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Læringskrav

• Studenten skal ha god forståelse av:

– Miljøets grunnlovsvern og innholdet i prinsippet 

bærekraftig utvikling og føre-var-prinsippet og 

deres plass i norsk rett.

– Rettslige virkemidler og rammer for styring av 

arealbruk gjennom plan- og bygningsloven 

(arealplanlegging) og forvaltning av 

naturmangfold gjennom områdevern etter 

naturmangfoldloven.

• Studenten skal ha kjennskap til:

– Hovedtrekkene i reglene om artsvern etter 

naturmangfoldloven.



Naturmangfold

• Hva er naturmangfold?

– Nml. § 3 bokstav i) naturmangfold: biologisk mangfold, 

landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som 

ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 

påvirkning;

• Hvorfor ivareta naturmangfoldet?

– Naturens egenverdi (biosentrisk verdisyn).

– Naturens verdi for mennesker – Økosystemtjenester 

(antroposentrisk verdisyn).

• Hvordan (kan retten) ivareta naturmangfoldet?

– Krever kunnskap om økosystemenes kompleksitet og 

konsekvenser av menneskers påvirkning.

– Hensynet til naturmangfold må være en relevant og pliktig 

hensyn på tvers av lovsystemet og forvaltningen –

Integrasjonsprinsippet.

– Naturmangfoldloven gir særskilte virkemidler. 



Naturmangfold - Status

• Nasjonale mål for naturmangfoldet

1. Økosystemene skal ha god tilstand og levere 

økosystemtjenester.

2. Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og 

utviklinga til trede og nær truede arter og 

naturtyper skal bedres.

3. Et representativt utvalg av norsk natur skal tas 

vare på for kommende generasjoner

• Er vi på rett vei? Miljøstatus

http://www.miljostatus.no/nasjonale-mal/naturmangfold/mal-1.1/


Naturmangfold - trusler

• Hva er de største truslene globalt?

– Klimaendringer

• Økte tempraturer

• Økt CO2 i havet

– Overutnyttelse av ressurser

– Hogst og endret arealbruk

– Ulovlig jakt på utrydningstruede arter



Naturmangfold - trusler

• Hva er de største truslene i Norge?





Hovedspørsmål i dagens forelesning

Hvilke rettsregler inneholder 

naturmangfoldloven for å sikre naturmangfoldet 

i Norge?



Naturmangfoldloven - Introduksjon
• Dagens lov: 

– Fra vernefokus til "bærekraftig bruk og vern".

– Bygger på en tanke om at miljøhensyn må integreres i enhver 

beslutning, jf. integrasjonsprinsippet.

• Nml. § 1 - Lovens formål:
– 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 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 

også som grunnlag for samisk kultur.

• Nml. § 2 - Lovens virkeområde:
– Loven gjelder på norsk landterritorium, herunder innsjøer og 

vassdrag, og i Norges territorialfarvann.

– Dvs. hele landet, og til 12. nautiske mil utenfor grunnlinjene.

– Men ikke for petroleumssektoren….

• Nml. § 3 - definisjoner.



Forvaltningsmål

• Lovfester målsetninger knyttet til naturtyper, 

økosystemer og arter.

• Nml. § 4 – mål for naturtyper og økosystemer:
– Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres 

naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de 

økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 

Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet 

ivaretas så langt det anses rimelig.

• Nml. § 5 – mål for arter:
– Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt 

og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 

utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet 

ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige 

økologiske betingelsene som de er avhengige av.



Prinsipper for offentlig 

beslutningstaking

• Nml. § 7: 

– Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 

herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, 

og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 

etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

• Sektorovergripende retningslinjer

– Gjelder for alle forvaltningsorganer.

• Avgjør ikke løsningen på interessekonflikter.

– Ingen rettslig skranke, men:

– Krav til undersøkelser, vurdering og begrunnelse.



§ 8 – Krav til kunnskapsgrunnlaget

• Nml. § 8 – kunnskapsgrunnlaget
– Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så 

langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om 

arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

• Skal sikre at beslutninger bygger på korrekt 

informasjon
– Sammenlign forvaltningsloven § 17 – «så godt som mulig».

• Gjelder ikke fullt ut:
– «Så langt det er rimelig» og «stå i et rimelig forhold» til 

risikoen for miljøskader.

– Kravet til undersøkelser øker proporsjonalt med faren for 

miljøskader.



