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Forord
De siste årene har bevaring av klima, natur og miljø i økende grad blitt spørsmål om juss. 
Mens miljøvernere for noen tiår gjerne lenket seg fast eller klatret i piper for å utfordre 
politiske flertall, er deres kamp i dag preget av lovparagrafer, EU-forordninger og andre 
juridiske verktøy. Det er i stadig større grad mennesker med dommerkappe, advokatbevilling 
eller kontor i Brussel som utfordrer politiske flertall når de truer naturens interesser. 

Det betyr ikke at naturens interesser med det nødvendigvis står sterkere. Men det betyr at 
det er blitt viktigere å forstå de juridiske spillereglene som ligger til grunn for vedtakene 
som berører naturens interesser. Stiller naturens forsvarere i størst mulig grad på likefot 
med sine motstandere? Hvis de ikke gjør det, hvordan kan spillereglene endres? Dette 
er utgangspunktet for denne rapporten fra den grønne Tankesmia Pan og Foreningen 
Grunnloven § 112. 

Dr. Esmeralda Colombo har forfattet rapporten og Eivind Hoff-Elimari har vært redaktør og 
prosjektleder. Prosjektet har involvert en styringsgruppe bestående av Ole Kristian Fauchald, 
Siri Gloppen, Lars H. Gulbrandsen, Truls Gulowsen og Hans Morten Haugen. I tillegg har 
prosjektet hatt stor nytte av tilbakemeldinger fra Pål Lorentzen og detaljerte innspill fra 
Sabima.  
 
Innholdet er det likevel kun forfatter og redaktør som står ansvarlige for.
Prosjektet er støttet av The Minor Foundation for Major Challenges.  
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Norge er blitt en nordisk sinke i å bevare egen natur. Ifølge Yale University’s 
Environmental Performance Index gjør Norge det markant dårligere enn både Sverige 
og Finland, våre to mest sammenlignbare naboland. Mens Sverige og Finland ligger 
på delt førsteplass i vern av marine områder, ligger Norge som nr. 38. På indeksen for 
artsbeskyttelse ligger Norge på 62. plass (Sverige på 19. og Finland på 17. plass) og på 
indeksen for tap av våtmarker ligger Norge på 132. plass på (Sverige på 93. og Finland på 
139. plass).

Bak disse indeksplasseringene skjuler det seg virkelige liv og økosystemer som trues. 
Villreinen, som Norge har påtatt seg en særlig internasjonal forpliktelse til å ivareta, står 
i fare for å bli utryddet i Norge på grunn av hyttebygging, vindkraftanlegg og konflikter 
med sauebeite og andre tiltak som har forverret skrantesjuken blant villreinen1. 
Villaks kom nylig på den norske rødlisten for truede arter, som følge av oppdrett og 
ødeleggelse av elver, til tross for stor politisk oppmerksomhet om bevaringstiltak. Mer 
enn en tredel av myrene i Norge er ødelagt, særlig gjennom skogbruk og oppdyrking2, 
og alle indikatorverdier i ulike typer våtmark har vært i nedgang mellom 1990 og 2017.3 
Torskebestanden i Oslofjorden har kollapset.

 
 
 
 
 
 
Hva er det disse resultatene skyldes? Det enkle svaret er mangel på politisk vilje til å 
bevare natur framfor økonomiske eller andre menneskelige interesser i å forbruke den. 
Det er det grunnleggende. 

Men det politiske flertallets vilje er uansett en upålitelig alliert for naturen, akkurat som 
den er det for rettighetene til enkeltpersoner og minoriteter. For å sikre deres rettigheter 
har folkevalgte i liberale demokratier etter den andre verdenskrig i økende grad valgt 
å binde seg selv til masten, gjennom internasjonale konvensjoner, grunnlovsfesting 
av rettigheter og andre regler som gjør rettsvesenet til en reell motmakt i møte med 
de andre statsmaktene. Det er dette som skal sikre enkeltpersoner og svake gruppers 
rettssikkerhet: Kort sagt en garanti for at rettferdighet og forutsigbarhet, nedfelt i regler, 
skal trumfe maktforhold når vedtak treffes i saker som berører deres interesser.

