vært en naturlig viltlevende art i Norge, men på grunn av klimatiske årsaker og 
moderne landbruk døde de naturlige forekomstene ut på 1940-tallet.6 ) Arten er ikke definert som 
fremmed art i Norge, men på grunn av at arten ikke lenger finnes i naturlige bestander7) kommer 
bestemmelsene i forskrift om fremmede organismer til anvendelse ved utsetting. 

Det kreves tillatelse hvis arten ikke fra før finnes naturlig i distriktet. Hensikten med regelverket er å 
hindre at naturmangfoldet svekkes eller gåre tapt som følge av innførsel og utsetting av nye arter 
som ikke finnes i distriktet fra før, og av fremmede organismer. 

 
6): FKF’s vurdering: Ikke dokumentert påstand.  
7 ): FKF’s vurdering: Ikke dokumentert påstand 
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Med formuleringen i naturmangfoldloven «som ikke fra før finnes naturlig i distriktet» menes både 
arter, underarter og bestander som ikke fra før forekommer i distriktet, og arter, underarter og 
bestander som forekommer i distriktet, men som er etablert der gjennom tidligere utsettinger. En 
utsetting skal derfor begrunnes i henhold til tillatelser gitt av en offentlig myndighet og viser til vilkår 
om aktsomhet for å hindre skade på naturmangfoldet. De samme hensynene skal tas både ved 
innførsel og utsetting.» 

Historien viser at man skal være varsom med å trekke eksistensielle konklusjoner på grunnlag av 
enkeltstående hendelser. I 1920-årene var det for eksempel en stor rapphønsstamme på Nesodden 
ved Oslo. Den forsvant etter noen tunge snøvintre og var forsvunnet frem til 1946, da den plutselig 
viste seg igjen. Flere par hekket i dette og påfølgende år. At den senere forsvant igjen fra Nesodden, 
er - kan det virke som -av Artsdatabanken blitt tolket dithen at alle rapphønser forsvant i Norge. 
Dette fremstår som merkelig. Siden rapphønsflokken ble borte fra Nesodden ved Oslo på slutten av 
40-tallet og begynnelsen av 50-tallet, ble altså konklusjonen av det offentlige at rapphøns anses 
utdødd etter krigen i Norge.  

FKF finner grunn til å understreke følgende: Rapphøna var i Norge før 1800 og har aldri forsvunnet 
fra Norge. Det er vanskelig å forstå hvordan det motsatte er blitt etablert som en sannhet. Vi kan vise 
til solid dokumentasjon som viser at rapphøna var i Norge før 1800 og aldri har forsvunnet fra vårt 
land. Norge er et naturlig utbredelsesområde for rapphøns.  

Det er grunn til å presisere at  nettverket artsdatabasen oppgir i sin statistikk rapphøne som 
tilstedeværende i Norsk natur siden 1733. Her finnes totalt 123 år med observasjoner. 
Tilstedeværelsen i norsk natur er klart dokumentert.  

Vi mener det ikke kan rå tvil om at rapphøna har mange hundre års forhistorie i Sverige og minst 280 
års historikk i Norge. 

Nettverket Artsdatabasen viser et annet bestandsbilde enn det norsk rødliste for arter 2021 oppgir, 
hvor antas det at det kun er Østfold som har eventuelt gjenlevende bestand. 

Artsdatabasen viser derimot utbredelse av rapphøne med kjerneområde Østfold, Akershus, sørlige 
deler av Hedmark, Oslo, Vestfold, Telemark, Rogaland og Trøndelag. Observasjonene er spredd godt 
ut over i tid. Å anta at alle observasjonene skyldes utsatt fugl, blir etter vårt syn ikke korrekt. Til 
opplysning setter klubbene tilsluttet FKF satt ut ca. 5-600 rapphøns i året fordelt over hele landet, 
noe som må anses som et beskjedent tatt i betrakting en antatt overlevelsesgrad for hønsefugl på 
under 20%.  

Basert på informasjon om observasjoner fra våre mange medlemmer, har vi inntrykk av det er en 
betydelig underrapportering av observasjoner av rapphøns i myndighetenes statistikk. 
Underrapporteringen kan komme av at de som er vant til å holde utkikk etter fugler, er blitt mindre 
oppmerksomme på å se etter den. Vi mener dette må hensyntas i VKM’s arbeid. 

6) Bestillingens ordlyd 
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Under Oppdrag og Beskrive konsekvensene ved utsetting av et større antall fugl, samt eventuelle 
kaskadeeffekter på lokalt økosystem under det andre kulepunktet står det: Beskrive konsekvensene 
ved utsetting av et større antall fugl, samt eventuelle kaskadeeffekter på lokalt økosystem.  

Hvordan skal VKM kunne dokumentere dette da det er et begrenset antall fugl som blir støtteutsatt. 
Spørsmålet må jo være basert på de reelle forhold for å få de riktigste svarene? 

FKF mener bestillingen bør lyde: 

«Mattilsynet og Miljødirektoratet viser til respektive samhandlingsavtaler med Vitenskapskomitèen 
for mat og miljø (VKM) og ber med dette VKM om å gjennomføre en vurdering av risiko for 
naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved innførsel, oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns i 
Norge. Vi ber også om en vurdering av om det finnes avbøtende tiltak som kan minske eventuell 
risiko.» 