§ 9 – Føre var

• Nml. § 9 – føre-var-prinsippet:
– Når det treffes en beslutning uten at det foreligger 

tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 

naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig 

eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke 

mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

• Bygger videre på § 8 om 

kunnskapsgrunnlaget.

• To situasjoner hvor føre-var-prinsippet kan 

brukes:
– "Plikt" til å si nekte tillatelse til miljøskadelig virksomhet.

– "Plikt" til å handle for å ivareta miljøhensyn.



Kunnskapsgrunnlaget og føre-var
Nei til 100 hytter i Tvedestrand: Nml. §§ 8 og 9.

Miljøverndepartementet:

«Miljøverndepartementet stadfester 

ikke reguleringsplanen for Ulevåg. 

Naturmangfoldloven §§ 8, 9 viser til 

behovet for kunnskapsgrunnlag og 

vektlegging av føre-var-prinsippet ved 

offentlige beslutninger. Med bakgrunn 

i disse bestemmelsene og hensynet til 

klippeblåvingen i området, mener 

Miljøverndepartementet det må 
gjennomføres en kartlegging og utredning av det aktuelle økologiske 

funksjonsområdet, samt gjennomføres en innledende studie av 

klippeblåvingens forekomst i Tvedestrand, før utbygging kan skje.»



§ 10 – Økosystemtilnærming og 

samlet belastning

• Nml. § 10 – økosystemtilnærming og samlet 

belastning:

– En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt 

for.

• Samlet belastning innebærer at man må løfte blikket 

utover den enkelte utbyggingssak:

– Eksisterende, samtidige og planlagte inngrep, samt andre 

påvirkninger som klimaendringer, forurensning mv.

• «Økosystem» må tolkes utvidende. Må også gjelde 

for en enkelt art, landskapet og naturtyper.



§ 11 Forurenseren skal betale

• Nml. § 11 – forurenseren skal betale:

– Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre 

eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 

volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.

• Gjelder både ved tillatte naturinngrep og ved 

ulovlige/utilsiktete miljøskader.

Akerselva mars 2011: Oslo 
Vann- og avløpsetat slapp ut 
6000 liter klor i elven. Drepte 
alt liv i elven.

Samlet erstatning:
7.7 millioner kr.



§ 12 – Best mulig teknikk og 

lokalisering

• Nml. § 12 – best mulig teknikk og 

lokalisering:

– For å unngå eller begrense skader på 

naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, 

ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende 

og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

• Stiller krav til produksjon av varer og 

tjenester.

• Merk særlig kravet til best mulig lokalisering.



Best mulig lokalisering
Flytting av trasé for Riksvei 714: Nml. § 12.

Miljøverndepartementet:

«Miljøverndepartementet 

stadfester ikke Hitra kommunes 

vedtak av 26. juni 2008 av 

reguleringsplan for RV 714 over 

Dolmøya, fordi vegen berører en 

nasjonalt viktig hubrolokalitet.

Miljøverndepartementet viser til 

naturmangfoldloven § 12 om at for 

å unngå eller begrense skader på 

naturmangfoldet skal det tas 
utgangspunkt i slik lokalisering 
som gir de beste samfunnsmessige 
resultater.»

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2HesSw9EHWRnHM&tbnid=dyStrULydBTtbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://no.wikipedia.org/wiki/Hubro&ei=W5tWUvbqAael4ASht4GIDw&psig=AFQjCNEfMJeQ1mPrsvNdzhADy1MWKgOZWQ&ust=1381493979173143


Vern av arter, naturtyper og areal

• Skille mellom vern av arter, naturtyper og 

areal.

• Vern av artsmangfoldet:

– Rødlista: 2355 truede arter i Norge.

• Vern av utvalgte naturtyper

– Flere naturtyper står i fare for å bli utryddet.

• Vern av områder:

– Ca. 17 prosent av Norges areal er vernet



Virkemiddel for å ivareta 

artsmangfoldet
• Nml. § 23 – prioriterte arter:

– Kongen i statsråd kan ved forskrift utpeke nærmere angitte 

arter som prioritert. Ved avgjørelsen legges vesentlig vekt 

på om

a) arten har en bestandssituasjon eller bestandsutvikling som 

strider mot målet i § 5 første ledd.

b) arten har en vesentlig andel av sin naturlige utbredelse 

eller genetiske særtrekk i Norge, eller 

c) det er internasjonale forpliktelser knyttet til arten.