1TH Karlsen, «Noe er galt pa fjellet. Jeg skriver dette etter 25 är med reinsdyrjakt» (Aftenposten, 16.10.2021). 
2Sabima, My (2021) <https://www.sabima.no/trua-natur/myr/> 
3Klima- og miljodepartementet, Naturstrategi for vâtmark (2021), s. 36.
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4 OK Fauchald, «Er det behov for miljøombud?» i H Tegner Anker og Birgitte Egelund, Olsen (red), Miljøretlige emner: Festskrift til  
  Ellen Margrethe Basse (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008), s. 218. 

Sammenlignet med resten av Norden, har Norge en lovgivning som i større grad er 
preget av åpne fullmakter til forvaltningen.4 Det betyr at forvaltningen har vidt 
skjønn når den skal veie miljøhensyn opp mot andre interesser. Norges vassdrags- og 
energidirektorats (NVE) vurderinger av konsesjonssøknader for vindkraft de siste 10-
15 årene har illustrert hvordan avveiinger av interesser ofte ikke er gjort eksplisitt 
og derfor vanskelig kan ettergås. Selv om konsesjonsregimet for vindkraft er under 
endring, er det ingen generell trend i retning av at norsk lovgivning strammer inn i 
forvaltningens fullmakter. 

1. Vidt skjønn for forvaltning og folkevalgte

Det avgjørende for naturen er at det finnes:  
 
1) regler som sikrer tilstrekkelig kunnskap om naturen og rom for stemmene som taler for 
naturen før beslutninger fattes, og  
2) regler som sikrer rettferdighet og forutsigbarhet for naturen uavhengig av motpartens 
makt.

 
Naturens 

rettssikkerhet 
fordrer regler som 
sikrer rettferdighet 

og forutsigbarhet for 
naturen uavhengig 

av motpartens makt.

I de senere årene er dette perspektivet gradvis utvidet i 
retning av de som er helt «stemmeløse», altså framtidige 
generasjoner og naturen. Når ivaretakelse av naturen 
kommer i konflikt med andre og mektigere interesser, er 
det avgjørende spørsmålet fra naturens perspektiv ikke 
ambisjonsnivået i regjeringsplattformer eller engang i 
vedtatte lover. Deres intensjoner kan lett bli undergravet av 
et uklart eller mangelfullt regelverk. 

Norge – en nordisk sinke

Naturen trenger rettssikkerhet, ikke flere politiske mål 

Dette er kjernen i begrepet naturens rettsikkerhet. 0m Norge er blitt en nordisk sinke i 
å bevare naturen slik Environmental Performance Index viser, er det derfor et tegn på at 
naturens rettssikkerheter svakere her enn våre naboland.

Hva skyldes det?



2. Mangelfulle prosesser for å frambringe kunnskap som både er 
tilstrekkelig og uavhengig, som grunnlag for forvaltning

forskrift stiller ikke krav til spesifikk KU-metodikk eller kompetanse, og det er sjeldent 
at forvaltningen underkjenner KU-er. Det skjer til tross for at mange kartleggere 
av naturmangfold har for dårlig kompetanse for flere artsgrupper (33 prosent i en 
undersøkelse).7 

Den som faktisk utfører KU kan også ha økonomiske interesser knyttet til planlagte 
tiltak. Dermed er det risiko for at «bukken passer havresekken». I alle fall er det ikke 
sterke insentiver for at kartlegging av natur skal foregå på en samvittighetsfull måte. I 
dag kan en tiltakshaver velge å legge i en skuff kartlegginger som påviser naturverdier. 
Dette er et problem for naturens rettssikkerhet og henger sammen med en generell 
mangel på offentlighet rundt KU-er og dermed begrenset tilgang til kunnskap for 
borgerne. Det gjør deres medvirkning mindre effektiv.

Nye menneskeskapte inngrep i naturen gjelder kun en liten 
del av Norges areal. De største naturkonsekvensene følger av 
inngrepene som skjer gjennom eksisterende bruk av arealene. 
Her er miljøkvalitetsnormer avgjørende for at forvaltningen 
av arealene skal sikre naturens rettssikkerhet. Slike normer 
definerer ønsket miljøstatus for en art, naturtype eller økosystem. 
Vannforskriftens kategorier for vannkvalitet er et eksempel på dette. 
Naturmangfoldloven sier at slike normer kan fastsettes i forskrift 
for spesifikke arter og naturtyper, men foreløpig er villaks og villrein 
de eneste artene dette gjelder. Ikke engang en prioritert art som fjellrev er omfattet av 
noen miljøkvalitetsnorm, og heller ikke for eksempel myr – til tross for at Stortinget har 
bedt om at det skal skje. Dermed er det vanskelig å etablere noen referanse for hva som 
er målsetningen for forvaltning og politikk.   

