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Høringsuttalelse - Forskrift om svarthalespove som prioritert
art

Vi viser til departementets høringsskriv av 22. mars.

Skogeierforbundet er tilfreds med at departementet nå fremmer forslag om endring av
den gjeldende forskriften for svarthalespove på Jæren.

Et helt sentralt spørsmål når det gjelder vern av prioriterte arter er forståelsen av
"vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk" og "tilstrekkelig for å forhindre
vesentlig vanskeliggjøring og vesentlige tap." I høringsskrivet står det at Direktoratet for
naturforvaltning avgjorde at et forbud som medførte et tap på ca. kr 30 000 per hekkende
par for en grunneier måtte anses som vesentlig vanskeliggjøring og vesentlig tap. Det
står ikke noe om en grunneiere kunne ha flere par på sin eiendom som hver for seg
forårsaket et slikt økonomisk tap. Noe avhengig av kapitaliseringsrentefot vil et årlig
inntektstap på kr 30 000 representere en verdireduksjon på omkring en halv million
kroner for hvert par svarthalespover som hekker på eiendommen. For oss fremstår dette
som en så alvorlig verdiforringelse, eller så stort bortfall av inntekt, at vi mener at
vesentlighetsbegrepet etter disse forskriftene fastsatt etter naturmangfoldloven bør
prøves for en skjønnsrett.

Når det gjelder ivaretakelse av svarthalespove, og for så vidt andre fuglearter, som
skifter hekkeplass fra det ene år til det annet, er det viktig at forvaltningen er dynamisk.
Med det mener vi at det må foretas takseringer av hekketerritorier hver vår slik at man
ikke båndlegger arealer og områder hvor arten ikke hekker det enkelte år. En slik
dynamisk forvaltning vil ofte være en forutsetning for lokal aksept for vernet.
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