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v/Terje Klokk  
Terje.Klokk@dirnat.no 
 
           

Høring: Forslag til forskrift for utvalgte naturtyper. 
 
Vi takker for at vi fikk utsatt høringsfristen noe og beklager at høringsfristen er 
overskredet.  
 
Naturvernforbundet understreker at det er et svært viktig arbeid som nå gjøres. 
Vi er fornøyd med at de første fem naturtypene nå blir sikret gjennom forskrift 
knyttet til naturmangfoldloven. Dette er skritt i riktig retning i arbeidet for å 
redusere tapet av biologisk mangfold i Norge. Vi vil understreke at: 
 

1. det er nødvendig å forsere arbeidet med en rekke andre trua og sjeldne 
naturtyper der det også haster med handlingsplaner, forskrifter og 
nødvendige akutt-tiltak.  

2. forskriften ikke bare må ta mål av seg til å sikre naturtypene der de 
forekommer i dag, men også sikre at de skal kunne reetableres der de 
allerede er ødelagt/redusert. I tillegg er det viktig i et bevaringsbiologisk 
perspektiv å sikre at natyrtypene skal kunne utvikle og utbre seg naturlig 
på lang sikt og særlig viktig er dette ifht klimaendringer.  

Mange naturtyper har hatt en til dels sterk negativ utvikling de siste tiårene. 
Særlig har energisektoren, jordbruket og skogbruket utøvd et alt for stort 
negativt press på arter og naturtyper på land. Sektor- og forvaltningsansvar har 
ikke vært tilfredsstillende og disse næringene er ikke bærekraftige, noe som har 
ført til et alt for stort press på en rekke arter og naturtyper.  For eksempel kan vi 
nevne at nesten 50 % av rødlisteartene er knyttet til skog og 35 % er knyttet til 
kulturlandskapet. Samtidig er arealforvaltningen på alle tre nivåer (kommune, 
fylke og stat) ikke god nok til å sikre biologisk mangfold. Derfor er det på høy tid 
og veldig gledelig at noe natur nå blir bedre ivaretatt enn tidligere gjennom disse 
forskriftene.  
 
Men Naturvernforbudent må minne om at det gjenstår svært mye arbeid før vi 
dette virkelig bidrar til å stanse tapet av naturmangfold, slik Norge som nasjon 
har forpliktet seg til.  
 
Skal forskriftene oppfylle tenkt formål er det viktig med nasjonale registreringer 
og fagbaserte avgrensinger og tiltak. Det forutsetter at tilfredsstillende ressurser 



sikres i alle ledd. Vi forutsetter derfor at alle faglige ressursbehov sikres i det 
oppfølgende arbeidet.  
 
 
Noen korte kommentarer til forskriften:  
 
§3. 1) Slåttemark og § 3. 2) Slåttemyr. Det er viktig med gode kriterier for 
definisjoner av naturtypene og verdiene knyttet til disse samt skjøtselsmetoder 
for objektene. Naturtypene har store naturverdier og det er et stort behov for 
totalregistrering, verdisetting og ressurser til langsiktig skjøtsel tilpasset hvert 
objekt.  
 
 
§3. 3) Hule eiker.  
Gamle, hule eiker er et svært viktig leveområde for hundrevis av organismer. 
Bevaring og nyskaping av gamle, hule trær er helt avgjørende for å ivareta 
biologisk mangfold. Derfor blir det svært viktig også å etablere nye framtidstrær i 
nærheten av de eksisterende og opprinnelige objektene og innenfor så store 
arealer at disse fungerer som langsiktige leveområder for alle arter knytta til 
gamle eiker.  
 
§5. Handlingsplan.  
Det er viktig at forskriften følges opp med konkrete og ambisiøse handlingsplaner 
for naturtypene.  Dette arbeidet må også tilføres tilfredsstillende ressurser for 
praktisk oppfølging i felt for å sikre positiv utvikling. Dette gjelder særlig 
naturtyper som trenger aktiv skjøtsel for at naturverdiene skal kunne sikres, slik 
som for eksempel slåttemark og slåttemyr 
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