Problemet er at kommunene selv håndterer søknader om dispensasjon. De siste årene 
har ca. 90 prosent av søkere fått innvilget søknad om å bygge i disse områdene, og 
Sivilombudsmannen har vist at dette i de fleste tilfellene er gjort på ulovlig grunnlag. 
Dette står i kontrast til Sverige, som også har hatt et byggeforbud i strandsonen over 
lengre tid. De respektive myndighetene til kommuner og länsstyrelser (tilsvarende 
statsforvaltere) i håndteringen av byggeforbudet har der variert mellom ulike deler 
av kysten. Erfaringen er at i områder der länsstyrelsen har myndighet, gis færre 
dispensasjoner enn der kommunen har myndighet.

Det vide skjønnet for både forvaltning og folkevalgte forsterkes ytterligere av at 
EØS-avtalen ikke inkluderer de fleste EU-regler knyttet direkte til naturvern. Dette 
gjelder i første rekke fugledirektivet og habitatdirektivet, som gir Kommisjonen og 
EU-domstolen myndighet til å kontrollere at EUs medlemsland gir beskyttelse til 
truede arter og naturtyper i henhold til de internasjonale konvensjonene både EU-
landene og Norge er del av. Det betyr at våre naboland ikke kan «avskilte» det som vi 
i Norge kaller «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper» fra sin beskyttelse med 
mindre Kommisjonen godkjenner det. Det kan derimot Norge gjøre, uten innblanding 
fra EØS-avtalens kontrollorganer. Det skjedde i 2015 for den mest truede underarten 
av svarthalespove, som følge av press fra bønder på Jæren. Norge har da også svært få 
prioriterte arter (13) og utvalgte naturtyper (8) sammenliknet med Sverige og Finland, 
som begge har omkring 200 arter beskyttet under EU-direktiver. FNs spesialrapportør 
for menneskerettigheter og miljø, David Boyd, understreker videre at Norge fører 
politikk som prioriterer å drepe truede rovdyr i stedet for å fremme deres beskyttelse.6

Dette er mulig fordi det ikke finnes noen overnasjonal myndighet som begrenser norsk
forvaltnings og folkevalgtes skjønn i å avgjøre hvilke arter og naturtyper som 
skal gis beskyttelse. Til forskjell har EU fått betydelig innvirkning på den svenske 
rovdyrpolitikken, og det er da også svært mye større bestander av ulv og bjørn i Sverige.
 

For at naturens rettssikkerhet skal bli ivaretatt når nye inngrep er foreslått, er kvaliteten 
på konsekvensutredninger (KU-er) avgjørende. I Norge, som i våre naboland, har 
tiltakshaver ansvar for å kartlegge påvirkninger planene kan ha på miljøet, men lov eller

I dag kan en 
tiltakshaver velge 
å legge i en skuff 

kartlegginger 
som påviser 

naturverdier.

Norge har få miljøkvalitetsnormer. Det gjør det 
vanskelig å etablere noen referanse for hva som 

er malsetningen for forvaltning og politikk.

De arealmessige langt største inngrepene på land i Norge i dag skjer gjennom skogbruk. 
Det gjelder især selve hogsten, men også omfattende bygging av skogsbilveier har 
fragmentert naturen. Her er prosessene for å frambringe tilstrekkelig og uavhengig 
kunnskap som grunnlag for forvaltning særlig mangelfulle. Myndighetenes forskrift for 
bærekraftig skogbruk er svært svak og lener seg i betydelig grad på den internasjonale 
sertifiseringsordningen PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 
for å ta hensyn til naturverdier. 
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5 Sivilombudsmann, Sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen: temarapport om dispensasjonsvedtak i    
   strandsonen i Lindesnes, Kragerø og Askøy kommuner (2021). 
6  D Boyd, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean,  
   healthy and sustainable environment on his visit to Norway (A/HRC/43/53/Add.2) (2020), s. 18.



