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Oppsynsmyndighet og rolle 

SNO - etablert som følge av  

Lov om statlig naturoppsyn av 1996 
 

Statlig tilsyn av virksomhet: 

• Naturmangfoldloven 

• Viltloven 

• Laks- og innlandsfiskeloven 

• Motorferdselsloven 

• Friluftsloven 

• Kulturminneloven 

• Forurensingsloven (deler) 

• (Markaloven) 

• Vannscooterforskriften (Småbåtloven) 



SNOs oppgaver 
 

•  Kjerneoppgaver (etter loven) 

– ivareta nasjonale miljøverdier 

– forebygge miljøkriminalitet 

– drive kontroll 

– drive veiledning og 
informasjon 

 

• Bestillingsoppgaver (etter loven) 

– skjøtsel 

– tilrettelegging 

– registrering, dokumentasjon 

Nye oppgaver pålagt av MD 

• Rovvilt (2000) 

– oppsyn store rovdyr 

– skadedokumentasjon 

– bestandsregistrering 

– fellingstiltak 

• Kystoppsyn (2002) 

– prioritere oppsyn i kystsonen 

– nyorganisering  av 
lakseoppsynet 

• Naturveiledning (2007) 





Hvor mange?  

• 62 kontorsteder 

• 86 Naturoppsyn 

• 12 Naturveiledere 

• 25 Ledere/Stab 

• 375 Tjenestekjøp 

• 200 RVK 

• FT - 16 personer 



Mink (Neovison vison) 
• Innført til Norge for pelsdyravl på 1920-tallet 

• Ville bestander av mink i norsk natur fra 1930-tallet 

• Kolonisert store deler av landet i løpet av 1950- og 60-tallet  

• I dag er arten etablert i hele Norge med unntak av et fåtall øyer i god avstand fra 

land 

• Mink er kategorisert i  

     Artsdatabankens database 

     over fremmede arter (2012)  

     med risikovurdering  

     ”Svært høy risiko”  



Handlingsplan mot mink i 2011 
 

 
• Svartelistet  

 
• ”Minken er en viktig del av trusselbildet mot 
      flere sårbare arter og produktiviteten 
       i økosystemer..” 

 
• ”en fremmed skadelig art” 

 
• ” Det er ikke i tråd med verken norsk lov  
      eller internasjonale avtaler å unnlate  
      å sette inn tiltak mot mink.” 
   

 
  

 



 Målsettinger i handlingsplanen 
  

• Jegerne skal stimuleres til økt jakt og 
fangst  
 

• Minken skal fjernes fra utvalgte 
verneområder  
 

• Samle og formidle kunnskap 
 

  
 



Effekter på arter og økosystem 

Mink som predator 

• Tilbakegang i hekkebestand hos rødlistede sjøfuglarter, særlig hos bakkehekkende 
sjøfugl som alke og teist 

 

• Identifisert som mulig årsak til bestandsnedgang hos horndykker  
 

• Predasjon på nøkkelarter som  

 markmus og vånd kan føre til  

 endringer i vegetasjon og at  

 hubro utkonkurreres 

 

• Effektiv predator på edelkreps 

 

• Predasjon på sjø-ørret og laks 
  
 

 

 

 



Effekter på arter og økosystem 
Mink som gjenstand for predasjon 

• Opphopning av miljøgifter for arter hvor mink utgjør en betydelig del av dietten, 

for eksempel hubro og havørn 



Minken skal fjernes fra utvalgte 

områder 

1. Verneområder for sjøfugl 

3. Andre lokale områder for å bekjempe mink (for eksempel Vega) 

2. Leveområder for rødlistearter 



Roller og oppgaver 

Aktør Rolle/oppgave 

Miljødirektoratet • Informasjon, - ansvar for handlingsplanen 

• Formidling til aktørene  

• Koordinering, FoU, overvåking 

• Tverrsektorielt samarbeid med aktuelle aktører 

SNO • Oppdrag knytta til tiltak i verneområder 

• Informere regionalt og kompetanseoverføring 

• Registrering og dokumentasjon 

NJFF(Sentralt) • Utvikling av kursmateriell, kursing og holdningsskapende arbeid 

FM • Regional prioritering av tiltak 

• Informasjon og koordinering av innsats i samarbeid med SNO, 

kommuner og organisasjoner 

• Nødvendige tillatelser og dispensasjoner i verneområder 

Kommunene • Lokal koordinering, informasjon og motivering til tiltak 

Lokal JFF • Lokal kompetanse og innsats i tiltak mot mink 

Grunneier • Tillatelse til jakt og fangst og rettigheter til skinn, egen innsats 



Fellefangst 

• Arbeidskrevende på øyer i skjærgården 

• Urealistisk å fjerne alle 

• Kan gjøres av alle med jegerprøve/jegeravgift 

• Grunnlag før sjekk med hund 

 





Hund 

• Over store arealer på ”kort” tid 
• Mulig å fjerne all mink 
• Tidkrevende på områder med gode 

gjemmesteder 
• Krever mye areal og tid for å få fram gode hunder 
• Krever trena ekvipasjer for å dokumentere tomt 



Fjerning av mink i desember –april: 
Minimal ny innvandring før hekkesesongen 



Vi klarer ikke å utrydde minken i hele 
landet, men i enkelte områder 



Minken vært her i 50 år: 
ny naturtilstand! 

Vil ta tid å restaurere ett 
økosystem! 



Handlingsplan mot mink: 

”Minken er en viktig del av trusselbildet mot flere sårbare 
arter og produktiviteten i økosystemer..” 

 



Spre informasjon og kunnskap 

• NRK 
• Lokale medier 
• Jaktblad 
• Fagblad 



Bruk av - og overføring av kompetanse 

• Østfold (Hvaler) 

• Vestfold (Færder) 

• Rogaland (Kvitsøy,Rott) 

• Hordaland (Kartlegging) 

• Møre og Romsdal (Smøla) 

• Nord-Trøndelag (Flatanger) 

• Norland (Vega) 

• Finnmark (sjøfuglkolonier) 



Kan en måle noen effekt av tiltak i verneområder ? 



 




