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VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET



Naturmangfold er et utfordrende tema 
for Naturviterne. vi har medlemmer som 
vier mye tid på å verne natur, jobber i  
offentlig forvaltning eller i frivillige organi-
sasjoner, og som har tatt en lang utdan-
nelse med dette for øye. Andre medlem-
mer er fascinert av menneskets utnytting 
av naturen g jennom århundrer, jobber i 
offentlig forvaltning eller privat nærings- 
liv og er spesialister på ressursøkonomi 
og produksjon. Det er lett å se at per-
sonlig overbevisning, faglig ståsted og 
arbeidsplass medlemmene i mellom kan gi 
forskjell i prioritering og synspunkter på 
virkemiddelbruk.

Naturviterne mener at det er i dette 
spennet at mulighetsrommet ligger. Bare 
når vi får de forskjellige interesser opp 
på samme bord kan vi ta de nødvendige 
avveininger. Det faglige grunnlaget må da 
være på plass.

Naturviterne er en fagforening som  
organiserer eksperter innen mange ulike 
områder innen naturvitenskapen. et av 
hovedmålene for oss som organisasjon  
er å sikre at medlemmene har faglig for- 

svarlige arbeidsforhold, at kompetansen 
brukes og at den blir hørt når beslutnin-
ger tas. Dette vil gi de beste beslutnin-
gene. 

Respekt for den enkeltes ståsted og  
faglige grunnlag må være en forutsetning 
for å finne gode løsninger. Naturviterne 
skal ikke alltid mene noe bestemt om alle 
faglige spørsmål, men noen ganger må 
vi tørre å flagge et standpunkt som vi 
mener er riktig i forhold til en overordnet 
målsetting om et bærekraftig samfunn. 
videre er det et mål med dette dokumen-
tet å vise omverdenen hvilken kompetanse 
vi og våre medlemmer representerer, og 
at vi kan bidra konstruktivt til å løse viktige 
miljøpolitiske utfordringer. 

vår innfallsvinkel i debatten om bærekraft 
er først og fremst det naturvitenskape-
lige, det vil si den biologiske bærekraften. 
Det er der vi har størst tyngde. men 
også de sosiale og økonomiske deler av 
bærekraftbegrepet har Naturviternes 
medlemmer kompetanse på g jennom 
studier og erfaring i det praktiske yrkesliv. 
Alle disse tre elementene må være på 

plass for å sikre et varig vern av arter og 
deres leveområder. Det bidrar til at vår 
stemme blir viktig i valgene vi må g jøre om 
forvaltningen av arter, arealer og dermed 
norsk natur, i årene som kommer. 

Først og fremst må forvaltningen av 
norsk natur være kunnskapsbasert. Kunn-
skap om arter, deres økologi og leveområ-
de er avg jørende. Artskunnskap er derfor 
et viktig satsningsområde. vi må vite hvilke 
arter vi har, hvilken formeringsevne de har 
og hvordan de påvirkes av menneskelig 
aktivitet av ulike slag. ”Føre var”-prin-
sippet er viktig for å unngå beslutninger 
som kan gi alvorlige konsekvenser. også 
prinsippet om samlet påvirking er svært 
viktig i miljøsammenheng. Det er derfor 
nødvendig å få et best mulig kunnskaps-
grunnlag slik at beslutning kan tas uten 
urimelig forsinkelse. Dette forutsetter et 
helhetlig og grundig perspektiv. Det skal 
Naturviterne bidra med!

Kompetanse om bærekraft

Naturmangfold
I hendene har du 

Naturviternes politikknotat 

om naturmangfold. 

I notatet kan du blant annet 

lese om hva naturmangfold 

er, hva som er de største 

truslene mot dette og om de 

ulike naturtypene.

Finn Roar Bruun

Leder

epost: frb@naturviterne.no
Finn Roar Bruun
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Hva er naturmangfold? 
Naturmangfold omfatter genetisk mangfold og mangfold av arter, leveområder og 

naturtyper, landskap og geologi. Naturmangfoldet er med andre ord alle livsformer 

og deres leveområder Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funk-

sjon på ulike nivåer. 

Naturmangfold bidrar på mange ulike måter til velferd og verdiskapning. All natur 

har en egenverdi og bidrar også til stabile økosystemer og økosystemtjenester 

som arena for friluftsliv og rekreasjon, som område for næringsutøvelse, som gen-

bank for landbruksarter og medisiner og som referanseområder for forskning og 

undervisning.

MANgfOldET fORsVINNER
Forskere fra FNs miljøprogram (UNeP) anslår at vi deler jorda med opp til 100 milli-

oner andre arter. Under to millioner av disse er kartlagt. Livets mangfold forsvinner 

raskt: Påvirkningene på naturmiljøet skjer i et tempo som langt overgår naturlig 

dynamikk. FNs miljøprogram har estimert at det hver dag forsvinner mellom 150 og 

200 arter på verdensbasis. På Norsk rødliste 2010 (rødlista) er nesten 2400 arter 

truet, men få arter utryddet. De viktigste årsakene til at biologisk mangfold går 

tapt er ødeleggelse av artenes leveområder, forurensing, overhøsting, fremmede 

arter og klimaendringer.