I tillegg gjør det norske prinsippet om at miljøansvaret skal ligge hos den enkelte
sektormyndighet at prøving av miljøklager typisk skjer av departementet som samtidig
er overordnet det direktoratet som har fattet det opprinnelige vedtaket. Det betyr
at departementet naturlig nok følger de samme retningslinjer og tolkninger som
vedtaksorganet.13 

 

 

 

 

 

 
Sivilombudsmannen, som er oppnevnt av Stortinget, spiller en viktig rolle for 
å få en objektiv kontroll med forvaltningen i miljøretten generelt, og plan- og 
bygningsretten spesielt, men konklusjoner fattet av Sivilombudsmannen er ikke 
bindende. Uenigheten i 2015-2017 mellom Sivilombudsmannen og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om tolkning av byggeforbudet i strandsonen, innført i 
2008 gjennom endringer i plan- og bygningsloven, illustrerer poenget.
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10 ICJ, «Ikke uoverkommelig dyrt?» <https://issuu.com/deninternasjonalejuristkommisjon-norge/docs/icj-rapport_print> (2020). 
11 D Boyd, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment  
    on his visit to Norway (A/HRC/43/53/Add.2) (2020), avsnitt 27. 
12 SM Stordalen Blindheim, Kontroll av enkeltvedtak med betydning for miljø: i hvilken grad overholder norske kontrollinstanser kravene i Århuskonvensjonen  
   (Masteroppgave, NMBU 2018). 
13 SM Stordalen Blindheim, Kontroll av enkeltvedtak med betydning for miljø: i hvilken grad overholder norske kontrollinstanser kravene i Århuskonvensjonen  
   (Masteroppgave, NMBU 2018), s. 27. 

 

Det skaper to problemer for miljøsøksmål i Norge: 

1. Rettsgebyrene, som starter på ca. 5000 kroner, er 5 til 10 ganger høyere enn i resten av  
    Norden. De faktiske kostnadene gjør skjevheten enda større – en saksøker på vegne av  
    miljøet må i Norge i gjennomsnitt ut med langt over 100 000 kroner.10 Dette er  
    spesielt problematisk når miljøspørsmål ikke er inkludert i den frie rettshjelps- 
    ordningen, og det er risiko for å måtte betale motstanderens saksomkostninger hvis    
    saken går på et nederlag i domstolen (dette er ikke tilfellet i de andre nordiske 
    landenes spesialiserte miljødomstoler og -nemnder). 

I 2010 brøt miljøorganisasjonene ut av samarbeidet om PEFC i Norge, og ordningen 
mangler derfor tillit hos sivilsamfunnet. Det er prinsipielt svært problematisk at 
skogmiljøets rettssikkerhet er privatisert, der skogmyndigheten nasjonalt, regionalt 
og lokalt i svært liten grad utfører kontroll eller ilegger sanksjoner for manglende 
miljøhensyn. Brudd på skogbrukslovens bærekraftforskrift kan i praksis ikke 
rettsforfølges fordi så mye er overlatt til private aktører på en diffus måte.  

Brudd på 
skogbrukslovens 
bærekraftforskrift 
kan i praksis ikke 
rettsforfølges.

I tillegg er miljøresultatene til skogbruket kritisert av mange 
biologer. I en undersøkelse der uavhengige kartleggere 
ettergikk registreringene av miljøverdier gjennomført etter 
den såkalte MiS-metoden (Miljøregistrering i Skog), som er 
utviklet og støttet av myndighetene, viste det seg at MiS bare 
hadde fanget opp 14 prosent av det totale skogsarealet som 
de uavhengige fant var viktig for biologisk mangfold.8

Når politikk og forvaltning i Norge som regel avgjør miljøspørsmål med vidt 
skjønn, er det desto viktigere med en lett tilgjengelig og uavhengig klageadgang 
for å prøve vedtakene. Det er ikke tilfellet i Norge, ifølge FNs spesialrapportør for 
menneskerettigheter og miljø.9 I motsetning til resten av Norden, finnes det ingen 
spesialisert miljødomstol eller -nemnd i Norge i dag – i motsetning til på en rekke andre 
saksfelt, som trygderetten eller de totalt over 40 forskjellige statlige nemndene.

2. Dommerne er generalister uten fagkunnskap om naturen. Saksprøving er dermed i 
     større grad fokusert på prosessregler, ikke tolkning av materielle regler. Sjansen for å  
     vinne fram er liten.

