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Vedlegg 1  
 
Forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 23, 24, 62 og 77. 
Fremmet av Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Dragehode som prioritert art 

Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) utpekes som prioritert art. 
 

§ 2 Formål 
 Formålet med forskriften er å ivareta dragehode i samsvar med forvaltningsmålet 
for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd. 
 
§ 3 Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse  

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av dragehode er forbudt. Som 
ødeleggelse regnes utbygging, graving, masseuttak, utfylling og lagring av masser, 
dyrking, gjødsling og andre handlinger dersom de er egnet til å skade, forandre, 
tildekke eller på annen måte forringe individer av arten. 

 
§ 4 Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale 
med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 
47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden 
som er nødvendig for å sikre bevaring av arten. 
 
§ 5 Forvaltningsmyndighet 

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften. 
 
§ 6 Dispensasjon 

Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudet i § 3, i samsvar med 
naturmangfoldloven § 24 femte ledd. Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av 
Direktoratet for naturforvaltning. 

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at 
følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven 
§ 24 første ledd bokstav c.   
 
§ 7 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 
Fra samme tidspunkt gjøres følgende endring i forskrift 21. desember 2001 nr. 

1525 om fredning av truede arter: I vedlegg til forskriften slettes ordene ”- Drakehode 
(Dracocephalum ruyschiana)”.    
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Vedlegg 2 
 
Forskrift om dverggås (Anser erythropus) som prioritert art 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 23, 24 og 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Dverggås som prioritert art 

Dverggås (Anser erythropus) utpekes som prioritert art. 
 

§ 2 Formål 
 Formålet med forskriften er å ivareta dverggås i samsvar med forvaltningsmålet 
for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd. 
 
§ 3 Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse  

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av dverggås, herunder egg, og 
dens reir, er forbudt. Som ødeleggelse regnes alle handlinger som er egnet til å skade, 
forstyrre eller på annen måte forringe individer av arten. 

 
§ 4 Artens økologiske funksjonsområder 

Som økologiske funksjonsområder for dverggås regnes i forskriften 
hekkeområder, myteområder og rasteområder, unntatt slike områder i sjø og hekke- og 
myteområdet i Iesjávri-området og rasteområdet i Indre Porsangerfjord. 

I de økologiske funksjonsområdene for dverggås er bruk som tar hensyn til 
dverggåsas hekkeområder, myteområder og rasteområder tillatt. Annen bruk er ikke 
tillatt. Med unntak av de handlinger som er nevnt i tredje ledd, kan 
forvaltningsmyndigheten inngå avtale med grunneier eller rettighetshaver om hvilke 
handlinger som skal være tillatt, og hvilke som ikke skal være tillatt. Forbudet etter 
annet punktum gjelder ikke for handlinger som er regulert i avtalen. 

Oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige 
innretninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, er forbudt.  

I økologiske funksjonsområder for dverggås gjelder i tillegg følgende 
bestemmelser i rasteområder som benyttes om våren i periodene f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. 
juni, og i rasteområder som benyttes om høsten f.o.m.10. august t.o.m. 15. september, 
og i hekke- og myteområder f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. august: 

a) All ferdsel er forbudt, herunder ilandstigning på øyer. 
b) All motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder starting og 

landing av luftfartøy. 
Dersom bestemmelsene i annet, tredje eller fjerde ledd medfører en vesentlig 

vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at 
området vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller at det gjøres unntak fra 
prioriteringen for de aktuelle områdene etter § 8.   
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Dersom det planlegges inngrep i et økologisk funksjonsområde for dverggås, kan 
forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte inngrepet for denne arten 
klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.  

Ved vedtak etter annet lovverk, skal hensynet til arten og dens økologiske 
funksjonsområder ivaretas i samsvar med denne forskriften. 

 
§ 5 Handlingsplan 

Det skal utarbeides en handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, 
skjøtsel eller andre typer tiltak som er nødvendige for å ta vare på artens økologiske 
funksjonsområder.  

 
§ 6 Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale 
med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 
47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden 
som er nødvendig for å sikre bevaring av arten. 
 
§ 7 Forvaltningsmyndighet 
 Direktoratet for naturforvaltning er forvaltningsmyndighet etter forskriften. 
 
§ 8 Dispensasjon 

Direktoratet for naturforvaltning kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 
3, § 4 annet ledd annet punktum, § 4 tredje ledd og § 4 fjerde ledd, i samsvar med 
naturmangfoldloven § 24 femte ledd.  

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at 
følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven 
§ 24 første ledd bokstav c.   
 