– Når det foreligger dokumentasjon for at en art etter 

vitenskapelige kriterier antas å ha en tilstand eller utvikling 

som vesentlig strider mot målet i § 5 første ledd, skal 

myndighetene etter loven – av eget tiltak eller etter krav fra 

en organisasjon eller andre med rettslig interesse – vurdere 

om det bør treffes vedtak etter første ledd.



Prioriterte arter

• Pr. 2016 har vi 13 prioriterte arter:

– Pattedyr: fjellrev

– Fugler: dverggås og svarthalespove

– Insekter: elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge

– Planter: dragehode, honningblom, rød skogfrue, 

svartkurle, skredmjelt, dvergålegras og 

trøndertorvmose



Prioriterte arter

• Nml. § 24 – vernets rekkevidde:

• Fastsettes individuelt i forskriften. Kan gå ut på:

– Forbud mot uttak, skade eller ødeleggelse av en 

prioritert art.

– Vern av særlig viktige leveområder.

– Særlige utredningskrav for planlagte tiltak som kan 

komme i konflikt med arten.

• Kan gis dispensasjon etter § 24 femte ledd.

– Myndigheten etter loven kan gjøre unntak fra forskrift 

etter § 23 dersom det ikke forringer artens 

bestandssituasjon eller bestandsutvikling, eller dersom 

vesentlige samfunnshensyn gjør det nødvendig.



Utvalgte naturtyper

• Nml. § 3 bokstav j - definisjon av naturtype:
– ensartet type natur som omfatter alle levende organismer 

og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer 

naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, 

samt spesielle typer geologiske forekomster.

• Verneregler i naturmangfoldloven kap. VI.

• Nml. § 52 første ledd:
– For å fremme målet i § 4 kan Kongen i statsråd fastsette 

forskrift som angir bestemte naturtyper som utvalgte i hele 

eller deler av landet.



Utvalgte naturtyper

• Forskrift av 13. mai 2011 nr. 512 har valgt ut 

følgende naturtyper:
– Slåttemark og slåttemyr

– Hule eiker

– Kalklindeskog

– Kalksjøer

– Kystlynghei 

• Nml. § 53 annet ledd:
– Ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et 

forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 

eiendom skal det tas særskilt hensyn til forekomster av en 

utvalgt naturtype slik at forringelse av naturtypens 

utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand unngås. 

Før det treffes en beslutning om å gjøre inngrep i en 

forekomst av en utvalgt naturtype, må konsekvensene for 

den utvalgte naturtypen klarlegges.



Områdevern

• Bestemmelser i naturmangfoldloven kapittel V.

• Nml. § 33 – trekker opp mål og rammen for 

vernevedtak.

• Nml. § 34 – Vernevedtak fastsettes i forskriftsform.

– Angir verneområdet.

– Presiserer verneformålet og arealbruksbegrensningene.

– Vedtas som forskrift, men berørte grunneiere har klagerett, 

jf. § 34 (1).

• Skiller mellom fem kategorier vern:

– Nasjonalparker (§ 35)

– Landskapsvern (§ 36)

– Naturreservat (§ 37)

– Biotopvern (§ 38)

– Marint vern (§ 39)



17,1 % av Norges 

areal er vernet



§ 35 Nasjonalparker

• Norge har 46 

nasjonalparker:

– 39 på fastlandet

– 7 på Svalbard

• Ca. 7 % av fastlandet i 

Norge er vernet som 

nasjonalparker.

• Den største nasjonalparken 

på fastlandet er 

Hardangervidda 

nasjonalpark som er på om 

lag 3.422 kvadratkilometer.



§ 35 Nasjonalparker

• Kriterier - § 35 (1):

– …større naturområder som inneholder særegne eller 

representative økosystemer eller landskap og som er uten 

tyngre naturinngrep.

• Rettsvirkninger - § 35 (2):

– ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner… 

med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta 

verneformålet.

– verne landskapet med planter, dyr, geologiske forekomster 

og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og 

annen aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre 

en uforstyrret opplevelse av naturen.

– Ferdsel til fots er tillatt.



§ 36 Landskapsvern

• Kriterier - § 36 (1):

– …natur- eller kulturlandskap av økologisk, 

kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som 

er identitetsskapende.

• Rettsvirkninger - § 36 (2):

– ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede 

landskapets særpreg eller karakter vesentlig.

– Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles 

innenfor rammen av første punktum. Nye tiltak 

skal tilpasses landskapet.

– Det skal legges vekt på den samlede virkning av 

tiltakene i området. 