Alt dette gjør det, igjen ifølge FNs spesialrapportør, problematisk for Norge å oppfylle
sine plikter etter Århuskonvensjonen om miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i
beslutningsprosesser og adgang til å klage, og domstolsprøving av miljøsaker.11 

 

 

 

 

 
 
 
Når domstolene i praksis er vanskelig tilgjengelige for søksmål på vegne av naturen,
er adgang til forvaltningen som prøveorgan avgjørende for naturens rettssikkerhet.
Likevel møter ikke forvaltningen alle kravene som kontrollinstans slik det er nedfelt i
Århuskonvensjonen.12 Konvensjonen krever nøytralitet av det organ som behandler 
klager. Mange norske forvaltningsorganer er til tross for det pålagt å følge samme 
veiledende dokumenter, utarbeidet av statsforvaltningen, i klagebehandlingen. Det 
reduserer muligheten for upartisk tolkning.

I motsetning til resten av Norden, finnes det 
ingen spesialisert miljødomstol eller -nemnd i 

Norge i dag.

Forvaltningen møter ikke alle kravene 
som kontrollinstans slik det er nedfelt i 

Århuskonvensjonen.

7 KL Skog et al, Evaluering av konsekvensutredninger etter kapittel 5 i forskrift om konsekvensutredninger (10220344-TVF-RAP-01,  
   Multiconsult på oppdrag fra Klima og Miljødepartementet, 2021), s. 39. 
8 T Blindheim, A Thylén og S Reiso, Sviktende kunnskapsgrunnlag i skog (BioFokus-rapport 2019-11, Stiftelsen BioFokus). 
9  D Boyd, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean,     
   healthy and sustainable environment on his visit to Norway (A/HRC/43/53/Add.2) (2020).

3. Nordens dårligste tilgang til rettergang og uavhengig prøving av 
vedtak som berører naturen



Norge er først og fremst en sjønasjon, både gjennom den lange kysten der de fleste 
av oss bor, og der menneskets fotavtrykk i naturen dermed er størst, og gjennom en 
eksklusiv økonomisk sone som er fem ganger landarealet. En skulle tro at den sterke 
tilknytningen til, og avhengigheten av, havet hadde fått oss til å forstå viktigheten av 
å forvalte naturverdiene der i et langsiktig perspektiv. Det kan derfor fremstå som et 
paradoks at beskyttelsen av naturen til sjøs er gjennomgående svakere enn på land. 
Resultatet er uansett at de generelle problemstillingene beskrevet over er særlig 
tydelige til sjøs, og vi omtaler derfor de marine områdene spesielt her. 

a. For det første er både forvaltningens og de folkevalgtes skjønn særlig stort 
til sjøs, med lite fokus på sammenheng og maktfordeling. Det uthuler naturens 
rettssikkerhet. For eksempel er de vedtatte regionale vannforvaltningsplanene et 
godt utgangspunkt for arealplanlegging langs kysten fordi de setter miljømål både 
i ferskvann og kystvann. Problemet er at disse planene har uklar status, f.eks. for å 
ramme inn konsesjonsrunder for oppdrett. Dermed blir planene lett overkjørt.   
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Imidlertid er det Nærings- og fiskeridepartementet som vedtar den endelige 
klassifiseringen av områder – rød, gul eller grønn – som bestemmer kapasitets-
justeringene. Også her utøver forvaltningen et skjønn som systematisk prioriterer 
næring over natur: Noen områder blir av departementet gitt grønt lys i stedet for faglig 
råd om gult, eller gult i stedet for faglig råd om rødt.14 
 
b. For det andre er både omfanget av vern og bestemmelser knyttet til vern svakere 
til sjøs enn på land. Norge har fortsatt ikke vedtatt noen marin verneplan (et utvalg 
nedsatt av Miljøverndepartementet anbefalte i 2004 en verneplan som myndighetene 
fortsatt bruker som referanse i arbeidet med marint vern, men denne er ikke vedtatt 
av verken regjeringen eller Stortinget. Dette står i klar kontrast til f.eks. verneplanen 
for vassdrag, som gjennom en serie faser ble vedtatt av Stortinget). Til havs gjelder 
ikke de viktigste virkemidlene i naturmangfoldloven for å verne naturverdier – reglene 
om områdevern, utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Det gir naturverdier i havet 
utenfor 12 nautiske mil fra kysten vesentlig lavere rettssikkerhet enn på land og i 
kystsonen.  
 