§ 9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 3 
 
Forskrift om elvesandjeger (Cicindela maritima) som prioritert art 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 23, 24 og 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Elvesandjeger som prioritert art 

Elvesandjeger (Cicindela maritima) utpekes som prioritert art. 
 

§ 2 Formål 
 Formålet med forskriften er å ivareta elvesandjeger i samsvar med 
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd. 
 
§ 3 Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse  

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av elvesandjeger er forbudt. Som 
ødeleggelse regnes graving, masseuttak, utfylling og lagring av masser og andre 
handlinger dersom de er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte forringe 
individer av arten. 

 
§ 4 Artens økologiske funksjonsområde 

Som økologisk funksjonsområde for elvesandjeger regnes i forskriften artens 
leveområder. 

I det økologiske funksjonsområdet for elvesandjeger er bruk som tar hensyn til 
elvesandjegerens leveområder tillatt. Annen bruk er ikke tillatt. Med unntak av de 
handlinger som er nevnt i tredje ledd, kan forvaltningsmyndigheten inngå avtale med 
grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som skal være tillatt, og hvilke 
som ikke skal være tillatt. Forbudet etter annet punktum gjelder ikke for handlinger 
som er regulert i avtalen. 

Vegbygging, vassdragsregulering, elveforbygning, motorferdsel, tilplanting og 
uttak av løsmasser er forbudt. 

Dersom bestemmelsene i annet eller tredje ledd medfører en vesentlig 
vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at 
området vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller at det gjøres unntak fra 
prioriteringen for de aktuelle områdene etter § 8.   

Dersom det planlegges inngrep i et økologisk funksjonsområde for elvesandjeger, 
kan forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte inngrepet for denne 
arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.  

Ved vedtak etter annet lovverk, skal hensynet til arten og dens økologiske 
funksjonsområde ivaretas i samsvar med denne forskriften. 
 
§ 5 Handlingsplan 

Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, 
skjøtsel eller andre typer tiltak som er nødvendige for å ta vare på artens økologiske 
funksjonsområder. 
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§ 6 Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale 
med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 
47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden 
som er nødvendig for å sikre bevaring av arten. 
 
§ 7 Forvaltningsmyndighet 
 Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften. 
 
§ 8 Akutt flomsikring 
 Ved behov for akutt flomsikring for å sikre menneskers liv, helse eller andre store 
verdier, skal dette kunne skje uavhengig av forbudene i §§ 3 og 4. Ved bruk av 
motorkjøretøy skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 
 
§ 9 Dispensasjon 
 Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, § 4 annet ledd 
annet punktum og § 4 tredje ledd, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd.  
Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av Direktoratet for naturforvaltning.  

Kongen kan bestemme at søknad om dispensasjon skal behandles av overordnet 
forvaltningsorgan. 

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at 
følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven 
§ 24 første ledd bokstav c.   

   
§ 10 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 4 
 
Forskrift om eremitt (Osmoderma eremita) som prioritert art 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 23, 24, 62 og 77. 
Fremmet av Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Eremitt som prioritert art 

Eremitt (Osmoderma eremita) utpekes som prioritert art. 
 

§ 2 Formål 
 Formålet med forskriften er å ivareta eremitt i samsvar med forvaltningsmålet for 
arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd. 
 
§ 3 Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse  

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av eremitt er forbudt. Som 
ødeleggelse regnes felling av og skade på trær med eremitt, samt andre handlinger 
dersom de er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte forringe individer av arten. 

 
§ 4 Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale 
med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 
47, jf. § 24, annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden 
som er nødvendig for å sikre bevaring av arten. 
 
§ 5 Forvaltningsmyndighet 
 Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften. 
 
§ 6 Dispensasjon 

Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudet i § 3, i samsvar med 
naturmangfoldloven § 24 femte ledd. Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av 
Direktoratet for naturforvaltning. 

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at 
følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven 
§ 24 første ledd bokstav c.   
 
§ 7 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks.  
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. august 2008 nr. 953 om midlertidig 

vern av eremitten Osmoderna eremita. 
  



7 
 

Vedlegg 5 
 
Forskrift om honningblom (Herminium monorchis) som prioritert art 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 23, 24, 62 og 77. 
Fremmet av Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Honningblom som prioritert art 

Honningblom (Herminium monorchis) utpekes som prioritert art. 
 

§ 2 Formål 
 Formålet med forskriften er å ivareta honningblom i samsvar med 
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd. 
 
