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Hva er praksisen?
• Naturmangfoldloven er et virkemiddel til å ta 

vare på naturmangfold



Praksis
• Det tar tid å innarbeide et lovverk i 

forvaltningssystemet
• Naturmangfold tillegges mer vekt
• Mer konsekvent holdning
• § 8-12 brukes som sjekkliste 



Fortsatt stor usikkerhet



Eksempel fra Fornebu 
-2007

• Reguleringsplanen for området ble vedtatt i 
2007. FM ba om at man skulle se på 
muligheten for å bevare forekomsten av 
dragehode

• 2007 dragehode flyttet til tre lokaliteter på 
Fornebu + botanisk hage

• Dragehodeplanten var da ”bare” fredet



Eksempel fra Fornebu 
2012-13

• 50-100 dragehodeplanter funnet på lokaliteten de 
ble flyttet fra

• Få eller ingen dragehodeplanter igjen på 
lokalitetene de ble flyttet til

• Dragehode er nå blitt en prioritert art
• Dragehodeplantene står der det er vedtatt en 

innkjøringsvei til rekkehus og ”parkifisert” kant
• Tiltakshaver søker om dispensasjon fra forskrift 

om dragehode



Fylkesmannens avgjørelse
• Mulighet for å gi dispensasjon dersom det ikke forringer artens 

bestandssituasjon eller bestandsutvikling, eller dersom vesentlige 
samfunnshensyn gjør det nødvendig

• Flytting i naturen i 2007 ikke vellykket. Det er heller ikke kjent at 
andre flyttinger har vært vellykket. Flytting vil derfor være i strid med 
føre-var-prinsippet (NML § 9)

• Mye bygge- og anleggsvirksomhet på Fornebu. Flere lokaliteter utsatt. 
Stor samlet belastning (NML §10)

• Anser at vei og grøntareal kan endres; å få gjennomført prosjektet 
akkurat som tegnet er ikke av vesentlig samfunnsmessig betydning

• Dispensasjon avslås og DN opprettholdt vedtaket etter klage



Hva betyr DNs avgjørelse
• Forskrift om prioriterte arter gir en streng 

beskyttelse
• Dispensasjoner må vurderes ut i fra hvor stor 

forekomsten er og hvor viktig forekomsten er 
for populasjonen som helhet

• Tidligere planlegging settes til side



Hva betyr DNs avgjørelse 
-2

• Dersom det er mulig bør man ta hensyn til 
lokaliteter med prioriterte arter allerede på 
kommuneplan-nivå

• I reguleringssaker MÅ disse områdene 
reguleres til naturformål

• I områder med allerede vedtatt plan må 
man ha en dispensasjon fra Fylkesmannen 
evt. Miljødirektoratet for å kunne realisere 
planen



Skjøtsel
• Har nml bidratt til mer skjøtsel?



Skjøtsel i nml
• Skjøtsel i verneområder

– Egen paragraf § 47

• Nytt
– Skjøtsel av prioriterte arter (§ 24)
– Utvalgte naturtyper (§ 52 og § 53)



Verneområder
• § 47. (skjøtsel av verneområder)I
• I verneområder kan forvaltningsmyndigheten 

foreta skjøtsel.
• Forvaltningsmyndigheten skal, hvis mulig, 

inngå avtale med grunneieren om at denne 
utfører nærmere bestemte skjøtselstiltak. 
Forvaltningsmyndigheten kan også inngå 
avtale med interesserte organisasjoner eller 
andre om at disse utfører slike skjøtselstiltak.

• Tiltak som:
– kanalisere ferdsel
– fjerning av vegetasjon eller fremmede treslag
– restaurering etter naturinngrep



Verneområder
• Fylkesmannen setter i gang skjøtsel i 

verneområder
– Hogst
– Beite
– Fjerning av fremmede arter



Slik så det ut i fjor på
Gåsøya (Rosenholmen)



Gåsøya, fjerning rynkerose..



Skjøtsel av Prioriterte arter
• § 24
• For økologiske funksjonsområder for 

prioriterte arter der aktiv skjøtsel eller andre 
typer tiltak er en forutsetning for ivaretakelse 
av funksjonsområdet, skal staten legge frem 
en handlingsplan for å sikre slike områder.

• Det offentlige kan inngå nærmere avtale med 
grunneier eller rettighetshaver om skjøtsel av 
et økologisk funksjonsområde for prioriterte 
arter.



