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•Christian Steel

Naturmangfoldloven
– vårt effektive våpen



•Hverdagslandskapet
Vernet etter Naturmangfoldloven pr. 31.12.2011:



•Lovens hovedgrep
verneområder, prioriterte arter 
– naturmangfoldloven

utvalgte naturtyper, forvaltnings-
prinsippet for arter, regulering av 
fremmede organismer, kvalitetsnorm 
– naturmangfoldloven, plan- og 
bygningsloven og andre lover

Lovens grunnmur: formål, 
forvaltningsmål, prinsipper og 
generelle regler (kapittel II) – 
naturmangfoldloven, plan- og 
bygningsloven og andre lover



•Kapittel II - oversikt
De miljørettslige prinsippene:
• Forvaltningsmål for naturtyper og 

økosystemer (§ 4) og arter (§ 5)
• Aktsomhetsplikt (§ 6)
• Offentlige beslutningstaking (§ 7) – viser til §§ 8-12

– Kunnskapsgrunnlag (§ 8)
– Føre-var-prinsippet (§ 9)
– Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)
– Forurenser betaler (§ 11) og teknologikrav (§ 12)

• Kvalitetsnormer (§ 13)
• Veileder utarbeidet av Miljøverndepartementet (på nett)

Flere gjelder ikke i havet, men nesten alt ut til 12 nm



•Forvaltningsmål
• § 4: Naturtyper og økosystemer

– mangfoldet av naturtyper 
– innenfor deres naturlige utbredelsesområde
– artsmangfoldet og de økologiske prosessene 
– økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så 

langt det anses rimelig. 
• § 5: Arter

– artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt
– levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder
– Så langt nødvendig økologiske funksjonsområder og de 

øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. 
– ikke fremmede organismer
– domestiserte arter



•Rødlistearter
• Dragehode (VU) (bille (EN) på lasset)
• Honningblom (CR)
• Rød skogfrue (CR)
• Eremitt (RE->CR)
• Elvesandjeger (EN)
• Klippeblåvinge (EN->CR)
• Svarthalespove (EN)
• Dverggås (CR)

• Sinoberbille (VU)
• Elvemusling (VU)
• Storsalamander (VU)
• Fjellrev (CR)



•Rødlista fugler i Østfold



•Rødliste for naturtyper 2011



•§ 7 Offentlig beslutningstaking
• Viser til §§ 8-12

– Kunnskapsgrunnlag (§ 8)
– Føre-var-prinsippet (§ 9)
– Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)
– Forurenser betaler (§ 11) og teknologikrav (§ 12)

• Retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder tildeling av tilskudd

• Vurderingen skal fremgå av beslutningen
• Konkretiserer forvaltningslovens §7
• (Men hva trenger ikke tillatelse…?)
• Klageadgang

Sivilombudsmann Arne Fliflet



Vitenskapelig kunnskap
Erfaringskunnskap

•§ 8 Kunnskapsgrunnlag



•§ 8 Kunnskapsgrunnlag
• Så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger

• Skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko 
for skade på naturmangfoldet

• Legge vekt på kunnskap som er basert på 
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill 
med naturen (…) som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet



•§ 9 Føre-var-prinsippet
• Lovteksten sier

– Ved utilstrekkelig kunnskap om virkninger på naturmiljøet, 
skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet

– Risiko for alvorlig eller irreversibel skade: mangel på 
kunnskap ikke begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak

• Dette betyr
– Sannsynlighetsvurdering: plikt til å unngå sannsynlig skade
– Ved tillatelse: kan stille vilkår eller gi avslag
– Kreve mer kunnskap, ellers avslag
– Hvis ikke en søknad, men risiko for alvorlig eller irreversibel 

skade på naturmangfoldet: Skal ikke unnlate å handle, men 
for eksempel verne et område eller prioritere en art



•§ 10 Økosystemtilnærming 
og samlet belastning
• En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra 

den samlede belastning som økosystemet er eller vil 
bli utsatt for.

• Sjekk §§ 4 og 5 – artenes og naturtypenes mengde 
og tilstand

• Andre tiltak i området
• Motvirke «bit for bit»-utbygging



• En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra 
den samlede belastning som økosystemet er eller vil 
bli utsatt for.

•§ 10 Økosystemtilnærming 
og samlet belastning

Fra første …

… til siste inngrep

… og generelle 
belastninger som 
klimaendringer

… og mulige 
presedensvirkninger



•§ 11 Forurenser betaler
§ 12 Teknologikrav
• §11: Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å 

hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra 
tiltakets og skadens karakter.

