
Veiledning til utforming av kapittel om naturmangfold 
- i områder der det ikke er registert sårbare eller truede arter eller verdifulle naturtyper

Dersom planområder berører naturmangfold ( dvs omfater registerte økosystemer, naturtyper eller 

truete /sårbare arter) trer naturmangfoldslovens krav inn. Derfor må det alltd vurderes om det er 

registerte arter eller naturtyper i området og en må gå gjennom følgende punkter: 

 Hva som er kjent om naturmangfoldet i området som berøres av planen/tltaket

 Dagens situasjon og tlstand

 Hvor kunnskapen er hentet fra 

 Om det mangler kunnskap og hva som eventuelt mangler

 Følger for plante- og dyreliv av inngrep i naturforholdene, for eksempel i åpne områder, i 

skog, langs vassdrag osv. 

 Stkkord for undersøkelser om planter kan værre mulige rødlistearter, om dyre- og fugleliv 

hekkeforhold, viltrekk, hvile- / skjuleområder for dyrearter osv. 

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

miljøverndepartementet 

Alle planbeskrivelser må dokumentere forholdet tl naturmangfoldsloven. Når det ikke er noen funn 

som fører tl at naturmangfoldloven trer inn, kan følgende værre grunnlag for formulering av tekst om

naturmangfold:  

Kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt gjennom sjekk av Artsdatabasen og 

Naturbasen.. (dato)….. Landbrukskontoret er kontaktet mht miljøregistreringer i skog (dato)….  

Det er ingen registrert artsforekomster som er truet, nær truet eller sårbare, ingen registrerte 

verdifulle naturtyper og heller ingen miljøregistreringer i skog innenfor planområdet.  

Planområdet berører ikke noen registrerte forekomster, og det er derfor heller ikke påvist mulige 

effekter av tltaket på slikt naturmangfold. Kravet i §8 om at saken i hovedsak skal baseres på 

eksisterende og tlgjengelig kunnskap anses oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av

planforslaget og det ikke kan påvises effekt av tltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, er det 

ikke nødvendig å foreta vurderinger eter miljøprinsippene i naturmangfoldslovens §§9-12. 

NB: I tllegg kan det værre aktuelt å si noe om andre sider ved naturmangfold, så som dyre- og fugleliv

hekkeforhold, viltrekk, hvile- / skjuleområder for dyrearter og annet. 
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