Totalt er kun ca. 3,5 prosent av kystområdene vernet, og 0,55 prosent når havområdene 
i den økonomiske sonen tas med. Det står i kontrast til EU, som har oppnådd målet 
under FNs rammekonvensjon for biodiversitet om å verne minst 10 prosent av kyst- og 
havområder.

Dette forverres ytterligere ved at marint vern er mindre effektivt enn i mange andre 
land: Selv i et naturreservat har oppdrettsvirksomhet fått dispensasjon i Norge, til tross 
for at verneforskriftene er tydelige på å ikke åpne for kommersiell oppdrettsvirksomhet 
i disse områdene.15 Det finnes kun ett lite nullfiskeområde (ved Tvedestrand) i hele 
Norge.  
 
 
 
 
 

 
En viktig forskjell mellom rettssikkerheten til truede arter til lands og til vanns skyldes 
tråling, en høstingsmetode med store negative eksternaliteter som ikke har noe 
motsvar på land: F.eks. er reketråling i henhold til havressurslova tillatt i Oslofjorden, 
og dette gir betydelig bifangst av fisk – deriblant torsk, en art som er vurdert som «nært 
truet» og som det er forbudt å fiske i den samme Oslofjorden. 

4. Sjøen seiler sin egen sjø

 
Oppdrett har langs store deler av kysten hatt betydelige 
negative effekter på de marine økosystemene. Det var 
bakgrunnen for det såkalte trafikklyssystemet, som deler 
kysten opp i 13 soner som hver gis en uavhengig faglig 
vurdering mht. villaksens dødelighet og utbredelse av 
lakselus, som grunnlag for justeringer i oppdrettskapasiteten 
i det enkelte område. 

Her kunne departementet ha valgt å fastholde sin lovtolkning (om at byggeforbudet 
ikke gjaldt eldre reguleringsplaner) som fylkesmennene da ville ha fulgt i sin 
saksbehandling, men til slutt valgte regjeringen i stedet å foreslå en lovendring i tråd 
med sin tolkning. Stortinget forkastet lovendringen og ga med det Sivilombudsmannen 
rett. Med andre ord var det politisk vilje, ikke rettsregler, som her sikret lovens 
byggeforbud.

Forvaltningens og de 
folkevalgtes skjønn er 

særlig stort til sjøs.

 

14 OK Fauchald, «Miljøprinsipper og strategiske beslutninger - reform av norsk lakseoppdrett» (2020) 154 Tidsskrift for rettsvitenskap 264, s. 296. 
15 A Håpnes, Naturfiendtlig aktivitet i verneområde (Naturvernforbundet, 04.10.2010). 

Selv i et naturreservat har oppdrettsvirksomhet 
fått dispensasjon i Norge.



16 KB Stokke og K Broch Hauge, «Mellom kommunal planlegging og sektorstyring for akvakultur» (2019) 51 Plan 24, s. 27. 
17 OK Fauchald, «Miljøprinsipper og strategiske beslutninger - reform av norsk lakseoppdrett» (2020) 154 Tidsskrift for  
    rettsvitenskap 264, s. 277. 
18 OK Fauchald, «Miljøprinsipper og strategiske beslutninger - reform av norsk lakseoppdrett» (2020) 154 Tidsskrift for   
    rettsvitenskap 264, s. 278.  

19 OK Fauchald, «Miljøprinsipper og strategiske beslutninger - reform av norsk lakseoppdrett» (2020) 154 Tidsskrift for   
    rettsvitenskap 264, s. 278. 
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Norge har videreført forvaltningstradisjoner som har 
tjent oss godt i å møte andre utfordringer i tidligere tider, 
men som ikke gjør oss i stand til å endre kurs i møte med 

natur-, klima- og miljøkrisene.

