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Hvordan opplever 
skognæringen 
naturmangfoldloven?



Naturmangfoldloven – kun én av 
mange 

Utgjør kun én av mange lover 
med virkning for skogbruket

- Skogbruksloven
- Friluftsloven
- Kulturminneloven
- Viltloven
- Miljøinformasjonsloven
- Vassdragsloven
- Motorferdselloven
- Plan- og bygningsloven
- Markaloven
- + + +



Forvaltningsmessige ordninger som 
påvirker skogbruket 

- Utvalgte naturtyper
- Prioriterte arter
- Naturtypekartlegging
- Naturindeks
- INON
- Rødliste / svartliste
- Meldeplikt for «fremmede» treslag
- m.m. 



Umiddelbare tanker om 
naturmangfoldloven… 

Fra «vern» til «forvaltning» 
– et godt utgangspunkt

Men loven har medført 
betydelig økt 
byråkratisering  - lange 
utredninger der hvor man 
tidligere hadde enklere 
behandling

- Utvalgte arter og 
prioriterte naturtyper 
kompliserer 
næringsutøvelsen



Rettsvirkninger av prioritering av arter

• Hensyn - ikke bare til arten - men også til det økologiske 
funksjonsområdet. 

• Forskriftene «kan» gi regler om…
• Generelt svært vide fullmaktsrammer for forvaltningen
• Stort ansvar – for stort?

• Nml § 24: .. «De hensyn som pålegges må ikke medføre en vesentlig 
vanskeliggjøring av igangværende bruk.»



For skogeier kan restriksjonene medføre:
• Merarbeid i form av skjemaer og meldeplikt
• Uforutsigbarhet – fare for uklare grenser for økologisk 

funksjonsområde
• Uforholdsmessighet – fare for at unødvendig store arealer 

beslaglegges
• Utydelighet mht. lovens krav om å hensynta næringsdrift («hva er 

vesentlig vanskeliggjøring»)?
• Store konsekvenser for skogeier dersom han trår feil, med tilhørende 

erstatningsansvar



Prinsipielle innvendinger til 
naturmangfold-lovens bestemmelser om 
prioriterte arter og utvalgte naturtyper

• Myndighet etter loven er i stor grad 
delegert til forvaltningen – med 
svært vide rammer og fullmakter

• Forvaltningsskjønn med 
rettsvirkninger på tvers av annen 
lovgivning

• Fra de som pålegges restriksjoner, 
forventes derfor et bunnsolid 
kunnskapsgrunnlag med balanserte 
avveininger

• Vern uten erstatning?
 
• Skogbrukets egne miljøverktøy bør 

vektlegges i større grad
• Frivillige avtaler med grunneiere



Kunnskap – om miljø og klima 
- og om virkninger av hogst

Krav om kunnskapsbasert forvaltning

Pålitelig miljødatabase er helt vesentlig

Solid kunnskap bygger felles forståelse – 
og en balansert oppfatning med plass til 
både (klimavennlig) næring og miljø!



Takk for oppmerksomheten!
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