§ 3 Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse 

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av honningblom er forbudt. Som 
ødeleggelse regnes gjødsling, drenering og tørrlegging og andre handlinger dersom de 
er egnet til å skade, forandre, tildekke eller på annen måte forringe individer av arten. 

 
§ 4 Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale 
med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 
47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden 
som er nødvendig for å sikre bevaring av arten. 
 
§ 5 Forvaltningsmyndighet 
 Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften. 
 
§ 6. Dispensasjon 

Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudet i § 3, i samsvar med 
naturmangfoldloven § 24 femte ledd. Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av 
Direktoratet for naturforvaltning. 

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at 
følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven 
§ 24 første ledd bokstav c.   
 
§ 7. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks.  
Fra samme tidspunkt gjøres følgende endring i forskrift 21. desember 2001 nr. 

1525 om fredning av truede arter: I vedlegg til forskriften slettes ordene ”- 
Honningblom (Herminium monorchis)”. 
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Vedlegg 6 
 
Forskrift om klippeblåvinge (Scolitantides orion) som prioritert art 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 23, 24, 62 og 77. 
Fremmet av Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Klippeblåvinge som prioritert art 

Klippeblåvinge (Scolitantides orion) utpekes som prioritert art. 
 

§ 2 Formål 
 Formålet med forskriften er å ivareta klippeblåvinge i samsvar med 
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd. 
 
§ 3 Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse  

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av klippeblåvinge er forbudt. Som 
ødeleggelse regnes uttak, ødeleggelse eller skade av vertsplanten smørbukk 
(Hylotelephium maximum) i det økologiske funksjonsområdet for klippeblåvingen og 
andre handlinger dersom de er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte forringe 
individer av arten. 

 
§ 4 Artens økologiske funksjonsområde 

Som økologisk funksjonsområde for klippeblåvinge regnes i forskriften artens 
leveområder. 

I det økologiske funksjonsområdet for klippeblåvinge er bruk som tar hensyn til 
klippeblåvingens leveområder tillatt. Annen bruk er ikke tillatt. Med unntak av de 
handlinger som er nevnt i tredje ledd, kan forvaltningsmyndigheten inngå avtale med 
grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som skal være tillatt, og hvilke 
som ikke skal være tillatt, for eksempel når det gjelder planting av trær og busker og 
graving. Forbudet etter annet punktum gjelder ikke for handlinger som er regulert i 
avtalen. 

Oppføring av nybygg og større tilbygg, masseuttak, utfylling og lagring av masser 
og skogplanting er forbudt. 

Dersom bestemmelsene i annet eller tredje ledd medfører en vesentlig 
vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at 
området vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller at det gjøres unntak fra 
prioriteringen for de aktuelle områdene etter § 8.   

Dersom det planlegges inngrep i et økologisk funksjonsområde for 
klippeblåvinge, kan forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte 
inngrepet for denne arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første 
ledd bokstav c.  

Ved vedtak etter annet lovverk, skal hensynet til arten og dens økologiske 
funksjonsområde ivaretas i samsvar med denne forskriften. 

 
 



9 
 

 
 
§ 5 Handlingsplan 

Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, 
skjøtsel eller andre typer tiltak som er nødvendige for å ta vare på artens økologiske 
funksjonsområder. 
 
§ 6 Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale 
med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 
47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden 
som er nødvendig for å sikre bevaring av arten. 
 
§ 7 Forvaltningsmyndighet 
 Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften. 
 
§ 8 Dispensasjon 

Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, § 4 annet ledd 
annet punktum og § 4 tredje ledd, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd. 
Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av Direktoratet for naturforvaltning. 

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at 
følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven 
§ 24 første ledd bokstav c.   

 
§ 9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks.  
Fra samme tidspunkt gjøres følgende endring i forskrift 21. desember 2001 nr. 

1525 om fredning av truede arter: I vedlegg til forskriften slettes ordene ”- 
Klippeblåvinge (Scolitantides orion)”. 
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Vedlegg 7 
 
Forskrift om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) som prioritert art 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 23, 24, 62 og 77. 
Fremmet av Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Rød skogfrue som prioritert art 

Rød skogfrue (Cephalanthera rubra) utpekes som prioritert art. 
 

§ 2 Formål 
 Formålet med forskriften er å ivareta rød skogfrue i samsvar med 
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd. 
 
§ 3 Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse  

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av rød skogfrue er forbudt. Som 
ødeleggelse regnes graving, masseuttak, utfylling og lagring av masser og andre 
handlinger dersom de er egnet til å skade, forandre, tildekke eller på annen måte 
forringe individer av arten. 
 
