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Interpellasjon nr. 1 (2021): Jakt på rødlistede arter i Drammen 

 
Fra: 

 
Ståle Sørensen (Uavhengig) 

Dato: 
Saksnr: 

03.03.2021 
19/00084-7 

  Deres ref:    

 
Ståle Sørensen (uavhengig) fremmer følgende interpellasjon til kommunestyret 23. mars 

 
Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier. Hver kategori sier noe om hvor høy risiko 
artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer. 
 
Vurderingene for de fleste artsgruppene i denne Rødlista omfatter Fastlands-Norge og norske 
havområder på den nordlige halvkule. For karplanter, ferskvannsfisker, fugler, lav og pattedyr er det 
gjort egne vurderinger for Svalbard. Rødlista omfatter opprinnelig en vurdering av 21 402 arter, samt 
278 underarter og varieteter av karplanter. 
 
Artene på Rødlista kjennetegnes gjerne ved at de minker kraftig i antall eller er fåtallige. I tillegg bidrar 
ofte reduksjon og fragmentering av leveområder til økt risiko for utdøing. Vanligvis er det en 
kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art står på Rødlista. 
 
Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med en rekke fageksperter ved vitenskapelige 
institusjoner og noen frittstående personer med faglig spisskompetanse. Arbeidet med Rødlista 
involverer 4 ekspertkomiteer med til sammen 90 medlemmer 
https://artsdatabanken.no/Rodliste/Ekspertkomiteene 
Hver ekspertkomite har en leder som er ansvarlig for komiteens arbeid. 
 
Det er ekspertkomitéene som utfører rødlistevurderingene og foreslår rødlistekategori, Artsdatabanken 
er ansvarlig for å fastsette den endelige kategorien. Denne oppgaven inngår i Artsdatabankens mandat. 
Artsdatabankens oppgaver er ellers knyttet til produksjonen av selve Rødlista og formidling av den 
kunnskapen Rødlista inneholder. Artsdatabanken har ingen myndighet til å fatte beslutninger eller å 
iverksette tiltak som berører arter. Dette er oppgaver som tilligger relevante forvaltningsmyndigheter. 
 
Rødlista er relevant i forbindelse med Regjeringens overordnede mål om å stoppe tapet av biologisk 
mangfold (Stortingsmelding nr. 21, 2004‐2005). Den er også relevant som grunnlag for Lov om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) fra 2009, hvor det blant annet er uttrykt at:  
 

«Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i 
levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder». 
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Den Norske rødliste for arter inneholder arter under en av kategoriene 
 
regionalt utdødd RE, 
kritisk truet CR, 
sterkt truet EN, 
sårbar VU,  
nær truet NT 
og datamangel DD. 
 
Som kommune har vi et ansvar for å ta vare på de arter som er i vår kommune og et spesielt ansvar for 
arter som er rødlistet. Dette inngår som en del av forvaltningsplaner for marka, våtmark, fjorden og elva 
og det skal jobbes kontinuerlig med i kommunens forvaltningsarbeid.  På tross av dette åpner Drammen 
kommunen for jakt på arter, herunder rovdyr som står registrert som sterkt eller kritisk truet i sine 
skoger. Som skogeier har vi forvaltningsrett over egen skoger og kan legge ned jaktforbud. 
 
Spørsmål til debatt: 
 
Drammen kommune tillater ikke jakt på arter i Drammen kommunes skoger som står registrert som 
sterkt truet, eller kritisk truet i den Norske rødlista.   
 