• §12: Skal ta utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og 
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater

• Gjelder ikke i havet



•§ 14 Samfunnsinteresser
• Tiltak etter loven skal avveies mot 

andre viktige samfunnsinteresser
• Særlig vekt på samiske interesser

• Timing og dosering
• Integritet og troverdighet
• Vær edruelig



•Kap. II – veileder
• Grundig gjennomgang
• Sjekklister
• Konkrete eksempler
• Integrering med plan- og 

bygningsloven
• Maner til edruelighet – 

naturmangfold vinner ikke alltid
• Nedlastbar fra nett:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/
veiledninger/2012/
naturmangfoldloven-kapittel-ii.html?id=670577

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2012/naturmangfoldloven-kapittel-ii.html?id=670577
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2012/naturmangfoldloven-kapittel-ii.html?id=670577
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2012/naturmangfoldloven-kapittel-ii.html?id=670577
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2012/naturmangfoldloven-kapittel-ii.html?id=670577
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2012/naturmangfoldloven-kapittel-ii.html?id=670577


•§ 6 Aktsomhetsplikt 
§ 13 Kvalitetsnormer
• § 6: Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er 

rimelig for å unngå skade i strid med §§ 4 og 5
• Kan ikke straffes, men kan pålegges retting eller 

miljøerstatning
• Oppfylt hvis man har og følger en tillatelse

• § 13: Kan fastsette retningsgivende kvalitetsnormer for 
naturmangfold, bl.a. art / økologisk tilstand av naturtype

• Hvis ikke normer nås, bør man utarbeide en plan...
• Gjelder ikke i havet



§ 4 Naturtyper
§ 5 Arter

§ 8 Kunnskap

§ 11 Forurenser 
betaler

§ 10 Samlet 
belastning

§ 12 Teknologikrav

§ 9 Føre var

Plan- og 
bygningsloven Sektorlov

•Kap. II – beslutningsgrunnlag
• §§ 4 og 5 setter mål
• § 7 fastsetter saksbehandlingskrav
• Vurderingene skal fremgå av beslutningen

• Saksbehandlingsfeil?

”Fire-fem, 
åtte-til-tolv”



•Prioriterte arter
• Noe er viktigere enn noe annet
• Få arter nå til å begynne med
• Kun to paragrafer: § 23 og § 24
• Moderniserer artsbeskyttelsen: ser arter og leveområder 

i sammenheng – økologiske funksjonsområder
• Dynamisk verktøy

– aktive tiltak
– ikke statiske funksjonsområder
– avprioritering

• Avløser ”fredning”
• Gjeldende fredninger står ved lag inntil de blir opphevet



•Hvilke arter prioriteres? (§ 23)
Kriterier i §23 a-c:
• Dårlig bestandsstatus eller -utvikling (jf. §5)
• Ansvarsart
• Internasjonale forpliktelser
• Lager handlingsplan



•Prioriterte arter
• Dragehode (VU) (bille (EN) på lasset)
• Honningblom (CR)
• Rød skogfrue (CR)
• Eremitt (RE->CR)
• Elvesandjeger (EN)
• Klippeblåvinge (EN->CR)
• Svarthalespove (EN)
• Dverggås (CR)

• Sinoberbille (VU)
• Elvemusling (VU)
• Storsalamander (VU)
• Fjellrev (CR)



•Prioriteringens betydning (§ 24)
• Kan fastsette forbud mot uttak
• Beskyttelse av funksjonsområder

– Ikke medføre vesentlig vanskeliggjøring
– Grunneier kan kreve vern eller unntak
– Gjelder ikke i sjø

• Krav om å klarlegge følgene
• Myndigheten etter loven (fylkesmannen, ikke 

kommunen) kan gjøre unntak
• Regler om skjøtselstiltak (handlingsplan)
• Tilskuddsordninger



•Utvalgte naturtyper
• Slåttemark
• Slåttemyr
• Kalksjøer
• Kalklindeskog
• Hule og gamle eiker



•Rødliste for naturtyper 2011
• Slåttemyrkant (CR)
• Jordpyramide (CR)

