
Naturmangfoldloven 
n  Biologisk formål 
n  Kunnskapsstatus 
n  Genetisk ressurser 
n  Stabilitet vs. dynamikk 
n  Trusselfaktorer 
n  Problemer 
n  Forvaltningsnivå 



Biologisk formål 
n  … å sikre ved vern og bærekraftig bruk at 

naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på for 
fremtiden. 

n  Ikke en museumslov! 
n  Gjelder parallelt med annen 

ressurslovgivning, vil angi de generelle 
prinsipper for naturforvaltning, mens annen 
lovgivning vil konkretisere forvaltning 



Biologisk formål II 
n  Favner videre enn klassisk naturvern 
n  Inneholder regler om tilgang til genetisk 

materiale 
n  Regulering av fremmede arter 
n  Prinsipper for bærekraftig bruk 
n  Skal oppfylle internasjonale forpliktelser 
n  Bygger på miljørettslige prinsipper som: føre 

var, samlet belastning, miljøpåvirkeren skal 
betale, miljøforsvarlige metoder. 



Biologisk formål III 
n  Ingen artsgradering i  
    utgangspunktet  
n  Et generelt bevarings- 
    prinsipp for alle arter  
    unntatt encellede 
n  Encellede er ikke unntatt  
    fra bevaring, men bevaring skjer gjennom 

områdeforvaltning 
n  … og områdeforvaltning er det overordnede 

virkemiddel 
 



Genetiske  
ressurser 
n  Biomangfoldkonvensjonen har som ett av tre 

hovedmål “en rimelig og likeverdig fordeling 
som følger av utnyttelsen av genressurser” 

n  Hvordan regulere tilgang til norsk genetisk 
materiale og hvordan skal norsk regelverk 
håndtere utnyttelsen av andre lands 
genressurser? 

n  Genetisk materiale er fellesressurs: alle har 
rett til å bedrive bioprospektering, kun 
rapporteringsplikt (dog ikke i strid med 
grunneierrettigheter) 



Biologisk formål IV 
n  I tillegg til et generelt bevaringsprinsipp 

foreslås en hjemmel for å peke ut 
prioriterte arter, dette kan også 
inkludere vern av økologisk viktige 
funksjonsområder 

n  Mulighet for ex situ bevaringstiltak 
(eks. parker, biobanker) 



Kunnskapsstatus 
n  Relativt bra mht artsmangfold hos flercellede 

organismer på land og ferskvann, noe mindre 
marint 

n  Svært variabel oversikt over sopp og 
encellede organismer 

n  Mangelfull oversikt over genetisk diversitet 
n  Svært mangelfull oversikt over arters økologi 

og biologiske krav/funksjoner 



Kunnskapsstatus 
og kompleksitet 

n  Darwins uttrykk “entangled 
bank of nature” har ikke 
blitt mindre relevant siden 
1859 

n  Vi kan ikke ha noen 
ambisjoner om en biologisk 
“theory of everything” og 
en full oversikt over 
diversitet og samspill… 

n  …MEN det er heller ikke 
nødvendig 



Økosystemer og stabilitet 
n  Økosystemer er ikke 

naturlig ”stabile”; 
antropogene og 
naturlige effekter 
vanskelig å skille 

n  Vi vet lite om naturlige 
økosystemers: 

    a) evne til å ”tåle” endring  
    b) evne til å gjenopprette 

”likevekt”                

Fattig system

Rikt system



Ny rødliste… 
n  18 500 arter 

vurdert 
n  3 785 arter truet 
n  285 arter kritisk 

truet 
n  48 % av artene i 

skog 
n  … og flere arter 

på svarteliste 



Alle er like, men noen er likere ? 

Størrelse, symbolverdi,
kunnskap....

Biomasse, diversitet

Encellet

Krepsdyr

Fisk

Hval



Alle er for naturen 
n  Øk bevisstgjøringen 

omkring “naturens 
tjenester” i vid forstand 
(jfr. bier!) 

n  Natur er ikke en 
eksternalitet, vern er 
ikke en netto utgift på 
sikt, vern er nødvendig 
‐ men det må gjøres 
differensiert 



Trusselfaktorer 

n  Arealinngrep  
n  Klima 
n  Invaderende arter 
n  Forurensning 
n  Høsting 
n  Merk tidsaspektet! 

Hva har skjedd på 
hundre år. Hva om 
nye 100 år. Ikke-
linearitet!  



