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De spiser av skogene mine.
Seks gravemaskiner kom og spiste av skogene mine.
Gud hjelp mig for en skapning på dem.
Hoder uten øyne og øynene i baken.
 
De svinger med kjeftene på lange skaft
og har løvetann i munnvikene.
 
De eter og spytter ut, spytter ut og eter,
for de har ingen strupe mer, bare en diger 
kjeft og en rumlende mave.
Er dette et slags helvete?
 
For vadefugler?
For de altfor kloke  pelikaner?
 
De har blindende øyner og lenker om føttene.
De skal arbeide i århundrer og tygger blåklokkene 
om til asfalt. Dekker dem med skyer av fet ekshaust
og kald sol fra prosjektører.
 
Uten struper, uten stemmebånd, uten klage. 
 
Rolf Jacobsen
Hemmelig liv, 1954



• Fabrikk bedre enn 
barnehage 

• Vakre dyr/planter 
bedre enn 
”malingsstrøk”

•Sats på vinnersaker





•Klippeblåvinge
Sterkt trua (EN) –> Kritisk trua (CR)
Fredet
Prioritert

Godkjent reguleringsplan 
stanset i Halden
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•Klippeblåvinge i Tvedestrand



•Innsigelse fra Fylkesmannen
• DN

– mener at §§ 8 og 9 i 
naturmangfoldloven (…) må 
gjøres gjeldende i denne 
saken.

• MD
– (…) jf. den nye 

naturmangfoldloven § 5. 
Bestanden av klippeblåvinge 
er gått kraftig tilbake og er 
klassifisert som sterkt truet 
(EN) på Norsk rødliste 2006. 

– Naturmangfoldloven §§ 8, 9 
(…) gjennomføre kartlegging



•Lakrismjeltblåvinge
• Kritisk trua (CR)
• Vakker
• Postkortart



Oslo

Sandvika

Asker

•Kart (mod.): Google 
Earth

Hva skal vi
med den?



Lakrismjeltblåvinge



Nesøya og Brønnøya

Kart (mod.): Google Earth; Detaljkart (mod.): gulesider.no



Nesøya og Brønnøya

Kart (mod.): Google Earth; Detaljkart (mod.): gulesider.no



Ostøya

Kart (mod.): Google Earth; Detaljkart (mod.): gulesider.no



Borøya

•Kart (mod.): Google Earth; Detaljkart (mod.): 
guleside.no



Borøya 2002 - 2009

•Kart (mod.): Google Earth; Detaljkart (mod.): gulesider.no
•Sauer (mod): regjeringen.no; foto: Aud Torild 
Stensrød



Øy X



•Vestbakken, Vestre Toten
• Slåtteng i Plogvegen/Vestbakken i Vestre Toten 
• Tillatelse til boligbygging
• Utvalgt naturtype. Mange rødlistearter. Ubeskrevne arter.
• Reguleringsplan hentet inn av Miljøverndepartementet





•Ekebergskogen, Oslo
• Gammel furuskog, mye brukt av turfolk
• Var ikke funnet rødlistearter
• Ringnes får bygge SKULPTURPARK

Skulpturpark
Pulturskarp

Skupturklask

Parkturskalp
Prukturplask

Turklurrask
Kluskurpart



•Presise skogødeleggelser
• Statlige tilskudd til vegbygging og hogst i bratt terreng
• SABIMA gjennomgikk 241 saker
• Kun 5 % behandlet etter naturmangfoldloven
• Ingen avslag
• Knapt kartlagt rødlistearter



Sterkt trua (EN)
Fredet

•Myrflangre

Kunne plukkes med 

gravemaskin!
Reddet av § 5!
(og snart § 23)



•Myrflangre i Lier
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• Største forekomst i landet
• Lagt ut til industri
• Brev til kommunen i mars 2008
• Aftenposten
• Postkort fra Solheim i mai
• Sprøyta i juli 2009
• Politianmeldelse





