
Naturmangfoldloven 
 

Loven trådte i kraft 1.7.2009. Se lovtekst og Veileder T-1452. 

 

Formålet med loven er å ta vare på naturmangfoldet, det vil si biologisk-, landskapsmessig- 

og geologisk mangfold og økologiske prosesser, ved bærekraftig bruk og vern. Loven 

omfatter all natur i Norge, ikke bare verneområder og truede arter. 

 

Naturmangfoldloven skal virke sammen med andre lover som regulerer bruk av norsk natur. 

Det må alltid foretas en avveining mot andre viktige samfunnsinteresser. Plan- og 

bygningsloven og andre lover legger dermed sammen med Naturmangfoldlovens kapittel II 

rammer for aktiviteter og tiltak som påvirker naturmangfoldet. 

 

Generell aktsomhetsplikt (§6) 

Naturmangfoldloven pålegger alle å vise hensyn og gjøre det som med rimelighet kan 

forventes for å unngå skade på naturmangfoldet. Dette gjelder også for tiltak som ikke krever 

myndighetsbeslutning. 

 

Offentlig myndighet (§7) 

Ved utøvelse av offentlig myndighet skal det alltid vurderes om naturmangfoldet blir berørt. 

Det skal synliggjøres i saken hvordan naturmangfoldet blir berørt, samt hvordan dette er 

vurdert og vektlagt. Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn. Dette gjelder også i 

byggesaker selv om forholdet til naturmangfoldet fortrinnsvis skal avklares gjennom plan. 

 

Kunnskapsgrunnlaget (§8) 
Før beslutning fattes skal det innhentes kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og 

arter, videre om dagens situasjon og tilstand og om utvikling og endring. Både vitenskaplig og 

erfaringsbasert kunnskap skal benyttes.  

 

Det er ikke pålegg om generell kartlegging, men krav om å benytte tilgjengelig kunnskap, og 

vurdere behov for å framskaffe ny kunnskap. Aktuelle kunnskapskilder er blant annet 

Naturbase, Artskart og Miljøregistreringer i skog. 

 

I utgangspunktet er det den som søker, som har ansvaret for å framskaffe kunnskap. Tiltaks-

haver kan også pålegges kostnadene med å skaffe mer kunnskap en det som finnes fra før. 

 

Føre-var-prinsippet (§9) 

Når det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkningene for naturmiljøet, skal vesentlig 

skade unngås. Enten må mer informasjon innhentes eller må inngrep unngås. I prinsippet 

ligger også en plikt til å reager eller treffe forvaltningstiltak, dersom det foreligger risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet selv om det er mangel på kunnskap. 

 

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) 

Påvirkningen skal vurderes ut fra den samlede belastningen på økosystemet over tid. Mange, 

hver for seg små inngrep, kan over tid gi store negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

Konsekvenser av omsøkt tiltak må sees i sammenheng med evt. tidligere og mulige framtidige 

tiltak. Alle innvirkning skal vurderes, både positive og negative. Det kan være nødvendig å 

vurdere om naturtypen finnes andre steder og hvordan tilstanden er der. 
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http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=SKOGBRUKSPLAN&mapLayer=SKOGBRUKSPLAN_STATUS


Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaveren (§11) 

Tiltakshaver skal i utgangspunktet dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet. Tiltakshaver kan også pålegges å betale for å framskaffe kunnskap eller å 

overvåke naturtilstanden. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12) 

For å unngå og begrense skade på naturmangfoldet skal det benyttes driftsmetoder, teknikker 

og lokalisering som gir samfunnsmessig best resultat ut fra en helhetlig vurdering 

 

Prioriterte arter 

For sjeldne og sårbare arter kan det vedtas egne forskrifter om prioriterte arter (Erstatter 

tidligere artsfredning). Forskriftene forvaltes av Fylkesmennene. Disse forskriftene vil gå 

foran plan- og bygningsloven. Dersom et område er regulert til bebyggelse, og det etterpå 

viser seg at det er en prioritert art med økologisk funksjonsområde der, så må tiltakshaver 

søke fylkesmannen om dispensasjon dersom området ønskes utbygd. 

 

Noen arter gis regler om økologisk funksjonsområde, andre ikke. Funksjonsområdene er 

dynamiske og blir ikke kartfestet i forskrift. For prioriterte arter/økologisk funksjonsområde 

kan det avsettes hensynssoner i arealplaner. 

 

Per 1.1.2012 er det 8 prioriterte arter, men flere er foreslått. 

 

Utvalgte naturtyper 

Sjeldne og sårbare naturtyper kan medtas i Forskrift om utvalgte naturtyper. Se også Veileder 

til Forskrift om utvalgte naturtyper. 

 

De utvalgte naturtypene vil ikke bli kartfestet i forskriften. Offentlige myndigheter skal ta 

særlig hensyn til disse naturtypene. De utvalgte naturtypene er forutsatt forvaltet av 

kommunene etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk, men naturmangfoldloven og 

forskriften om utvalgte naturtyper gjelder side om side. 
 

Ved forslag til inngrep skal konsekvensene kartlegges. Kravene i naturmangfoldlovens 

kapittel II skal oppfylles. Arealplaner som avklarer arealbruken for en utvalgt naturtype, og er 

vedtatt etter at forskrift om naturtypen er gitt, går foran. 
 

Dersom arealplaner er vedtatt før forskrift om naturtypen ble vedtatt, eller er så grovmasket at 

følgene for forekomsten av naturtypen ikke er dekket, så gjelder naturmangfoldloven §53. 

Der en eldre reguleringsplan tillater bygging, så skal forholdet til utvalgte naturtyper primært 

avklares gjennom planbehandling, eventuelt kan utvalgte naturtyper ivaretas i byggesak ved at 

det stille krav om utforming og plassering av hensyn til forekomsten, jf. byggeteknisk 

forskrift TEK10 § 9-4 med veileder. 

 

Jord- og skogbrukstiltak som berører utvalgte naturtyper, og som ellers ikke krever tillatelse 

etter jordloven eller skogloven, skal meldes til kommunen, jf §§ 54 og 55. Slike tiltak krever 

tillatelse. 

 

Per 1.1.2012 er det 5 utvalgte naturtyper, men flere er foreslått. 
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