 

Rødlista er basert på dagens kunnskap om arter i Norge. 21 000 av de ca 40 000  

flercellede artene som er registrert som naturlig forekommende i Norge er vurdert 

med hensyn til risiko for utdøing. Totalt for Norge med havområder er 4599 arter 

rødlistet. 2398 av disse er klassifisert som truet og 1284 som nær truet. Av de 

270 artene som er vurdert for Svalbard er 47 klassifisert som truet og 24 som 

nær truet. Det er viktig å være klar over at rødlista ikke skiller mellom arter som 

har en stor del av sin naturlige utbredelse i Norge og randsonearter som så vidt 

kommer inn i Norge. Randsoneartene er av naturlige årsaker fåtallige i Norge og vil 

i overskuelig framtid forbli rødlistet. Det er også slik at mange arter er på rødlista 

på grunn av ufullstendig kunnskapsgrunnlag. Det er derfor viktig å forbedre kunn-

skapsgrunnlaget med kartlegging av arter og utdanning av kompetent personal. 

en rødliste basert på et bredere naturvitenskapelig kunnskapsfundament vil gi en 

rødliste med større legitimitet og være et bedre forvaltningsverktøy.

DIRekte tRueDe aRteR
Tabell 1 viser antall direkte truede arter fordelt i ulike organismegrupper etter 

rødlista. 

Tabell 1

ORgaNIsmegRuppe aNtaLL

Sopp 87

Kransalger 8

Busk- & bladlav 17

moser 65

Karplanter 33

Bløtdyr i ferskvann 6

Øyenstikkere 6

Teger 1

Biller 28

Nettvinger 1

vårfluer 1

Sommerfugler 15

Årevinger 13

Amfibier 2

Fugler 7

Pattedyr 2

NatuRmaNgFOLDLOveN: 

Lov av 3. april 2009 om for-

valtning av naturens mangfold, 

bedre kjent som naturmangfold-

loven, har som formål å ta vare 

på naturens mangfold og de 

økologiske prosessene g jen-

nom bærekraftig bruk og vern. 

Den er den mest sentrale loven 

for forvaltning av norsk natur 

og inneholder et bredt spekter 

av virkemidler. 

NORsk RøDLIste FOR aRteR 

Norsk rødliste for arter er den 

offisielle rødlista for arter i 

Norge. Ei rødliste er en sort-

ering av arter i grupper etter 

graden av risiko for at de skal dø 

ut fra norsk natur. Rødlista er 

utarbeidet av Artsdatabanken 

i samarbeid med vitenskapelige 

institusjoner og frittstående 

enkeltpersoner med spisskom-

petanse. Vurderingen av artene 

er basert på kriterier utar-

beidet av den internasjonale 

naturvernorganisasjonen (ION).

svaRteLIsta

svartelista bygger på et omfat-

tende kriteriesett, og alle 1180 

fremmede arter som evner å 

reprodusere i Norge er risiko-

vurdert. Invaderende stedegne 

arter ble ikke vurdert. Begrepet 

“svarteliste” er nå forbeholdt 

de fremmede artene som utg jør 

en svært høy eller høy risiko for 

norsk natur.

Finn Roar Bruun
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Artsdatabanken har også utarbeidet en liste over invaderende arter som kan 

påvirke norske arter og økosystemer negativt. målet er å forhindre at nye invade-

rende arter etablerer seg i landet og å vise hvilke arter som bør bekjempes aktivt. 

Svartelistas risikovurderinger er samlet i FremmedArtsBasen og opererer med fem 

risikokategorier:

Se = svært høy risiko – 106 arter (inngår i norsk svarteliste 2012)

Hi = høy risiko – 110 arter (inngår i norsk svarteliste 2012)

PH = potensielt høy risiko – 198 arter (inngår ikke i norsk svarteliste 2012)

Lo = lav risiko – 393 arter (inngår ikke i norsk svarteliste 2012)

NK = ingen kjent risiko – 363 arter (inngår ikke i norsk svarteliste 2012)

Ytterligere 1140 fremmede arter er registrert som ikke-reproduserende i Norge.  

Disse ble ikke risikovurdert og inngår ikke i svartelista. i tillegg finnes det et ukjent 

antall såkalte dørstokkarter. Dette er fremmede arter som ikke er kommet til 

Norge ennå, men som en forventer kan komme hit og etablere reproduserende 

bestander i framtiden.

INteRNasjONaLe FORpLIkteLseR
Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er en global avtale som har som mål at 

vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en 

bærekraftig og rettferdig måte. Konvensjonen trådte i kraft i 1993. i alt 192 land og 

eU har signert avtalen.

Formålet med konvensjonen om biologisk mangfold er: 

• å bevare det biologiske mangfoldet

• bærekraftig bruk av biologiske ressurser 

• en rimelig og likeverdig fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen av 

genetiske ressurser

Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage nasjonale strategier og 

handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal blant annet: 

• opprette verneområder

• bekjempe fremmede arter

• bevare truede arter 

• fremme samarbeid med andre land om biomangfold 

Konvensjonen er juridisk bindende, og de landene som har undertegnet avtalen er 

forpliktet til å jobbe for å oppfylle kravene i avtalen. Landene må jevnlig rapportere 

om sin oppfølging av konvensjonen.

