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Abstract

T)is article analyses if t)e mana(ement of Nor-
way s irst marine national park, Ytre Hvaler nas-
jonalpark, is in compliance wit) t)e Nature Man-
a(ement “ct of  June  no.  and fulils t)e 
re(ulation t)at creates t)e protected area. Furt)er-
more, t)e article examines if t)ere is compliance 
between law, re(ulation and practice, especially in 
situations w)ere t)e decisions of t)e aut)ority may 
directly afect t)e unique nature of t)e national 
park. T)ese aspects are of (reat interest, especially 
since t)e c)allen(es and conlicts one may meet for 
marine protected areas may be quite diferent from 
t)e ones met for terrestrial )abitats and protected 
areas. First, t)e (oals for t)e mana(ement of t)e 
national park are discussed. Secondly, t)e article 
discusses w)at measures t)e mana(in( aut)or-
ity will )ave to implement in order to reac) t)ese 
(oals, and inally, cases from t)e local mana(in( 
aut)ority are discussed in order to )i()li()t )ow 
t)e mana(ement is followed t)rou() in practice. 
“n important question t)at arises is if t)e lon( term 
efects of t)e mana(ement practice will reac) its 
initial purpose to protect t)e area, or if t)e mana(e-
ment in fact is workin( a(ainst its purpose. 

 Student tilknytet det Juridiske fakultetet ved Universi-
tetet i Oslo. “rtikkelen er skrevet som en videreutviklin( 
av min masteropp(ave. Je( vil takke min veileder Ole 
Kristian Fauc)ald for svært verdifull o( ærli( tilbake-
meldin(. Eventuelle feil o( man(ler er naturli(vis mit 
e(et ansvar.

. Innledning

.  Innledning og problemstilling
I da( )ar Nor(e  nasjonalparker, blant dem 

sju på Svalbard…Når vi avrunder nasjonalpark-
planen, vil vi )a vernet  prosent av norsk 
natur. Da vil ikke )ovedansvaret len(er dreie se( 
om etablerin(, men om skjøtsel o( forvaltnin( av 
det vi )ar vernet .  

Sitatet får frem et vikti( poen(. Hva skjer 
med verneområdene eter at de er oppretet. Er 
det samsvar mellom lov o( den verneforskriften 
som oppreter verneområdet. Et annet spørsmål 
er om det er samsvar mellom lov, verneforskrift 
o( senere forvaltnin(spraksis når forvaltnin(s-
myndi()etene trefer vedtak som berører natur-
verdiene i et verneområde. Spørsmålene er inter-
essante der )vor man )ar kombinert landbasert 
o( marint områdevern, fordi konliktsituasjoner 
o( utfordrin(er som knyter se( til land ikke nød-
vendi(vis er tilsvarende for vann, o( vice versa. 

For å undersøke dete nærmere )ar je( fore-
tat en kvalitativ studie av skjønnsutøvelsen  i 

det som er Nor(es første marine nasjonalpark. 

 Iføl(e Direktoratet for naturforvaltnin( er antall nasjo-
nalparker i da( på ,  på fastlandet o(  på Svalbard.
 Sitatet er )entet fra tidli(ere statssekretær Heidi Søren-

sen Sosialistisk Venstreparti  i Miljøverndepartementet, 
publisert den . . , )tp //www.tv .no/ny)eter/
innenriks/)ar-vernet-en-sjettedel-av-nor(e- .
)tml . Lesedato . . .
 I artikkelen brukes ordet skjønnsutøvelse om forvalt-

nin(ens ad(an( til å (i tillatelser o( (odkjennin( eter 
verneforskriften, eller dispensasjon fra den.
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”ak(runnen for å opprete en marin nasjo-
nalpark var at Re(jerin(en ønsket å etablere 
et netverk av marine beskytede områder for å 
sikre representative, sære(ne, sårbare o( truede 
marine naturtyper o( naturverdier i norsk kyst 
o( )avområder  o( beskyte (jenværende kor-
allrev i norske farvann .5 Resultatet var at Ytre 
Hvaler nasjonalpark ble vernet . juni ,6 

med )jemmel i den tidli(ere naturvernloven.  Få 
da(er senere, den . juli  trådte naturman(-
foldloven nml.  i kraft, o( naturvernloven ble 
opp)evet, jf. nml. § . En av )ovedbe(runnel-
sene for ny lov var at naturvernloven ikke tok 
tilstrekkeli( )øyde for de utfordrin(ene vi i da( 
står overfor når det (jelder forvaltnin( av natur 
o( biolo(isk man(fold. 

