
Naturmangfoldloven i forhold til 
jord- og skogbruk

Naturmangfoldloven vil 
gjelde side ved side 
med andre lover

Naturmangfoldloven 
bygger på 
sektorintegrering av 
miljøhensyn



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

§ 11 Meldeplikt
Kommunen eller annen skogbruksstyresmakt kan fatte
vedtak om at skogeiere skal ha plikt å melde in planer om hogst 
og tiltak tilknytta forynging og stell av skog.

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



Sentrale paragrafer i 
naturmangfoldloven - skogbruk

§ 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 
foreskrift.



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.



Sentrale paragrafer i jordloven
§ 1 Jordlovens formålsparagraf
…..forvaltninga skal være miljøforsvarlig og blant annet ta 
hensyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta 
vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og 
trivsel for mennesker, dyr og planter.

§ 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveier
…..samt ta hensyn til særlige naturverdier.

§ 18 Foreskrifter om tilskudd
Tilskuddsordningene i jordbruket er hjemla her.



Sentrale paragrafer i 
naturmangfoldloven - jordbruk

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak
Jordbrukstiltak 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 
foreskrift.

Godkjent miljøplan         meldeplikt bortfaller. 
Forutsetter nok både trin 1 og 2.



Jordbrukstiltak § 55

•Må ikke medføre at 
eksisterende 
næringsvirksomhet må opphøre

•Passivitet (f. eks. gjengroing) 
omfattes ikke

•Grunneier og rettighethaver vil 
bli underrettet av FM eller 
kommunen om at de har kjente 
forekomster av utvalgte 
naturtyper på sin eiendom.
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