Skjøtsel av Utvalgte naturtyper
• § 52. (utvalgte naturtyper)

Ved utvelging av en naturtype der aktiv 
skjøtsel eller andre typer tiltak er en 
forutsetning for ivaretakelse av naturtypen, skal 
staten legge frem en handlingsplan for å sikre 
naturtypen.
• § 53

Det offentlige kan inngå nærmere avtale med 
grunneier eller rettighetshaver om skjøtsel av en 
forekomst av en utvalgt naturtype.



Egne tilskuddsordninger for
• Prioriterte arter
• Utvalgte naturtyper



Hvem kan søke?
• Grunneiere
• Privatpersoner
• Lag og foreninger
• Organisasjoner
• Kommuner
• Institusjoner 

(f. eks. museer, universiteter, 
landbruksforetak, 
forskningsinstitusjoner)



Hva kan det søkes om?
• Skjøtsel
• Biotopforbedrende tiltak
• Tilpasset driftsform i jord- og skogbruk, 

tilpasset beiting
• Innsamling og utsetting
• Restaurering
• Gjerding
• Informasjon
• Kartlegging i forbindelse med tiltak

OBS: Ordningen gjelder ikke innenfor vernede 
områder.



Hvordan søke?
• Elektroniske søknadssenter til 

Miljødirektoratet 
• Søknadsfrist er 15. januar .
• Søknaden skal adresseres til Fylkesmannen i 

det fylket tiltaket skal bli gjennomført. 
• Fylkesmannen behandler og prioriterer 

søknadene.
• Fylkesmannen kan kreve at søknaden er 

basert på en godkjent skjøtselsplan, eller kan 
stille som vilkår at en slik plan blir utarbeidet

• Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er 
forankra i en skjøtsels- eller tiltaksplan, vil bli 
prioritert.

• For mer informasjon: 
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/

file:///C:/Users/Administrator.IIS02/AppData/Local/Temp/http://www.milj?direktoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/


Hva har blitt gjort?
• Slått av slåttemarker (56 lokaliteter)



Hva har blitt gjort?
• Skjøtsel av dragehodelokalitet (Nakholmen)
• Skjøtsel av kalkrikmark med dragehode (Oslo)
• Skjøtsel av klippeblåvinge habitat (Frogn)
• Ny dam i Nesoddparken
• Din nabo er en drage (Storsalamander)



Fremmede arter
bekjempelse i Oslo og Akershus
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Fremmede arter
• nml Kap IV - Fremmede arter
• Veldig gode prinsipper
• Ikke trådd i kraft, med unntak av utsetting av 

fremmede treslag
• Forrige uke kom det forslag til endring av 

naturmangfoldlovens kapittel 4 om fremmede 
arter ut på høring. (eneste del som ikke har 
trådd i kraft)



• Hva er problemet med fremmede arter
• Fylkesmannens rolle
• Våre erfaringer med bekjempelse

Disposisjon

Foto: Catrine Curle
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Kilde: DAISIE European Invasive Alien Species Gateway (http://www.europe-aliens.org/) 

Fremmede arter i Europa



 2320 fremmede arter i Norge

 1180 fremmede arter risikovurdert

 217 av disse vurdert til å ha høy   
  økologisk risiko

Norsk svarteliste 2012



De viktigste trusselfaktorene innenfor verneområders 
grense

Kilde: Riksrevisjonen



Skal bidra til samordning av tiltak mot

fremmede arter på regionalt nivå 
• Regional Handlingsplan, 2010
• Informasjon
• Kurs
• Veilede kommuner og andre
• Initiativ til 

kartlegging og bekjempelse

Fylkesmannens rolle





• Bekjempelse og kartlegging utenfor verneområder – kommunene
• Bekjempelse og kartlegging i verneområder – Fylkesmannen

Bekjempelse og kartlegging i og 
utenfor verneområder

Dette vil vi ta vare på

Manuell bekjempelse av 
gravbergnapp

Kjemisk bekjempelse av 
gravbergnapp





Kartlegging i Oslo og Akershus
• Kartlegging er 

grunnleggende for 
målrettede tiltak

• Vi ønsker å få en 
bedre oversikt 
over status og 
utbredelse av 
artene.

• Viktig med én 
felles database.

• Krever 
samhandling.

• I Oslo og Akershus 
oppfordrer vi alle 
kommuner til å 
legge inn 
registreringer i 
Artsobservasjoner 
– 

• “Prosjekt 
Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 
fremmede arter.

Observasjoner fremmede arter 2010 under prosjektet.



Oppsummert erfaringer med 
bekjempelse

• Forhindre spredning det beste – viktig med informasjon
• I utgangspunktet er bekjempelse det siste tiltak – kostbart
• Må holde på lenge for å se resultater
• Viktig å prioritere godt og jobbe målrettet
• Informasjon deles på nasjonale baser – artsobservasjoner



Takk for meg!
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