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Høring: Forslag til forskrift for prioriterte arter. 
 
         
Vi takker for at vi fikk utsatt høringsfristen noe og beklager at høringsfristen er 
overskredet.  
 
Norges Naturvernforbund er fornøyd med at naturmangfoldlovens §§23-24 
”Prioriterte arter” nå kan tas aktivt i bruk og vi hilser velkommen de første 
forskriftene for prioriterte arter.  
 
Dette er et første skritt på veien mot å få en nødvendig forbedring av 
forvaltningen av noen av våre mest trua arter. Vi forutsetter at det vil komme 
forskrifter for langt flere arter i nær framtid.  
 
Det er et stort behov for å gå inn med ambisiøse akutt-tiltak om Norge skal nå 
sine forpliktelser med å stanse tapet av biologisk mangfold. Dagens forvaltning 
med utilstrekkelig sektoransvar har nødvendiggjort at kraftigere tiltak må settes 
inn. Vi forutsetter at det stilles tilfredsstillende ressurser til disposisjon for å 
dekke alle registreringer, tiltak og forvaltningsgrep som må tas for å få sikret 
artene på en faglig best mulig måte. 
 
Vi minner for eksempel om at orkideartene marisko og flueblomst har vært 
vernet ved lov en årrekke, men skogbruket har likevel ødelagt en rekke av 
artenes levesteder gjennom veibygging og hogst. En mariskoplante som er 
ulovlig å plukke, kan skogsmaskina kjøre i filler med skogloven i hånd. 
Forskriftene for prioriterte arter må derfor sikre at slike fatale motstridigheter 
mellom sektorlov  og miljølov ikke lenger kan forekomme. Bevaring av prioriterte 
arter må sikre at disse vernes mot alle negative inngrep, uavhengig av 
næringsinteresser og svake sektorlovverk. Forvaltningen skal baseres på 
naturens premisser.  
 
Naturvernforbundet forutsetter at naturmangfoldloven og de nye forskriftene 
setter en definitiv stopper for den typen naturødeleggelse av vår mest sårbare og 
truete natur, som enkelte sektorer utfører.  
 
 
 
 



Generelt  
Det er svært viktig at begrepet ”økologisk funksjonsområde defineres etter 
solide, faglige kriterier. Begrepet må knyttes til alle artene på en slik måte at det 
omfatter hele påvirkningskomplekset til en prioritert art sin registrerte lokalitet. 
Dette funksjonsområdet må kartfestes og knyttes direkte opp mot 
handlingsplanen, med alle konkrete tiltak som er nødvendig for bevaring innenfor 
artens økologisk funksjonsområde. Dette må også omfatte eventuelt behov for 
restaurering og skjøtsel i tillegg til stans i alle aktiviteter som kan ha negativ 
påvirkning. Restaurering, for å øke økologisk funksjonsområde og antall 
lokaliteter, er særlig viktig siden mange arter nettopp er blitt mer trua på grunn 
av arealforandring (80 % i følge Norsk rødliste 2006). 
 
Dispensasjon: 
Naturvernforbundet mener det ikke må være så store ulikheter fra art til art når 
det gjelder Dispensasjon. Naturvernforbundet ønsker at Fylkesmannen skal kreve 
en grundig, faglig konsekvensvurdering for alle artene før det vurderes å gi 
eventuell dispensasjon. Vi utdyper dette nedenfor: 
 
Det henvises i paragrafene som omhandler Dispensasjon til Naturmangfoldloven. 
Noen av forskriftene henviser til § 24 første ledd c) og alle henviser til femte 
ledd. Disse lyder: 
 
§ 24 første ledd c): 

 sette krav om å klarlegge følgene for arten av planlagte inngrep i dens 
funksjonsområder, herunder klarlegging av alternative funksjonsområder som 
kan bidra til å sikre bevaring av arten i samsvar med § 5 første ledd. 
 
§ 24 femte ledd: 

Myndigheten etter loven kan gjøre unntak fra forskrift etter § 23 dersom det 
ikke forringer artens bestandssituasjon eller bestandsutvikling, eller dersom 
vesentlige samfunnshensyn gjør det nødvendig. 
 
En del av artenes forskrifter har med et andre ledd i paragrafen som omhandler 
Dispensasjon. Dette lyder: 
 

Ved søknad om dispensasjon til inngrep i det økologiske funksjonsområdet for 
[arten], kan forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte inngrepet 
for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd c).   
 
