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Naturmangfold i arealplanlegging og 

eiendomsforvaltning 

 Nye muligheter med 

naturmangfoldsloven 

 Plan og bygningsloven 

 Eksempel fra kommuneplan i Horten 

 Kartlegging av naturmangfold 

 Utvalgte naturtyper 

 Noen eksempler fra Horten kommune 

 Kommunens eiendommer og 

naturmangfold 

 Handlingsplan for hule eiker i Horten 

kommune 

 

 

 

Horten kommune 



Sikring av naturmangfoldet 

Horten kommune 



Horten kommune 

Muligheter for kommunene  
Hva er nytt i verktøykassa? 

 Naturmangfoldsloven 
 Alminnelige bestemmelser om 

bærekraftig bruk 

 Prioriterte arter  

 Utvalgte naturtyper 
 

 Ny plan- og bygningslov 
 Hensynssoner 

 Nye formål 
 

 Annet lovverk i forhold til 
naturmangfoldloven 



Horten kommune 

 Forvaltningsmål for naturtyper og 
økosystemer  

 Forvaltningsmål for arter  

 Prinsipper for offentlig  
beslutningstaking  

 kunnskapsgrunnlaget  

 Føre-var-prinsippet  

 Økosystemtilnærming og samlet 
belastning  

 Kostnadene ved miljøforringelse 
skal bæres av tiltakshaver  

 Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder  

 

 

Kapittel II Alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk 



Horten kommune 

Plan- og bygningsloven (PBL) 
med ny plandel fra 1.juli 2009 

 
 PBL er kanskje den  

viktigste naturvernloven 

 Kommunal planstrategi 

 Kommuneplanens samfunnsdel 

 Kommuneplanens arealdel 
 Planformål 

 Hensynsoner 

 Reguleringsplan 
 Planprogram 

 Planbeskrivelse 

 Hensynssoner 

 Kommunene forvalter PBL 

 Utarbeider planer 

 Er planmyndighet som behandler private 
reguleringsplaner 



§ 10-1 Kommunal planstrategi  

 Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal danne basis for det mer konkrete 

arbeidet med kommuneplanens arealbruk 

 ”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen 
ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av 

kommunens planbehov i valgperioden……” 

Horten kommune 

 Samspill med regional planstrategi 

 Beskrivelse og status for miljøutfordringer 

 Klimagasser 

 Støy og lokal forurensning 

 Avfall og energibruk 

 Biologisk mangfold 

 Kultur og kulturminner 

 



Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til 

langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen 

som organisasjon. Den bør inneholde en 

beskrivelse og vurdering av alternative strategier 

for utviklingen i kommunen.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal være 

grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 

kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan 

kommunens egne mål og strategier skal 

gjennomføres i kommunal virksomhet og ved 

medvirkning fra andre offentlige organer og 

private.  

Kommunedelplaner for temaer eller 

virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som 

angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal 

revideres årlig.  

For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens 

samfunnsdel gjelder §§ 11-12 til 11-15.  

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel 
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Kommuneplanens arealdel 

Omfatter: 

 Hovedformål for arealbruk, 

som etter behov kan underdeles  

 Bestemmelser og retningslinjer 

til arealformål 

 Generelle bestemmelser, som 

kan avløse kommunale 

vedtekter 

 Ulike typer hensynssoner, som 

det kan gis retningslinjer og 

bestemmelser til 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som  
viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen.  
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Hvordan påvirker naturmangfoldsloven 

kommuneplanarbeidet? 

Hvilke muligheter har har vi til å sikre 

naturmangfoldet gjennom kommuneplanen? 

 Dokumentasjon, kartlegging, 

temakart 

 Planformål 

 Hensynsoner 

 Bestemmelser til planformål 

eller hensynssoner 

 Retningslinjer til planformål 

eller hensynssoner 
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Planprogram – 

konsekvensutredninger 
 Naturmangfoldsloven  

skjerper kravet til KU 

 Krav til kunnskapsbasert forvaltning 

 Miljøkartlegging blir enda viktigere 

 Temakart viktig 

 Utvalgte naturtyper bør vises på 

temakart 

 Kjente økologiske funksjonsområder 

for prioriterte arter kan vises på 

temakart (eksempel 

Salamanderdammer) 
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Horten kommune 

Kartlegging av biologisk mangfold 

 Vegetasjonskartlegging 

 40 kvadratkilometer skog er 

kartlagt.  

