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Hei
Vedlagt finner dere en versjon av faggrunnlaget med Artsdatabankens kommentarer og en Excelfil for å
oppdatere tabell 2.2. Jeg har markert tekst med gul farge og satt inn to typer kommentarer i
dokumentet. I noen tilfeller har jeg satt inn merknader og noen steder har jeg skrevet inn korrektur. Hvis
teksten i merknadsboksen står i anførselstegn " ", så betyr det at teksten som er markert med gult skal
erstattes med teksten som står i anførselstegn i kommentarboksen.
Generell kommentarer til dokumentet:
Begrepet "truede og sårbare arter" brukes gjennomgående uten at man refererer til hva man mener
med det før helt i slutten av dokumentet. Dette er muligens et uttrykk som stammer fra Rødlista fra 1998
eller OSPAR. I Norsk rødliste for arter er truede arter definert som arter i kategoriene kritisk truet (CR),
sterkt truet (EN) og sårbar (VU). Begrepet truede og sårbare arter må derfor endres til truete arter.
Begrepet "truet og sårbar" tolkes i dokumentet som at bestandene ikke er livskraftige. Men arter i
kategorien nær truet har heller ikke bestander som per i dag kan defineres som livskraftige.
I kapittel 2.1. så nevnes også naturtyper som i Norsk rødliste for naturtyper er vurdert som nær truet.
Det er greit å omtale både truete og nær truete arter/naturtyper, men da må man være konsekvent i
hele rapporten.
Er meget forundret over at man velger å henvise til OPSPAR sin liste over truede og sårbare arter og
naturtyper. OSPAR sin liste er svært mangelfull. Kun et fåtall arter og naturtyper er vurdert. Utvalget er
ikke tilfeldig. Metodikken som benyttes er meget svak og kvalitativ og vil ikke kunne gi etterprøvbare
vurderinger. Listen har heller ikke vært oppdatert siden 2008. Norsk rødliste for arter er basert på et
internasjonalt anerkjent kriteriesett og alle arter hvor vi har tilstrekkelig kunnskap er vurdert. Anbefaler
på det sterkeste å fjerne alle henvisninger til OSPARs liste over truede og sårbare arter. Det har kommet
to utgaver (2010 og 2015) av Norsk rødliste for arter siden OPSAR utga sin liste.
Rapporten er preget av veldig mye og unødvendig gjentagelser.
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