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Hei,
Se under for interpellasjon til tingsete 11.12.18.

Redd insektene – for menneskenes og naturens skyld
Tap av insekter og andre arter er en like alvorlig krise som de menneskeskapte klimaendringene. Alle arter har verdi i
seg selv, men vi taper også økosystemtjenester som insektene står for og som vil koste samfunnet vårt mye. Hele 75
prosent av avlingene våre bestøves av insekter og 30 prosent av maten vår er direkte eller indirekte avhengig av
bestøving fra bier. I Norge er en av tre biearter, inkludert humler utrydningstruet. Årsakene er blant annet at vi
ødelegger insektenes leveområder og mattilgang med inngrep og sprøytemidler.
EU-kommisjonen anslår at 87,5 prosent av planteartene i Europa er avhengige av insektbestøving. Bare bienes innsats
anslås å være verd 1300 milliarder kr hvert år.

Den viktigste forutsetningen for å sikre norske insektarter og de viktige funksjonene de utøver, er oppdatert kunnskap
om utbredelse og status.
Det vil gi grunnlag for å bevare de viktige artenes leveområder og beskytte dem mot skadelig påvirkning.

I Norge vet vi for lite om insektenes tilstand og om hvilke av dem som er viktigst for oss. Stortinget har vedtatt
ambisiøse mål for å snu disse trendene, men her må regionene vere sterkere pådrivere og sikre midler, ressurser og
kompetanse til kartlegging og forvaltning.

Miljøpartiet De Grønne oppfordrer fylkestinget til å sette fokus på et kollektivt kunnskapsløft og konkrete tiltak for å
redde insektene her i fylket. Insekter må kartlegges, særlig i forbindelse med forslag om inngrep. Mye kan gjøres med
bevisst planlegging og enkle tiltak. Vi bør sette mål om å bevare våre insektarter, planlegge helhetlig, involvere jord-og
skogbruket og andre aktører og gjennomføre konkrete tiltak for å bevare og forbedre livsmiljøer for viktige insekter i
de sakene der vi er aktører selv eller er en høringspart.

Å bevare våre insekter er å sikre grunnleggende og økonomisk viktige økosystemfunksjoner. Å bevare insekter gir
oss dessuten vakre og frodige bygder og byer, og det gir oss forståelse og kunnskap som vi trenger til å forme en god
framtid. Dette krever av oss god arealplanlegging basert på oppdaterte data for alle områder.

For å sikre dette ønsker De Grønne sterkere fokus på:

- Større vektlegging av bevaring av natur- og kulturlandskap i byer og tettsteder.
- Sterkt redusert bruk av kjemikalier og sprøytemidler.
- Vern, bevaring og kartlegging av grøfte- og slåttkanter.
- Vern av gammel skog og trær. La død ved ligge.
- Kompetanseøkning i skolen, næringslivet, kommunene og myndigheter

Spørsmål til fylkesordfører:
1. Hvordan mener fylkesordføreren vektleggingen av bevaring av natur- og kulturlandskap for å ivareta insektene i
tettsteder og by er i fylket idag? Kan/bør dette få større fokus?
2. Hvordan er bruken av sprøytemidler og kjemikalier i dag i drift der fylkeskommunen er oppdragsgiver og/ eller
aktør selv?
3. Finnes det en plan for vern, bevaring og kartlegging av grøfte- og slåttekanter?

Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget ønsker et kollektivt kunnskapsløft og konkrete tiltak for å redde insektene her i fylket og inni nye
Vestland Fylkeskommune.
2. Insekter må kartlegges, særlig i forbindelse med forslag om inngrep. Mye kan gjøres med bevisst planlegging og
enkle tiltak.
3. Fylkestinget ønsker mål om å bevare våre insektarter, planlegge helhetlig, involvere jord-og skogbruket og andre
aktører og gjennomføre konkrete tiltak for å bevare og forbedre livsmiljøer for viktige insekter.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sikre konkrete tiltak for bevaring av insekter. Disse inkluderer blant annet:

a) I regional arealplanlegging jobbe for bevaring av natur- og kulturlandskap som fungerer som viktige leveområder
for mange insekter, samt sammenhengende grøntarealer (korridorer).
b) Ha fokus på å legge til rette for gode habitat for stedegne arter og for et generelt økt artsmangfold både i
landbruksområder og distriktene forøvrig og i byer, f.eks. ved å legge til rette for blomstereng i offentlige områder.
c) Prioitere insektvennlige tiltak, eksempelvis: Smart kantslått, bie-vennlig beplantning for hele sesongen, etablering
og skjøting av blomstereng, økt bruk av spiselige vekster, sammenhengende naturarealer og grøntområder,
kartlegging, bevaring og restaurering av grøftekanter og kantsoner, og grønne tak der fylkeskommunen har mulighet.
d) Jobbe for at sprøytemidler tas ut av bruk i drift av fylkeskommunale grøntområder.
e) Fremme smart kantslått langs veier og rundt dyrka jord
f) Sikre vern av grøfter og pålegg om tilstrekkelig kantsone rundt dyrka mark som både hindrer avrenning til
vassdrag og verner insektvennlige vekster.
g) Økt vern av gammelskog, gamle trær, som hule eiker og at død ved får ligge.
h) Sikre naturkartlegging for å registrere og øke kunnskapen om sårbare arter, og kartlegge systemisk viktige
insektarter (nøkkelarter).
i) Vurdere hvordan fylket kan jobbe for økt miljøkompetanse med fokus på insekter i kommunene
j) Sikre at det alltid utføres registreringer av naturverdier i felt når konsekvenser for naturverdier skal utredes i
forbindelse med arealdisponeneringer.

Med vennlig hilsen,
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