FKF mener at bestillingen må rettes opp i tråd med våre påpekninger og gis et nøytralt preg slik at 
bestillingen gir et objektivt oppdrag. Vi har tillatt oss å legge ved et forslag til revidert ordlyd for 
bestillingen. 

 

Med vennlig hilsen for 
Fuglehundklubbenes Forbund 

 

Torstein Dehn 

Saksansvarlig 
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Fellesoppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet Vurdering av risiko for naturmangfold, dyrevelferd 
og dyrehelse ved utsett, oppdrett og innførsel av fasan og rapphøns i Norge. 

 Mattilsynet og Miljødirektoratet viser til respektive samhandlingsavtaler med Vitenskapskomiteen 
for mat og miljø (VKM), og ber med dette VKM om å gjennomføre en vurdering av risiko for 
naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved innførsel, oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns i 
Norge. Vi ber også om en vurdering av om det finnes tiltak som kan minske risikoen for følger.  

Bakgrunn for saken  

Det har i flere år blitt innført fasan og rapphøns til Norge for utsett i naturen, samt utsetting fra egne 
oppdrettsanlegg i Norge. Formålet har vært utsetting i naturen for, trening av fuglehunder og 
gjennomføring av jakthundprøver. I henhold til viltforskriften som trådte i kraft 1. april 2020 kreves 
det tillatelse for hold av alle viltarter. Forskrift om fremmede organismer, som trådte i kraft 1. januar 
2016, stiller krav om tillatelse ved innførsel og utsetting av fremmede organismer. . 
Dyrehelsemessige krav ved hold av fasan og rapphøns, og ved nasjonal forflytning av disse, er gitt i 
forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter. Mattilsynet mottok  en 
bestilling fra LMD i 2019 om å utarbeide forslag til forskriftsregulering av denne aktiviteten, eventuelt 
gjennom endring av midlertidig forskrift 24 august 1990 nr. 761 om forbud om jakt på utsatt fugl. 
Bakgrunnen for oppdraget var at LMD mente at man måtte vurdere om praksisen med trening av 
oppdrettet utsatt fugl burde reguleres av hensynet til fuglenes velferd. Påvirkning av 
naturmangfoldet ved utsetting Biologisk mangfold er definert som mangfoldet av økosystemer, arter 
og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse 
komponentene, jf. naturmangfoldloven § 3 bokstav c. Mulig påvirkning på økosystemer og andre 
arter, og risiko ved eventuelle følgeorganismer/blindpassasjerer, må fremgå av vurderingen av risiki 
for biologisk mangfold. Biologisk mangfold inngår som en del av naturmangfoldet. Formålet med 
forskrift om fremmede organismer er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede 
organismer som medfører, eller kan medføre, konsekvenser for naturmangfoldet i Norge. De senere 
års fokus på fremmede arter og den effekt de kan utgjøre for vårt naturmangfold, gjør at tidligere 
praksis ved utsetting av hønsefugler for jakthundetrening bør vurderes på nytt. Dyrevelferdsloven 
(DVL) § 28 lyder "Dyr fra dyrehold kan bare settes ut i naturen for å bli viltlevende når dyret har gode 
muligheter for å tilpasse seg og overleve i det nye miljøet." Det innebærer at fuglene må være av 
arter som kan tilpasse seg en vill tilværelse der de slippes ut, og at hvert individ er forberedt på å 
kunne tilpasse seg for å overleve. Det er et indirekte forbud mot å sette ut dyr som mangler gode 
muligheter til å tilpasse seg. I henhold til DVL § 14, er det forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand. 
Det innebærer at fuglene etter utsett må kunne finne naturlig skjul, mat og vann der de slippes ut.  

 

Dyrehelse ved innførsel, hold, utsetting og nasjonal forflytning av fasan og rapphøns  

Norge har i stor grad vært forskånet for de aller mest alvorlige smittsomme sykdommer som angår 
fjørfe og andre fugler. I 2020 og 2021 var det utbrudd av fugleinfluensa (H5N1), som medførte 
portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap, og jaktforbud i enkelte kommuner. Vi er også kjent 
med at det har vært utbrudd av fugleinfluensa i fasanoppdrett i Danmark og Storbritannia. Et 
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utbrudd av slike sykdommer kan innebære svært store konsekvenser for naturmangfoldet, 
fjørfeholdere, egg- og fjørfeindustrien og samfunnet for øvrig. Dyrehelsemessige krav ved hold av 
fasan og rapphøns, og ved nasjonal forflytning av disse, er gitt i forskrift 18. november 1994 nr. 1020 
om sertifisering av fjørfevirksomheter. Denne forskriften vil i løpet av våren 2022 erstattes av nytt 
dyrehelseregelverk. Bestemmelser om dyrehelsemessige krav ved hold og nasjonal forflytning av 
fasan og rapphøns vil da være å finne i landdyrsporbarhetsforskriften og 
landdyrforflytningsforskriften. De nevnte forskriftene inneholder bestemmelser som har til hensikt å 
begrense risikoen for spredning av sykdommer hos blant annet fjørfe ved hold og nasjonal 
forflytning.  

