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Naturvernforbundet

• Grunnlagt i 1914
• Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon
• Landsdekkende, demokratisk organisasjon, med fylkeslag og ca. 90 

lokallag over hele landet
• Over 20 000 medlemmer
• Fulgt naturmangfoldloven fra naturvernets spede start



«Skogbruksmyndighetene har videre fram til 2012 
ikke innhentet systematisk informasjon om omfang 
av og årsaker til brudd på Levende Skogstandarden.
Riksrevisjonen mener det er behov for at Landbruks- 
og matdepartementet ser nærmere på 
kontrollinnsatsen knyttet til skogbruksloven og 
bærekraftforskriften, både med hensyn til 
foryngelsesplikten og med hensyn til miljøkravene. I 
tillegg mener Riksrevisjonen at det vil være nyttig om 
departementet systematisk innhenter og analyserer 
informasjon fra internkontrollen av Levende Skog-
standarden».
 
I riksrevisjonens rapport står det videre at det i 
departementet pågår et arbeid «med å revidere 
regelverket knyttet til skogsveier, miljøhensyn og 
tilskuddsforvaltning». 



«I spørreundersøkelsen til kommunene kommer det fram at nesten 60 prosent 
av kommunene erfarer at skogeiere ikke kjenner godt nok til kravene om å ha 
oversikt over miljøverdier i egen skog. I spørreundersøkelsen til personlige 
skogeiere svarer 43 prosent av skogeierne at de er godt kjent med hvilke 
miljøverdier de har på eiendommen, mens 38 prosent opplyser at de ikke er 
godt kjent med disse. Der det drives skogbruk på eiendommen, er andelen som 
opplyser at de er godt kjent med miljøverdiene, høyere (om lag to tredeler)».

«I spørreundersøkelsen mot kommunene oppgir nærmere 40 prosent av 
kommunene ikke har gjennomført kontroll av miljøhensyn ved hogst
de siste 5 årene.»

Kjennskap til egne miljøverdier (§8)



§1 Skoglovens formålsparagraf
…..å fremme en bærekraftig forvalting av skogressursene i landet med sikte på 
aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, 
hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen.

§13 Skogområder med særlige miljøverdier
Ekstra restriksjoner er mulige når det finnes særlige miljøverdier

Skal i teorien bruke de miljørettslige prinsippene og vise hvilke vurderingen 
som er gjort under hvert prinsipp i vedtaket. 

Gjelder også tildeling av tilskudd (skogsbilveier, vei i ulendt terreng)

Gjelder også markaforskriften i Osloområdet - Meldeplikt på 
foryngelseshogster, og det skal foreligge en tilbakemelding fra kommunen før 
hogst iverksettes. 

NML og skogbruksforvaltningen



Det er kommunene som har saksbehandlingsansvaret for tilskuddene, og som 
lager retningslinjer for tilskudd. Retningslinjene utarbeides i dialog med 
Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket.

Det kan gis tilskudd til
- skogkultur
- miljøtiltak
- Veier *
- tynning
- drift i vanskelig terreng *
-tiltak som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen

Vedtaksmyndigheten for tilskudd til bygging av skogsveger og tilskudd til drift i 
vanskelig terreng ligger hos Fylkesmannen. 

Tilskudd



§ 3. Utvalgte naturtyper
Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52 er forekomster av
1) Slåttemark
2) Slåttemyr
3) hule eiker. Med hule eiker menes eiketrær som har en diameter på minst 63 cm,  
    tilsvarende omkrets på 200 cm, samt eiketrær som er synlig hule og med en
    diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og
    omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlig hule defineres til å være
    eiketrær med et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er
    større enn 5 cm . Unntatt er hule eiker i produktiv skog. ″
4) kalklindeskog. Kalklindeskog omfatter kalkskogsmark dominert av lind eller 
     samdominert av lind og hassel/eik. 
5) kalksjøer

Forskrift om utvalgte naturtyper
etter naturmangfoldloven



§54 Meldeplikt for skogbrukstiltak
Skogbrukstiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper og 
som ikke krever tillatelse skal meldes til kommunen før tiltaket 
iverksettes. Kommunen kan nekte tiltaket eller gi nærmere pålegg 
om hvordan tiltaket skal gjennomføres i samsvar med forskrift.

Skogbrukstiltak §54
Må ikke medføre at eksisterende næringsvirksomhet må opphøre.
Kan legges føringer for bærekraftig bruk på mindre skogområder.
Omfatter ikke større arealer av produktiv skog.
Grunneier og rettighetshaver vil bli underrettet av FM eller 
kommunen om at de har kjente forekomster av utvalgte naturtyper 
på sin eiendom.



NINA –rapport 752 
Skogvern som klimatiltak

• Størst karbonlager per areal i gammel skog
• Best årlig CO2-opptak: produktiv og rik skog 

samt eldre løvskog
• Gammel gran, furu og kystskog middels CO2
• Eldre boreal skog og rik løvskog høyest årlig 

CO2-opptak
• Rik barskog og eldre løvskog (edel) både stor 

biomangfoldverdi og som CO2-opptak
• Bevaring av gammel skog er særlig gunstig både 

for biomangfold og som CO2-lager.



