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Naturmangfoldloven 
Læringskrav: «Rettslige virkemidler og rammer for forvaltning av 
naturmangfold gjennom områdevern etter naturmangfoldloven  

Hovedtekkene i reglene om artsvern etter naturmangfoldloven» 



Ole Kr. Fauchald 2 

Formål og prinsipper i nml 

 § 1: Ivaretakelse av naturmangfold ved 
bærekraftig bruk og vern, lang sikt 

 Balansering av antroposentrisme og natursentrisme 

 §§ 4 og 5: Mål for mangfold av naturtyper, arter  
og genetisk mangfold, og økologiske prosesser 

 §§ 7-12: Prinsipper for vedtak og 
virkemiddelbruk 

 Er det behov for flere mål og prinsipper? 
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Verneområde- 

kategorier 

 Vernekategorier §§ 35-39 
 Nasjonalpark 
 Landskapsvern 
 Naturreservat 
 Biotopvern 
 Marine verneområder 

 Forholdet til IUCN-kategoriene 
 Domstolsprøving 

 Ikke fritt velge hva slags type vern,                    
avhengig av områdets karakter og                        
vernets strenghet 

 Domstolsprøving lovtolkning/subsumsjon, Rt. 
1986/199, 1995/1427 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/
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Opprettelse   
 Vernevedtak – ikke automatisk vern 

 Forskrift og enkeltvedtak (§ 34). Rettet mot 
grunneiere, rettighetshavere og allmennheten 

 Lovfestede rammer for aktiviteter i områdene 
 Minimum- og maksimumsregler 

 Andre rammer for vernevedtakene 
 Generelle rammer i målbestemmelsene og 

prinsippene i kap. II  samt i § 34 
 Konkrete rammer i bestemmelser                              

om verneområdekategoriene 
 Verneplaner for å identifisere og                     

prioritere mellom aktuelle                                  
områder; barskogplanen, marin                    
verneplan 
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Vern – uansett og for alltid? 
 E6 gjennom Åkersvika: mynd. / NGO 

 Sørdalen naturreservat: kgl.res./vedtak/ 
dom 

http://prosjekt.fylkesmannen.no/E6-Akersvika/
http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1139
https://www.regjeringen.no/contentassets/5b4dbf9fce7049ee8410e33ed3494fcc/endring-av-verneforskriften-for-sordalen-naturreservat---kongelig-resolusjon-150206.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a2f9b1092033446a906d3290d89da9e8/endringsforskrift-sordalen-naturreservat-150206.pdf
http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/dokumenter/sordalen-dom.pdf
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Kontekst  
 Alternative rettsgrunnlag for områdevern 

 Pbl § 12-5 nr. 5, havressursloven § 19, 
skogbruksloven § 13 

 Nml kap. VI om utvalgte naturtyper 

 Forholdet til annen lovgivning 
 Pbl: § 41(2) landskapsvernområder og hensynssoner, 

§ 53(4) utvalgte                                                
naturtyper 

 Hvordan gå fram når                                                  
man søker tillatelse?                                                        
§ 48(3) 

 Aktiviteter i nærheten                                                     
av verneområder § 49 

http://www.dirnat.no/naturmangfold/trua_arter/utvalgte_naturtyper/
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Summegrupper 
Er det lov å samle kvist og skjegglav til jule-
dekorasjoner i et naturreservat? Kan ferdsel 
forbys i deler av en nasjonalpark? 
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Forvaltning 
 Forvaltningsplan – plikt til å utarbeide 
 Skjøtsel § 47 

 Grenser for skjøtselstiltak i forhold til 
grunneierinteresser 

 Ikke påleggshjemmel overfor private 

 Dispensasjon § 48 
 Sørdalen-saken: «ikke strider mot vernevedtakets 

formål», «ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig», nødvendig av «sikkerhetshensyn» 
eller «vesentlige samfunnsinteresser» 

 Vernevedtak kan inneholde                
unntaksmulighet  

 Adgang til å stille vilkår 

http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/dokumenter/sordalen-dom.pdf
http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/dokumenter/sordalen-dom.pdf
http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/dokumenter/sordalen-dom.pdf
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Status og utfordringer 

 Lokalforvaltningsreform 

 Kunnskapsstatus 
 I ca. 2 av 5 verneområder er verneverdier truet  

 Mangel på kunnskap 

 Internasjonalt vern § 40 
 Verdensarvkonvensjonen 

 Ramsarkonvensjonen 

 Bernkonvensjonen 

 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/no
http://www.ramsar.org/wetland/norway
http://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network-reference-portal
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Erstatning 

 Adgang til erstatning, § 50 
 Vesentlig endret og et klart «unntak» fra Grl. § 105 