§ 4 Artens økologiske funksjonsområde 

Som økologisk funksjonsområde for rød skogfrue regnes i forskriften artens 
leveområder. 

I det økologiske funksjonsområdet for rød skogfrue er bruk som tar hensyn til 
leveområdene for rød skogfrue tillatt. Annen bruk er ikke tillatt. Med unntak av de 
handlinger som er nevnt i tredje ledd, kan forvaltningsmyndigheten inngå avtale med 
grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som skal være tillatt, og hvilke 
som ikke skal være tillatt. Forbudet etter annet punktum gjelder ikke for handlinger 
som er regulert i avtalen. 

Utbygging, vegbygging, kalkbrudd, flatehogst, skogplanting, sprøyting og 
gjødsling er forbudt. 

Dersom bestemmelsene i annet eller tredje ledd medfører en vesentlig 
vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at 
området vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller at det gjøres unntak fra 
prioriteringen for de aktuelle områdene etter § 8.   

Dersom det planlegges inngrep i et økologisk funksjonsområde for rød skogfrue, 
kan forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte inngrepet for denne 
arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.  

Ved vedtak etter annet lovverk, skal hensynet til arten og dens økologiske 
funksjonsområde ivaretas i samsvar med denne forskriften. 
 
§ 5 Handlingsplan 

Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, 
skjøtsel eller andre typer tiltak som er nødvendige for å ta vare på artens økologiske 
funksjonsområder. 
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§ 6 Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale 
med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 
47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden 
som er nødvendig for å sikre bevaring av arten. 
 
§ 7 Forvaltningsmyndighet 
 Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften. 
 
§ 8 Dispensasjon 

Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, § 4 annet ledd 
annet punktum og § 4 tredje ledd, i samsvar med reglene i naturmangfoldloven § 24 
femte ledd. Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av Direktoratet for 
naturforvaltning. 

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at 
følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven 
§ 24 første ledd bokstav c.   

 
§ 9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 
Fra samme tidspunkt gjøres følgende endring i forskrift 21. desember 2001 nr. 

1525 om fredning av truede arter: I vedlegg til forskriften slettes ordene ”- Rød skogfrue 
(Cephalanthera rubra)”. 
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Vedlegg 8 

 
Forskrift om svarthalespove (Limosa limosa) som prioritert art 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 23, 24 og 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Svarthalespove som prioritert art 

Svarthalespove (Limosa limosa) utpekes som prioritert art. 
 

§ 2 Formål 
 Formålet med forskriften er å ivareta svarthalespove i samsvar med 
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd. 
 
§ 3 Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse  

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av svarthalespove, herunder egg 
og dens reir, er forbudt. Som ødeleggelse regnes handlinger som er egnet til å skade, 
forstyrre eller på annen måte forringe individer av arten. 

 
§ 4 Artens økologiske funksjonsområde 

Som økologisk funksjonsområde for svarthalespove regnes i forskriften artens 
hekkeområder. 

I det økologiske funksjonsområdet for svarthalespove er bruk som tar hensyn til 
svarthalespovens leveområder tillatt. Annen bruk er ikke tillatt. Med unntak av de 
handlinger som er nevnt i tredje ledd, kan forvaltningsmyndigheten inngå avtale med 
grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som skal være tillatt, og hvilke 
som ikke skal være tillatt. Forbudet etter annet punktum gjelder ikke for handlinger 
som er regulert i avtalen. 

Slått før 15. juli, drenering av våtmark og nydyrking er forbudt. 
Dersom bestemmelsene i annet eller tredje ledd medfører en vesentlig 

vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at 
området vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller at det gjøres unntak fra 
prioriteringen for de aktuelle områdene etter § 8.   

Dersom det planlegges inngrep i et økologisk funksjonsområde for 
svarthalespove, kan forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte 
inngrepet for denne arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første 
ledd bokstav c.  

Ved vedtak etter annet lovverk, skal hensynet til arten og dens økologiske 
funksjonsområde ivaretas i samsvar med denne forskriften. 

 
§ 5 Handlingsplan 

Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, 
skjøtsel eller andre typer tiltak som er nødvendige for å ta vare på artens økologiske 
funksjonsområder. 
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§ 6 Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale 
med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 
47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden 
som er nødvendig for å sikre bevaring av arten. 
 
§ 7 Forvaltningsmyndighet 
 Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften. 
 
§ 8 Dispensasjon 

Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, § 4 annet ledd 
annet punktum og § 4 tredje ledd, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd. 
Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av Direktoratet for naturforvaltning. 

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at 
følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven 
§ 24 første ledd bokstav c.   
 
§ 9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 


