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NATURMANGFOLDLOVEN-
HVA ER NYTT?

LENE BERGE, SENIORRÅDGIVER 
FYLKESMANNEN I VESTFOLD

Foto: Kristin Westby

I løpet av den neste halvtimen så vil jeg forsøke å gi dere noen smakebiter på de 
viktigste bestemmelsene i NML sett fra en kommunes ståsted. 
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Egenverdi

Foto: John Bjarne Jordahl

Før jeg går inn på selve naturmangfoldloven så ønsker jeg å bruke et par 
minutter på å minne oss selv på viktigheten av og bakgrunnen for en slik lov.

Naturens mangfold har en egenverdi. Den er ikke bare til for oss mennesker. 

Vi har et etisk ansvar for å ta vare på den helt uavhengig av at den er en ressurs 
for oss.
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Foto: 

Fotos: Marianne Gjørv

Opplevelser

Naturen gir oss opplevelser og rekreasjon, dette betyr mye for livskvaliteten for 
de aller fleste, enten det natur i nærmiljøet eller det er opplevelser av det mer 
ekstreme slaget.
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Foto: 

Fotos: Marianne Gjørv

Nytte og ressurs –
økosystemtjenester

Naturen er jordas viktigste ressurs og gir oss en rekke tjenester som vi er helt avhengige av for å
kunne eve på jorda. Dette refereres til som økosystemtjenester og omfatter blant annet 
forsyningstjenester slik som å gi oss råmaterialer, mat, rent vann og medisiner.

Regulerende tjenester som: karbonlagring, regulering av luftkvalitet, begrensning av ekstremvær, 
forhindre erosjon, pollinering, biologisk kontroll osv.

Kulturelle og religiøse tjenester får vi i form av rekreasjonsområder, turisme osv.

Naturen er faktisk grunnlaget for menneskets helse, trivsel, økonomi, sikkerhet og liv. Uten disse 
økosystemtjenestene har vi ikke grunnlag for å leve på jorda og en reduksjon av disse kan føre til 
betydelige økonomiske kostnader blant annet for kommunene.
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Denne artikkelen var å finne i en av september utgavene av kommunal rapport. 

Artikkelen setter fokus på en omfattende FN rapport som skal lanseres i oktober i 
år. Rapporten vil gi kommunene verktøy til å kartlegge sine viktigste 
naturkvaliteter og fastsette deres økonomiske verdi slik at kommunene kan 
forvalte natur og arealer på best mulig måte. 

Rapporten innholder råd om hvordan kommunene kan integrere verdien av 
økosystemtjenester i sin planlegging og politikkutforming. Resultatet skal bli 
penger spart, vekst på nye områder og økt livskvalitet. Økosystemtjenester 
sparer samfunnet for millioner av kroner hvert år, blant annet ved å redusere 
flomskader. 
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Tap av naturmangfold 

Foto: Regnskogsfondet

Tap av naturmangfold 100-
1000 ganger raskere enn 
det som er naturlig

Mellom 10-30 % av jordas 
pattedyr, fugl og amfibier 
er truet av utryddelse

-Tap av naturmangfold er en av de største miljøtrusler verden står overfor.

-Tapet skjer 100 til 1000 ganger raskere enn det som har vært naturlig de siste millioner år.

- 10-30 % av jordas pattedyr, fugl og amfibier er truet av utryddelse.

En mangfoldig natur er en mer robust natur, for eksempel slik at naturen i større grad kan tåle 
klimaendringer. 

Tap av genetisk mangfold, arter og leveområder gir en mer sårbar og dermed mindre robust 
natur. 

Norge har en fantastisk natur, og vi er så heldige å ha mye natur igjen.

Men også hos oss er naturen utsatt for stort press.
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Hva truer 
naturmangfoldet?

Foto: Marianne Gjørv

Foto: Svetek Foto: Tone Solhaug Foto: Marianne Gjørv

Forurensning

Klimaendringer Fremmede 
organismer

Overhøsting

Arealbruk

Foto:  Marianne Gjørv

Naturmangfoldet trues av:

Arealbruk; den desidert største trussel mot naturens mangfold.

Forurensning er også en trussel mot naturmangfoldet.

Overhøsting er en annen trussel.

Fremmede arter er en stor og voksende trussel mot

naturmangfoldet. 