Naturman(foldloven (ir et mer )el)etli(, 
lan(sikti( o( forpliktende re(elverk for å ivareta 
naturens man(fold.8 Et av målene med loven er å 
stanse tap av biolo(isk man(fold o( le((e til ret-
te for bærekrafti( bruk av naturen.  Når det (jel-
der )vilken betydnin( naturman(foldloven skal 
)a for eldre vernevedtak, (ir loven in(en klare 
si(naler, jf. nml. §  første punktum. Ordlyden 
kan forstås slik at bestemmelsene i naturman(-
foldloven ikke (jelder, o( at det blir et spørsmål 
om fremtidi( revisjon av verneforskriften for å 
brin(e den i samsvar med loven.  Forarbeidene 
(ir in(en konkret veilednin(, bortset fra å le((e 
til (runn at temaet kan re(uleres i forskrift.  

5 St. meld. nr.  -  Rent o( rikt )av s.  .
6 Forskrift om vern av Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler 
o( Fredrikstad kommuner, sstfold verneforskriften . 
Vedtat ved kon(eli( resolusjon den . juni  nr. .
 Lov om naturvern naturvernloven  av . juni  

nr. .
8 Ot. prp. nr  -  Om lov om forvaltnin( av 
naturens man(fold s.  .
 Lov om forvaltnin( av naturens man(fold nml.  av 

 juni.  nr.  § .
 Om naturman(foldlovens betydnin( som ramme for 

vernet eter eldre verneforskrifter se ”acker,  Na-

turmangfoldloven Kommentarutgave s.  .
 Ot.prp. nr.  -  s.   pkt.  . .

På den annen side vil Grunnloven §  om for-
bud mot tilbakevirkende kraft troli( ikke )a en 
like tun(tveiende betydnin( ved forvaltnin(en 
av naturens man(fold. Videre taler )ensynet til 
klare, efektive o( forutsi(bare re(ler sterkt for at 
det er bestemmelsene i naturman(foldloven som 
(jelder. I artikkelen er loven brukt som en vikti( 
tolknin(sfaktor. 

For å inne ut om praksis er i samsvar med 
lov o( forskrift når forvaltnin(smyndi()etene 
trefer vedtak i et verneområde, drøftes tre )o-
vedtemaer i denne artikkelen  )vilke mål som 
li((er til (runn ved forvaltnin(en punkt , vir-
kemidler man )ar for å nå målene punkt , o( 
)vordan forvaltnin(smyndi()etene for)older 
se( til disse rammene (jennom skjønnsutøvelsen 
i praksis punkt . Når det kommer til praksis, er 
et sentralt spørsmål i artikkelen om skjønnsutø-
velsen på sikt vil bidra til at det skjer en ut)ulin( 
av verneformålet for nasjonalparken. 

.  Et komparativt perspektiv
Underveis i artikkelen foretas mindre sammen-
li(nin(er med svensk o( dansk forvaltnin(. Sam-
menli(nin(en er ikke ment å være utømmende, 
o( (jøres for å sete norsk forvaltnin( inn i et bre-
dere perspektiv.

Ytre Hvaler nasjonalpark dekker et areal på 
ca.  km , )vorav ca.  km  er sjøareal.  Det 
vil si at ca.  % av det vernede areal li((er i )a-
vet. Området er vurdert til å )a en stor verdi for 
friluftslivet både lokalt, re(ionalt o( i nasjonal 
sammen)en(.  En rekke av artene som lever )er 
er ført opp i den norske rødlisten over truete o( 
sårbare arter, eller arter som er i tilbake(an(. Det 
er o(så man(e sjeldne o( verdifulle naturtyper i 
området.  I nasjonalparken forvaltes blant annet 
et av verdens største kjente innenskjærs kaldt-

 Verneforskriften §  annet ledd.
 Kon(eli( resolusjon  s.  .
 Kon(eli( resolusjon  pkt . . 
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vannskorallrev, Tislerrevet.  Med tilstøtende 
(rense til Ytre Hvaler, )ar man på svensk side 
Koster)avets nationalpark. Her omfater vernet 
nesten  km , )vorav ca. % li((er i )avet.  

Ytre Hvaler o( Koster)avet ut(jør et sammen-
)en(ende system, o( områdene er svært like med 
tanke på artsman(fold, undersjøiske )abitater o( 
landskapstyper. De er de første nasjonalparkene 
med marint fokus både i Sveri(e o( i Nor(e.

