
 
 

 

 

Krav til kartlegging og utredning av natur i reguleringsplansaker 

I alle reguleringsplaner skal det redegjøres for oppfølging av kravene i naturmangfoldloven 

kapittel II §§ 8 til 12.  

For at kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 skal anses som oppfylt 

skal det opplyses om all kjent og relevant kunnskap av betydning. Hvor strenge krav som 

stilles til kunnskapen avhenger blant annet av hvor sterke føringer planen gir for framtidig 

arealdisponering, hvor mye naturmangfold som berøres og hvor sårbar eller sjelden denne 

er. Det skal som et minimum gjøres søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i 

Artsdatabankens Artskart, samt gjøres en gjennomgang av annen lett tilgjengelig kunnskap. 

I tilfeller der kunnskapsgrunnlaget ikke anses som godt nok kan det stilles krav om ny 
kartlegging. 
 

Godkjent registreringsmetodikk for kartlegging av natur 

Med kartlegging av natur menes systematisk registrering av arter, bestander eller naturtyper, 

og nedtegninger av deres forekomst eller utbredelse på kart. 

Som grunnlag for registreringen brukes revidert utgave av DN-håndbok 13 - kartlegging av 

naturtyper og verdsetting av biologisk mangfold (DN-håndbok 13. 2. utgave 2006). I tillegg 

registreres arter som er oppført på siste utgave av Artsdatabankens Rødliste og Svartliste. 

Dersom kartleggingen omfatter naturtypen ravine, skal denne kartlegges etter midlertidig 

faktaark for ravine (Gaarder mfl. 2012). Se henvisning til kilder: 

 

Artsdatabanken Artsportalen. Database for rødlistede arter i 

Norge. 

Artsdatabanken Fremmedartbasen. Database for svartlistede 

arter i Norge 

Direktoratet for naturforvaltning. Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av 

biologisk mangfold. DN-håndbok 13. 2. 

utgave. Direktoratet for naturforvaltning, 

Trondheim 

Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B.H. & 

Mjelde, M. (2012) 

Sammenhengen mellom rødlista for 

naturtyper og DN håndbok 13. Inkludert 

midlertidige faktaark for nye verdifulle 

naturtyper. Miljøfaglig Utredning Rapport 

2012:26. Miljøfaglig Utredning 

Halvorsen, R., Bryn, A., Erikstad, L. & 
Lindgaard, A. 2015. 

Natur i Norge – NiN. Versjon 2.0.0. 
Artsdatabanken, Trondheim 

 
 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Kartlegging-av-naturtyper---verdisetting-av-biologisk-mangfold/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Kartlegging-av-naturtyper---verdisetting-av-biologisk-mangfold/
http://www.miljødirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/milj%C3%B8overv%C3%A5king/MU2012-26-R%C3%B8dlistede%20naturtyper%20og%20DN-h%C3%A5ndbok%2013.pdf
http://www.miljødirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/milj%C3%B8overv%C3%A5king/MU2012-26-R%C3%B8dlistede%20naturtyper%20og%20DN-h%C3%A5ndbok%2013.pdf
http://www.artsdatabanken.no/Pages/3


 
 

 

 

I kartleggingen skal det redegjøres for alle funn av naturtyper og enkeltarter i henhold til 

overnevnte håndbøker og lister. Det skal også settes opp en oversikt over lokaliteter som er 

oppsøkt, men som ikke er vurdert som spesielt verdifulle. Tiltakshaver er ansvarlig for at de 

som gjennomfører kartleggingen har relevant utdanning og erfaring. Det bør stilles krav om 

minimum master/hovedfag biologi og betydelig erfaring med kartlegging av naturtyper og 

biologisk mangfold.  

Rapportering 

Alle registrerte naturtyper eller artsforekomster skal gis en unik ID. All koding av data skal 

skje i henhold til siste SOSI versjon.  

Alle data knyttet til registreringene skal kartfestes og kunne importeres til kommunens 

kartsystem. Digitale data leveres kommunen i siste gjeldende SOSI versjon. Registreringene 

sammenfattes i en rapport. 

Registrerte naturtyper, samt oppdatering av eksisterende naturtyper bør også oversendes 

Fylkesmannen i henhold til Miljødirektoratets kvalitetssikringsinstruks av biologisk mangfold 

datasett for importering til Naturbase. 

