
Møte mellom Sabima og Bærum kommune



Paraplyorganisasjonen Sabima

Norges sopp- og 

nyttevekstforbund

Norske havforskeres 

forening

Norsk Zoologisk 

Forening

Norsk biologforening

Norsk Botanisk 

Forening

Nordisk 

kulturlandskaps-

forbund

Norsk entomologisk 

forening

Norsk Ornitologisk  

Forening

























Arealforbruket truer artene
20 % av artene er på rødlista

Tap av leveområder desidert største trussel
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Hvorfor en ikke kan velge mellom klima og natur











Dette fungere ikke!

Konsekvensutredninger:

Biologisk mangfold: Viser kun om det er 

observert rødlista arter/naturtyper i 

området

Friluftsinteresser: Lite kvantifiserbar data 

over hvem som bruker området – gjerne 

basert kun på høringsinnspill



Spesielt samlet belastning er en 

utfordring!



•57 prosent hadde manglende eller 
utilstrekkelig vurdering av samlet 
belastning i området: Brudd med forskrift 
om konsekvensutredning (KU) og Lov om 
naturmangfold §10

•71 prosent hadde manglende eller 
utilstrekkelig vurdering av usikkerhet. 
Brudd med KU-forskriften

•Ingen av utredningene hadde undersøkt 
følgene for økosystemtjenester. Det er de 
tjenestene urørt natur selv leverer, som 
karbonlagring i myr og beskyttelse mot 
flom og erosjon.
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Vi trenger dette!
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Dette vil bli et unikt verktøy!

• Hvor mye har en igjen av 

myr i kommunen/fylket 

(areal)/(kapital)

• Er dette kritisk-? Godt nivå?

• Hvordan er tilstanden (grad 

av uttørking, gjengroing) –

artsmangfold? (naturindeks)

• Egenskaper

(økosystemtjenester) – hva 

gir myra mennesker?
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Hvordan gjøre naturmangfold til en 

strategisk satsning i Agder- kommuner



• Utvalgte naturtyper

• Rødlista naturtyper

• Myrområder 

• Elvekanter 

• Strandsone 

• Gammelskog 

• Kulturlandskap

• INON-områder

• Arter av nasjonal forvaltningsinteresse og deres økologiske funksjonsområde 

• Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområde.

Sikre naturens infrastruktur

-Ta ut disse av gule områder



Sett person med ansvar for naturmangfold 

i strategisk ledelsesposisjon 



Take back control!

# Slutt med dispensasjoner! 

# Oppdater planene slik at dere kan styre arealbruken dit 

naturmangfoldet blir minst påvirket

# Slutt med dispensasjoner til å åpne nye arealer  

• Bruk utredningsmyndigheten aktivt (KU-forskriften 19 – 23)

Kan brukes til å bidra til kunnskapsinnsamling - økosystemoversikt

• Bruk godkjenningsmyndigheten aktivt – dersom KU ikke svarer på 

de tingene dere vil ha utredet – krev en ny!











Vend tilbake til den historiske tette 

bebyggelsen  



For å få en 
velfungerende natur -
må dere også 
restaurere. 
- Få oversikt over viktige 
naturområder som er 
tapt



Takk for meg


