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

 

Norges Bondelag viser til høring av 17.12.2014 om forslag om å oppheve forskrift om 

svarthalespove som prioritert art. Vi viser også til vårt høringssvar av 26.04.2013 på 

Miljøverndepartementets forslag til endring i forskrift om svarthalespove. 

 

Så langt er det 29 grunneiere i Klepp kommune som er berørt av forskriften. De fleste av 

disse bøndene er aktive produsenter av gras som går til produksjon av melk og kjøtt. Til 

sammen produserer disse bøndene årlig om lag 4,5 millioner liter melk og kjøtt fra 2.600 

storfe. Når bøndene pålegges å utsette slåtten til juli måned blir grasproduksjonen redusert 

og bøndene påføres betydelige driftsulemper og matproduksjonen reduseres. 

 

Norges Bondelag viser til at Stortinget under behandlingen av naturmangfoldloven 

forutsatte at andre virkemidler skal vurderes før en art prioriteres. Sitat fra Innst. O.nr. 100 

(2008-2009): 

 

”Komiteen viser til at det før etablering av økologiske funksjonsområde for ei 

prioritert art skal vere gjort ei vurdering av om prioritering er det hensiktsmessige 

verkemidlet eller om andre verkemidlar er betre eigna. Det kan være bruk av anna 

lovverk eller frivillige løysingar”. 

 

Norges Bondelag mener det er riktig å avprioritere arten svarthalespove. Vår begrunnelse 

for dette er at ”prioritert art” etter naturmangfoldloven er et virkemiddel som ikke er egnet 

for å ta vare på arter som er knyttet til leveområder i jordbrukets produksjonslandskap. For 

slike arter, som på den ene siden er avhengig av det levemiljøet om bonden skaper og som 

på den andre siden trues av effektiv jordbruksdrift, mener Norges Bondelag frivillige 

avtaler er det beste virkemidlet. Vi har i dag positive erfaringer med bruk av frivillige 

avtaler for bevaring av åkerrikse som også hekker i eng/åker og trenger beskyttelse mot 

tidlig slått. 

 

Norges Bondelag er uenig i høringsbrevets påstand i tredje avsnitt på side 2, sitat: 
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”Selv om både klimatiske forhold og predatorer er en trussel mot bestanden, utgjør 

landbruksaktiviteter den vesentligste årsaken til svarthalespovens reduserte suksess 

med reproduksjon i Norge.”  

 

Norges Bondelag mener landbruksaktivitet med grasproduksjon på eng og beiting av store 

grasetere nettopp skaper det leveområdet som svarthalespoven foretrekker. Uten landbruk 

ville landskapet gro igjen med kratt og skog og det ville neppe fremmet svarthalespovens 

hekkesuksess. Samtidig er det slik at den effektive jordbruksdriften med tidlig slått øker 

dødeligheten for ungene. Det er dette forholdet som gjør at problemene må løses gjennom 

frivillige avtaler.    

 

Fylkesmannen i Rogaland har gitt dispensasjon fra forbudet mot tidlig slått i 2012, 2013 og 

2014. Grunneierne har vist vilje til å bevare arten ved at de har samarbeidet med en lokal 

ornitolog om å finne hekkelokaliteter og tatt hensyn til dette under slåtten. Påviste ungekull 

er blitt flyttet til nabojorder med en annen type eng hvor graset på dette tidspunktet ikke 

skulle slås. Dette har resultert i flere overlevende unger i årene med dispensasjon. Med 

frivillige avtaler, hvor enkeltbønder får økonomisk kompensasjon for driftsulemper knyttet 

til bevaringstiltak, mener vi svarthalespoven vil få sin overlevelse på Jæren styrket. 

 

Norges Bondelag mener at begge underartene av svarthalespove, Limosa limosa limosa og 

Limosa limosa islandica, må avprioriteres.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Arild Bustnes Finn Erlend Ødegård 

 

 

 

 

          

 