 «eier eller rettighetshaver» 

 «vanskeliggjøring av igangværende bruk» 

– Forholdet mellom «igangværende» og «påregnelig» 

– Grunnvilkår: Årsakssammenheng 

– Vesentlighetskrav? Totalvurdering av eiendommen? (Rt 
1988/890)  

 Utmåling 
 Betydningen av prosessuelle regler, § 51 

 Tap for «igangværende bruk» 

 Utgangspunkt i bruksverdi. Tilpasningsplikt? (Rt 2006/720) 

 Salgsverdi og differanseprinsippet 
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Artsvern 
 Forvaltningsprinsipp § 15 og prioriterte arter 
 Skille «ramme» for og «fordeling» av uttak 

 Nml som rammelov 
 Fordeling: viltl., havressursl., skogbruksl., lakse- og 

innlandsfiskel. 
 Forvaltningsmålene i §§ 4, 5 og 15 – generelle  

 Skille mellom grupper av organismer 
 Kunnskap, «skadelige» organismer, fremmede arter 
 «Høstingsverdig overskudd»: vilt, laks, ferskvannsfisk 

(§ 16) + hvis skade 
 «Truer bestanden»: sopp, viltlevende planter (§§ 15 og 

21) + hvis skade 
 Ikke presisert: virvelløse dyr, marine arter (§ 15) 
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Prioriterte arter 
 «Rettsfakta» (§ 23) 

 Vilkår for å bruke hjemmelen? 
 Pliktige hensyn? 
 Prosessuell plikt – enkeltvedtak? 
 Konstruere handlingsplikt? 

 «Rettsfølge» (§ 24) 
 Hvor stor grad av skjønn – 1. ledd a), b) og c) 
 Virkninger i relasjon til annen lovgivning – parallell 

til områdevern? 
 Funksjonsområder: «vesentlig vanskeliggjøring av 

igangværende bruk» 
 Dispensasjonsadgang – 5. ledd 

 Klage eller domstolsprøving? 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Prioriterte-arter/Om-prioriterte-arter/
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Traktatforpliktelser 
 Konvensjonen om biologisk mangfold: 

generelle forpliktelser 

 Bernkonvensjonen 

 Hvilke arter må vi sikre 

 Når kan vi felle skadedyr? 

 CITES: handel med truede arter 

 Konvensjonen om migrerende arter 

 Spesifikke beskyttelsesforpliktelser 

 Protokoller og «soft law» vedtak 

 Ramsar-konvensjonen 

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/cbd.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/conservation-natural-habitats.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/trade-wild-fauna-flora.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/migratory-species.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/ramsar-convention.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/ramsar-convention.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/ramsar-convention.xml
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Summegrupper  
 Vedtak om å felle 47 av ca 65 norske ulv: 
 Folkerettsstridig? 

 



Ole Kr. Fauchald 15 

Folkerettsstrid av ulvejakt 
 Bern-konvensjonen  

 art. 6: shall … ensure the special protection of the wild fauna 
species specified in Appendix II. The following will in particular 
be prohibited for these species: a. All forms of deliberate 
capture and keeping and deliberate killing;  

 art. 9: may make exceptions …provided that there is no other 
satisfactory solution and that the exception will not be 
detrimental to the survival of the population concerned: … To 
prevent serious damage to … livestock … and other forms of 
property 

 I hvilken grad kan Norge påberope seg svenske ulv (del 
av «population concerned»? Forutsetter det felles eller 
koordinert forvaltning mellom Norge og Sverige? 

 Hva slags type forebygging er tillatt? 
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Generelle perspektiver nml 
 Tradisjonelle forvaltningsrettslige perspektiver 

 Forskrifter/enkeltvedtak, horisontal virkning, 
fullmaktbruk – rammer 

 Prinsipper 
 §§ 8-12, «retningslinjer» 

 Virkemidler 
 Normative, institusjonell forankring, kvalitetsnormer, 

styringseffektivt(?) 

 Grunnlovens betydning 
 Tilbakeskalering, absolutte skranker, utredningsplikt 

 Etiske perspektiver 
 Miljøets «egenverdi» 
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Oppsummering: Virkemidler 
 Basert på normative virkemidler, med innslag 

av avtalebaserte 
 Vedtak om ulike former for vern (men mulighet 

for avtaler), subsidier 

 Retningsgivende for vedtak under annen 
lovgivning (kap. II, III og VI) 

 Økonomiske: subsidier 

 Betydningen av styringseffektivitet 

 Dynamisk effektivitet? 

 Fokuset på prinsipper i loven 

 Anvendelsesområde: Marin tematikk, nml § 2 