At naturens rettssikkerhet i Norge ikke er bedre, er til dels et resultat av politisk vilje 
– av et ønske om å sikre forvaltningens og de folkevalgtes skjønn og av motstand mot 
regelbaserte avveiinger. Men det er også i betydelig grad resultatet av manglende 
oppmerksomhet om hvordan Norge er blitt hengende etter våre nordiske naboland i å 
sikre naturens interesser. Vann og luft er stort sett rene, og de fleste har rik tilgang til 
natur. Mange har også inntrykk av at det er mer urørt og rik natur i Norge enn tilfellet 
er. I mangel på problematisering av dette har vi videreført forvaltningstradisjoner som 
har tjent oss godt i å møte andre utfordringer i tidligere tider, men som ikke gjør oss i 
stand til å endre kurs i møte med natur-, klima- og miljøkrisene. Denne rapporten er et 
bidrag til å endre kurs – og gi naturen en stemme.

13

Havressurslova setter videre begrensninger på kommunenes 
evne til å ivareta marine økosystemer når de selv ønsker det: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet motsatte seg 
i 2016 et forbud mot taretråling som Roan kommune hadde 
vedtatt i sin kommuneplan. Bakgrunnen er at havressurslova 
gir fiskerimyndighetene kompetansen til å forby tarehøsting – i 
likhet med andre begrensninger på høsting av havets ressurser.

Kommunenes begrensede myndighet til sjøs bekreftes 
ytterligere av at det fortsatt er usikkert om kommunene selv kan sette miljøkrav til 
oppdrettsnæringen gjennom plan- og bygningsloven.16

c. For det tredje er problemet med mangelfulle prosesser for å frambringe 
tilstrekkelig og uavhengig kunnskap som grunnlag for forvaltning, særlig stort til 
sjøs. Ikke bare er den faktiske kunnskapen om marine økosystemer dårligere enn om 
de terrestriske, men i tillegg tar kommunene forvaltningsansvar i mindre grad til sjøs 
enn på land. Kommunene har f.eks. ikke opprettholdt miljøkonsekvensutredninger som 
praksis i henhold til plan- og bygningsloven ved lokalitetsklarering for lakseoppdrett,17 
slik at det er oppdrettsnæringen som vurderer om konsekvensutredning er nødvendig.18 
Dette skjer fordi det ikke hindres av verken forskriftene under akvakulturloven 
eller av fylkeskommunenes saksbehandling – noe som bryter med EU-direktivet om 
konsekvensutredning.19 

Da trafikklyssystemet for fiskeoppdrett skulle defineres gjennom indikatorer, var det 
ikke basert på naturmangfoldlovens krav om økosystembasert forvaltning eller føre-
var-prinsippet. I stedet valgte forvaltningen bare å se på villaks som miljøindikator 
(ikke andre laksefisker, som ørret og røye). I tillegg er lakselus i oppdrettsanlegg eneste 
indikator for vedtak om produksjonsjustering. 

Havressurslova 
hindrer norske 
kommuner i å 

stoppe naturfiendtlig  
virksomhet eller verne 

marine områder.



Norge er blitt en nordisk sinke i å bevare egen natur. Hva skyldes det? 
Hva kan gjøres for at politikk og forvaltning lettere skal nå målene de har 
satt seg på naturens vegne? Det er spørsmålene denne rapporten fra den 
grønne Tankesmia Pan og Foreningen Grunnloven § 112 søker å besvare.

Tankesmia Pan skal bidra til å forme helhetlig grønt politisk tankegods 
i opposisjon til grå politikk, uten å være avgrenset av det som defineres 
som klima-, natur- eller miljøpolitikk. Til grunn for dette legger vi 
naturens tålegrenser, økologisk tankegang, sosial rettferdighet, ikkevold, 
grasrotdemokrati og respekt for mangfold. Tankesmia Pan skal være åpen 
for alle, uavhengig av partitilknytning, som ønsker å få fram den grønn-gråe 
aksen i norsk politikk, på tvers av den rød-blåe.  
 
Foreningen Grunnloven § 112 arbeider for å styrke betydningen av 
Grunnlovens miljøparagraf, som skal sikre nålevende og kommende 
generasjoners rett til en klode hvor produksjonsevne og artsmangfold er 
bevart. Våre medlemsorganisasjoner mener bærekraftig forvaltning av 
naturen og klimaet krever rettslig vern av miljøet, og menneskene som er 
avhengige av den. Derfor arbeider vi juridisk og politisk som en vaktbikkje 
overfor myndighetene, og som et forum for faglig diskusjon i krysningspunktet 
mellom juss og folkelig klimaaktivisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tankesmiapan.no            grl112.no


