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          Oslo, 25.01.2018 

 

Til:  Statsminister Erna Solberg (postmottak@smk.dep.no) 

Kopi: Statsråd Ola Elvestuen (postmottak@kld.dep.no 

Statsråd Jon Georg Dale (postmottak@lmd.dep.no) 

 

Omgjør beslutningen om å flytte høstbare viltarter fra KLD til LMD 

- Natur skal ikke forvaltes av et næringsdepartement  

Naturvernforbundet viser til «Endringer i arbeidsdelingen mellom departementene» jf. 
pressemelding fra Statsministerens kontor datert 17.01.2018. 

Her meldes det at forvaltningsansvaret for de høstbare viltartene flyttes fra Klima- og 
miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet (LMD).  

 

Naturvernforbundet vil på det sterkeste fraråde at forvaltningen av en stor del av norsk 

natur flyttes fra naturforvaltningen til et næringsdepartement. En slik flytting av ansvar er 

faglig uakseptabelt.  Det er ikke i tråd med prinsippene om en kunnskapsbasert 

naturforvaltning og vil føre til at ansvaret for en helhetlig, økosystembasert forvaltning 

pulveriseres.  

Naturvernforbundet ber derfor Regjeringen om å omgjøre beslutningen slik at en helhetlig 

forvaltning av norsk natur, inkludert alle vilt- og fiskearter, fortsatt forvaltes av Klima- og 

miljødepartementet. 

Naturvernforbundet vil understreke en del viktige prinsipper i norsk naturforvaltning.: 

- Den skal være kunnskaps- og fagbasert 

- Den skal være helhetlig 

- Den skal være økosystembasert slik at artenes leveområder og funksjon i 
økosystemet ivaretas 
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Forslaget om å flytte forvaltningen av høstbare viltressurser over til et næringsdepartement 
er faglig helt uakseptabelt. Det splitter opp ansvaret for arter som lever i samme økosystem 
og habitat.  

Alle disse helt sentrale forvaltningspunktene ønsker nå Regjeringen å fjerne med et 
pennestrøk, uten at de faglige konsekvensene er vurdert eller gjort kjent. Dette er svært 
alvorlig og vil sette norsk naturforvaltning mange, mange år tilbake i tid. 

I naturmangfoldloven vektlegges verdien av biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold 
samt viktigheten at av økologiske prosesser vektlegges. En faglig, helhetlig og kunnskapsbasert 
forvaltning tillegges også stor vekt i Naturmangfoldmeldingen St. 14. (2015-2016) Natur for livet, 

der viktigheten av en økosystemtilnærming til arts- og naturforvaltning særlig understrekes. En 
økosystembasert tilnærming er faglig sett avgjørende viktig for å sikre en robust, langsiktig 
og kunnskapsbasert forvaltning. Dette er avgjørende for å sikre artenes langsiktige 
levedyktighet (nml § 5) og for å bevare verdifulle økosystemtjenester for framtiden. 
 
Oppsplitting av forvaltningen av forskjellige arter mellom to departementer ut fra kriteriet 
om de er høstbare eller ikke, er å reversere utvikling av moderne naturforvaltning. Dette er å 
ta noen tilfeldige arter helt ut av en økologisk sammenheng. Dette pulveriserer også 
ansvaret for en helhetlig, økosystembasert forvaltning, noe Naturvernforbundet vil advare 
mot på det sterkeste. 

Forslaget vitner om et hastevedtak som ikke er faglig fundert og som helt mangler forankring 
i kunnskap om moderne naturforvaltning. Arter og leveområder skal sees i sammenheng. 
Naturforvaltningsprinsipper skal sikre et helhetlig ansvar, der Miljødirektoratet nødvendigvis 
skal være et faglig sterkt og viktig fagdirektorat. Overordnet artsforvaltning skal være basert 
på helhetlig økosystembasert forståelse. Dette er en forutsetning for å kunne ivareta både 
viltarter på en god og bærekraftig måte i et langsiktig perspektiv. Fagkunnskapen om natur 
og økosystemer må ligge samme sted som ansvaret for forvaltningen av artene, og det ligger 
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

Naturmangfoldloven bygger på prinsippet om økosystembasert naturforvaltning, der 
kunnskap og helhetssyn er bærende prinsipper. Loven setter rammene for bruk og vern for 
naturmangfoldet og økosystemene som alle arter er en del av. Dette er også fulgt opp 
gjennom handlingsplanen for naturmangfold som Stortinget behandlet i 2016 (Meld. St. 14 
(2016 – 2016) Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold).  
 
Også effektene av klimaendringene påvirker våre økosystemer og allerede er endringer 
synlige. Dette medfører nye og store utfordringer for vår flora og fauna, noe som igjen vil 
påvirke utviklingen av våre økosystemer, herunder viltartene enten de er jaktbare eller ikke.  
 
Å se alle disse naturutfordringene i sammenheng er helt avgjørende for å sikre en god 
forvaltning i tråd med naturmangfoldloven og internasjonale forpliktelser. Her er også 
overvåkingsprogrammer på både arts og økosystemnivå godt etablert og tilknyttet 
miljøforvaltningen. Helhetlig forvaltning inkluderer overvåking, og endringer som avdekkes 
må vurderes faglig, noe som igjen må få konsekvenser både for artsforvaltning og på alle 
påvirkningsfaktorer på økosystemene.  
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Naturforvaltning må sikres gjennom forutsigbarhet og fagbasert utvikling og biologisk og 

økologisk spisskompetanse er avgjørende faktorer.  

Å splitte opp ansvaret for forvaltningen av arter som lever i samme økosystem og som 
gjensidig påvirker hverandre, innebærer å bygge ned mulighetene for å kunne møte disse 
utfordringene på en enhetlig måte. Derfor må ansvaret for forvaltningen av alle norske arter 
fortsatt ligge i ett departement, KLD. Norsk arts- og naturforvaltning trenger robuste og 
kunnskapsbaserte, ikke fragmenterte forvaltningsmodeller, for å stå best mulig rustet også 
mot klimaendringene.   
 

Naturvernforbundet vil på det sterkeste fraråde at denne endringen gjennomføres.  

Vi ber Regjeringen omgjøre beslutningen slik at en helhetlig forvaltning av alle vilt- og 

fiskearter fortsatt forvaltes av Klima- og miljødepartementet. 
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