Klimaendringer vil i tiden fremover bli en stadig større trussel

mot mangfoldet i naturen.  
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Naturmangfoldloven trådte i kraft i juli 2009 

Består av 10 kapitler og 77 paragrafer

15 endringer i andre lover

• Kapittel I  Formål og virkeområde 
• Kapittel II  Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk
• Kapittel III  Artsforvaltning
• Kapittel IV  Fremmede organismer
• Kapittel V  Områdevern
• Kapittel VI  Utvalgte naturtyper
• Kapittel VII  Tilgang til genetisk materiale
• Kapittel VIII Myndigheter etter loven, tilsyn 
• Kapittel IX  Håndheving og sanksjoner
• Kapittel X  Avsluttende bestemmelser

Les foil

Gamle naturvernloven utgjør i dag ett kapittel. 
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Miljøverndepartementets 
pressemelding- vedtak av NML

”Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. 
Det betyr at Norge får nye virkemidler for å kunne ta vare 
på natur også utenfor verneområdene.”

”Naturmangfoldloven vil få stor betydning for alle 
instanser som forvalter eller påvirker natur , blant 
annet gjennom arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven, tiltak knyttet til jord- og skogbruk eller 
høsting --”

I Vestfold er rundt 2% av arealet vernet.  Det er mye annen natur utenfor 
verneområdene som det er behov for å ivareta. Tidligere har vi hatt liten grad av 
lovgivning som har rettet seg mot natur utenfor verneområdene. Dette har vi nå
fått med naturmangfoldloven.  
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Kommunenes myndighetsområde

Kommunenes myndighetsutøvelse har stor betydning for hvordan 
og om naturmangfoldet utenfor verneområdene ivaretas.

• arealplanlegging
• byggesaksmyndighet
• jord- og skogbruk
• forurensning 
• osv.

Kommunen er myndighetsutøver på en rekke felt som har betydning for hvordan 
naturen forvaltes. 

Særlig myndigheten etter pbl. er viktig i denne sammenhengen.

Når naturmangfoldloven legger til grunn at naturen også i stor grad skal forvaltes 
gjennom bærekraftig bruk og ikke bare vern, pålegger det kommunene et 
vesentlig ansvar for å sørge for at dette ivaretas. 
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Alle må med

Alle landets kommuner fikk i 2008  et postkort fra miljø- og utviklingsminister Erik 
Solheim med bilde av en art de har et spesielt ansvar for å ta vare på. 

Dette skapte stor oppmerksomhet rundt truede arter og kommunenes ansvar. 
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Vi må vokte oss vel for ikke å gjøre sammen feilen som de to foran i baugen på
denne båten…de er glade for at hullet ikke er i deres ende av båten og har ingen 
forståelse for at uten deres hjelp vil skuta synke hvor enn hullet befinner seg..
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Lovens inndeling

verneområder
prioriterte arter
- NML

utvalgte naturtyper
forvaltningsprinsippet for arter 
regulering av fremmede arter
- NML, PBL andre lover

miljørettslige prinsipper
forvaltningsmål
formål

Kilde: Miljøverndepartementet

Nå skal jeg gå nærmere inn på selve innholdet i NML.

Bestemmelsene blir ofte fremstilt som delene av en trekant.

I bunnen av trekanten finner vi

Grunnmuren med lovens Formål, forvaltningsmål og miljørettsligeprinsipper. 

I mellomsjiktet finner vi natur som krever spesielle hensyn, arter som kan sikres 

gjennom bærekraftig bruk og bestemmelser om fremmede arter.

Øverst finner vi verneområder og prioriterte arter. Det mest verdifulle i norsk 

natur.
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Grunnmuren

FormålFormål ForvaltningsmålForvaltningsmål Miljørettslige 
prinsipper
Miljørettslige 
prinsipper

AktsomhetspliktAktsomhetsplikt

Vi starter med grunnmuren i bunnen av trekanten
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Lovens formål
Ta vare på
naturen

Ved 
bærekraftig 
bruk og vern

Lovens formål er at naturen med 
dens biologiske, landskapsmessige 
og geologiske  mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på
ved bærekraftig bruk og vern, 
også slik at den gir grunnlag for 
menneskers virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, 
også som grunnlag for samisk 
kultur

Foto: Marianne Gjørv
Foto: Marianne Gjørv

Lovens formål er kort sagt, ”å ta vare på naturen”. Måten vi skal gjøre det på er 
ved vern eller bærekraftig bruk. 

