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Innspill til prioriterte arter etter Naturmangfoldloven fra Norsk Ornitologisk Forening 

 

NOF har tidligere kommet med flere innspill på fuglearter som vi mener det bør utarbeides 

handlingsplan for, eller som vi mener bør være prioriterte arter etter naturmangfoldloven. I 

forbindelse med at den andre runden i utvelgelsesprosessen av prioriterte arter nå pågår 

ønsker NOF å komme med noen presiseringer av hva vi mener om saken. 

 

Vi vil fremheve at kunnskapsgrunnlaget om bestandsstørrelse og bestandsutvikling for norske 

fuglearter generelt er mye bedre enn for de fleste andre norske arter. En utvelgelse av de mest 

åpenbare kandidatene innen artsgruppen fugl vil derfor være en treffsikker bruk av 

virkemiddelet prioritert art. 

 

Av de fugleartene som allerede har ferdig handlingsplan eller handlingsplan under sluttføring, 

mener NOF at Direktoratet for naturforvaltning bør utpeke følgende arter som prioriterte 

arter: 

 

Prioritet 1: Hubro 

Hubroen er etter NOFs vurdering en art som åpenbart må bli en prioritert art. Arten har 

handlingsplan som allerede er under implementering. Den er klassifisert som sterkt truet på 

den gjeldende norske rødlisten og har en alvorlig negativ bestandsutvikling. Arten trues av 

flere negative påvirkningsfaktorer der de viktigste er elektrokusjon/kollisjoner og arealinngrep 

på artens hekkeplasser. I areal- og energisaker er det ofte konflikter med store økonomiske og 

politiske konsekvenser knyttet til hekkeområder for hubro. For at hensynet til hubroen skal 

kunne få nødvendig gjennomslagskraft i slike saker er det etter vår vurdering avgjørende at 

den blir en prioritert art. 

 

Det er imidlertid en utfordring i denne sammenheng at hekkelokaliteter for hubro er unntatt 

fra offentlighet. Denne skjermingen er etter NOFs vurdering avgjørende for å spare arten fra 

unødvendig forstyrrelse ved hekkeplassene og ulovlig etterstrebelse. Spørsmålet blir om 

hubroen skal forslås som en prioritert art med eller uten funksjonsområde, og om 



funksjonsområdet i så fall skal offentliggjøres. Her kan en tenke seg ulike løsninger innenfor 

rammene av lovverket. NOFs holdning er imidlertid klar: Hubroen må bli en prioritert art og 

hekkeplasser for hubro må fortsatt være unntatt fra offentlighet.  

 

Prioritet 2: 

Artene hortulan, åkerrikse og horndykker har også ferdige handlingsplaner. Av disse mener 

NOF at hortulan og åkerrikse kvalifiserer til å bli prioriterte arter i denne runde.  

 

NOF vil videre sette søkelyset på stellerand som sammen med dverggås er den fuglearten med 

mest alvorlig status på IUCNs globale rødliste. Begge artene er listet som sårbare (VU). En 

vesentlig del av den europeiske bestanden oppholder seg i Finnmark utenfor hekkesesongen, 

og arten er derfor oppført som sårbar på den norske rødlisten. En handlingsplan for stellerand 

er nå på trappene gjennom Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR). Trusselbildet for arten er 

sammensatt, og det er flere ulike bevaringstiltak som må på plass for å sikre denne bestanden. 

Blant annet vil den kommende ekspansjonen i utvinning og transport av olje og gass i 

Barentshavet medføre at hele denne overvintringsbestanden utsettes for en betydelig økt 

trussel fra større eller mindre oljeutslipp. NOF mener derfor stellerand at må bli en prioritert 

art. 

 

Av andre fuglearter er aktuelle for å bli prioriterte arter vil NOF særlig fremheve artene 

lomvi, hauksanger og vepsevåk. 
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