 Vegetasjonskart i målestokk  

1 : 5000 

 Undersøkelse av dammer  
 Amfibier, insekter, vannvegetasjon 

 Det finnes salamandere i 18 

av 27 dammer 

 Stor vannsalamander er 

funnet i 10 av dammene 

 Misteltegn i deler av 

Horten by er kartlagt 

 Insektregistreringer 

 Potensielle nøkkelbiotoper er 

kartlagt 

 66 rødlistearter funnet i Borre 

 Kartlegging av marine 

naturtyper 

 Oppdatert 

naturtypekartlegging 

 

 
 Ornitologiske registreringer  

 En statusrapport for fugl 

 Registreringer av sjeldne arter er 

lagt inn i database 



Viktige prosjekter 
 Norsk Rødliste for arter 2010 

 Norsk Svarteliste for fremmede  

arter 2007 

 Rødlista for naturtyper 2011 

 Naturtyper i Norge 

 Databaser og kart: 

 www.artskart.artsdatabanken.no 

 www.artsobservasjoner.no   

 Rødlistebasen 

 Fremmedearter-basen 

 Artsprosjekt 

 ”Rødliste” for Naturtyper 

 Revisjon Norsk Rødliste  

Horten kommune 

http://www.artskart.artsdatabanken.no/
http://www.artsobservasjoner.no/


Artsdatabanken  
Horten kommune: 254 rødlistede arter, Ca 140.000 observasjoner 
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Hvorfor kartlegge? 
 Skal vi redde det naturmangfoldet, må vi vite hva vi 

har og hvor det er. 

 Vi må kartlegge og kartfeste artene og naturtypene 

 Når vi har kartfestet kunnskapen, kan den brukes i 

beslutningsprosesser knyttet til arealbruk og 

arealplanlegging. 

 Da kan vi også ta hensyn til  

truede arter og naturtyper. 

 God kommunal ressurs-  

og arealplanlegging er  

grunnleggende for  

bærekraftig naturforvaltning 

 Kartlegging er en kontinuerlig  

prosess. Kartlegging er ferskvare 

 Plan- og bygningsloven er vår  

viktigste areallov, og er  

viktig for å sikre en god  

forvaltning av naturmangfoldet.  
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Arealformål i kommuneplan 

Hovedformål: 

1. Bebyggelse og anlegg 

2. Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

3. Grønnstruktur  

4. Forsvaret 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, 
med tilhørende strandsone 
 

§ 11-7 



1.  Omfang, lokalisering og utforming av  
bygninger og anlegg til landbruk og  
reindrift 

2.  At spredt bolig-, fritids- eller nærings- 
bebyggelse og annen bebyggelse  
kan tillates på bestemte vilkår 

3.  Bruk og vern av vannflate,  
vannsøyle og bunn, 

4. Å tillate nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 
100–metersbeltet langs sjøen med sikte på landbruk, reindrift, 
fiske, fangst, akvakultur og ferdsel  
til sjøs At det for områder inntil 100 meter  
langs vassdrag skal være forbudt å sette  
i verk bestemt angitte bygge- og  
anleggstiltak.  

5. I slikt område kan det også gis bestemmelser for  
å sikre eller opprettholde kantvegetasjon, og for  

å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen 
6. Ferdsel i områder med spesielle  

vernehensyn og på sjøen, 

7. Hvilke type akvakultur som kan  
etableres. 

Bestemmelser til arealformål 
- for LNF-områder og bruk og vern av vassdrag § 11-11 



Hensynssoner 

 Sikrings-, støy- og faresoner 

 Sone med særlige krav til infrastruktur  

 Sone med særlige hensyn til landbruk, 
reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, 
landskap eller bevaring av naturmiljø eller 
kulturmiljø 

 Sone for båndlegging etter  
plan- og bygningsloven  
eller andre lover 

 Sone med krav om felles  
planlegging for  
flere eiendommer 

 Sone hvor gjeldende  
reguleringsplan fortsatt skal gjelde  

 



Hensynsoner  
Eksempeler på mulig bruk 

 Prioriterte arter: 

 Økologisk funksjonsområde 

Aktuelt i Horten er dammer med Storsalamender 

 Utvalgte naturtyper 

 Vises som hensynsone  

Aktuelt i Horten er hule eiker 

 Områdevern 

 Vises som hensynssone båndlegging 

 Randsone rundt landskapsvernområder 

 Må skje i samarbeid med FM  

Neppe aktuelt i Horten kommune 

 Andre prioriterte naturtyper  

 F.eks Ålegressenger i sjø ? 