Bruk er ikke et mål i seg selv i loven. Men når naturverdier ivaretas kan 
mennesker ha glede av det på mange måter. 

”Naturen” omfatter både biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold.
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Forvaltningsmål

• Forvaltningsmål for 
naturtyper og økosystemer

• Forvaltningsmål for arter

Kalksjø

Foto: Anders Langangen

Foto: Anders Langangen

Brunlangøre (flaggermus)

Foto: Naturformidling van der Kooij

Så kommer vi til neste brikke i grunnmuren:

Forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer er at mangfoldet skal ivaretas 
innenfor det naturlige utbredelsesområdet

Forvaltningsmålet for arter er at disse skal forekomme i sine naturlige 
utberedelsesområder med genetisk mangfold og i levedyktige bestander..

Forvaltningsmålene gjelder for all forvaltning av natur. De innebærer at tiltak som 
gjør det umulig å nå målet ikke kan gjennomføres. Men tiltak som medfører at 
målet nås på et senere tidspunkt eller på en annen måte enn planlagt kan 
gjennomføres. Målene etter NML skal nåes, men måten å oppnå det på må
avstemmes mot andre mål i samfunnet

På dette grunnlaget er rovviltpolitikken stort sett uforandret fra tidligere.



17

Prinsipper

• Kunnskapsgrunnlag

• Føre-var-prinsippet

• Økosystemtilnærming og samlet belastning

• Miljøpåvirker betaler

• Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Så går vi videre til neste byggesten i grunnmuren: 

Prinsippene for offentlig beslutningstaking. Også kalt ”miljørettslige prinsipper”. 

Ikke alle disse prinsippene er nye. Det som er nytt, er at de lovfestes i en 
allmenngyldig form. Noen har ikke vært lovfestet før, noen bare i enkelte lover, 
noen bare i forhold til forurensning.

De prinsippene som er lovfestet i naturmangfoldloven er:

Prinsippet om kunnskapsgrunnlaget

Føre-var-prinsippet

Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning

Prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaveren 
(”miljøpåvirkeren-betaler”, en allmenngjøring av ”forurenseren-betaler”)

Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
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Kunnskapsgrunnlaget

Vitenskapelig 
kunnskap
Vitenskapelig 
kunnskap ErfaringskunnskapErfaringskunnskap

Kunnskapsgrunnlaget krever at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet, så langt 
det er rimelig bygger på kunnskap

Kunnskapen kan være både vitenskapelig og erfaringskunnskap.
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Føre-var-prinsippet

Kunnskaps-mangelKunnskaps-mangel

Føre-var-prinsippet  trer inn når vurderingen etter kunnskapsgrunnlaget ikke 
strekker til, dvs.  kunnskapsmangel- som kan gjelde naturverdiene, eller effekten 
av påvirkninger. Føre-var-prinsippet betyr ikke nødvendigvis rødt lys, men f.eks 
utvidet bruk av vilkår
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Økosystemtilnærming 
og samlet belastning

Fra første …Fra første …

… til siste inngrep… til siste inngrep

En påvirkning skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.

Planlegging er et viktig instrument for å gjennomføre prinsippet om samlet 
belastning i praksis
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Foto: Tore Røraas

Kostnadene ved 
miljøforringelse 
skal bæres av 
tiltakshaver

Miljøforringer betaler

Kostnader ved å hindre eller begrense skade innbefatter alle kostnader ved 
forebyggende eller gjenopprettende tiltak. I dette kan det også ligge kostnader for 
å fremskaffe kunnskap. 
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Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder

Driftsmetoder, teknikk, lokaliseringDriftsmetoder, teknikk, lokalisering

Samlet vurdering av bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold

De beste samfunnsmessige resultater

Samlet vurdering av bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold

De beste samfunnsmessige resultater

Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker omfatter: Driftsmetoder, teknikk og 
lokalisering

Her skal det skje en avveining mellom bruk av naturmangfoldet, og økonomiske 
forhold. Den løsningen velges som gir det ”beste samfunnsmessige resultat”.
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Prinsippene skal:

• Legges til grunn som retningslinjer 

• Ved utøving av offentlig myndighet

• Tildeling av tilskudd

• Ved forvaltning av fast eiendom

• NB: de kan ikke anvendes direkte, må ha 
hjemmel i lov

Prinsippene skal legges til grunn som retningslinjer ved all offentlig beslutningstaking som 
berører naturmangfoldet. 