Oppdrag: 

Miljødirektoratet og Mattilsynet ber VKM om å foreta en vurdering av risiko for naturmangfold, 
dyrevelferd og dyrehelse ved innførsel, oppdrett, forflytning og utsetting av fasan og rapphøns i 
Norge.  

Påvirkning av naturmangfoldet ved utsetting  

Vi ber VKM om å:  

• Vurdere risiko for for biologisk mangfold ved utsetting av oppdrettet fasan og rapphøns.  

• Beskrive konsekvensene ved utsetting av fugl, samt eventuelle kaskadeeffekter på lokalt 
økosystem.  

• Beskrive artenes mulighet for overlevelse i norsk fauna uten gjentagende utsettinger.  

• Identifisere og vurdere mulige risikoreduserende tiltak.  

• Identifisere hvilke arter i Norge som har like økologiske nisjer som fasan og rapphøns, og vurdere 
om disse kan bli negativt påvirket av utsettingen. Eventuelle effekter av utsetting av fasan og 
rapphøns på økosystemtjenester skal framgå av rapporten, men ikke inngå som en del av 
vurderingen av risiko for  biologisk mangfold. Vi ber om at risikoen for biologisk mangfold vurderes ut 
fra et 50-årsperspektiv.  

Dyrevelferd ved utsetting  

Vi ber VKM om å:  

• Beskrive hvilke krav fasan og rapphøns har til naturlig habitat. I hvilken grad finnes disse habitatene 
i Norge?  

• Beskrive hva som er naturlig dødelighet i et naturlig habitat uten jakt, fôring eller andre kunstige 
påvirkninger.  

• Vurdere forskjeller i dødelighet hos oppdrettet fasan og rapphøns og viltfødt fasan og rapphøns.  

• Beskrive eventuelle årsaker til økt dødelighet hos utsatt oppdrettet fasan og rapphøns.  

• Dersom aktuelt, beskrive risikoreduserende tiltak som kan øke graden av overlevelse.  
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• Vurdere hvilke effekter trening av fuglehunder har på fuglenes velferd.  

Dyrevelferd ved hold av fasan og rapphøns  

Vi ber VKM om å:  

• Beskrive hvilke velferdsbehov fasan og rapphøns har i oppdrettsfasen.  

• Beskrive hvilke miljøfaktorer som er viktige for dyrevelferden i oppdrettsfasen, både innendørs og 
utendørs.  

• Beskrive tiltak som kan bedre dyrevelferden ved hold av fasan og rapphøns.  

• Vurdere hvilken belastning transporten utgjør for fasan og rapphøns.  

Dyrehelse ved utsetting, hold, innførsel og transport av fasan og rapphøns  

Vi ber VKM om å:  

• Vurdere sannsynligheten for introduksjon av smittestoffer ved innførsel av fasan og rapphøns til 
Norge.  

• Vurdere risikoen for spredning av smitte mellom ulike besetninger som holder fasan/ rapphøns i 
Norge, spesielt med tanke på flytting av levende dyr og rugeegg mellom besetninger.  

• Vurdere risikoen for spredning av smitte til ville fugler fra besetninger som holder fasan/rapphøns, 
spesielt når dyrene settes ut i naturen.  

Juridisk bakgrunn: Lov 19. Juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (Dyrevelferdsloven): §§ 3, 14 22, 23, 24 og 
28 Lov 19. Desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (Matloven) Lov 19. Juni 
2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven) Forskrift 19. Juni 2015 nr. 
716 om fremmede organismer Forskrift 22. Juni 2020 nr. 2122 om skadefelling, dødt vilt og bruk av 
vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) Forskrift 28. Desember 2011 nr. 1616 om 
samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS Forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om 
sertifisering av fjørfevirksomheter. Forskrift 24. August 1990 nr. 761 om midlertidig forbud mot jakt 
på utsatt fugl  

Betingelser:  

Risikovurderingsrapporten skal skrives på engelsk med et norsk sammendrag. Publisering av 
rapporten gjøres i dialog med Miljødirektoratet og Mattilsynet. Vi viser for øvrig til 
samhandlingsavtalene.  

Frist for levering av rapporten er 31. november 2022. Det kan vurderes en oppdeling av 
risikovurderingen i flere faser.  

Kontaktpersoner i Miljødirektoratet: Ole Roar Davidsen, seniorrådgiver, viltseksjonen Knut Morten 
Vangen, seksjonsleder, viltseksjonen  



 
 

 
Postadresse Telefon Epost/ Internett Organisasjonsnummer Vedlegg 
Fartvegen 270 +47 41325189 Ellenbd@online.no 989 587 218 1 
2324 Vang H  www.fuglehundklubbenesforbund.no   

 
 

Kontaktpersoner i Mattilsynet: Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, seksjon for dyrevelferd Kristel 
Halvorsen Foss, seniorrådgiver, seksjon for dyrevelferd. 

 