 Aggrigerte BM-områder ? 
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Verneområder i Horten kommune 

 Falkensten naturreservat 

 Løvøya naturreservat 

 Adalstjern naturreservat 

 Mellomøya 
plantefredningsområde 

 Reverompa 
plantefredningsområde 

 Falkenstendammen 
dyrefredningsområde 

 Karljohansvern plante- og 
dyrefredningsområde 

 Tre naturreservarer (sjøfugl)  

 

 Borrevannet naturreservat 

 Frebergsvik naturreservat 

 Fjugstad naturreservat 

 Buvika Rødskjær naturreservat 

 Bastøya Landskapsvernområde 

 

Horten kommune har nå 15 områder som er vernet etter naturmangfoldloven 

I kommuneplanen vises disse som hensynssone båndlegging 



Horten kommune 

Prioriterte arter  

 Prioriterte arter erstatter artsfredning 

 Nasjonal forskrift som vedtas av Kongen 

i statsråd 

 Organisasjoner og for eksempel 

kommuner kan kreve en vurdering om 

arter skal omfattes av forskriften 

 Erstatter gammel artsfredning  

 Kan også beskytte mindre økologiske 

funksjonsområder 

 Kan stille krav om regler for 

skjøtselstiltak 

 

 



Utvalgte naturtyper og PBL 

 Utvalgte naturtyper 

 nytt virkemiddel om bærekraftig 
bruk 

 nært knyttet opp mot PBL 

 Felles forskrift for utvalgte 
naturtyper.  

 I forskriften er det fem utvalgte 
naturtyper:  
 Slåttemark, slåttemyr, hule eiker,  

kalklindeskog og kalksjøer.  

 Fylkesmannen har hovedansvaret: 

 få kunnskap om hvor de utvalgte 
naturtypene finnes, og  

 gjøre kunnskapen tilgjengelig for 
kommunen og tiltakshavere 
gjennom blant annet Naturbase.  

  



Hule eiker 

 Med hule eiker menes eiketrær som 

har diameter på minst 63 cm 

tilsvarende en omkrets på minst 200 

cm  

 Samt eiketrær som er synlig hule og 

har en diameter på minst 30 cm 

tilsvarende en omkrets på minst 95 cm.  

 Omkretsen skal måles i brysthøyde (ca 

1,3 m) over bakken.  

 Med synlig hule menes eiketrær med 

et indre hulrom som er større enn 

åpningen, og der åpningen er 5 cm 

eller større.  

 

 

 

 

 

 



Konsekvenser av utvelgelse 

 Utvalgte naturtyper er ikke vern, men bærekraftig 

bruk.  

 Plan- og bygningsmyndighetene skal ta ”særlig 

hensyn” til naturtypen, NML § 53  

 De utvalgte naturtypene er forutsatt forvaltet av 

kommunene etter systemet i PBL, i samsvar med 

denne vektleggingsreglen 

 Likhetstrekk med en statlig planretningslinje 

 Konkretiserer innholdet i aktsomhetsplikten i NML 

§ 6 

 Krav til klarlegging av konsekvensene av inngrep 

 Slags mini-konsekvensutredning 

 Konsekvensutredning etter pbl. oppfyller normalt 

kravet i NML 

 Tiltakshaver har ansvaret  

 Gjelder både plan og enkeltsaksbehandling 
 

 

 

 



Planprosessen og utvalgte naturtyper 

 Planprogram  
 regionale planer 

 kommuneplaner 

 reguleringsplaner som kan ha 
vesentlig virkning for miljø og 
samfunn 

 viktig at forekomster av utvalgte 
naturtyper spilles inn i 
planprogrammet 

 Innsigelsessystemet 
 spørsmål som er av ”nasjonal eller 

vesentlig regional betydning” 

 det at en naturtype er utvalgt er en 
tydeliggjøring av at naturtypen er av 
nasjonal betydning. 