Mer spesifikt: myndighetsutøving, tildeling av tilskudd, 

og forvaltning av fast eiendom.

Ikke anvendes direkte, men gjennom myndighetsbeslutninger. Naturmangfoldloven vil 
derfor i de fleste tilfeller virke sammen med andre lover, hjemmelen er altså i annen lov 
f.eks pbl. Noen beslutninger etter sektorlover angår ikke naturmangfoldet overhodet, og 
naturmangfoldloven kommer da selvsagt ikke til anvendelse, for eksempel beslutninger 
om pasientrettigheter. I sjeldne tilfeller kan hjemmelen ligge i NML e.g. områdevern/ 
prioriterte arter på toppen av trekanten, men unntak heller enn regel.

Det er også viktig for kommunen å være oppmerksom på at det skal det fremgå av 
beslutningen hvordan prinsippene er vurdert. 
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Hva betyr det i praksis?

Hvordan går man fram som beslutningstaker når naturmangfoldlovens grunnmur skal trekkes 
med i beslutningen?

Eksempel: Kommunen vil fastsette en ny reguleringsplan med formål bebyggelse og anlegg. 

Kommunens kunnskap om hva som finnes av naturverdier i området er forholdsvis generell. 
Det er registrert en sterkt truet art, en fredet art i området, en klippeblåvinge, men kommunen 
vet ikke så mye om artens utbredelse, om denne forekomsten er viktig eller om utbyggingen vil 
true den. 

Det er også noe edelløvskog i området, men forekomsten er liten, og grana holder på å overta 
området. 

Kommunen mener at dette ikke oppveier de fordeler som en utbygging vil ha for boligbehovet, 
næringsutvikling og behov for småbåthavn. Vektskålen tipper i retning av utbygging. 

Hva hvis vi trekker inn målene i naturmangfoldloven? Målene i naturmangfoldloven skal sikre at 
den truede arten, samt ivareta naturtypen edelløvskog. Det kan få vektskålen til å tippe motsatt 
vei. 

Mer om dette eksemplet senere i foredraget.
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Aktsomhetsplikt 

Gjelder private 
og offentlige

Kan ikke straffes, 
men pålegges 
retting eller 
miljøerstatning

Gjelder private 
og offentlige

Kan ikke straffes, 
men pålegges 
retting eller 
miljøerstatning

Til slutt noen ord om den siste byggesteinen i naturmangfoldlovens grunnmur: 
aktsomhetsplikten.

Den er direkte bindende for private og offentlige, både personer og foretak,  
”enhver”.

Overtredelse kan ikke straffes, men tilsynsmyndigheten kan for eksempel kreve 
retting eller ilegge tvangsmulkt for å få slutt på et ulovlig forhold, eller det kan 
ilegges miljøerstatning.
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Eksempel 
klippeblåvingen

Foto: Christian Steel, SABIMA

Litt tilbake til ”vektskål”-eksemplet litt tidligere i foredraget:

Etter den første kartleggingen hadde kommunen ikke trukket inn forvaltningsmålet for arter og 
naturtyper. Kommunen hadde heller ikke vurdert de miljørettslige prinsippene. 

Når disse vurderes stiller saken seg plutselig annerledes: 

1. Kunnskapsgrunnlaget: kommunen vet ikke nok om effekten av tiltaket på klippeblåvingen. 

2. føre-var-prinsippet slår inn: ingen utbygging inntil man har mer kunnskap. 

3. miljøforringer betaler: mer kunnskap (tiltakshaver må innhente kunnskapen) viser at 
utbyggingen som var planlagt vil ødelegge et viktig leveområde for klippeblåvingen, og det 
såpass sterkt at det strider mot artsmålet, dvs. at klippeblåvingen som art står i fare for å
forsvinne. 

Eikeskogen derimot viser seg ikke å være veldig viktig- den kan vi se bort ifra i beslutningen. 

4. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: kan utbyggingen tilpasses klippeblåvingens 
leveområde. 

