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Samspill mellom lover

• Naturmangfoldloven

• Naturmangfoldloven og sektorlover

• Naturmangfoldloven og vannforskriften

• Naturmangfoldloven, vannforskriften og 

sektorlover



• Vann er mangfold

• Vann har mangfold

• Vann gir mangfold
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Hele pyramiden

•Vern av spesielt verdifulle vannområder. 

•Prioriterte arter som lever i vann

•Utvalgte vann-naturtyper

•Høsting av fisk og andre arter krever 

hjemmel i lov

•Utsetting av fremmede organismer i 

vann krever tillatelse

•Bekjempelse av fremmede organismer

Lovens grunnmur: formål, 

forvaltningsmål, kunnskapskrav 

og rettslige prinsipper–
anvendes ved bl.a. 

vannressursloven, 

forurensningsloven, plan- og 

bygningsloven
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Tiltak etter naturmangfoldloven, 

toppen og mellomsjiktet i pyramiden

• Verneområder

• Prioriterte arter, foreslått

– Elvemusling

– Storsalamander

– Elvesandjeger

– Dverggås

– Svarthalespove

• Utvalgte naturtyper, foreslått

– Kalksjøer



Grunnmuren i NML

Inneholder følgende byggesteiner:

Formål Forvaltningsmål 

for naturtyper 

og økosystemer

Forvaltningsmål 

for arter
Prinsipper



Hva betyr sektorintegrering?

Grunnmuren utvides

Vedtak bygger på felles grunnmur

naturmangfoldloven sektorlov eller pbl

beslutning



Eksempel

Vannressursloven § 25

Kriterier for konsesjon: 

” Konsesjon kan bare gis hvis fordelen ved 
tiltaket overstiger skader og ulemper for 

allmenne …. interesser som blir berørt i 

vassdraget eller nedbørfeltet”



Beslutningsprosess

NML mål er hensyn i 

avveiningene etter 

vannressursloven 

Samlet belastning?

Kunnskapsgrunnlaget? Føre-

var?

Avbøtende tiltak? Teknikk? 

Hvem betaler?

Ja/Nei



Vannforskrift og naturmangfoldloven

Som hånd
I hanske…
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Økosystemtilnærming

vannforskriften

Økosystemtilnærming er 

hovedgrepet i 

vannforskriften

naturmangfoldloven § 10



Kunnskapsgrunnlaget

vannforskriften

Vannforvaltningsplanene skal 

beskrive vannforekomster, 

påvirkninger, 

utviklingstrender, 

risikovurdering (føre-var)

Overvåking 

naturmangfoldloven §§ 8 og 9



Miljøpåvirkeren betaler og 

best teknikk og driftsmetoder

vannforskriften

• Sektorvise tiltak, 

miljøpåvirkeren betaler

• Vannprising

• Kostnadseffektive tiltak

• Med best mulig miljøløsning

naturmangfoldloven §§ 11 og 12



Naturmangfoldloven, 

vannforskriften, sektorlover

Sektorlovene er verktøyet 

for å gjennomføre tiltak 

etter vannforskriften



Nye inngrep og naturmangfoldloven

Med forvaltningsplan

• Planen som 

kunnskapsgrunnlag

• Planen som retningslinje

Uten forvaltningsplan

• Skaffe kunnskapsgrunnlag

• Anvende prinsippene

• Avveie målene

• Vurdere kriteriene i 

vannforskriften om nye 

inngrep



Organisasjonenes rolle

I forvaltningsplanarbeidet I enkeltsaker etter sektorlover



I forvaltningsplanarbeidet

• Nasjonalt

• Lokalt

• Sweco rapport: anbefalinger for 

organisasjonenes videre arbeid



I enkeltsaker etter sektorlover

• Før enkeltvedtak (i større saker: høring)

• Klage: hvilke vurderinger er gjort i forhold til 

naturmangfoldloven og i forhold til 

vannforskriften § 12 om nye inngrep?