• 

grunnlovens paragraf nr. 110b: 

“enhver har Ret til et milieu 

som sikrer sundhed og til en 

Natur hvis produktionsævne 

og mangfold bevares. Naturens 

Ressourcer skulde disponeres 

ud fra en langsigtig og alsidig 

Betragtning, der ivaretager 

denne ret ogsaa for efter-

slægten. For at ivaretage deres 

Ræt i henhold til foregaaende 

Led, ere Borgerne berettigede 

til kundskab om Naturmilieuets 

tilstand og om virkningerne af 

planlagte og iværksatte Indgreb 

i Naturen. statens myndigheder 

give nærmere Bestemmelser til 

at gennemføre disse grundsæt-

ninger.”

NaturviterNe meNer

• Naturmangfoldet skal bevares. 

• Kompetanse om arter, natur- 
typer og økologi skal være grunnlag 
for alle beslutninger som påvirker 
natur.

• internasjonale avtaler er et viktig 
og nødvendig verktøy for å sikre 
naturmangfold på kloden.

• Forskning på arter og deres økologi 
må forsterkes.
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BRuk Og veRN
mennesket er en del av naturen. Derfor må mennesket inngå som en del av 

løsningen når vi skal bevare naturmangfold. Noen områder skal i ulik grad beskyt-

tes mot menneskelig påvirkning for at økosystemene skal utvikle seg mest mulig 

uforstyrret. Arter med behov for lang kontinuitet skal ha et leveområde og et 

område å spre seg fra. vi skal ha referanseområder for undervisning og forskning. 

Hvor mye som faglig sett er riktig nivå på totalt vern må avg jøres av kompe-

tansemiljøene ut i fra den til enhver tid foreliggende kunnskap. Hva som faktisk 

vernes, avg jøres av reg jeringen i statsbudsjettet. 

Naturviterne legger til grunn at alt vern erstattes på en forutsigbar måte slik 

at grunneiere har trygghet for de økonomiske konsekvensene av vern. Særlig 

arealer i nærheten av sentrale strøk kan ha høy alternativ verdi. Slike arealer er 

aktuelle for fremtidig vern, da høyproduktive områder er dårlig representert i 

dag. Forutsigbare, raske og attraktive erstatningsordninger reduserer usikkerhet 

og konflikt og g jør det attraktivt for grunneier å bidra med arealer.

For størstedelen av arealene må vi ha et samspill mellom bruk og vern. vekt- 

leggingen av disse to vil måtte variere fra sted til sted avhengig av naturtype og 

økonomiske interesser. Likevel, all naturutnyttelse forutsetter kompetanse om 

hvordan bruken påvirker naturen og hvordan naturmangfold kan bevares. Aktuelle 

arealer for å kombinere bruk og vern kan være; slåttemark, beitemark, slåtte- 

myrer og skog. Naturmangfoldet i disse naturtypene kan ha nytte av en forsiktig 

til middels sterk påvirkning. 

På noen arealer og naturtyper behøver vi menneskelig aktivitet for å holde øko-

systemet i ønsket suksesjonsfase. Riksrevisjonens rapport fra 2006 viste at en 

foruroligende stor del av vernearealet hadde redusert eller risiko for redusert 

mangfold etter vernet. Det er blitt tolket som et tegn på at naturlig suksesjons-

fase og g jengroing ødelegger det mangfoldet som var grunnlaget for vernet. 

manglende bruk eller skjøtsel av verneområdene er en viktig årsak til dette. Det 

bør derfor lages skjøtselsplaner for alle vernede områder der aktiv skjøtsel og 

skånsom bruk må inngå. Det er avg jørende at det bevilges midler til å g jennom- 

føre slikt stell av vernede arealer. Det må etableres en forståelse for at vern 

også er en dynamisk prosess som ikke stopper ved vernevedtaket.

en hovedutfordring ved å kombinere bruk og vern er at man møter to forskjellige 

forvaltningssystemer, med hvert sitt sett av lover, forvaltningstradisjon, orga-

nisasjonskultur og ikke minst forskjellige økonomiske virkemidler. Arealene der 

forvaltningen skjer er imidlertid i mange tilfeller felles. Naturviterne mener det 

er mye å hente på bedre samordning av landbruk og miljø når det g jelder virke-

middelbruk og forvaltning. Dette forutsetter en samordning av målsettinger og 

økonomiske ressurser. man må i større grad akseptere skjøtsel og økonomisk 

aktivitet i verneområder. Hovedmålet skal fortsatt være vern, men det utelukker 

ikke ekstensiv drift og skjøtsel. På samme måte må man akseptere at enkelte 

landbruksområder er spesielt interessante i forhold til naturmangfold, og at 

driften av disse krever større hensyn enn vanlig landbruk. Likevel er landbruk 

hovedmålet på disse arealene og man må sikre bonden inntekt fra driften. Skal 

prinsippet om bruk og vern bli mer vanlig må både landbruk og miljø akseptere 

samordning av virkemidler på “sine” arealer.

suksesjON 

Betegnelse på endringene i artssammensetningen som skjer 

over tid i et område og innebærer en forandring der artene 

utkonkurrerer hverandre i en bestemt rekkefølge eller i faser.
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aReaLFORvaLtNINg
Tap av leveområder og arealer er viktigste trussel mot naturmangfold. vi har 

høyest biologisk mangfold i nærheten av byer, tettsteder, vann og infrastruktur. 