5. Bruke samlet belastning

Kan hende at balansen til slutt likevel blir i favør av utbygging, men med mindre skadevirkninger 
enn antatt. Går det ikke an å tilpasse, så kan det ikke bygges ut. 

Helt spesiell sak!! To lokaliteter.
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Fremmede arter

Foto:

• Felles regler om 
innførsel og utsetting 

• Regler om 
bekjempelse av 
etablerte fremmede 
organismer

Foto: Tone Solhaug

Nå har vi forflyttet oss fra grunnmuren i loven til mellomsjiktet

Et helt kapittel i loven omhandler fremmede arter. Kapittelet har ikke trådt i kraft i 
påvente av nye forskrifter til loven. 

Kapittelet vil bli et regelverk med felles prinsipper for innførsel, utsetting og 
bekjempelse av fremmede arter.
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Generell artsforvaltning

• Myndighetsutøvere uendret.

• Samme system, men hjemlene er delvis flyttet fra særlovene 
(viltloven og lakse- og innlandsfiskloven) til naturmangfoldloven 
(NML).

• Vedtak om høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk treffes 
fortsatt med hjemmel i særlovene, men vedtakene skal bygge på
målene og vilkårene i NML.

Generell artsforvaltning befinner seg også i mellomsjiktet i lovinndelingen.

Her har kommunen de samme oppgaver/myndighet som tidligere. Vedtakene 
som treffes skal imidlertid bygge på mål og prinsipper i NML. 
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Utvalgte naturtyper

• Naturtyper som er utvalgte skal ivaretas 
gjennom bærekraftig bruk – eksisterende 
regelverk skal benyttes.

• Kommunens forvaltning etter pbl. og 
sektorlover som f.eks. jord- og skogbrukslova 
vil ha stor betydning for om vi klarer å ivareta 
de utvalgte naturtypene.

• Kommunen skal ta særskilt hensyn til de 
utvalgte naturtypene for å forhindre forringelse 
av naturtypen. 

Vi holder oss fortsatt i mellomsjiktet i loven

Ordningen med utvalgte naturtyper er ny i naturmangfoldloven. Innebærer at 
enkelte naturtyper utpekes som særlig viktige vedtas gjennom egen forskrift av 
kongen i statsråd. Disse skal kommunene forvalte gjennom eksisterende lover –
pbl og sektorlover, og de skal ivaretas gjennom bærekraftig bruk, ved at 
kommunene plikter å legge særlig vekt på naturtypen slik at den samlet sett ikke 
forringes. 
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Hule eiker

Fem utvalgte naturtyper er forslått og vil antakeligvis vedtas av kongen i statsråd 
med det første. Flere vil komme i løpet av kort tid. I første rekke er det to av disse 
naturtypene som har forekomster i Vestfold.

Naturtypen hule eiker består av store eiketrær som har en omkrets på minst 250 
cm, og eiketrær som er synlig hule og har en omkrets på minst 95 cm. 

Eik er antageligvis det treslaget i Norge som har flest arter knyttet til seg, kanskje 
så mye som 1 500. 
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Slåttemark

Foto: Kristin Thorsrud Teien

Slåttemark er en annen foreslått utvalgt naturtype og omfatter arealer som blir 
regelmessig slått, men ikke oppdyrket, gjødslet eller tilsådd. Denne utvalgte 
naturtypen har vi kun få eksempler på i Vestfold.
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Forts. utvalgte naturtyper

• Innført meldeplikt til kommunen for:
- skogbrukstiltak og
- jordbrukstiltak 
som kommer i berøring med utvalgte naturtyper

• Kommunen skal rapportere om forekomster av utvalgte naturtyper til 
staten.

• Kommunen kan velge ut egne utvalgte naturtyper

• Kan inngå skjøtselsavtaler med grunneiere

Det er innført meldeplikt for jord- og skogbrukstiltak som ikke er søknadspliktige 
og som kommer i berøring med utvalgte naturtyper.

Kommunen skal rapportere om tilstanden til sine utvalgte naturtyper til staten og 
kunngjøre tillatelser

Kommunen kan velge ut egne utvalgte naturtyper i tillegg til de som er utvalgt 
nasjonalt. 

Det kan være aktuelt at kommunen inngår skjøtselsavtaler med grunneiere. Det 
vil bli etablert en egen tilskuddsordning for dette. 

