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Landbruksdirektoratets høringssvar - forslag om å oppheve forskrift om 
svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven 

Landbruksdirektoratet viser til brev av 17.12.2014, der forslag om å oppheve forskrift 20. 
mai 2011 nr. 524 om svarthalespove (limosa limosa) som prioritert art etter naturmang-
foldloven sendes på høring. 
 

Landbruksdirektoratet har ingen innvendinger mot forslaget om å oppheve 
forskrift om svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven. Vi 
presiserer viktigheten av gode samarbeidsformer og prosesser mellom for-
valtning, næringsinteresser og verneinteresser i den videre forvaltningen av 
arten.  

 
Landbruksdirektoratet er har ingen innvendinger mot forslaget om å oppheve forskrift om 
svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven. Forslaget er hovedsakelig 
begrunnet med at det har vært et høyt konfliktnivå knyttet til forvaltningen av svart-
halespoven. Vi er positive til at det nå søkes å finne andre løsninger for å forvalte arten. 
Landbruksdirektoratet presiserer at det i det videre forvaltningsarbeidet blir sentralt å 
finne gode samarbeidsformer og -prosesser mellom forvaltning, næringsinteresser og 
verneinteresser. Gjennom åpne prosesser og god dialog bør det være mulig å komme frem 
til akseptable løsninger for forvaltning av arten, samtidig som man tar hensyn til nærings-
interesser.  
 
Opphevelse av forskriften vil kunne medføre at et større ansvar vil falle på lokalt og 
regonalt nivå for å komme frem til gode løsninger. Dette omfatter også regionale og lokale 
avveininger og prioriteringer av virkemiddelbruk, med involvering av næringsinteresser 
lokalt i disse prioriteringene. 
 
Landbruksdirektoratet viser til Mangfolds rapport Svarthalespovene på Jæren og Norsk 
landbruksrådgiving Rogalands vurdering av de økonomiske og driftsmessige konse-
kvensene for jordbruksdrift på gårdene som ble omfattet av vern av svarthalespove (datert 
14.3.2012). Dokumentene peker på flere mulige løsninger som bør undersøkes nærmere. 
Næringsaktørene har poengtert behovet for fleksible og forutsigbare løsninger, noe som 
etter vår mening bør hensyntas i videre forvaltning av arten.  
 
Vi viser også til positive resultater fra arbeidet med forvaltning av åkerrikse. Her har både 
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miljø- og landbruksforvaltning samarbeidet, og bidratt med økonomiske virkemidler. 
Dette i kombinasjon med frivillige avtaler mellom kommune og berørte grunneiere. 
 
Landbruksdirektoratet mener at ny kunnskap om arten, nye føringer (forvaltningsplan for 
Jærstrende landskapsvernområde og AEWAs Single species action plan), samt de 
ovennevnte dokumentene fra Mangfold og Norsk landbruksrådgiving Rogaland bør inn-
arbeides i en eventuelt revidert versjon av Handlingsplan for svarthalespove. Det er etter 
vår mening viktig med en bred involvering av ulike aktører i en eventuell kommende 
revisjonsprosess av handlingsplanen. 
 
Landbruksdirektoratet stiller spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget for underarten 
islandica, og vi finner det dermed vanskelig å uttale oss om forskriften skal oppheves for 
arten som sådan, eller om man skal begrense avprioriteringen til underarten limosa. 
 
Landbruksdirektoratet har ingen flere merknader til forslaget. 
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 
Aud-Ingrid Krefting Berit Haga Vikanes 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
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