


NMF sine forventningar til Vestland og NTP

• At nasjonale målsettinger for klima, 
miljø, naturmangfold legges til grunn i
alt relevant arbeid

• At lovverk som regulerer dette blir
etterlevd

• At miljøorganisasjonene blir involvert
i relevante planprosesser og saker



Nasjonale mål og forpliktelser

• FNs bærekraftsmål

• Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld. 
St. 14 (2015–2016)) 

• Nasjonal Transportplan, miljø og naturmangfold

• Den Europeiske landskapskonvensjonen

• LOVER

• Plan- og bygningsloven

• Naturmangfoldsloven

• Lov om kulturminne

• Landskap, friluftsliv, forurensing



FNs bærekraftsmål 15. Liv på land

• Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig

bruk av økosystemer, sikre bærekraftig

skogsforvaltning, bekjempe ørkenspredning, 

stanse og reverser landsforringelse samt stanse

tap av artsmangfold. Det er vedtatt 12 delmål



Norge gjennomfører en nasjonal strategi for 
naturmangfold
• Strategien er det viktigste redskapet for å nå de 

nasjonale målene og Aichi-målene under 
konvensjonen om biologisk mangfold. 

• I stortingsmeldingen Natur for livet – norsk 
handlingsplan for naturmangfold (Meld. St. 14 
(2015–2016)) beskrives Norges politikk for å 
beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig 
bruk av norske økosystemer.



NTP, Regjeringen vil som del av samferdselspolitikken 
bidra til at de nasjonale målene for naturmangfold nås. 

• Bidra til å oppnå eller opprettholde god tilstand i 
økosystemene 

• Sikre at ingen arter eller naturtyper utryddes 
som følge av etablering og drift av 
samferdselsanlegg 

• Der det er relevant, bidra til å bedre utviklingen 
for nært truede arter og naturtyper



NTP, Regjeringen vil:

• Legge vekt på at nye samferdselsanlegg ikke 
planlegges gjennom eksisterende verneområder 
eller områder med nasjonale naturverdier 

• Sikre at skade så langt som mulig unngås, før 
avbøtende tiltak, restaureringstiltak eller økologisk 
kompensasjon vurderes



Prioritering - naturmangfold



Samfunnsøkonomisk analyse = samlet vurdering av 
prissatte og ikke prissatte konsekvenser

• Prissatte konsekvenser: klima, reisetid, støy, forurensning, 
budsjettvirkning, skatte kost m.m.

• Ikke prissatte konsekvenser: Naturmangfold, landskapsbilde, 
friluftsliv, kulturarv m.m

Kriteriet for om et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt er 
at: 

Summen av fordeler er større enn summen av ulemper 
for samfunnet



Hordfast, konsekvenser for miljø og naturmangfold

• Det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid. 
• 40 viktige naturtyper av nasjonal/internasjonal verdi som vi har 

et særskilt forvaltningsansvar for vil bli rammet. 
Det vil være et brudd på:

• FN konvensjonen
• Naturmangfoldsloven
• Nasjonale strategi «Natur for livet».

I tillegg vil det være brudd på lovverk knyttet til kulturminner, 
friluftsliv og landskapsinngrep



Hordfast må stoppes! Prosjekt, samfunnsmål, 
effektmål og trasevalg må vurderes på nytt!