Naturvernforbundet mener at også alle de øvrige artene (dragehode, eremitt, 
honningblom og elvemusling) bør ha med et slikt andre ledd. Naturvernforbundet 
ønsker dessuten at dette strammes inn ytterligere, ved at ordet kan erstattes 
med skal. 
 
Naturvernforbundet foreslår derfor at alle forskriftene skal inneholde følgende 
tekst under paragrafen som omhandler eventuell dispensasjon: 
 



Ved søknad om dispensasjon til inngrep i det økologiske funksjonsområdet for 
[arten], skal forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte 
inngrepet for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første 
ledd c).   
 
Dersom ikke dette tas med for alle artene, frykter vi for at de kan åpne for 
skjønnsmessige vurderinger, noe som klart vil svekke vernet av arten. Før det 
gjøres vedtak om dispensasjon, mener Naturvernforbundet at det må gjøres en 
grundig faglig vurdering av biologisk ekspertise, og Fylkesmannen må sikre at 
tilfredsstillende ekspertise benyttes av utbygger/tiltakshaver under 
konsekvensutredningen.  
 
Naturvernforbundet mener også at det i svært liten grad skal åpnes for 
dispensasjoner. Det bør derfor defineres meget tydelig hva vesentlige 
samfunnshensyn er i disse tilfellene. Dersom det er mulig å finne alternativer 
som ikke går ut over bestandssituasjonen eller bestandsutviklingen for de 
prioriterte artene (eller utvalgte naturtypene) må de velges.  
 
Restaurering og langsiktig bevaring 
Naturvernforbundet vil også minne om Naturmangfoldlovens § 5 (forvaltningsmål 
for arter), som lyder: 

"Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at 
artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. 
Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske 
funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige 
av." 
 
Naturvernforbundet mener naturlige utbredelsesområder må tolkes slik at 
forskriften ikke bare skal bevare bestandenes status quo eller forhindre inngrep 
som direkte rammer eksisterende forekomster av artene. Forskriften må også 
forhindre og motvirke eksisterende og nye inngrep som hemmer spredning av 
arten til naturområder der den naturlig skal kunne etablere seg. Det som i dag er 
faretruende små forekomster av truede arter skal ikke bare bevares på dette 
nivået, men sikres muligheter for naturlig videre utbredelse.  
 
Naturvernforbundet foreslår derfor at det i forskriftene henvises også til 
Naturmangfoldloven § 5, og at dette utdypes i selve forskriften. Et forslag til 
formulering kan være: 
 
 Forskriften skal sikre at arten og dens genetiske mangfold også får spre 
seg naturlig og etablere seg i levedyktige bestander i alle økosystemene der den 
hører naturlig hjemme, slik at dette bidrar til aktivt å restaurere naturmangfoldet 
og redusere risikoen for utryddelse av arten. 
 
 
 
 
 



Oppsummert ønsker Norges Naturvernforbund: 
 

1) Det er svært viktig at begrepet ”økologisk funksjonsområde defineres 
konkret og etter solide, faglige kriterier. Begrepet skal defineres for alle 
prioriterte arter på en slik måte at det omfatter hele 
påvirkningskomplekset til arten sitt registrerte funksjonsområde. Dette 
funksjonsområdet må kartfestes og knyttes direkte opp mot 
handlingsplanen, med alle de konkrete tiltak som er nødvendig for 
bevaring innenfor artens økologisk funksjonsområde.  
 

2) At alle forskriftene gir lik mulighet for eventuell dispensasjon, og at det i 
alle tilfeller skal undersøkes grundig hvilke konsekvenser en dispensasjon 
eventuelt vil kunne få. 
 
 

3)  Naturvernforbundet mener at dispensasjoner bare må gis helt unntaksvis, 
og at vesentlige samfunnshensyn derfor må defineres nærmere. 
 

4) 3) Forskriften skal også inneholde en henvisning til Naturmangfoldlovens § 
5, og forskriften må inneholde en formulering som skal forhindre og 
motvirke eksisterende og nye inngrep som hemmer spredning av arten til 
naturområder der den naturlig skal kunne etablere seg.  
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Norges Naturvernforbund 
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Fagleder naturmangfold 
 