Her ligger ofte de mest produktive områdene. Det er derfor viktig å forvalte disse 

arealene på en bærekraftig måte. Fortetting må i større grad bli brukt ved nye 

utbygginger av bo- og næringsarealer. i tillegg til å begrense forbruket av ikke- 

fornybare arealressurser vil dette også gi bedre utnyttelse av infrastruktur. Dette 

vil støtte opp under et nødvendig og sterkt jordvern. Presset som oppleves på 

areal i de mest produktive områdene betyr at det er særdeles viktig at kommunene 

besitter ansatte med naturviterkompetanse og som har forståelse for det irrever-

sible knyttet til beslutninger om areal.

Tabell 2

vernet areal per 31.12.2012

Antall Areal km2  

(inkl ferskvann)

% av Norges  

landareal

Nasjonalparker 36 31 317 9,7 %

Landskapsvernområder 202 17 322 5,4 %

Naturreservater 2 051 5 649 1,7 %

Andre 473 390 0,1 %

Totalt 2 762 54 678 16,9 %

Kilde: miljødirektoratet 2013

NatuRvIteRes ROLLe I BevaRINgeN av NatuRmaNgFOLDet
De mest alvorlige truslene mot naturmangfoldet kommer i dag fra ødeleggelse 

eller forringelse av artenes leveområder. Det være seg arealbruksendringer i form 

av avskoging, drenering, overbeiting, oppdyrking, nedbygging, oppdemming og ved 

fragmentering av artenes leveområder. Dette g jelder for 85 prosent av artene. Alle 

arealbruksendringer må settes inn i en videre kontekst enn hva tilfellet er i dag. ved 

omdisponeringer må man ha godt nok kunnskapsgrunnlag. vi vet at mange kom-

muner i dag har en utfordring med tanke på å skaffe riktig kompetanse, og at der 

kompetansen finnes er det ikke alltid den blir brukt i saksbehandlingen. ved å anset-

te naturviterkompetanse og ved å anvende denne vil man få tilstrekkelig kunnskap 

til å ta beslutninger som er til det beste for samfunnet som helhet. 

Fagekspertene må ha tilstrekkelig informasjon om arter og naturtyper som berø-

res. Økt kartlegging av arter og deres økologi er derfor svært viktig for å få en mer 

forutsigbar saksbehandling.

NaturviterNe meNer

• mange arter er avhengig av bestemte økologiske suksesjonsfaser.  
Forvaltning og skjøtsel av naturreservater og spesielle/sårbare  
kulturlandskap skal skje på faglig grunnlag.

• Det bør utarbeides skjøtselsplaner og tildeles nødvendige ressurser 
for g jennomføring av disse på alle vernede områder.

• God arealforvaltning er viktigste virkemiddel for bevaring av natur- 
mangfold. Fortetting og g jenbruk av arealer må derfor brukes i  
større grad.
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Naturtyper
Naturtype er et begrep som er definert i naturmangfoldloven slik:

ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene 

som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer 

eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster. 

Begrepet ligger således tett opptil begrepet økosystem. i norsk forvaltning brukes 

begrepet både om områder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet, så vel som 

kulturbetingede naturtyper og grønnstrukturer i byer. Naturtypene har elementer 

både av flora, fauna, geologi og landformer. vi vil i det følgende ta for oss disse 

naturtypene; kulturlandskap, skog, vann, fjell og polare soner.

kuLtuRLaNDskap1:
Kulturlandskap er landskap som, i større eller mindre grad, er påvirket av men-

nesker. Dette omfatter et vidt spekter av menneskelig aktivitet, fra jeger- og 

samlersamfunns lite kulturpåvirkede bruk, via beitelandskap og jordbrukslandskap 

til bylandskaper som nesten i sin helhet er menneskeskapt. områder som er helt 

upåvirket av menneskelig aktivitet er sjeldne. etter at NiN-systemet2 ble innført 

brukes betegnelsen naturlandskap og kulturmark om områder der naturlige øko-

systemer dominerer og ikke er vesentlig endret. Kunstmark brukes om områder der 

økosystemer er irreversibelt og vesentlig endret fra det opprinnelige. 

Jordbruksdrift og utmarksbeite skaper viktige leveområder for mange arter. over 

1/3 av de truede artene på rødlista har tilhold i åpent kulturlandskap. Herunder er 

over 300 arter truet på grunn av redusert beite i utmark. Husdyrene har bidratt til 

å skape leveområder for mange arter med en evolusjonær tilpasning til disse leve-

områdene. vi trenger mer kunnskap for å forstå økologien til disse artene og hvilke 

tiltak som sikrer artenes overlevelse.

et kulturlandskap er ikke økologisk stabilt. På åpne beiter og i hagemark opprett-

holdes økologisk balanse g jennom hogst, rydding, brenning og beiting. Nedlegging  

av bruk g jør at deler av kulturlandskapet gror ig jen. Dette fører til tap av både  

naturtyper og arter. Naturbeiteområder, urterike slåtteenger, kystlyngheier og 

andre kulturpåvirkede naturtyper er, som følge av endringer i landbruksdriften, i 

ferd med å bli sjeldne. mange arter er avhengig av slike landskap for å overleve, 

mens andre arter trives best i økosystemer med mindre påvirkning av mennesker. 