§ 37 Naturreservater

• Kriterier - § 37 (1):

– Som naturreservat kan vernes områder som:

• inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,

• representerer en bestemt type natur,

• på annen måte har særlig betydning for biologisk 

mangfold,

• utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller 

• har særskilt naturvitenskapelig verdi.

• Rettsvirkninger - § 37 (2):

– Ingen må foreta noe som forringer verneverdiene

angitt i verneformålet.

• Et naturreservat kan totalfredes mot all 

virksomhet, tiltak og ferdsel.



Dispensasjon fra vern

• Nml. § 48:

– Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 

vernevedtak dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 

verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

• Juss eller politikk?



Kraftlinjen i Sørdalen naturreservat



Olje- og energidepartementet endrer  trasé



Ny trasé i Sørdalen naturreservat



Den rettslige problemstillingen:
Er vilkår for dispensasjon oppfylt?

• Nml. § 48:

– Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 

vernevedtak dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 

verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

• Gjør hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser det nødvendig å bygge 

kraftlinjen gjennom naturreservatet?



Er vilkår for dispensasjon oppfylt?

• Miljødepartementet mener vilkåret er oppfylt: 

– I følge MD finnes det ikke alternative traseer på 

nåværende tidspunkt.

– Å gå tilbake til opprinnelig trase vil føre til ett års 

forsinkelse.

– Det vil føre til merkostnader på 100 millioner 

NOK.

• Oslo tingrett: 

– Staten får fullt medhold og grunneierne må betale 

saksomkostningene. 

• Grunneierne anker, men rett før saken skal opp til 

behandling endres verneforskriften…



Forskriften endres

Sørdalen naturreservat

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/DKHO99020915/09-02-2015


Sørdalen naturreservat

• Lagmannsretten tar saken allikevel inn til behandling: LB-2014-40427

• Om det foreligger rettslig interesse:

– Lagmannsretten går så over til å vurdere om aktualitetskravet er oppfylt. 

Etter at verneforskriften er blitt endret er det nå adgang til å bygge 

kraftlinjen gjennom reservatet, uavhengig av om dispensasjonsvedtaket 

kjennes ugyldig eller ikke.

– Denne «svekkelsen» i aktualitet for grunneierne inntraff særdeles sent før 

ankeforhandlingen skulle gjennomføres. Statens anførsel om at 

grunneierne ikke har rettslig interesse ble fremsatt dagen før 

ankeforhandlingene skulle starte, og har ikke vært fremsatt på noe tidligere 

tidspunkt verken for tingretten eller for lagmannsretten. Anførselen er 

foranlediget av at verneforskriften for Sørdalen naturreservat ble vedtatt 

endret i statsråd fredag den 6. februar. Lagmannsretten bemerker at staten 

alt fra første stund kunne ha endret verneforskriften, istedenfor å fatte et 

dispensasjonsvedtak etter naturmangfoldloven § 48. Endringen i 

verneforskriften er etter lagmannsrettens syn et middel for å komme 

«rundt» utfordringene som har oppstått i denne saken.

– Lagmannsretten finner at kravet til aktualitet er oppfylt.



Sørdalen naturreservat

• Om domstolene kan overprøve dispensasjonsvurderingen:

– Hvorvidt det etter naturmangfoldloven § 48 første ledd foreligger 

«vesentlige samfunnsinteresser» og om disse gjør en dispensasjon 

«nødvendig» er etter lagmannsrettens syn et rettsanvendelsesskjønn som 

domstolene kan prøve fullt ut. 

• Om dispensasjonskriteriet var oppfylt:

– Etter dette har lagmannsretten kommet til at vilkårene for dispensasjon 

etter naturmangfoldloven § 48 første ledd ikke var oppfylt på 

vedtakstidspunktet den 29. mai 2013. KLDs dispensasjonsvedtak av 29. 

mai 2013 i sak 13/1214 er derfor ugyldig.

• Saksomkostninger:

– Staten ved Klima- og miljødepartementet betaler 1 481 913 -

enmillionfirehundreogåttientusennihundreogtretten - kroner i sakskostnader 

for tingretten og lagmannsretten til Asbjørn Myklebust m.fl. innen 2 - to -

uker fra forkynnelsen av denne dommen.

• Høyesteretts ankeutvalg:

– Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens 

betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken 

blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke 

fremmet.

• Men kraftlinjen blir uansett bygget…


