
Naturmangfold

Følger for plante- og dyreliv av inngrep i naturforholdene, for eksempel i åpne 
områder, i skog, langs vassdrag osv. 

Stikkord for undersøkelser om planter kan være mulige rødlistearter, om dyre- og 
fugleliv hekkeforhold, vilttrekk, hvile- / skjuleområder for dyrearter osv.

For vurdering av tiltakets virkninger for Naturmangfoldloven §§ 8-12, se veileder fra 
miljøverndepartementet

Naturmangfoldloven § 8

 Er det registrerte funn av naturtyper (jf. Naturbase) eller artsforekomster (jf. 
Artsdatabankens artskart) som tilsier behov for spesielle tiltak: ………(beskriv)…………… 

 Resultater fra Miljøregistreringer i skog (kontakt Finn Sønsteby på landbruksktr.) viser 
at….  

 Dersom ingen registreringer/funn: Det kan forekomme mangelfulle opplysninger om 
området fordi det ikke har vært spesielt undersøkt mhp naturmangfold, men det antas at 
kunnskapsgrunnlaget (jf. Naturmangfoldlovens § 8) er tilstrekkelig til å avgjøre at tiltaket 
ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet.

Føre var-prinsippet (Naturmangfoldloven § 9) skal legges til grunn ved vurdering av 
utbyggingsområdet dersom det ikke er gjort undersøkelser eller det er indikasjoner på at det  kan 
finnes ”noe” som bør tas vare på ……. antas ikke å være aktuelt fordi planen …. 

Etter naturmangfoldloven § 10 skal påvirkning på et økosystem vurderes ut fra den samlede 
belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt for. Planen for xxxxxxx  medfører fortetting av 
byggeområder/ny arealbruk/ omdisponering av landbruksområde etc. Det antas at det 
aktuelle tiltaket ikke medfører noen ekstra belastning på naturtyper eller økosystem.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) eks. ytterligere utredninger 
av konsekvenser, overvåking, krav om avbøtende tiltak mv.

Naturmangfoldlovens § 12 angir at alternativ lokalisering og virkninger av dette skal 
vurderes opp mot valgt alternativ.  Ut fra dette antas det at de negative konsekvensene for 
naturmangfoldet ville blitt større / ville vært lik ved valg av de andre plasseringene av 
tiltaket/planområdet som er beskrevet i saken. Miljøforsvarlige teknikker skal vurderes.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-kapit.html?id=670569
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-kapit.html?id=670569
http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/NB3_viewer.asp
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