Samfunnet bør derfor stimulere til å bevare ekstensive driftsformer i landbruket 

som produserer mat, men også viktige økosystemtjenester i tillegg til attraktive 

landskap med et høyt biologisk mangfold. For bevaring av dette mangfoldet trengs 

større ressurser og mer aktiv skjøtsel av truede kulturmarkstyper både i og uten-

for vernede områder. 

Biologisk mangfold, kulturminner og andre verdier i kulturlandskapet er en verdifull 

arv, samtidig som det er en ressurs som kan legge grunnlag for nye arbeidsplasser 

og økt næringsutvikling. verdiene ivaretas g jennom aktiv bruk. Dette skjer g jennom 

ordningene over jordbruksavtalen. Samtidig er det nødvendig å ta hensyn til ulike 

miljøkvaliteter som krever særskilt forvaltning. Dette er Klima- og miljødeparte-

mentet sitt ansvarsområde. Det er viktig at de ulike ordninger samhandler for å 

oppnå best mulig effekt.

1. Kilder: reg jeringen.no, forskning.no, wwf.no, artsdatabanken.no
2. Naturtypebasen er et verktøy som dokumenterer det nye typesystemet Naturtyper i Norge 

(NiN). Her får man oversikt og informasjon om systemet og hvilke naturtyper som finnes i 
Norge.

Hølonda, melhus kommune 2009 
Foto: oscar Puschmann, Norsk institutt for skog og landskap

Hølonda, melhus kommune 2001 
Foto: oscar Puschmann, Norsk institutt for skog og landskap

NaturviterNe meNer 

• miljø- og landbrukspolitikk om-
handler i stor grad de samme 
arealene. Det er derfor viktig å 
samordne virkemiddelbruk og kom-
munikasjon i større grad enn i dag.

• Det trengs større ressurser og 
mer aktiv skjøtsel av spesielle og 
sjeldne kulturlandskap og natur-
reservater for å bevare biologisk 
mangfold.

• ekstensive driftsformer i land-
bruket bør bevares. 
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skOg
Skogen i Norge er leveområde for mange arter. Ulike naturtyper og varierte leve-

forhold skaper nisjer for et svært variert dyre- og planteliv. 

Skog er også grunnlaget for en næring med mange århundrer lang tradisjon i Nor-

ge. Skogbruket og trelastnæringen har bidratt med arbeidsplasser, virke til mange 

formål og store eksportinntekter. mange mennesker i distriktene har hatt hele eller 

deler av sitt levebrød fra skogen. Skogen har bidratt til bosetting og arbeidsplas-

ser. 

Skogens mangfold skal bevares. Skogen som arena for næringsvirksomhet må 

også videreføres. Hovedutfordringen blir derfor å kartlegge skogens mangfold og 

hvordan vi kan drive skogbruk samtidig som vi bevarer naturmangfoldet. Kunnskap 

er helt avg jørende for å få dette til. vi må kjenne de arter som lever i skogen og 

deres formeringsbiologi. Noen arter har en begrenset økologisk nisje, andre er mer 

fleksible eller kanskje avhengig av flere nisjer for å overleve. Kunnskap om dette er 

sentralt for å kunne ta vare på det vi har. 

Kunnskapen må også operasjonaliseres for å tilpasses vår næringsaktivitet slik at 

vi tar nødvendige hensyn til naturmangfoldet. en god forvaltning av skogressursene 

forutsetter riktig kompetanse på skogens biologi og skognæringens bedriftsmes-

sige forhold kombinert med lokalkunnskap. Dette oppnås med riktig kompetanse i 

kommuner og lokale virksomheter.

På store arealer vil det drives skogbruk. Dette innebærer hogst, planting, skog- 

skjøtsel og veibygging. målet må være at ordinært skogbruk drives slik at natur- 

mangfold bevares. l lover og forskrifter vil være nødvendig for å få dette til. Privat 

sertifisering og rutiner vil også bety mye for skånsom næringsaktivitet. Det er der-

for viktig å ha et godt faglig grunnlag for de standarder man blir enige om i sertifi-

seringsarbeidet. Forskning for å kartlegge arter og deres økologiske krav er viktig, 

men også overvåking av sertifiserte arealer og oppfølging etter skogbruksaktivitet. 

Dette er avg jørende for å kvalitetssikre og revidere skogsertifiseringsstandarder, 

samt praktiseringen av dem. Private og offentlige aktører innen skogbruk må der-

for ha riktig kompetanse. 

vern vil alltid være nødvendig for å bevare skogens naturmangfold, men også for å 

bevare ressurser. Skogloven har bestemmelser for å sikre virkestilgang og tilvekst. 

