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VERN AV MOSER, LAV, SOPP, KARPLANTE OG INSEKT I NORGE - 

HØRINGSUTTALELSE 

 

Vi viser til Deres brev av 4.7.2003 angående høring på vern av moser, lav, sopp, karplante og 

innsekt i Norge. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å 

ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge. 

 

Forslag til vern 

Bakgrunnen for dette artsvernet er arbeidet med oppfølgingen av konvensjonen for bevaring av vill 

flora og fauna i Europa (Bernkonvensjonen). I dette forslaget til vern foreslår Direktoratet for 

naturforvaltning vern av en karplanteart, en insektsart, åtte mosearter, 19 sopparter og 25 lavarter. 

 

Vernet vil primært innebære forbud mot direkte etterstrebelse (innsamling, plukking etc.), og 

oppfordrer til å ta hensyn så langt det lar seg gjøre. Vernet innebærer imidlertid ikke vern av arealet 

rundt forekomsten. 

 

Behov for vern 

Et rikt biologisk mangfold, herunder moser, lav, sopp, karplanter og insekter er en viktig 

opplevelseskvalitet for friluftslivet. FRIFO støtter derfor forslaget til vern av de aktuelle artene. 

 

FRIFO vil imidlertid understreke at et artsvern i seg selv ikke er nok, men at artenes framtidige 

overlevelse er avhengig av at artenes naturlig livsmiljø ivaretas. Naturvernloven vil i til en viss grad 

kunne fange opp dette behovet, men det er helt avgjørende at Biomangfoldlovutvalget kommer med 

forslag som kan ivareta disse artenes behov for livsmiljø på en effektiv måte. 
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