I Danmark inner vi et tilsvarende område, 
Nationalpark Vade)avet. Parken inne)older et 
av verdens mest verdifulle tidevannsområder.  

Området )ar ikke fåt benevnelsen marin nasjo-
nalpark, men ved å dekke et areal på ca. .  
km , )vorav ca. .  km  er sjøareal, er det i 
praksis en marin nasjonalpark. 

.  Forvaltningen
Ordet forvaltnin(  er tvetydi(.  Noen (an(er 
sikter det til den virksom)et som skal forvaltes. 
“ndre (an(er sikter det til de typiske forvalt-
nin(sor(anene, slik som Kon(en re(jerin( , de-
partementer o( direktorater, kommuner o( fyl-
keskommuner. In(en av de to betydnin(ene )ar 
en skarp (rense. Når ordet forvaltnin(  brukes 
i denne artikkelen, sikter je( til den virksom)et 
som skal forvaltes, med mindre annet kommer 
frem av sammen)en(en.

For å sikre en bedre måloppnåelse i mil-
jøvernpolitikken vedtok Re(jerin(en i  at 
nasjonalparker skal forvaltes lokalt, (jennom 
politiske sammensate or(aner.  Ytre Hvaler 

 Kon(eli( resolusjon  s.  .
 Länsstyrelsen Västra Götalands Län. 

)ttp //projektwebbar.lansstyrelsen.se/koster)avet/
Sv/om-nationalparken/Pa(es/index.aspx . Lesedato 

. . .
 Plan for Nationalpark Vade)avet  s.  .
 Eck)of o( Smit),  Forvaltningsret s.  .
 Det er Direktoratet for naturforvaltnin( som fastset-

ter )vem som er forvaltnin(smyndi()et i Ytre Hvaler 
nasjonalpark, jf. verneforskriften § . I val(et av forvalt-
nin(smodell )ar Re(jerin(en vektla(t at forvaltnin(en 
skal være kunnskapsbasert, lokalt forankret o( bidra til 

nasjonalpark forvaltes i da( av et lokalt forvalt-
nin(sstyre. Forvaltnin(en omfater summen 
av de opp(aver man får ved at nasjonalparken 
er oppretet .  Det kan innebære spørsmål om 
tolknin( av verneforskriften, av(jørelser i enkelt-
saker om tillatelser o( (odkjennin( eter verne-
forskriften, eller dispensasjon fra den. Videre kan 
det innebære å (i informasjon om verneforskrif-
ten o( verneverdiene i området, eller å foreta 
skjøtsel av verneområdet. Selv om forvaltnin(s-
myndi()etene )ar en viss fysisk rådi()et ved å 
foreta skjøtsel, jf. nml. § , )ar de i ut(an(spunk-
tet in(en positiv rådi()et over verneområdene.  

Ved forvaltnin(en av Ytre Hvaler nasjonalpark 
le((er loven opp til at forvaltnin(smyndi()eten 
skal utarbeide en forvaltnin(splan for området. 
Planen skal vise )vordan de tenker å bruke den 
kompetansen verneforskriften (ir.

I Sveri(e forvaltes nasjonalparkene av et 
forvaltnin(skontor,  o( i Danmark av et fond 
o( en nasjonalparkbestyrer.  I Sveri(e baserer 
man se( på en såkalt adaptiv forvaltnin(. Det 
innebærer at man säter mål för skydd oc) 
förvaltnin(, beslutar om åt(ärder för at uppnå 
dessa mål, kontinuerli(t övervakar utvecklin(en 
av målen oc) justerar åt(ärderna om målen inte 
uppnås . Kompetansen til forvaltnin(en av Kos-
ter)avet (år ut på å förvalta Koster)avets na-

en mest muli( en)etli( forvaltnin(. Se St.prp.nr.  -
 for Miljøverndepartementet budsjetåret , 

s.  , som le((er (runnla(et for et lokalt forvalt-
nin(sstyre.

