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Høring - endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd, Nordland
Svært mange av fugleartene som er knyttet til kulturlandskap viser sterk og vedvarende
nedgang i bestandene i Norge og på verdensbasis. Truslene og årsakssammenhengene er
sammenfallende for mange av artene, og tiltak som gagner en art vil kunne bedre
bestandssituasjonen for flere, naturmangfoldet før øvrig og styrke økosystemtjenestene i
jordbrukets kulturlandskap.
Bevaringsrettede virkemidler for truede fuglearter i jordbruket innbefatter tiltak som:
- Utsatt slått og endret slåttemønster i utvalgte områder.
- Utsatt eller mindre gjødsling.
- Bevaring av kantsoner.
- Heving av grunnvannsnivå.
- Mosaikk-jordbruk, der landskapet har mange naturfremmende elementer og variasjoner i
driftsarealene.
- Støtte til å sette av f.eks. to dekar nypløyd jord inntil innmarksbeiter, noe som kan vise seg
å være det som skal til for å styrke vipas mulighet til vellykket hekking.
- Opprette dammer og andre friarealer for fugler i jordbrukslandskapet. Dammene må
tilpasses naturmangfold, og ikke bare utformes for å fange opp partikler og
næringsstoffer fra landbruket (avrenning).
Mye handler om at jordbrukere må sette igjen arealer som skaper mangfold. På bakgrunn av
dette mener NOF Nordland at formålet «Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for
fugl» (§ 12, Tilrettelegging av hekke- og beiteområde for fugl, i Landbruksdirektoratets
malforslag til forskrift) må inkluderes i forskriften for Nordland, og omfatter tiltak for å
fremme hekkesuksess hos truede arter tilknyttet kulturlandskapet. Utkast for regionen
Vestlandet kan brukes til inspirasjon.
Dette er arter tilknyttet landbruket som også går tilbake i vårt fylke, selv om vi flere steder
har kvaliteter i kulturlandskapet som er ferd med å forsvinne i andre regioner her til lands. I
Nordland vil det være naturlig å rette disse mot artene vipe og storspove, som er to kjente
og kjære fuglearter som begge er truet (henholdsvis som «sterkt truet» og «sårbar»), og som
jordbrukere kjenner og ønsker å ta vare på.
NOF avd. Nordland anbefaler at det følger et rapporteringskrav med bevilgning av et slikt
tilskudd, slik at man kan få et inntrykk av effekten av tilretteleggingen. Rapporteringen kan
være så enkel som innmelding av antall hekkende par av arten(e) bevilgningen gjelder, og
dato/antall dersom unger blir observert.
Med vennlig hilsen
Atle Ivar Olsen
Leder Norsk Ornitologisk Forening, Avdeling Nordland
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https://www.bondevennen.no/aktuelt/lanserer-tilskot-for-humlesurr-og-vipesong/

2https://www.fylkesmannen.no/contentassets/6250fbad7a4342928ed59cf3560c127c/forskr

ift-for-regionale-miljotilskot-i-jordbruket-vestland-utkast-140219.pdf

