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Klage på vedtak om dispensasjon fra forskrift om svarthalespove som
prioritert art
NOF viser til Fylkesmannen i Rogaland sitt brev av 25.05 d.å. hvor det gis dispensasjon fra §3 i
forskriften for svarthalespove som prioritert art. Fylkesmannens Miljøvernavdeling gir dispensasjon
fra forbudet mot slått før 15. juli til åtte navngitte grunneiere på Jæren som eier grunnen hvor så å si
hele den norske hekkebestanden av den sørlige underarten av svarthalespove L.l. limosa hekker. Til
sammen dreier dette seg om ca. 16 hekkende par. NOF klager med dette på vedtaket, og ber om utsatt
iverksetting av vedtak jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 42.
Svarthalespoven har status som er Sterkt truet i følge Norsk Rødliste for arter 2010. Direktoratet for
Naturforvaltning har utarbeidet og publisert en egen Nasjonal handlingsplan for å bevare de to
forekommende underartene av svarthalespove i Norge, og Fylkesmannen i Rogaland er gitt ansvar for
å iverksette og følge opp denne handlingsplanen. Svarthalespoven er videre én av kun to fuglearter i
Norge (svarthalespove og dverggås) som har status som Prioritert art gjennom Naturmangfoldloven,
og arten har følgelig en egen lovforskrift. I lovforskriftens § 3 fastslås det et det er forbud mot slått der
svarthalespoven hekker før 15. juli, samt at det er forbud mot drenering og nydyrking av disse
arealene.
Formålet med forskrift om svarthalespove som prioritert art er å ivareta svarthalespove i samsvar med
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd. Fylkesmannen i Rogaland er i følge
forskriften gitt myndighet til å gi dispensasjon fra forskriften etter søknad. En slik myndighet
medfører stort ansvar. Hekkeforekomsten av svarthalespove på Jæren er kartlagt i regi av
Fylkesmannen i Rogaland i løpet av våren 2012, slik at det foreligger særdeles god kunnskap om
lokaliseringen av alle (eller de aller fleste av) de hekkende parene. Det er den sørlige underarten (L.
l.limosa) som er mest utrydningstruet, og tilnærmet hele den norske hekkebestanden av denne
underarten hekker innenfor det området hvor Fylkesmannen i Rogaland nå har gitt en generell
dispensasjon fra forbudet mot slått før 15. juli.
NOF reagerer med vantro på den generelle dispensasjonen fra forbudet i forskriften som
Fylkesmannen i Rogaland nå har gitt, vel vitende om at iverksatt slått etter denne dispensasjonen,
sannsynligvis vil ødelegge så godt som hele årsproduksjonen for den sørlige underarten av
svarthalespove i Norge! Det foreligger ikke søknader om dispensasjon fra de åtte grunneierne som har
fått denne dispensasjonen. I tillegg til at denne dispensasjonen er en fallitterklæring i forvaltningen av
en sterkt utrydningstruet art, er det å gi dispensasjon fra forbudet mot slått før 15. juli uten at det
foreligger en søknad, - et grovt brudd på den myndigheten som Fylkesmannen i Rogaland er gitt i
forhold til å gi dispensasjoner fra forskriften.
Et slikt vedtak er ikke i tråd med kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for offentlige
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beslutninger som berører naturens mangfold jf. Lov om forvaltning av naturens mangfold § 8, og det er
heller ikke forenlig med det internasjonale ansvaret det er å forvalte en utrydningstruet art. Både de
nasjonale forpliktelsene i forhold til oppfølging av den nasjonale handlingsplanen og lovforskriften for
svarthalespove er her satt til side. I tillegg til dette har Fylkesmannen i Rogaland også satt til side
Norges internasjonale forpliktelser gjennom de ratifiserte internasjonale avtalene som Konvensjonen
for trekkende arter (Bonn-konvensjonen) og Konvensjonen for truete arter (Bern-konvensjonen).
Norge har også ratifisert Vannfuglavtalen (AEWA) som er en internasjonal avtale under Bonnkonvensjonen. Det foreligger en internasjonal handlingsplan for svarthalespove som er utarbeidet av
AEWA, og som den nasjonale handlingsplanen for svarthalespove er basert på.
Summen av dette medfører at Fylkesmannen i Rogaland sitt vedtak om dispensasjon tydeliggjør at
forvaltningen av svarthalespoven i Norge per i dag ikke er tilfredsstillende ivaretatt. NOF krever at
Direktoratet for naturforvaltning umiddelbart tar grep om forvaltningen av arten i Norge.
Konfliktnivået omkring arten på Jæren og håndteringen av dette tilsier at Direktoratet for
naturforvaltning bør være forvaltningsmyndighet for denne prioriterte arten.
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