Dette er vern g jennom bruk, men det sikrer ikke alltid naturmangfoldet. Derfor 

trenger vi også naturreservater og nasjonalparker i skog. Her må vern være hoved- 

formålet. Hvor mye som må vernes er under stadig debatt og vi vil ikke tallfeste 

det. Det er likevel grunn til å mene at skogvernet for enkelte naturtyper bør økes 

for å sikre arter og leveområder med særlige behov. 

Det må være et mål at verneprosessene g jennomføres raskt og med minst mulig 

konflikt. Derfor er det viktig at man opparbeider en større forståelse for vernet 

blant grunneiere. Her ligger en formidabel oppgave for offentlig forvaltning. Frivillig 

vern gir mindre konflikter og større forståelse for vern. Det gir et tryggere og 

bedre vern fordi de som får arealer vernet i utgangspunktet er positive og blir 

ambassadører for vernetanken. vern av skog bør i hovedsak g jennomføres som 

frivillig vern, men for enkelte spesielt verdifulle områder kan det være nødvendig 

å g jennomføre vern med ekspropriasjon. Da må begrunnelsen for vern være god 

og formidles godt til de som blir berørt. erstatning i form av skog for makeskifte 

eller økonomisk kompensasjon må være forutsigbar og komme raskere på plass enn 

tilfelle har vært fram til nå.  

NaturviterNe meNer

• Frivillig vern må være en bære- 
bjelke for skogvernet i Norge.

• vern av skog må skje på en forut-
sigbar måte.

• Grunneierne må tilbys gode og 
raske erstatninger.

• Skogsertifisering er et viktig  
verktøy for bevaring av mangfold  
i skog.

• Kunnskap om arter og økosystemer 
må være grunnlaget for vern og 
miljøsertifisering.
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vaNN, vassDRag Og kystvaNN
vann er en svært viktig økologisk faktor. vann omfatter mange økosystemer over 

hele landet. mange arter har leveområde i eller ved vann og vassdrag.  vann er en 

viktig trivselsfaktor og grunnlag for næringsvirksomhet.

mange arter er knyttet til vann. Dette inkluderer mer enn encellede alger og 

dyr, fastsittende flercellede alger og planter, og flercellede virvelløse dyr og fisk. 

Pattedyr og fugl er også knyttet til vann. vassdrag og kystsone har stor betydning 

for produksjon av biomasse, for rekreasjon og opplevelse og for akvakultur. 

Samtidig er vann utsatt for en rekke påvirkninger fra menneskelig virksomhet. De 

viktigste påvirkningsfaktorene er forurensninger, overg jødsling av næringssalter, 

ødeleggelse av arters leveområder og overbeskatning av bestander. Det rammer 

både arter i spesielle miljøer og vanlig forekommende arter som i deler av sin 

livssyklus er knyttet til visse naturtyper. i tillegg er kystvannet i endring som følge 

av stigende temperatur og forsuring. Nye trusler kommer også fra fremmede arter 

som i økende grad finner innpass. 

Akvakulturnæringen representerer en viktig bransje med stor produksjon av mat 

og gode økonomiske resultater. Samtidig har næringen en del negative virkinger på 

omgivelsene, som spredning av sykdommer og parasitter, genetisk forurensing ved 

rømming og stor opphopning av næringssalter på lokaliteter med dårlige strømfor-

hold. Disse forholdene representerer trusler mot naturmangfold og må håndteres 

bedre av næringen før den kan kalles bærekraftig.

en av de største truslene mot kystvann og vassdrag er introduksjon av fremmede 

arter. Den viktigste transporten for fremmede arter er menneskelig transport; 

g jennom skips ballasttanker, fiskeutstyr, utsetting av agnfisk eller tømming av 

akvarier. mange store arter som alger, planter, krabber og fisk har planktoniske 

stadier som g jør det mulig for dem å følge med i ballastvannet før de blir for store. 

Dette kan skape uopprettelige skader på det eksisterende økosystemet. i FNs sjø-

fartsorganisasjon imo jobbes det målbevisst med problemet, men det er fremdeles 

langt fra løst. informasjon til næringsliv og privatpersoner er et viktig virkemiddel.

FjeLL3

Halvparten av Norge er dekket av fjell. Fjellområdene har de siste 50 år vært utsatt 

for mange inngrep, som vei-, hytte- og kraftutbygging. Reduksjon i hogst og slått, 

samt endring i beitebruk langs skoggrensen, har ført til g jengroing. 

Samfunnet bør stimulere til aktiv seterdrift og utmarksbeiting, da dette er viktig 

for det biologiske mangfoldet og landskapskvalitetene i seterregionen. Seterdrift 

og utmarksbeite er driftsformer der melk og kjøtt produseres hovedsakelig på 

egne fôrressurser. Ny forskning viser også at beiteprodukter fra fjellet har en  

annen kvalitet enn produkter basert på kraftfôr eller kultiverte beiter. Det er  

potensial for utvikling av merkevarer fra fjellbygdene.

