
Prinsippdokument for Norsk Botanisk 

Forening  

 

 

            

SAKSOPPLYSNINGER         

Ved landsmøtet 2021 ble følgende vedtatt:  
Landsmøtet ber hovedstyret om å utarbeide et forslag til 

prinsippdokument til Landsmøte 2022.  

Hovedstyret har diskutert mulig innhold i et prinsippdokument og 

kommet med et forslag til hovedpunkter som kan inkluderes uten å lande 

på konkrete kulepunkter under hvert avsnitt.  

Hovedstyret legger opp til en workshop under landsmøtet hvor skjelettet 

diskuteres og kulepunkter fylles inn før dokumentet stemmes over og 

vedtas. 

 

Det vedlagte dokumentet inneholder hovedtemaer, noen forslag til 

innledning per tema og forlag til emner per tema. 
 

  



Innledning  

NBF er en frivillig organisasjon for alle som er interessert og glad i viltvoksende planter, 

både karplanter, moser, lav og alger. Prinsipprogrammet inneholder overordnede 

retningslinjer for hvordan NBF skal arbeide for å ta vare på villblomstene, spre kunnskap om 

dem, sikre voksestedene og overvåke bestandene. Det er mange typer trusler mot 

villblomstene, både lokale og globale. Vårt syn i slike saker skal være kunnskapsbasert og 

knyttet til villblomstene. 

 

Alle medlemmer og grunnorganisasjoner i NBF er bundet av retningslinjene i 

prinsipprogrammet ved uttalelse på vegne av foreningen. 

Prinsippdokumentet inneholder overordnede retningslinjer for Norsk Botanisk Forening 

(NBF).  

Rødlista arter 

 

NBF støtter arbeidet med rødlister og mener at rødlistede arter må vektlegges i stor grad 

ved arealinngrep og andre endringer av naturen, særlig irreversible endringer. NBF vil også 

arbeide for å spre kunnskap om bruk av rødlister til forvaltningen, utbyggere og folk flest. 

- Større vekt på å bevare rødlista arter (arealinngrep) 

- Lokalt og regionalt sjeldne arter 

 

 

 Invaderende fremmede arter 

-        Vegkantslått 

-        Fremmede treslag 

-        Flytting av masser 

-        Import av hageplanter 

-        Hagebransjen utvikler norske, stedegne planter 

-        Offentlige innkjøp – norske, stedegne planter (kan ligge som en forutsetning ved 

utbygging) 

-        Avfallshåndtering 

-          



Arealinngrep 

Vassdrag 

-        Aktuelt ved småkraftutbygging 

-        Forurensing, skader sårbare planter 

-          

Vindkraft/vasskraft 

Kunnskap, biomangfold, skole og utdanning 

Skogbruk 

-        Bråstopp for flatehogst for ikke tidligere flatehogde arealer 

-        Plan for gradvis utvikling av fleralderskogbruk på tidligere flatehogde arealer 

-        Ikke bygge skogsbilveier der slike ikke finnes fra tidligere 

-        Fjerne tilskudd fra tømmerdrift i vanskelig terreng (raviner, bekkekløfter etc) 

-        Ikke fremmede treslag/spredningssonen 

-        Vern 

-        Ikke tillate gjødsling av skog 

Landbruk 

-        Tilstrekkelige buffersoner mot sårbare områder, eks. gammel ugjødslet slåttematk 

osv. 

-        Kantsoner mot grøfter, bekker og elver 

-        Økt støtte til gårdbrukere for miljøvennlig drift som stimulerer biologisk mangfold 

-        Pollinatorvennlig utsåing må kun være stedegne, norske arter 

-        Beitedyr 

-        Kulturmark 

-          



Kulturmark 

Skjøtsel (krav til tilstrekkelig kompetanse) 

Vegkanter og kantslått 

Tiltak mot klimaendringer må ikke gå på bekostning av 

biologisk mangfold 

Myr 

Våtmark 

Restaurering av natur 

Kartlegging 

Stille krav til bruk av plan – og bygningsloven: Krav til sertifisering av firmaer som driver 

kartlegging av arter. Det må gis tilstrekkelige rammebetingelser for tidspunkt og tidsbruk for 

kartlegging. 

Hage 

-        Unngå genetisk forurensing 

 