     
  Foto: Tor Erik Brandrud 



Forholdet mellom nye planer og 

reglene om utvalgt naturtype 

 Kommuneplaner og reguleringsplaner 

som ”avklarer” arealbruken for en 

utvalgt naturtype, vedtatt etter at 

forskrift om naturtypen er gitt, går 

foran nml. § 53, første til tredje ledd.  
 

 Begrunnelse: En godt utredet plan forutsettes 

å ivareta hensynet til en utvalgt naturtype på 

en tilfredsstillende måte, og i prosessen skal 

også berørt statlig myndighet ha deltatt 

 Planen må ta utrykkelig stilling til 

forekomsten av den utvalgte naturtypen 

 Kategorien LNF-område vil normalt ikke være 

spesifikk nok. 

 

 

 

www.dirnat.no 



Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet 

ikke er vernet, utvalgt eller prioritert 

 Naturtyper og arter som er under press – 

men ikke utvalgt eller prioritert – mister 

ikke sin betydning!  

 Her vil ny PBL sammen med de nye 

lovfestede prinsipper og forvaltningsmål i 

NML være avgjørende for forvaltningen.  

 Innsigelses- og klageinstituttet er som før, 

men styrket gjennom prinsippene.  
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Forhold til særlover 

 Kan en del av de 
generelle bestemmelsene 
i naturmangfoldsloven få 
konsekvenser for behand-
ling etter særlov? 

 Skogloven 
 Kan vi styrke det 

biologiske mangforld i 
skogsdrift? 

 Vassdragsloven 
 Kan vi styrke vernet av 

viktige vassdragsbiotoper? 

 



Eksempel Kopstad godsterminal 

 Horten kommune samarbeider med en privat 

logistikkoperatør og Jernbaneverket om en 

jernbanegodsterminal ved Kopstad.  

 Prosjektet er vedtatt i kommuneplan og 

reguleringsarbeid startet opp 

 Ønskelig å kunne ta i mot stein fra 

jernbaneutbygging like ved før 

reguleringsplanen var vedtatt 

 Søknad om dispensasjon fra plankrav 

 Fylkesmannen var positiv i første runde 

 Som en del av KU til regulering ble 

naturmangfold kartlagt 
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 Registrert rik sumpskog (F06) og 

rik edellauvskog (F01)  

 Rik sumpskog av typen 

varmekjær kildelauvskog som i 

rødlista for naturtyper er vurdert 

som en sårbar naturtype 

 Fylkesmannen snur og frarår 

dispensasjon 

 Kommunestyret i Horten avslår 

søknaden om dispensasjon 

 

Horten kommune 

Eksempel Kopstad godsterminal 



Ny rundkjøring i Horten 

 På eiendommen Falkenstensveien 20, 

står det i dag en stor eik. Eika ligger tett 

opp mot fv 310 og treets krone går inn 

over fylkesvegen.  

 Treet har stor verdi for landskapet og det 

er sett på et eget kryssalternativ for å 

bevare eika (se kap. 4). 

 Anleggsgartner og landskapsarkitekt har 

gjennomført befaring for å kartlegge 

treet.  

 Stammeomkretsen for eika er ca 3 meter 

1,3 meter over bakken.  

 Det er ikke oppdaget hulhet i eika, men 

den omfattes likevel forskrift om utvalgte 

naturtyper etter naturmangfoldloven. 
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Ny rundkjøring i Horten 

 Kommunen har foretatt en 

helhetsvurdering hvor naturverdien 

har blitt veid opp mot  med andre 

samfunnsmessige interesser.  

 I denne saken er det viktig å velge en 

kryssløsning som bedrer  

trafikksikkerheten og trafikkflyten i 

krysset og legge til rette for sikre og 

gode løsninger for gående.  

 Kommunestyret konkludert med at 

trafikksikkerheten er viktigere enn å 

bevare eiketreet.  

Horten kommune 



Trefellingssaker i områder med 

reguleringsbestemmelser som verner trær 

 Mange planer med slike 

bestemmelser 

 Stadig søknader om å felle trær 

 Apenes er et område store 

eiketrær 

 En sak er til behandling nå 

 Strengere praksis etter 

naturmangfoldslov og forskrift 

utvalgte naturtyper (hule eiker). 