– Sukkertareskog Skagerrak (EN)
– Sørlig strandeng (EN osv…)
– Sørlig etablert sanddynemark 
– Kroksjøer, meandere og flomløp 
– Kalksjø 
– Kalkrike dammer og tjern 
– Palsmyr 
– Rikere myrflate i låglandet 
– Slåttemyrflate 
– Rikere myrkantmark i låglandet 
– Slåtteeng 
– Kystlynghei 
– Kystgranskog 
– Temperert kystfuruskog 
– Olivinskog 



•Rødlista skogtyper
– Kystgranskog (EN)
– Temperert kystfuruskog (EN)
– Olivinskog (EN°)
– Kalkrik bøkeskog (VU)
– Lågurt-grankalkskog (VU)
– Kalklindeskog (VU)
– Kontinentale skogsbekkekløfter (NT)
– Fjæresone-skogsmark (NT)
– Mandelpilkratt (NT)
– Doggpilkratt (NT)
– Beiteskog (NT)
– Rik boreal frisk lauvskog (DD)
– Høgstaudegranskog (NT)
– Høgstaude-grankalkskog (NT)
– Lågurt-eikeskog (NT)
– Lågurt-lyngfuruskog (NT)
– Lågurt-lyngfurukalkskog (NT)
– Kalkrik lavfuruskog (NT)
– Lav-furukalkskog (NT)



•Utvalgte naturtyper (UN)
• Kongen i statsråd fastsetter forskrift (§ 52)
• Kommunene skal rapportere om 

forekomster av UN (§ 56)
• Det skal tas hensyn til UN i all 

forvaltning og planlegging (§ 53)
• Meldeplikt for skog- og jordbruks-

tiltak i UN (§§ 54 og 55)
• Kommunene kan gjøre unntak



•Virksomhet utenfor verneområder
• § 49 (utenforliggende virksomhet som kan medføre 

skade inn i et verneområde)
• Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på 

verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse 
verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør 
gis, og ved fastsetting av vilkår. For annen virksomhet gjelder 
aktsomhetsplikten etter § 6. 



•Fremmede arter
• § 3: Definisjon: «organisme som ikke hører til noen art 

eller bestand som forekommer naturlig på stedet»
• § 28: Krav til aktsomhet for «den som setter i verk»
• § 28: Forskriftshjemler

– Forskrift om utsetting av utenlandske treslag
– Forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer

• § 29: Innførsel krever tillatelse, bortsett fra «landlevende 
planter» og husdyr

• § 30 og § 31:
Regler om 
utsetting



Klikk for å redigere undertittelstil i malen

5 millioner
dekar



•Forskrift om utenlandske treslag
• Ny forskrift gjeldende fra 1. juli 2012
• Delegert til Fylkesmannen

– Krav til søknadens innhold
– Krav til spredningskontroll
– Internkontroll
– Andre vilkår

• Hindre at utsetting medfører eller kan medføre 
uheldige følger for naturmangfoldet

• Kan ikke gis hvis grunn til å anta at utsettingen vil 
medføre vesentlige uheldige følger for biomangfold

• Veileder fra MD. Viser bl.a. til svartelista.



naturmangfoldloven sektorlov eller pbl

beslutning

•Sektorintegrering
• Sektorlover
• Sektorvis beslutning
• Grunnmuren utvides
• Vedtak bygger på felles grunnmur

beslutning



•Hva betyr dette i praksis?



•Brev om bedre arealutnyttelse
• Brev fra miljøvernministeren 31. august 2012
• «God arealplanlegging minsker behovet for 

biltransport og skjermer verdifull natur»
• Fylkesmennene skal påse at kommunene 

fortetter der det allerede er bygget boliger, og 
evt. nedlegge innsigelse

• Færre tilfeldige løsninger 
og dispensasjoner fra 
kommuneplanene til 
spredt boligbygging



•Samvirke med andre lover





•Hvordan har det gått i fire år?
• Noen sektorer ”vil ikke”. Gjelder både 

energi, landbruk og fisk.
• Gjennomgang av søknader om vei og 

taubane gav nedslående resultater
• Men flere byggesaker er faktisk stoppet! 

(Kommer i neste foredrag)



•Utvalgte naturtyper – dine 
bidrag
• Sjekk naturbase for din kommune
• Meld inn potensielle UN til kommune/Fylkesmann
• Kartlegg hule eiker (eget prosjekt ”gamle lauvtrær” 

i Artsobs). Diameter 63 (omkrets 200 cm), og synlig hule 
med diameter minst 30 cm (omkrets 95 cm)

• Følg med på utbyggingssaker som angår UN. 
Sjekk spesielt at kravene i NML §§ 8-12 følges
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