Alt dette innebærer at kommunen blir en viktig myndighetsutøver for de utvalgte 
naturtypene – man kan kanskje si at det i stor grad kan bli opp til kommunene om 
ordningen fungerer i tråd med hensikten. 
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Hvordan vil dette virke i praksis?

Veibygging gir tre 
mulige utfall

Kystlynghei
Foto: Tor Erik Branderud

Hvordan vil dette virke i praksis? 

La oss si at vi er ti år fram i tid, og Kongen i statsråd har pekt ut sine utvalgte 
naturtyper, og disse ligger pent inne på alle plankart i norske kommuner.

Midt i traseen for en veibygging finnes en forekomst av en utvalgt naturtype, i 
dette eksempelet en hul eik. En annen trase vil koste Statens Vegvesen 10 
millioner. Hvilke muligheter har kommunen?

Fire mulig utfall-

1. Ja til utbygging. Det er naturtypen samlet sett som skal bevares og denne ene 
forekomsten kan i dette tilfellet ofres. Her slår prinsippet om et godt 
kunnskapsgrunnlag og samlet belastning inn for fullt.

2. Ja, forekomsten kan ofres, men en annen lokalitet må skjøttes eller 
restaureres slik at naturtypen samlet sett kan bevares. 

3. Tillatelse på vilkår

4.  Nei- denne naturtypen som helhet vil ikke tåle at lokaliteten ofres og tiltak i 
forhold til restaurering/ skjøtseletc. i andre forekomster er ikke mulige.

Kunnskapsgrunnlaget, føre var og samlet belastning er derfor meget viktige
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I denne artikkelen fra august i år i Tønsbergs blad ser vi et lignende eksempel 
som det jeg nettopp nevnte. Her vil en gang og sykkelvei komme i konflikt med 
en eik. I dette tilfellet er ikke eika stor nok til å defineres som naturtypen hul eik 
(ikke befaring), men det illustrerer likevel eksempelet jeg nettopp nevnte.
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Prioriterte arter

• Avløser ”artsfredning”

• Moderniserer artsbeskyttelsen- økologiske funksjonsområder

• Først og fremst FM som er myndighetsutøver

Nå har vi beveget oss til toppsjiktet av trekanten- det mest verdifulle i norsk natur. 
Bestemmelser foran annet lovverk

Naturmangfoldloven etablerer en ny ordning med prioriterte arter som erstatter 
tidligere regelverk om artsfredning. 

Moderniserer artsbeskyttelsen ved å se arter og leveområder i sammenheng som  
økologiske funksjonsområder. Tidligere var kun arten fredet, nå blir også artens 
leveområde fredet og arten fredes mot indirekte trusler, ikke bare direkte trusler 
slik som tidligere som plukking/ sanking.

Staten ved FM er foreslått som forvaltningsmyndighet i forskrift om prioriterte 
arter. Dvs. at det er Fylkesmannen som har hovedoppgaver knyttet til denne 
ordningen. Kommunen bør likevel involveres og være godt kjent med arter som 
er prioritert og således særskilt beskyttet i sin kommune. Vedtas av kongen i 
statsråd med egen forskrift.

Klippeblåvingen.
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Foto: Kjersti Iversen

Elvemusling

Tolv prioriterte arter er foreslått til å vedtas av kongen i statsråd med det første. 
Flere vil komme i løpet av kort tid. I første rekke er det fire av disse artene som 
har sikre forekomster i Vestfold. To av disse er kun funnet i en kommune. Vi skal 
ta en nærmere kikk på hvilke arter det er snakk om.

Elvemuslingen har status som sterkt truet internasjonalt og Norge har 2/3 av 
antall muslinger i Vest- Europa. Arten er derfor en ansvarsart for Norge. 
Muslingen kan leve i hele 250 år. Denne arten finnes i mange kommuner i 
Vestfold. 



37

Sinoberbille

Foto: BioLib

En sinoberrød bille knyttet til døde ospetrær er også foreslått som prioritert. 
Artens utberedelse omfatter Larvik som eneste kommune i Vestfold. 
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Storsalamander

Foto: Sigve Reiso

en 13 cm lang amfibie er foreslått. Denne arten er registrert i mange Vestfold 
kommuner. Arten er spesiell i forhold til andre prioriterte arter for her har 
kommunen en spesiell oppgave siden tiltakshaver skal melde fra til kommunen 
om tiltak i artens økologiske funksjonsområde som kan ha negativ innvirkning på
arten.