- biologisk verdifull og verneverdig skog ikke hogges
- en del skog får lov å bli biologisk gammel
- det drives lukka hogst der skogmiljøet ikke tåler 
   flatehogst
- det settes igjen nok gamle trær og trær som får lov å bli 
   gamle
- det settes igjen nok død ved, både stående og liggende 
   trær
- hogst/skjøtsel skal bidra til å øke variasjonen i skogen
- det ikke brukes økologisk fremmede treslag
- økologisk stedstilpasning er regelen

Et godt skogbruk er at:



• Utarbeide indikatorer for bærekraftig skogbruk
• Oppgradere skogloven, bærekraftsforskriften og 

markaloven slik at Naturmangfoldloven implementeres i 
skogforvaltningen

• Systematisk kartlegging av levende skog oppfølging og 
brudd

• Levende skog som sertifisering kollapset i 2010 – hva nå?
• MIS-metodikken er 11 år gammel og må revideres
• Skogvern som klimatiltak
• Mer skogvern og riktig skogvern i prioriterte områder

Ønskeliste til ny regjering





«Verdens mest miljøvennlige?»

1. Strategien nevner så vidt internasjonale miljøkonvensjoner 

2. Ingen drøfting av hvordan miljølovverket skal benyttes for å gi «verdens mest 
miljøvennlige mineralnæring», kun en oppramsing av relevante lover.

3. Ingen analyse av mulige virkemidler for å redusere avfall

4. Ingen gjennomgang av andre lands lovverk eller forvaltning

5. Ingen konkrete mål eller visjoner for næringens miljøpåvirkning

6. Ingen gjennomgang av eksisterende eller planlagte prosjekters miljøpåvirkning

Ubrukelig og uredelig strategi



Fine Førdefjorden, Vakre Vevring!



Mineralloven (2009)
§ 1. Lovens formål 
Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning 
og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig 
utvikling. 

§ 2. Hensyn ved forvaltning og bruk av mineralressursene 
Innenfor rammen av § 1 skal forvaltning og bruk av mineralressursene etter 
denne lov ivareta hensynet til: 

a) verdiskaping og næringsutvikling, 
b) naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv, 
c) omgivelsene og nærliggende områder under drift, 
d) miljømessige konsekvenser av utvinning, og 
e) langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området. 



Naturmangfoldloven 
I behandlingen av søknaden om driftskonsesjon skal DMF ta hensyn til hvordan tiltaket berører 
interesser som omfattes av naturmangfoldloven. 

Reguleringsplanen for Vinterbro pukkverk er av nyere dato. DMF legger derfor til grunn at 
forholdet til naturmangfoldloven ble avklart i planprosessen. Dersom det foreligger ny kunnskap 
og informasjon om naturmangfoldet i omsøkt område utover det som kom fram under høringen 
av reguleringsplanen, ber vi om tilbakemelding fra høringsinstansene.





Ønskeliste til ny regjering 
- Sjekkliste om gruvedrift

1. Reelt samfunnsmessig behov for mer av dette mineralet ?

2. Gir gruven spesielt store konsekvenser for miljø og naturressurser?

3. Er det valgt miljømessig beste driftsmetode?
• Underjordsdrift eller dagbrudd?
• Avfallsminimering, deponiløsning og kjemikaliebruk
• Langsiktig eller kortsiktig drift?
• God, gjennomførbar og finansiert plan for rehabilitering underveis og etter 

avslutta drift?



Dykkar og fotograf: Margarita Håland
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Dykkar og fotograf: Margarita Håland



Fiskerik Førdefjord



Bergretten



Utslepp Syd Varanger, døyande 
fjord.  

NIVA 6116-2011
Kilde:NIVA 6116-2011



Kilde:NIVA 6116-2011



Kilde:NIVA 6116-2011



NML og vannressursloven
NVE er myndighet etter vannressursloven. Fylkesmannen kommer inn som 
høringsinstans i saker etter § 8 som gjelder allmenne interesser i vassdrag. Dette 
gjelder både i saker hvor NVE fatter vedtak om et vassdragstiltak krever konsesjon 
eller ikke, og i de tilfeller hvor det gjennomføres konsesjonsbehandlingen. NML 
prinsippene skal vurderes.
 
§ 8. (konsesjonspliktige tiltak) 
 Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe 
for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av 
reglene i § 12 eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten. 

Kartlegginger og kunnskapsgrunnlaget er ofte mangelfullt – og særlig om helhetlig 
belastning. 
 

Foto: Trine Nordli



Grønne sertifikater – økt press

Foto: Trine Nordli

NVE behandler søknader om konsesjon etter 
energiloven og/eller vassdragslovgivningen til 
bygging av vannkraft og andre anlegg i 
vassdragene, større kraftledninger, vindkraft, 
fjernvarme og andre energianlegg.

Per 3.desember 2013 ligger det 785 
vannkraftsøknader for behandling hos NVE.

 



Ønskeliste til ny regjering 

• Konsesjonsregler og gamle veiledere må møte kravene i vannforskriften, 
naturmangfoldloven og forpliktelser knyttet til biodiversitetskonvensjonens 
miljømål.

• Stille krav til helhetlige planer, som vurderer vannkraftprosjektenes samlede 
belastning på naturmiljø og sikrer at prosjektene som utgjør stor skade på 
naturmiljøet lukes ut.

• Det må gjennomføres en nasjonal kartlegging av natur-, landskap- og 
friluftsverdier. I dag er kun 20 % av det biologiske mangfoldet kartlagt.

• Sikre en demokratisk prosess: Det store antall vannkraftsøknader gjør at 
miljøinteresser ikke får reell medbestemmelse

• Ny verneplan for vassdrag
• Evaluere og endre ordningen med grønne sertifikater



Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Takk for meg! 
Lykke til med bruken av Naturmangfoldloven!

Og er du ikke medlem?
Meld deg inn på www.naturvernforbundet.no  

Foto: Norsk polarinstitutt

http://www.naturvern.no/
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