•Torvuttak og karbon



•Flakstadmåsan

• 1140 daa, 2 meter dybde
• 150 000 personbiler i ett år
• 100 mill. kr i CO2-avgift 
• Verdi av torvstrø: 22 mill
• Økosystemtjeneste som 

karbonlager

Tom Schandy /NN/ Samfoto



•Grunnlaget for Artskart

16 millioner poster



•Hvitryggspett







First they ignore you
Then they ridicule you
Then they fight you
Then you win







•Heroringvinge (EN)



•Heroringvinge



•God oversikt
• 1. Østfold: Hvaler: Arekilen på 

Kirkøy
• Klassisk lokalitet for myrflangre hvor den ble samlet i hvert fall fra 1826 – 1954. Seinere har det 

blitt laget en kanal i forbindelse med et oppdyrkingsprosjekt og vannforholdene har blitt endret. 
Det har skjedd gjnegroing. Status i 2007: Utgått

•  

• palustris,,Myrflangre,Hvaler,111,Arekilen,,PL,,15,,46,,B,W,,,,18820600,,Ryan, 
E.,,28.03.1996,,Ryan, E., 

•  

• 2. Østfold: Hvaler: Gråtersand ved Ørekroken på Kirkøy

• Lita myr som er kjent i hvertfall siden 1972. Status i 2007: 10 fertile skudd i østre del av myra. 
Vestre del har også noe få som ble observert 2006.

•  

• 3. Østfold: Hvaler: Skjærhalden, upresis angivelse

• Dette er en noe upresist angitt lokalitet og det er en mulighet for at det er en forveksling med 
andre lokaliteter i nærheten (se over). Status i 2007: Uviss

• Hvaler: Skjærhalden 1892 Axel Blytt

•  

• 160874,O,160874,EN,Epipactis palustris,Epipactis palustris,,Myrflangre,Hvaler,111,Kirkeøy: 
Skjærhalden,,PL,,16,17,44,,B,W,,,,19720705,,Johansen, Øivind,,31.12.1995,,Wischmann, Finn 
(1988),

•  

• 4. Østfold: Rygge: Larkollen, upresis angivelse

• Rygge: Larkollen 1914 Ivar Jørstad (visstnok belegg i TROM)

• Status i 2007: Høyst uviss.

•  

• 5. Akershus: Ås: Ås prestegård

• Ås: Ås prestegård 1800-tallet S.C. Sommerfelt. Ikke sett siden og områdene nå for en stor del 
oppdyrka. Status i 2007: Utgått.

•  

• 6. Akershus: Bærum myr mellom Ramsåsen og Ringiåsen

• Myrflangre har vært samlet i dette myrområdet mellom 1888 og 1965. Ble også funnet her i 
1978, men myrene var da helt gjennomgrøfta. Ikke sett siden. Status i 2007: Utgått

•  

• 7. Akershus: Asker: Semsvann, myr ovenfor

• Dreier seg sannsynligvis om ei myr i nordenenden av Semsvannet. Denne er grøfta og svært 
gjengrodd. Myrflangre ikke observert her etter 1924. Status i 2007: Utgått

•  

• 8. Akershus: Asker: Nesøya, Nesøytjernet

• Klassisk lokalitet for myrflangre hvor botanikere har samlet lassevis med herbarieark i perioden 
1829-1936. Seinere har det grodd til en god del her og myrflangre ikke observert de siste 50 åra. 
Freda som naturreservat. Status i 2007: Utgått

•   

• 9. Akershus: Asker: Volden, ved gården Skjæret

• Myrflangre fantes på ei fukteng7myr her på slutten av 1800-tallet. Isdam ble anlagt på stedet. 
Status i 2007: Utgått

•  

• 8531,O,8531,EN,Epipactis palustris,Epipactis palustris,,Myrflangre,Asker,220,Asker: Gården 
Skjæret ved Volden i Asker i mengde,i grøftekant ved landeveien. Blev nogen år senere utryddet 
ved anlegg av en isdam,NM,,83,,31,,B,W,,,,18790700,,Thomle, J. 
E.,,10.11.1990,08.07.2004,Thomle, J. E.,

•  

……
•  41. Rogaland: Hå: Ogna, mellom vei, jernbanelinja og sidespor til 

pukkverket
• Lokaliteten hadde det bra i 1979 med ca. 100 skudd. Status i 2007: 