 Synliggjøring av vedtak ift 

naturmangfoldsloven 
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Nye reguleringssaker 

 Kommunen har 

naturtypekartleggingskompetanse 

 Aktuelt å bruke i noen 

reguleringssaker 

 Innført sjekk av naturbase og 

artsdatabanken 

 Reguleringsplan for Granly skole 

 Kartlegging av bekk med 

kantvegetasjon 

 Handelsområde i Trimveien 

 Kartlegging av den delen som ikke er 

dyrket mark 
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Midlertidig flystripe på Møringa 

 100 års markering av 

Norges første flytur 

 Gjennomført av 

Forsvaret fra Borre til 

Fredrikstad i 1912 

 Stort jubileums-

arangement planlagt 

med landing av 

veteranfly på Møringa  
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Midlertidig flystripe på Møringa 

 Viktig blomstereng  

 En rekke planter med bl.a flere 

kløverarter.  

 Viktig lokalitet for insekter, 

særlig  humler 

 Også viktig for sommerfugler 

 Forsvarsbygg har gjennomført 

en saksbehandling etter 

naturmangfoldsloven 

 Prosjektet kan gjennomføres, 

men med avbøtende tiltak.   

Horten kommune 



PRINSIPPER OG RUTINER FOR HOGST 

AV TRÆR I HORTEN KOMMUNE 

 
 Horten kommune har som 

målsetting å sikre kommunens 

grønne arealer for økt trivsel og 

helse.  

 Videre er det et mål å sikre det 

biologiske mangfoldet. Trær er 

viktige elementer i denne 

sammenheng.  

 Særlig viktige er store trær, for 

eksempel gamle eiker.  

 Trær med misteltein er fredet 

 Trær bør skjøttes, og hogst bør bare 

tillates dersom det er særlige 

grunner til dette.  
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Store eiker på kommunal grunn 

 Horten kommune har 

mange store eiker på 

kommunal grunn 

 Forvaltning og skjøtsel er 

viktig 

 De fleste trærne står i 

parker og gater i Horten 

sentrum 

 Vanskelige avveininger 

mellom sikkerhet og 

naturmangfold 

 Skjøtsel er ressurskrevende 
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Handlingsplan for hule eiker i 

Horten kommune 

 Handlingsplan utarbeidet, søkt og fått 

tilskudd fra fylkesmannen. 

 I første runde er 10 eiker kartlagt, 

undersøkt og lagt inn i en database 

 Det er gjennomført målinger med 

Picus-instrument (råtaradar) 

 Det er utarbeidet en skjøtselsplan for 

eikene 

 Støtting, bardunering, beskjæring og 

andre skjøtselstiltak er gjennomført 

 Tilsvarende arbeid er utført for et 

borettslag ved Gannestad 
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Handlingsplan for hule eiker i 

Horten kommune 

 I 2012 skal 20 nye eiker undersøkes 

og legges inn i databasen 

 Det skal lages en skjøtselsplan for 

hvert tre  

 Skjøtsel skal gjennomføres videre et 

oppsatt plan 

 Vil også samarbeide med forskerlinja 

ved Horten videregående skole om 

en større kartlegging  med bl.a 

insektsundersøkelser 
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Oppsummering 

 Naturmangfoldloven gir nye virkemidler 
 Utvalgte naturtyper 

 Prioriterte arter 

 Viktige generelle bestemmelser 

 Kommuneplanen er viktig og kommunene 
får nye spennende virkemidler 
 Nye planformål 

 Hensynssoner 

 Bestemmelser og retningslinjer 

 Kartlegging av biomangfold enda viktigere 

 Det blir etter hver mange saker som 
behandles i et samspill mellom 
naturmangfoldslov.  

 Kommun en har et særlig ansvar for 
naturmangfold på egen eiendom. Horten er 
dette særlig trær og spesielt hule eiker. 
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Kommunearten for Horten kommune 

Blåbåndvannnymfe  

 Erik Solheim sendte for 

noen år siden postkort til 

alle ordførere og tildelte 

kommunearter  

 Jo takk, vår øyenstikker 

har det fortsatt bra 

 Det er en stor og 

levedyktig bestand i 

Falkensteinsdammen 
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Takk for meg! 

http://www.horten.kommune.no 