 ”acker,  Naturmangfoldloven Kommentarutgave 

s.  .
 Jf. eks. Rt.  s.    o( Rt.  s.   .
 ”acker,  Innføring i naturressurs- og miljøret s.  .
 Skötselsplan for Köster)avets Nationalpark s. . 
 Lov om nationalpark §§  o( . Her er det vikti( å 

understreke at den danske lov om nationalpark )ovedsa-
keli( inn)older prosessuelle re(ler knytet til utpeknin( 
o( planle((in( for nasjonalparkene, o( dermed få for-
pliktelser for forvaltnin(en. De bindende restriksjonene 
er å inne i bekendt(ørelse /  om frednin( o( 
vildtreservat i Vade)avet .
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tionalpark enli(t fastställd skötselplan oc) med-
delade föreskrifter .  Nasjonalparkbestyrelsen 
i Danmark )ar, til forskjell fra norsk o( svensk 
forvaltnin(smyndi()et, in(en myndi()etskom-
petanse.  Gjennomførin(en av forvaltnin(en av-
)en(er i lan(t større (rad av at (runneiere inn(år 
frivilli(e aftaler om naturbevarin(, naturpleje, 

drift, natur(enopretnin(, styrkelse af kultur)is-
toriske værdier o( ofentli()edens ad(an(  med 
det ofentli(e.  Forvaltnin(en av danske nasjo-
nalparker skiller se( på den måten noe fra svensk 
o( norsk forvaltnin(.  

Likt for forvaltnin(smyndi()etene i de tre 
landene er at de tar ut(an(spunkt i lov o( for-
skrift. I Nor(e o( i Sveri(e er forvaltnin(splan o( 
skjøtselsplan et vikti( )jelpemiddel,  mens Dan-
mark benyter en såkalt nationalparkplan .  

Felles er at planen  inne)older rammer for 
etablerin( o( utviklin( av nasjonalparken i sin 
)el)et. Den )ar imidlertid in(en direkte rets-
virknin( overfor (runneiere eller andre myndi(-
)eter. I Nor(e er forvaltnin(splanen, som nevnt, 
et vikti( )jelpemiddel ved at den skal utdype o( 
realisere formålet med vernet.  Utkast til forvalt-
nin(splan skal derfor le((es frem samtidig med 
vernevedtaket, jf. nml. §  tredje ledd. For Ytre 
Hvaler foreli((er det in(en endeli( forvaltnin(s-
plan. Nå, over tre o( et )alvt år eter at området 
ble vernet som nasjonalpark, foreli((er det kun 

 Skötselsplan for Köster)avets Nationalpark s. .
 Plan for nationalpark Vad)avet  s.  .
 Lov om nationalpark §  første ledd.
 Her må det understrekes at Vade)avet o(så er utpekt 

som et Natura  område, o( dermed omfatet av Na-
tura -planer for forvaltnin( av området, jf. miljø-
målsloven. Videre er det fastsat særli(e bestemmelser 
i bekendt(ørelse om frednin( o( vildtreservat i Vade-
)avet.

 I Nor(e bruker man både forvaltnin(splan o( skjøt-
selsplan. I Sveri(e bruker man kun skjøtselsplan, som er 
det samme som den norske forvaltnin(splan. 

 Plan for nationalpark Vad)avet .
 Ot.prp. nr.  -  s.   pkt.  . . .

et forslag til forvaltnin(splan. Til sammenli(nin( 
ikk Sveri(e sin skjøtselsplan knappe fem måne-
der eter at Koster)avet ble oppretet.  

. Bevaringsmål

.  De overordnede mål i naturmangfold
loven

I Nor(e an(ir naturman(foldloven de overord-
nede målene for områdevern, mens vernefor-
skriften an(ir det nærmere formålet o( )vilken 
tilstand som ønskes oppnådd med vernet, jf. 
nml. §  annet ledd første punktum. Et av må-
lene med å verne områder i Nor(e er at det skal 
bidra til bevarin( av naturtyper, landskap, arter 
o( (enetisk man(fold, jf. nml. §  første ledd 
bokstav a o( b. Som nasjonalpark kan man ver-
ne større naturområder som inne)older sære(ne 
eller representative økosystemer eller landskap, 
o( som er uten tyn(re naturinn(rep, jf. nml. §  
første ledd. “nnet ledd le((er til (runn at  I 
nasjonalparker skal in(en vari( påvirknin( av 
naturmiljø eller kulturminner inne sted, med 
mindre slik påvirknin( er en forutsetnin( for å 
ivareta verneformålet . Første ledd seter krav 
til områdets kvalitet, mens annet ledd seter en 
skranke for )vilke )andlin(er som kan tillates i 
en nasjonalpark. Det sentrale )er er å fastslå om 
bestemmelsen er absolut i den forstand at for-
valtnin(smyndi()eten ikke kan (i dispensasjon 
fra den. Spørsmålet er derfor )va som er en va-
ri( påvirknin(  i en nasjonalpark. 