Habitatfragmentering 
n  Fortsatt mangelfull 

kunnskap, men 
dokumentert 
sammenheng mellom 
artsantall og areal for 
mange arter 

n  Viktige aspekter er 
metapopulasjoner og 
innavlsproblematikk 
(hva er effektiv 
minstebestand?) 

n  Langsiktig effekt av 
“extinction deficit” 



Invaderende arter 

n  Skille mellom migrasjon (naturlig) og 
introduksjon 

n  Viltlevende organismer kan bare 
innføres med tillatelse - unntak for 
planter 

n  Mulighet for tiltak mot fremmede arter 
for ”å hindre at en art som ikke forekommer 
naturlig i Norge, etablerer seg her”.	




Klimaeffekter 
n  15 – 37 % av terrestre arter er 

direkte utrydningstruet innen 
2050 (Thomas et al. 2004). 	


n  Klimaeffekter forsterkes av 
habitatfragmentering.	


n  Polare og alpine arter i 
faresonen, men det totale 
mangfold vil øke	


n  Vanskelig å skille naturlig 
dynamikk fra antropogene 
effekter	




Biomangfoldet vil øke 



Problemer (noen …) 
n  Artsbegrepet er problematisk for mange arter 
n  Manipulerte økosystem kan miste enkeltarter, 

men har ofte størst diversitet 
n  Sjeldne arter kan være naturlig sjeldne 
n  Norske, sjeldne arter som ellers er vanlige 
n  Minstestørrelse av populasjoner for å 

a)bevare, unngå innavl og b)evolusjon 
n  Hva skal regnes som “fremmede” versus 

“naturlige” arter? 
n  Hvordan håndheve klimainduserte effekter? 



Utfordringer (noen…) 
n  Hvordan vektlegge kriterier for bevaring? 

(eks. faglige “objektive” versus verdiorienterte 
“subjektive”)   

n  Hvordan forene et desentralisert 
registrerings- og forvaltningsansvar med 
verneinteresser? Ansvarliggjøring! 

n  Øyeblikkets tyranni og demokratiets dilemma 
n  Humanpsykologi og allmenningens tragedie 
n  Antroposentrisme og biosentrisme - 

konvergens på sikt 



Noen sentrale 
forvaltningsutfordinger 

w  Balansen mellom lokal og sentralisert forvaltning.  
w  Lokal forvaltning nedprioriterer ofte vern - øyeblikkets 

tyranni (dagens arbeidsplasser mot morgendagens 
natur) 

w  Kartlegging skal foregå lokalt, men nedbygging av lokal 
kompetanse 

w  Lokal legitimitet er viktig – men naturen taper ofte på 
lokal forvaltning 

w  Mangfoldlov>Plan&Bygningslov>Skoglov (og 
næringslover generelt)? (50 % av rødliste arter i skog, 
svekket vern av marine områder!) 

w  Hvem eier Jotunheimen? 





DNs evaluering 
n  Aftenposten 6.11.2008. “Staten må 

overta verneområdene” 



..for eksempel 
– “I verste fall kan 100 
hytter og 150 boliger bli 
stanset, og det må sies å 
være betydelige tall i en 
kommune med 6000 
mennesker,” Ordfører Jan 
Dukene”	


Handlingsplanen "bidrar til å 
undergrave kommunenes rett 
til å regulere sine egne 
arealer"	


“Det er meningsløst at 
grunneiere skal sitte som 
gissel for en hel nasjon” ���
Oskar Grimstad, FRP	


“Hubro kan koste staten 
100” 	




Flere eksempler 
n  “Ordføreren mener det er plass til 

haugevis av flere hytter i Mandals 
strandsone” 

n  “Uten skriftlig søknad og uten å varsle 
naboer, vedtok formannskapet i 
Krødsherad hastebehandling av 96 
hytter i strandsonen – på ordførerens 
grunn” 

n  “To av tre får dispensasjon”  osv… 



Ideelt sett bør vern være lokalt 
forankret, men… 
n  Tette bånd i lokalsamfunnet 
n  Øyeblikkets tyranni er sterkest i 

lokalpolitikken 
n  Primærnæringer ofte i konflikt med 

verneinteresser 
n  Manglende eller fragmentert 

kunnskapsnivå 
n  Fragmentert forvaltning 
 
 



Mer et spørsmål om nåtid versus 
framtid enn by mot land 
n  Uheldig om det skal spre seg en følelse 

av sentralstyring og “opplyst enevelde”…
(men AV OG TIL kan opplyst enevelde 
være det beste) 

n  Hvordan hadde snøscooter-per-rovdyr 
forholdet vært med en ren lokal 
forvaltning? 

n  Eiendomsrett innebærer også en moralsk 
plikt og kanskje mer forvalteransvar? 


