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Svar på høring - Forslag til endring i forskrift om svarthalespove
som prioritert art

Direktoratet for Naturforvaltning viser til brev av 22. mars 2013 vedrørende forslag til endring i
forskrift om svarthalespove som prioritert art.

For hekkesesongen 2012 ga Fylkesmannen i Rogaland dispensasjon til slått i alle de økologiske
funksjonsområdene for svarthalespove i Rogaland. Forskriften ga derfor ingen reell beskyttelse av
arten eller dens reproduksjon denne hekkesesongen. Samtidig konstaterte Miljøverndepartementet at
det eneste vilkåret som skal vurderes ved vurdering av om det skal gis dispensasjon er hvorvidt unnlatt
slått medfører vesentlig vanskeliggjøring og et vesentlig tap for grunneier. At man forventet at slått før
15.juli mest sannsynlig ville ta livet av alle ungene dette året var etter gjeldende forskrift ikke
tilstrekkelig til å forhindre at det gitt dispensasjon fra slåtteforbudet.
Erfaringene fra hekkesesongen 2012 viser et behov for forskriftsendring for å ivareta bestanden av
svarthalespove som hekkefugl i Rogaland. Endringen må sikre at det ikke gis dispensasjon fra forbudet
mot slått før ungene er flygedyktige. Direktoratet er enig i prinsippet om at dette best kan gjøres ved å
redusere grunneiers tap som følge av utsatt slått.
En viktig forutsetning for den foreslåtte ordningen med tilskudd til skjøtsel og tilpasset drift må være
at det stilles tilstrekkelige midler til disposisjon til å eliminere alle de berørte grunneiernes tap, hvert
år. Det må gis klare retningslinjer for tildeling av tilskudd, som forhindrer at unnlatt slått medfører
vesentlig vanskeliggjøring og et vesentlig tap for grunneierne. Forvaltningsmyndigheten må ikke gis
anledning til å unnlate å gi tilskudd, og derved gi grunneier krav på dispensasjon. Dispensasjon må
kun være en sikkerhetsventil for ekstraordinære situasjoner, og ikke en del av den årlige forvaltningen
av artens funksjonsområder. Det må for eksempel ikke være anledning til å unnlate å gi tilbud om
tilskudd til skjøtsel med den begrunnelse at en grunneier har flere hekkende par på sin eiendom, eller
at flere funksjonsområder dekker en stor andel av en grunneiers samlede areal. I slike tilfeller der arten
hekker mer klumpvis, med flere par fordelt utover samme område, vil et vern øke sjansene for at en
større andel fugler overlever så lenge områdets areal ivaretas med forbud mot gresslått, enn hvis små
områder på 20 dekar ivaretas for ett enkelt par.

Forslaget om å endre datoen for første slått fra 15. til 5. juli, og å innskrenke de økologiske
funksjonsområdene fra ca 30 til ca 20 dekar, synes forøvrig ikke å være i samsvar med føre-var-
prinsippet i naturmangfoldloven § 9 første setning. Det foreligger etter direktoratets syn ikke
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tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger disse reduksjonene i svarthalespovens beskyttelse vil
medføre.
Det knyttes derfor en del usikkerhet til hvorvidt overlevelse kan knyttes til effekten av disse tiltakene.
For å få svar på dette bør det igangsettes fangstforsøk, med merking av fugl. Dette er igjen høyst
diskutabelt, da dette vil medføre ytterligere forstyrrelser samt at det vil være vanskelig å drive
innfanging av arten. Direktoratet vil også påpeke viktigheten av det både utenfor men særlig i
funksjonsområdene til arten arbeides med å få etablert en styrket dialog mellom grunneiere og
forvaltningen på regionalt nivå som har som mål å innta driftsformer som gagner arten, jf. § 12 i
Naturmangfoldloven. Helt konkret vil dette være å øke kutthøyden på gresset med 5-10 cm og i tillegg
slå innenfra og ut, slik at fuglene kan bli drevet ut på sidene. Selv om svarthalespoven oftest "trykker"
når farer nærmer seg vil nok dette bidra til at ungene har en rømningsmulighet ut av enga.
Vi mener allikevel at klargjøringen i forhold til tilskuddsmidler som nå sikrer forutsigbare rammer for
grunneierne i området, er ett viktig steg i rett retning for bevaring av denne sterkt trua arten i Norge.
Dette svarer også godt til de intemasjonale forpliktelser vi har overfor arten samt de erfaringer og
tiltak som også gjøres i dagens kjerneområder for arten, i Tyskland og Nederland.
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