En naturli( språkli( forståelse taler for at 
naturmiljøet skal bli ved sit , altså ikke endres. 
Mens det å oppføre en )yte i en nasjonalpark for 
eksempel vil anses som en vari( påvirknin(, vil 
på den annen side oppsetin( av telt ikke være 
det. Det å anle((e en teltplass kan derimot letere 
tenkes å være et tvilstilfelle. Forarbeidene til na-
turman(foldloven le((er til (runn at bruken av 

 Nasjonalparken ble vernet den .mars  o( skjøt-
selsplanen kom den .au(ust .
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utrykket innebærer at all vedvarende virksom-
)et skal være forbudt i en nasjonalpark. Visse 
former for )østin(, skånsom tilretele((in( for 
turisme med sikte på å oppleve natur, o( i noen 
tilfeller slåt eller beite, kan fremdeles inne sted. 
Det skal imidlertid være forbudt å føre opp nye 
by(nin(er.  

”estemmelsen seter på den måten opp et 
minimumsvern.  Det vil si at forvaltnin(smyn-
di()eten ikke kan (i dispensasjon eter nml. § , 
dersom det kommer i strid med nml. § . Tiltak 
som man ønsker å (jennomføre må alltid ligge 

innenfor de rammene som naturman(foldloven 
trekker opp for nasjonalparkvern. Dersom det 
ikke er samsvar, o( saken kommer opp for dom-
stolene, er resultatet at vedtaket må setes til side 
som u(yldi(. 

.  Bevaringsmål i verneforskriften
Målet med vern av Ytre Hvaler er å bevare et 
e(enartet, stort o( relativt urørt naturområde 
ved kysten i sørøst-Nor(e, bevare et undersjøisk 
landskap med variert bunntopo(rai, bevare øko-
systemer på land o( i sjø med naturli( forekom-
mende arter o( bestander, kystlandskap med 
sjøoverlate o( )avbunn med korallrev, )ard- o( 
bløtbunn.  Videre skal allmenn)eten (is anled-
nin( til naturopplevelse (jennom utøvelse av 
tradisjonelt o( enkelt friluftsliv med liten (rad 
av tilretele((in(.

Til sammenli(nin( er formålet med Koster-
)avet å bevara et särprä(lat oc) artrikt )avs- 
oc) skär(årdsområde samt an(ränsande land-
områden i väsentli(en oförändrat skick.  For 
Vade)avet er formålet blant annet å bevare, 
styrke o( udvikle naturen, dens man(foldi()ed, 

 Ot.prp. nr.  -  s.  .
 ”acker,  Naturmangfoldloven Kommentarutgave 

s.  .
 Verneforskriften § .
 Formålet frem(år ikke av forskriften, men av skjøt-

selsplanen s.  .

sammen)æn( o( dynamik, især for de interna-
tionalt betydnin(sfulde lavvandede )avområ-
der, vadelader, marsken(e o( øvri(e kystnære 
naturarealer .

Et sentralt spørsmål, for alle de tre lan-
dene, er )va som li((er i utrykket bevaring . 
I ut(an(spunktet bør det innebære at naturen 
forvaltes med sikte på å ivareta den naturli(e 
utviklin( av økosystemene, uten noen form for 
menneskeli( påvirknin(. Det faktum at arter o( 
naturtyper )ele tiden er i en prosess, taler for at 
formålet er å ta vare på denne dynamikken. Slikt 
set vil naturen fortsete å være relativt urørt. 
Skjøtsel kan imidlertid i visse tilfeller være )elt 
nødvendi(, o(så der det er tale om å la naturen 
(å sin (an(, for eksempel ved tiltak for å jerne 
fremmede arter. Ved bevarin( av kulturlandska-
pet vil man være direkte av)en(i( av fortsat 
bruk, i o( med at det ellers risikerer å (ro i(jen.  

Slik set kan det være forskjelli(e forutsetnin(er 
for å bevare naturverdiene i et område. 

For Ytre Hvaler le((er verneforskriften til 
(runn at man skal bevare økosystemer, o( iva-
reta arter o( bestander som forekommer naturli( 
på land o( i sjøen. In(en enkeltarter nevnes i for-
målsbestemmelsen. Derimot nevnes tre marine 
naturtyper, korallrev, )ard- o( bløtbunn. Et slikt 
fokus i formålsbestemmelsen (ir dem en priori-
tet i forvaltnin(en. Sammenli(net med Sveri(e 
o( Danmark, (år Nor(e len(re i å presisere for-
målet. Verneforskriften (ir imidlertid in(en klar 
o( entydi( deinisjon av )vilken tilstand som øn-
skes oppnådd med vernet. Den (ir )eller in(en 
direkte resultatforpliktelse. Nml. §§  o(  må 
derfor benytes i tolknin(en av )va som li((er 
av bevarin(smål i verneforskriften.

