
Stans tapet av naturmangfold!



Naturens drømmekommune 
- hva er nå det?



En fungerende natur er

livsgrunnlaget vårt



Naturen er i 

kommunene

Kommunene har stor makt i

arealsaker



Hverdagslandskapet

Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat Andre Ikke vernet



https://www.sabima.no/sabimas-drommekommune/

https://www.sabima.no/sabimas-drommekommune/


Kompetanse på naturmangfold



Rådmannsundersøkelsen 2016 (N=206))

60 prosent har under ett årsverk til 

samfunnsplanlegging (arealplan). 

14 prosent har over 2–5 årsverk til denne funksjonen.

18 prosent oppgir at de ikke har noen årsverk.



Grenmarasal Sorbus subpinnata

Løvsjøtoppen, Porsgrunn



Foto: Vivi Sævik





Kun 25 prosent av 

norsk natur er

kartlagt

Utgangspunktet for en som

planlegger må være at 

naturverdier IKKE er kjent



Heroringvinge





Tegning: Vidar 

Asheim

Tegning: Vidar Asheim



Tegning: Vidar 

Asheim

Tegning: Vidar Asheim



Tegning: Vidar 

Asheim

Tegning: Vidar Asheim



Kampen mot fremmede arter



Figur basert på grafikk av S. Sparhawk, National Park Service



Bekjempe 

fremmede arter
Forankre politisk og bevilge 

penger

Kartlegge

Kjenn din art

Forebygge

Fjerne arter som utgjør trussel



Kanadagullris

2000



Kanadagullris

2010



Kanadagullris

2018



Kanadagullris



50 % av de trua artene lever i skogen

Skogbruk har en negativ påvirkning 

på 85 % av disse







Minst 1/3 av myrene er borte





Restaurering

Foto: Pål Martin EidFoto: Trygve S. Aamlid





Foto: Bård Bredesen/Bymiljøetaten
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Vinn, vinn, vinn!



Foto: Stefano Boeri Architetti



Foto: Eva Skarbøvik

Foto: Hallvard Holtung



Lovverk

Kantvegetasjon er spesielt

lovbeskyttet gjennom

Lov om vassdrag og grunnvann

(vannressursloven) § 11:

“Langs bredden av vassdrag med 

årssikker vannføring skal det 

opprettholdes et begrenset

naturlig vegetasjonsbelte som

motvirker avrenning og gir

levested for planter og dyr.” 



https://www.sabima.no/sabimas-drommekommune/

https://www.sabima.no/sabimas-drommekommune/


Kommunedelplan for biologisk mangfold

Et kinderegg!



Kommunedelplaner

for naturmangfold

Giske

Ski

Tana

Hemne

Brønnøy

Fredrikstad

Haugesund

Nannestad

Steinkjer

Etnedal



ET AREALNØYTRALT NORGE

Skal vi stanse tapet av naturmangfold, må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at vi 
må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer, framfor å bygge ut mer natur



Arealnøytralitet

Areal er ikke en fornybar ressurs

Kommunale arealregnskap

Kommunale arealbudsjett

Gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å 

bygge ut mer natur

Kompensere ved ødeleggelse av natur

Restaurering av naturtyper det er kritisk lite igjen av



Hierarkisk framstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning ved 
utbyggingsprosjekter. Modifisert etter  (Fischer 2012)







• være en arealnøytral kommune utenfor dagens bebygde områder, det vil si gjenbruke og fortette områder som 
allerede er utbygd fremfor å bygge ned natur.

• sikre en ubrutt, tydelig og økologisk funksjonell forbindelse mellom de større natur- og 
kulturlandskapsområdene og den blågrønne strukturen i byene og tettstedene.

• verne om markagrensen.
• sikre at parker, 100-meterskoger og andre grøntarealer fremmer livskvalitet for innbyggerne og fungerer som 

habitat og funksjonsområder for planter og dyr.
• utarbeide kart for blågrønne strukturer

(…)

• sikre at arealnøytralitet skal gjelde for alle naturområder innenfor områder regulert til bebyggelse, slik at alle 
hundremeterskoger og parker ikke endres.