Her på Østlandet finnes den hovedsakelig i mindre dammer og tjern i jordbruks 
og kulturlandskapet. 
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Eremitten

Foto: Joseg Hlasek

Og sist men ikke minst har eremitten blitt foreslått. Det er i dag uklart hvorvidt 
denne store billen finnes utenfor den ene kjente lokaliteten i Norge som er på
Tønsberg gamle kirkegård og som Fylkesmannen nevnte i innledningen. 
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Områdevern

Foto: Erik Johan Blomdal

• Reguleringsplan ikke i 
strid med LVO

• Utenforliggende 
virksomhet og hensyn 
til verneområder

• Marine verneområder

Områdevern – øverst i pyramiden. Det mest verdifulle i norsk natur. Igjen foran annet 
lovverk. 

Bildet er forresten fra Gullkronene naturreservat, Jarlsberg Hovedgård 

16% av Norges landareal er vernet. Sammenligne med EU som har opp mot 30% vernet i 
enkelte land, så er dette relativt lavt. 

NML bestemmelser om områdevern er i stor grad videreføring av bestemmelsene i den 
gamle naturvernloven, med kun mindre endringer:

Muligheten til å gjennomføre reguleringsplan i strid med landskapsvernområde oppheves.

Egen bestemmelse om at ved utenforliggende virksomhet som kan få negativ innvirkning i et 

verneområde så skal det legges vekt på hensynet til verneområdet ved behandlingen av 

saken.

Ny vernekategori- marine verneområder
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Oppsummering

1. Kommunen plikter å vektlegge miljørettslige prinsipper ved 
- myndighetsutøvelse 

- forvaltning av kommunal fast eiendom
- ved tildeling av tilskudd

2. Kommunen skal legge vekt på forvaltningsmål

3. Områdevern og generell artsforvaltning i stor grad likt

4. Spesiell fokus på prioriterte arter og utvalgte naturtyper (kommunen 
forvaltningsmyndighet)

Naturmangfoldloven er en omfattende lov med mange nye prinsipper og begreper 
og det er en kjempeutfordring å gi dere så mye som en smakebit av dette på en 
halvtime. Jeg har gått igjennom mye nytt i løpet av denne halvtimen, men jeg vil 
gjøre et forsøk på en kort oppsummering av de viktigste punktene i loven som 
kommunen må forholde seg til.

Kanskje blant de viktigste virkemidlene i NML er de miljørettslige prinsippene, 
som favner om all natur i Norges land. Som gjennomgått tidligere plikter 
kommunene å anvende disse prinsippene for all beslutningstakning som vil 
kunne påvirke natur. Kunnskapsgrunnlaget, samlet belastning, 
økosystemtilnærming og samlet belastning, miljøforringer betaler, miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder.

Videre oppstiller loven forvaltningsmål for naturtyper, økosystem og arter, for å
sikre bevaring av disse i et langsiktig perspektiv. 

Områdevern og generell artsforvaltning er i stor grad likt som tidligere, men det vil 
settes spesielt fokus på prioriterte arter og utvalgte naturtyper, den siste er 
spesielt viktig siden kommunen er forvaltningsmyndighet.
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Mer informasjon

Det er selve lovteksten som er utgangspunktet! Les alltid den først! 

Ytterligere informasjon om naturmangfoldloven finnes på FM hjemmesider.

Kurs

Kommunen har gjennom NML fått gode verktøy for å ta vare på naturmangfoldet! 
Kanskje først og fremst gjennom miljørettsprinsippene, forvaltningsmålene og 
ordningen med utvalgte naturtyper. Gir også selvsagt noen utfordringer – både 
mht. avveining mot andre samfunnsinteresser og kanskje også kompetanse på
miljøsiden og ressurser i kommuner. Det er også nasjonale utfordringer knyttet til 
kartlegging og god informasjon. 

Hovedbudskapet jeg ønsker at dere tar med dere fra dette foredraget er imidlertid 
hvor viktig det er at disse bestemmelsene brukes, slik at dette fantastiske 
verktøyet vi har fått for å bevare Norges naturmangfold og viktige 
økosystemtjenester fungerer optimalt.

42



Lykke til videre!

Foto: Marianne Gjørv
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