 ”ekendt(jørelse om nationalpark Vade)avet §  første 
ledd.

 Hå(var o( ”erntsen  Økologi og miljøvern s.  .
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.  Forvaltningsmål i naturmangfoldloven
Nml. §§  o(  an(ir samlede o( lan(sikti(e 
forvaltningsmål for naturtyper o( arter. I en na-
sjonalpark er ivaretakelsen av naturman(foldet 
)ovedfokuset o( formålet med vernet. Det vil 
si at når forvaltnin(smålene i nml. §§  o(  er 
(enerelle o( (jelder for alle naturtyper o( arter i 
Nor(e, taler (ode (runner for at de (jelder ekstra 

strengt i et område vernet som nasjonalpark.
Verneforskriften (år lan(t i å spesiisere at 

det er et mål å bevare naturtypene korallrev, 
)ard- o( bløtbunn. Gjennom nml. §  innebærer 
det at man(foldet av naturtypene skal ivaretas 
innenfor deres naturli(e utbredelsesområder, o( 
med det artsman(foldet o( de økolo(iske proses-
ser som kjennete(ner den enkelte naturtype. For 
naturtypene som innes i Ytre Hvaler innebærer 
det at et kvalitativt o( et kvantitativt element skal 
være oppfylt.  Det vil si at naturtypene skal in-
nes med et tilstrekkeli( antall lokaliteter o( are-
alomfan(, o( at den økolo(iske kvaliteten skal 
være (od. 

“nnet punktum le((er til (runn at økosys-
temers funksjon, struktur o( produktivitet skal 
ivaretas. Det vil si at naturen både kan (å sin 
(an( o( at aktiv forvaltnin( kan inn(å i be(repet. 
skosystemers funksjon, struktur o( produktivi-
tet, er dynamiske be(reper som kan beskrive den 
naturli(e utviklin(en i et område.  Gjennom iva-
retakelse av parametrene kan en si noe om den 
økolo(iske tilstanden i nasjonalparken er (od. 

 Nml. §§  o(  viser til en for)oldsmessi()etsvurde-
rin(. Det vil si at tiltak som vurderes i ut(an(spunktet 
skal avveies mot andre vikti(e samfunnsinteresser, jf. 
nml. § . For)oldsmessi()etsvurderin(en knytet til 
andre samfunnsinteresser vil imidlertid ikke komme inn 
ved forvaltnin(en av en nasjonalpark. ”e(runnelsen er 
at lov(iver på for)ånd )ar foretat en avveinin( mellom 
bruk o( vern, o( kommet til at naturverdiene skal kom-
me foran brukerinteresser.

 Ot.prp. nr.  -  s.   pkt.  . . . .
 Ot.prp. nr.  -  s.  , merknader til § .

Som et av de første landene i Europa )ar 
Nor(e utarbeidet en rødliste for naturtyper. Kri-
teriet for å komme med er at naturtypen står i 
fare for å forsvinne, uav)en(i( av om det skjer 
(jennom naturli(e eller menneskeskapte proses-
ser.  Risikovurderin(en by((er blant annet på 
om det er arealreduksjon, om naturtypen )ar 
be(renset antall lokaliteter, om naturtypen in-
nes på svært få lokaliteter, eller om tilstanden er 
vesentli( endret.  Listen (ir en samlet vurderin( 
av sannsynli()eten for at en naturtype skal for-
svinne. Da forvaltnin(smyndi()etene forutsetes 
å (jøre selvstendi(e vurderin(er, vil ikke listen 
alene være nok til å (jøre prioriterin(er for na-
sjonal forvaltnin( av naturtyper. Likevel kan den 
være med på å (i vikti(e retnin(slinjer.  