Uviss
•  
• 42. Rogaland: Hå: Ogna, ved pukkverket ( i en tilfeldig forsenkning 

inne i pukkverket)
• Status i 2007: Bare sett tilfeldig ett år.
•   
• 43. Rogaland: Hå: Ogna, Varden
• Status i 2007: Utgått. Området ble dyrka opp like etter 1966
•   
• 44. Rogaland: Hå: Ogna, nordvest for Brusand. Like nordøst for der 

bekken gjør en knekk før den går ut i havet.
• Status i 2007: Uviss
•  
• 45. Rogaland: Hå: Skrettingland
• Oppdaget 1944 og bare dokumentert fra det året. Status i 2007: Uviss
•  
• 43630,O,43630,EN,Epipactis palustris,Epipactis 

palustris,,Myrflangre,Hå,1119,Skrettingland.,,LL,,07,,02,,B,E,,,,19440803
,,Lea, J.,Kopi av originalt herbarieark!,04.02.1992,18.03.2004,Lea, J.,

•   
• 46. Rogaland: Karmøy: Liknes innenfor Farlandshammaren
• Oppdaget 1984, fulgt opp med vegetasjonsanalyse (Anders Lundberg). 

Status i 2007: Uviss
•   

• 47. Nord- Trøndelag: Snåsa: 
Snåsa prestegaards område

• 1700-talls funn. Noe tvilsomt. Aldri sett siden : Status i 2007: Høyst uviss
•  
• Snåsa: Snåsa uspesifisert. Joh. E. Gunnerus 1700-tallet (Snaasens 

Præstegaard iflg. Blytt N. Fl., Bergsåsen iflg. Jens Holmboe)



•Hubro
• Riksvei 714 ved Vettastraumen, Hitra, ST
• DN anbefaler at MD tar klagen fra NOF, 

WWF og NNV til følge
• Forvaltningsmål (rødlistet som EN) (§ 5)
• Har handlingsplan
• Internasjonale konvensjoner
• Har god kunnskap (§ 8)
• Foreligger godt alternativ (§ 12)
• Samfunnsmessig gunstig totalt (§ 14)
• Blir trolig prioritert art (§ 23)

Foto: Karl Otto Jacobsen



•Vindkraftanlegg



•Elsertifikater («grønne») –
Klimatiltakene større trussel enn 

klimaendringene…?
• ”Små”kraft
• Vindkraft

57   Fått konsesjon
116 Til behandling
15   På høring
36   Planlagt
20   Avslått

Potensial for 
småkraft:
600 saker til 
behandling





•Elsertifikater («grønne») –
Klimatiltakene større trussel enn 

klimaendringene…?
• Biobrensel og økt hogst
• Vindkraft
• ”Små”kraft



Søteblåvinge Phengaris alcon



Klokkesøte



Maur i slekten Myrmica







Parasitoidvepsen Ichneumon eumerus



Hytteområdet Øyra i Flora kommune

•Hytteområde i Flora



•9 mil reingjerde i Finmark
• Vedtak av Landbruks- og matdepartementet 

uten naturmangfoldloven
• Sivilombudsmannen har bedt departementet 

gjøre jobben på nytt



•Sandsetertjern i Hole



•Rødlista fugler i Østfold



•Fremmede arter
• Fornebu

– Godt faglig begrunnet (også i ny lov)
– Tydelig konflikt
– Illustrerer prinsipielt poeng
– Læringspotensial
– Medietekke

• Brunskogsnegl
– Berører folk direkte
– Lett forståelig
– Stor medieinteresse



•Brev om bedre arealutnyttelse
• Brev fra miljøvernministeren 31. august
• «God arealplanlegging minsker behovet for 

biltransport og skjermer verdifull natur»
• Fylkesmennene skal påse at kommunene 

fortetter der det allerede er bygget boliger, og 
evt. nedlegge innsigelse

• Færre tilfeldige løsninger 
og dispensasjoner fra 
kommuneplanene til 
spredt boligbygging
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