Utredning og vurdering av natur i reguleringsplanen 

I planbeskrivelsen skal det redegjøres for oppfølging av kravene i naturmangfoldloven 

kapittel II §§ 8 til 12. Under gis en kort beskrivelse av hvilke vurderinger de ulike 

bestemmelsene innebærer. 

§ 8 - kunnskapsgrunnlaget 

Det skal fremgå hva som finnes av naturmangfold, hvor og når det er registrert og hvor 

sjeldent eller sårbart det er. Videre skal det gjøres rede for hvilke effekter planen eller tiltaket 

vil ha på dette naturmangfoldet. 

 

Hvis man finner, etter å ha vurdert kunnskapsgrunnlaget, finner at beslutningen ikke berører 

naturmangfold i nevneverdig grad, vil man som hovedregel kunne avslutte vurderingen av de 

miljørettslige prinsippene.  

 

§ 9 – føre var prinsippet 

Prinsippet er en retningslinje for hvordan forvaltningen skal håndtere usikkerhet. Det må 

være to forutsetninger til stedet for at prinsippet skal få anvendelse 

 Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om naturmangfold og/eller virkningene på 

naturmangfoldet 

 Det skal tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 

 

I vurderingen av dette prinsippet må disse to forutsetningene være vurdert ikke er tilstede, 

med begrunnelse for dette.  

 

§ 10 – Prinsippet om den samla belastning  

Hvilket naturmangfold som påvirkes av beslutningen og hvordan naturmangfoldet påvirkes, 

har man allerede funnet frem til ved vurderingen etter § 8. Denne påvirkningen  



 
 

 

 

beskrives/eller omtales som 

planvirkningen/tiltaksvirkningen. Formålet med § 

10 er å se denne virkningen i sammenheng med 

andre effekter på det samme naturmangfoldet. 

Da får man sumvirkningen eller den samla 

belastningen på naturmangfoldet. 

 

Prinsippet bør vurderes før man vurderer føre-

var-prinsippet. Føre-var-prinsippet angir hvordan 

man skal håndtere usikkerhet. Denne 

usikkerheten kan knytte seg til hvilket naturmangfold som påvirkes av den aktuelle 

beslutningen og/eller hvilken effekt beslutningen vil ha på naturmangfoldet. Men det kan 

også knytte seg usikkerhet til hvilke andre tiltak og faktorer som kan påvirke naturmangfoldet 

og hvordan denne påvirkningen vil bli. Oversikt over eventuell usikkerhet har man derfor ikke 

før man har vurdert både kunnskapsgrunnlaget og samla belastning. 

 

Vurderingen av andre påvirkningsfaktorer, gjelder både faktorer bakover i tid, samtidige 

påvirkninger og fremtidige påvirkninger 

 

§ 11 og 12 – kostnader av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver & miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder. 

Videre skal det fremgå hvordan naturmangfoldet er hensyntatt i planarbeidet både under 

anleggsperioden og etter.  

 

Dersom planen medfører påvirkning på sårbart eller sjeldent naturmangfold skal alternative 

løsninger, som vil skåne dette naturmangfoldet, være vurdert. Begrunnelsen for valg av 

alternativ må tydelig fremgå.  

 

Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives, for eksempel bruk av miljøoppfølgingsprogram for 

prosjektet. Avbøtende tiltak ivaretas eksempelvis gjennom hensynssoner på plankartet og 

bestemmelser til reguleringsplanen. Tiltak for å restaurere eller kompensere for naturen som 

blir berørt skal også beskrives, vurderes og begrunnes.  

 

Annet 

Vurderinger etter naturmangfoldloven skal gjøres av en person som både har kunnskap om 

lovens innhold og vurderinger, samt har relevant utdanning innenfor fagfelt biologi.   

 

Det vil være en fordel at det ved bestilling av kartlegging også bes om at de som 

gjennomfører kartleggingen gjør en vurdering av tiltakets/planens effekt på naturen som er 

kartlagt, samt kommer med forslag til tiltak for å avbøte denne effekten.  

 

Dersom det ikke gjøres noen funn 

Dersom planen ikke, eller i liten grad, berører verdifullt naturmangfold skal det fremdeles 

fremgå av planbeskrivelsen at planen har vært vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 

8 til 12 og hvordan vurderingene er gjort. 

Effekten av det konkrete tiltaket (vurdert i § 8) 

+ Andre tilsvarende tiltak 

+Andre typer tiltak 

+ Andre påvirkningsfaktorer 

= Samla belastning på naturmangfoldet 