Forvaltnin(smålet for arter er at de o( deres 
(enetiske man(fold skal ivaretas på lan( sikt, 
slik at de kan forekomme i levedykti(e bestan-
der i sine naturli(e utbredelsesområder, jf. nml. 
§ . Forvaltnin(smålet (jelder eter ordlyden (e-
nerelt, for alle arter, uanset om arten )ar en di-
rekte nyteverdi for mennesker eller ikke.  I for-
arbeidene er det la(t til (runn at det skal oppnås 
en (od tilstand.  Spørsmålet er )va som menes 
med (od . Dete kan i enkelte tilfelle være van-
skeli( å besvare, o( vil kunne variere fra art til 
art. Det som kan sies med sikker)et er at når man 
trefer et forvaltnin(svedtak, som kan påvirke 
artene eller deres leveområder, skal bevarin(s-

 Korallrev er plassert som sårbar i Norsk rødliste for 
naturtyper  s.  . 

 “rtsdatabanken, nasjonal kunnskapskilde for biolo-
(isk man(fold )tp //www.artsdatabanken.no/art“rti-
cle.aspx?m= . Lesedato  . . .

 I  ble det innført et nyt verktøy i norsk forvalt-
nin(, en naturindeks . Den skal (i et bilde av utviklin-
(en av man(foldet i norsk natur o( bidra til å måle om 
tap av arter stanser. Indeksen kan knytes opp til den ju-
ridiske drøftelsen, ved at alle de store økosystemene o( 
alle områder i Nor(e skal )a en positiv utviklin( fra  
o( frem over i tid.

 Ot.prp. nr.  -  s.  . 
 Ot.prp. nr.  -  s.  .
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målet le((es til (runn slik at artene fortsat kan 
forekomme i levedykti(e bestander i sit natur-
li(e utbredelsesområde. Når det trefes et vedtak 
som kan virke inn på om målene nås, må det tas 
)ensyn til forvaltnin(smålene i naturman(fold-
loven o( unn(å at vedtaket får et inn)old som 
(jør det vanskeli( å nå målene. 

Videre kan )va som menes med (od  
knytes opp mot Norsk rødliste for arter.  For 
at arter skal )avne på listen vurderes blant annet 
om arten er i bestandsned(an(, om det innes 
få individer, eller om arten kun innes på et lite 
område.  “rter som klassiiseres til en av kate-
(oriene utdødd, utdødd i vill tilstand, re(ionalt 
utdødd, kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nær 
truet eller dataman(el, benevnes som rødlistear-
ter.  Selv om forarbeidene le((er til (runn at det 
ikke er noen automatikk i at en art som beinner 
se( på rødlisten, skal få et særskilt vern eter na-
turman(foldloven, er listen et vikti( verktøy ved 
forvaltnin(en, da den danner et fa(li( (runnla(. 

I Ytre Hvaler innes det rundt  rødlistear-
ter.  Hvor man(e av dem som beinner se( i det 
marine miljøet )ar je( ikke funnet opplysnin(er 
om, o( årsaken kan være at arbeidet med å kart-
le((e det marine man(foldet er vanskeli(ere enn 
på land. På svensk side vises det imidlertid til 
at antalet marina rödlistade arter undanta(et 
få(lar  som är funna eller troli(en inns i Koster-
)avet är  stycken vilket innebär at  % av 
alla )itills rödlistade svenska marina arter inns 

 Rødlistevurderin(ene er (jort med ut(an(spunkt i 
IUCN sine retnin(slinjer. De inkluderer et set av kate-
(orier, som er en (ruppert ran(erin( av arter i for)old til 
vurdert risiko for at de skal dø ut, o( et set av kriterier 
som brukes for å fastsete )vilken kate(ori en art til)ører. 
Formålet er å oppnå en så standardisert o( objektiv risi-
kovurderin( som muli(.

 “rtsdatabanken, nasjonal kunnskapskilde for biolo-
(isk man(fold )tp //www.artsdatabanken.no/“rticle.
aspx?m= &amid= . Lesedato  . . .

 Norsk rødliste for arter  s.  .
 Kon(eli( resolusjon. Verneplan for Ytre Hvaler s. . 

i Koster)avets nationalpark.  Sammenli(net 
med Sveri(e innes det et dårli(ere kunnskaps-
(runnla( for de marine artene som lever i Ytre 
Hvaler. ”e(renset detaljkunnskap om utbredel-
sen av enkeltarter i det marine miljøet medfører 
at det lokale forvaltnin(sstyret må le((e vekt på 
sentrale miljøretsli(e prinsipper, slik som føre-
var o( samlet belastnin(.  Dete kommer je( til-
bake til i punkt .