Fjellet er utsatt for til dels ekstreme klimapåkjenninger. Dette betyr at organis-

mene utsettes for klimatiske stressfaktorer som lave temperaturer, uttørking, 

vind, kort vekstsesong, is- og snødekket mark og lite næringsstoffer i et ungt og 

lite utviklet jordsmonn. Dette krever tilpasninger og gir mange arter med spesielle 

egenskaper i fjellet, hvorav mange av disse er unike for Norge.

Bare et fåtall av de truede artene lever i fjellet. Dette betyr ikke nødvendigvis at 

den negative påvirkningen på naturmangfoldet her er mindre enn i andre system, 

men heller at andelen av arter knyttet til fjellet er lav. 

NaturviterNe meNer

• Utslipp fra akvakulturnæringen  
må ikke skade omkringliggende  
økosystemer.

• Rømming av oppdrettsfisk, lakse- 
lus og sykdomsresistens truer  
villaksen og må stoppes.

• Tiltakene mot overg jødsling og 
avrenning fra landbruket må  
styrkes.

• Kravet til rensing av ballastvann må 
skjerpes, uansett nasjonalitet på 
skipene.

• Tiltak mot utsetting av arter må 
økes bl.a. g jennom informasjon og 
straff.

NaturviterNe meNer

• Framtidige samferdselsutbygg- 
inger i fjellet må i mye større grad 
ta hensyn til arealkrevende arter. 

• Hytteutbygging må i framtiden i 
stor grad skje som fortetting av  
eksisterende områder.

• Norge har et spesielt stort ansvar 
for å ivareta våre unike fjellarter.

3.  Kilder: miljostatus.no, Naturindeks for Norge 2010 (DN-utredning 3-2010)
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Fjellets økosystemer er under press fra ulike utbyggingsinteresser. Direkte nedbyg-

ging av leveområder g jennom hyttebygging eller andre omdisponeringer betyr en 

del, men også de indirekte effektene g jennom økt ferdsel og dermed fragmentering 

av leveområder for arealkrevende arter er en stor trussel. Det kan være samferd-

selsutbygging, ferdsel fra friluftsaktiviteter eller kraftutbygginger. Det er viktig å 

ha kjennskap til arter og deres økologiske krav før man iverksetter utbyggingstiltak 

i sårbare områder. 

pOLaR sONe4

De polare sonene er kanskje der det økologiske systemet er aller mest finstemt og 

derfor ekstra sårbart. Det er her klimaendringene får de største konsekvensene. 

Smeltingen av is er en stor trussel mot både plante- og dyreliv. Utbredelsen av 

havisen minket med mellom 3,5 og 4,1 prosent per tiår i perioden fra 1979 til 2012. 

Reduksjonen i isutbredelsen skjer raskere enn før, og raskest i sommer- og høst-

månedene. mangel på havis i Arktis vil true mange dyrearter. Hvis isen forsvinner vil 

grønlandssel og klappmyss miste sine leveområder. isbjørnen vil miste sine jaktom-

råder. Fisk, plankton og alger, som er avhengig av iskanten, vil reduseres sterkt.

i tillegg til redusert isutbredelse g jør Co²-utslipp havet surere. et surere hav påvir-

ker særlig dyr som er avhengige av kalk for å bygge skall eller skjell. Forsuring av 

havet skjer når havmassene tar opp karbonsyre fra Co². Det får havets pH-verdi 

til å synke. Kaldt vann tar opp mer Co² enn varmt vann, og ferskvann fra issmelting 

kan svekke havets evne til å nøytralisere forsuringen. Det kan g jøre at havforsurin-

gen får særlig alvorlige konsekvenser for kalde kystland som Norge.

menneskeskapte miljøgifter er spesielt problematiske for arktisk fauna fordi denne 

forurensningen blir transportert nordover med været og hoper seg opp i nærings-

nettene. Dette kan på sikt g jøre dyr som sel og vågehval uegnet som menneskemat. 

vi mangler i stor grad kunnskap om hvordan arktiske dyr påvirkes av miljøgifter.

NaturviterNe meNer 

• en internasjonal klimaavtale er helt nødvendig for å redde polare  
strøk fra varige skadevirkninger.

• Utvinning av naturressurser i polare strøk krever ekstraordinære  
tiltak mot forurensing.

• Det bør jobbes for en internasjonal avtale som tar sikte på å  
redusere utslipp av ikke-nedbrytbare miljøgifter.

Gjennomsnittlig endring i tilstand for  
biologisk mangfold i fjellet for perioden 
1990-2010. Totalt i Norge har det i 
denne perioden vært en reduksjon på 
4,1 %. Nedgangen har vært sterkest i 
deler av Sør-Norge (rød farge), men det 
er også indikasjoner på forbedring (blå 
farge) i deler av Sør-Norge.
Kilde: miljødirektoratet

Kart som viser samlet tilstand for fjellet basert på 30 forskjellige indikatorer for 
perioden 1950-2010. Kilde: miljødirektoratet

4. Kilder: Forskning.no, miljostatus.no
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Forskning 
- behov for mer kunnskap5

Arbeidet med naturindeksen har dokumentert at kunnskapsgrunnlaget om biologisk 
mangfold er mangelfull. Kunnskapen om virveldyr er relativt god, men det finnes lite 
kunnskap om sopp, lav, moser, karplanter og invertebrater. et bedre kunnskaps-
grunnlag vil gi sikrere vurderinger av endringer i det biologiske mangfoldet, og vil gi 
grunnlag for en mer presis og målrettet forvaltning. Naturindeksen gir en prioritert 
oversikt over kunnskapshull som bør fylles for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for 
forvaltningen, men også for å få en forbedret naturindeks når denne skal opp- 
dateres i 2015.

