VEDLEGG 2

SYSTEMATISK GJENNOMGANG AV
NATURMANGFOLDSLOVEN §§ 8 TIL 12
Med dokumentasjon – oppsummering er gitt i
hoveddokumentet.

[Skriv her]

Vurdering ut i fra NATURMANGFOLDSLOVEN $8- 12
§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET
I Vurdere hvor sterke føringer planen
gir for fremtidig arealdisponering

«Sjekk»
Arter (rødliste status);
www.artsdatabanken.no

VURDERING
Nei

II Vurdere hvor mye naturmangfold
som berøres
III Vurdere om tilstanden i en
vannforekomst påvirkes
IV Vurdere om naturmangfoldet som
påvirkes er rødlistet eller om området
er vernet, eller annen status som
verdifull

Verneområder; www.naturbase.no

nei

TILTAK
VU – oter (område)
NT – Bergirisk
NT Russelær vokssopp
NT Tannjordglye – Lav
NT Stær
NT Schaer – Lav
EN Lyngbruntopp

Viktig kulturlandskap;
www.naturbase.no

ja

Helhetlig kulturlandskap
Naturtyper; www.naturbase.no

Nei

Naturtyper – områder

§9
FØRE VAR PRINSIPPET
Vurdere om det foreligger en risiko og
da skal ikke mangel på kunnskap

Verna vassdrag; www.nve.no

Nei

Miljøregistrering i skog (MiS);
www.skogoglandskap.no
Andre utgreiinger og rapporter;
kommunale viltkart o.l.

Nei

Fare for alvorlig skade på
naturmangfoldet

Nei

Hvis ingen «betydningsfulle» registreringer (fra
$8) gjør en vurdering her.

brukes som begrunnelse for å unnlate
å treffe forvaltningstiltak

§ 10
ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG
SAMLET BELASTNING
Vurdere alle mulige påvirkninger ut fra
en samlet vurdering.

§11 KOSTNADENE VED
MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV
TILTAKSHAVER
Vurdere om det kan dokumenteres
kostnader knyttet til forringelse eller
skader
§12
MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG
DRIFTSMETODER
Vurdere eventuelle driftsmetoder og
teknikker som skal brukes hvis det er
aktuelt

Fare for irreversibel skade på
naturmangfold
Bruk «Føre var», er det behov for
handleplikt?

Sjekk i dybden. Hvor gammel er registering, er
den fortsatt «hensynsfull». Hent info. Fra off.
eller spesialister, eks. ornitolog, botanikker,
arkeolog etc.

Samle alle registeringer til en felles
vurdering. Vil planlagt
«inngrep/tiltak/aktivitet» medføre
stor belastning i sum på
arter/økosystem?

Tiltakshaver skal dekke kostnader
ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet.

Er byggemetoden og driftsmetoden
forsvarlig for miljøet?
Bør det stilles krav til andre
byggemetoder og driftsmetoder?

Vurdering, eks. byggetidspunkt, i hekketid bør
en unngå konstruksjonsarbeid etc.