Halvparten av all artskartlegging i Norge utføres i dag av frivillige kartleggere. Dette 
er et viktig bidrag som må stimuleres også i framtiden, men skal vi være i stand til å 
forvalte naturmangfoldet på best mulig måte holder det ikke å basere det på frivillig-
het. Naturviterne er opptatt av at forvaltningen skal være kunnskapsbasert. Økt bruk 
av naturviterkunnskap og økt kunnskap om naturmangfold i forvaltningen vil føre til 
bedre kvalitet, færre innsigelser og raskere fremdrift for mange prosjekter.

At forvaltning utøves og politikk utformes med basis i kunnskap er ikke bare et 
spørsmål om hva som finnes av forskning på feltet - det er også et spørsmål om 
kunnskapsflyt. Naturviterne mener derfor det er viktig at det blir sett nærmere 
på strukturen for kunnskapsutveksling. mangelen på forskning i dag er ikke bare et 
spørsmål om mangel på penger, men også mangel på hoder. mer penger til lønn og 
spennende prosjekter vil selvfølgelig trekke til seg flere hoder, men vi tror også at  
en grundig g jennomgang av forskernes arbeidsforhold og en fremsnakking av sam-
funnsnytten i arbeidet de g jør vil virke positivt på rekrutteringen.

økOsystemtjeNesteR
Naturmangfold har en verdi i seg selv, men bidrar også til nytte for oss. Samtidig med 
at vi blir stadig flere mennesker på jorda, beskattes ressursene hardere enn noen 
sinne. Det stadig økende behovet for rent vann, mat, drivstoff og brensel har ført 
til store endringer i naturen og et ug jenkallelig tap av en rekke arter og livsformer. 
vi trenger å kommunisere betydningen av naturverdiene før de forsvinner. Økosys-
temtjenester setter naturen inn i et perspektiv ut i fra menneskenes behov. i noen 
tilfeller kan man sette en prislapp på naturens betydning for mennesket, som for 
eksempel matproduksjon, pollinering og annen direkte nytte. Dette g jelder også for 
klimavern; vern mot storm, flom, ras og nedbør. i andre sammenhenger er det van-
skeligere å sette prislapp på tjenestene, for eksempel hvor mye er den gode følelsen 
vi får når vi er ute i naturen er verdt i kroner og øre. Når naturens nytteverdi for 
mennesket nå settes i sentrum, gir dette oss et nytt verktøy for å kommunisere  
naturens verdi på en mer lettfattelig måte enn tidligere. Det er viktig at man vurde-
rer den samlede påvirkningen av tiltak. marginaleffektene kan bli store og irreversible.

tveRRFagLIghet
mye av forskningen på naturmangfold har naturlige grensesnitt mot blant annet 
samfunns- og klimaforskningen. ett eksempel kan være hvordan vi best kan legge til 
rette for at det fremdeles er attraktivt å opprettholde et levende kulturlandskap 
med et intakt artsmangfold g jennom bruk. ett annet eksempel er hvordan vi best kan 
møte utfordringene et våtere og varmere klima vil medføre, både som en trussel mot 
eksisterende arter og som yngleplass for arter som vil finne sin plass på svartelista. 
Den naturvitenskapelige forskningen må øke innsikten i økosystemenes motstands-
kraft og deres eventuelle terskelverdier med tanke på irreversible endringer. Det er 
derfor avg jørende at vi får flere tverrfaglige forskningsprosjekter og at kunnskaps- 
overføring mellom ulike forskningsfelt prioriteres. Tverrfagligheten bør prioriteres 
også i forskningen som g jøres på naturmangfoldet. Per i dag er det for liten kunnskaps- 
utveksling mellom forskere som ser på ulike naturtyper.

FORmIDLINg
For at beslutningstakere skal kunne legge avg jørende vekt på naturvitenskapelig 
kunnskap er det viktig at forskningsmiljøene er flinke til å formidle denne kunnskapen. 
Forskningsformidling er også viktig for at samfunnet skal forstå nødvendigheten av å 
bevare et biologisk mangfold, og gi legitimitet til politiske beslutninger.

5. Kilder: miljostatus.no, artsdatabanken.no

NaturviterNe meNer

• Beslutninger om naturbruk og for-
valtning må legge avg jørende  
vekt på naturvitenskapelig 
kunnskap.

• Det må forskes mer på verdien av 
økosystemtjenester slik at dette 
kan brukes for å gi bedre beslut-
ninger.

• Tverrfaglig forskning må styrkes 
slik at g jennomføringsevnen av 
tiltak blir bedre.

• Forskningen på arter og deres 
økologi må forsterkes.

• Forskningsformidling er viktig for 
bedre beslutninger som berører 
naturmangfold.
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