“vslutnin(svis bør det nevnes at vurderin-
(en av )va som li((er i (od  kan knyte se( 
opp mot )abitatdirektivet.  “rtikkel  bokstav 
i fastseter at en arts bevarin(sstatus anses for 
gunstig når data vedrørende bestandsudviklin-
(en af den på(ældende art viser, at arten på lan( 
si(t vil opret)olde si( selv som en levedy(ti( 
bestanddel af dens naturli(e levesteder, o( ar-
tens naturli(e udbredelsesområde )verken er i 
tilba(e(an(, eller der er sandsynli()ed for, at det 
inden for en overskueli( fremtid vil blive mind-
sket, o( der er o( sandsynli(vis fortsat vil være 
et tilstrækkeli(t stort levested til på lan( si(t at 
bevare dens bestande . Selv om )abitatdirektivet 
ikke er en del av EsS-avtalen, (ir direktivet vik-
ti(e si(naler over )va sla(s bevarin(smål man 
bør )a innenfor et verneområde.  

Konklusjonen av det som )itil er drøftet er 
at verneforskriften bærer pre( av å )a blit ved-
tat under den (amle naturvernloven. Den stil-
ler ikke opp klare mål o( (ir )eller in(en direkte 
resultatforpliktelse. Det er en svak)et at man i 

 Skjøtselsplan for Koster)avet s.  .
 Retspraksis )ar )envist til føre-var  som et alminne-

li( miljøretsli( prinsipp, o(så før naturman(foldloven 
trådte i kraft. Se eksempelvis RG.  s.  . Videre 
er økosystemtilnærmin( karakterisert som et alminne-
li( forvaltnin(sprinsipp for alle myndi()etsområder. Se 
St.meld. nr.  -  s.  .

 Rådets direktiv af .maj.  om bevarin( av natur-
typer samt vilde dyr o( planter. 

 Direktivet (ir vikti(e si(naler om )va som bør tillates 
innenfor et verneområde, jf. lovavdelin(ens utalelser 

- - .
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så stor (rad må benyte naturman(foldloven til 
tolknin( o( utfyllin( av )vilke mål som li((er til 
(runn for nasjonalparkvernet. En )ypotese er at 
man oppretet verneområdet ret før naturman(-
foldloven trådte i kraft netopp for å unn(å å (i 
klare mål i et område )vor man allerede )ar 
store nærin(s- o( bruksinteresser. Det å vedta 
nasjonalparken eter naturvernloven kan o(så 
)a medført større leksibilitet ved arbeidet med 
forvaltnin(splanen, o( de kompromissene som 
ser ut til å komme der. 

. Virkemidler

.  Innledning
Innlednin(svis nevnte je( at det er av interesse å 
se på forvaltnin(en i praksis når man )ar kom-
binert landbasert o( marint områdevern. Dete 
fordi konliktsituasjoner o( utfordrin(er som 
knyter se( til land ikke nødvendi(vis er tilsva-
rende for vann. Forarbeidene til naturman(fold-
loven le((er til (runn at det marine miljøet bør 
be)andles likt med det terrestre.55 Et interessant 
spørsmål er i så fall )vordan praksis for)older 
se( til dete. 

Sentralt i det føl(ende er å slå fast )vilke 
virkemidler det lokale forvaltnin(sstyret )ar for 
å nå de ovennevnte målene. Et spørsmål er )va 
sla(s vern verneforskriften (ir, i tille(( til det 
vernet som føl(er av nml. § . For Ytre Hvaler 
er virkemidlene fastsat i verneforskriften § , 
som deinerer den fremtidi(e bruken av nasjo-
nalparken. ”estemmelsen er by(d opp slik at 
)ovedre(elen om vern kommer først, før (ene-
relle unntak o( spesiikke tillatelser til inn(rep i 
verneområdet listes opp. I det føl(ende vil je( (å 
i(jennom )ovedre(elen om vern, før je( ser på de 
(enerelle o( spesiikke unntakene. 

55 Ot.prp. nr.  -  s.   pkt.  . . . .

.  Hovedregelen om vern
Ut(an(spunktet er at landskapet o( sjøbunnen 
er vernet mot inn(rep av en)ver art , jf. verne-
forskriften §  pkt. . . Spørsmålet er )va som er 
å anse som et inn(rep  i en nasjonalpark. 

Verneforskriften (år lan(t i å deinere )va 
et inn(rep er, ved at en rekke )andlin(er o( ak-
tiviteter listes opp. Samtidi( understrekes det at 
opplistin(en ikke er utømmende, slik at andre 
)andlin(er vil kunne falle inn under bestem-
melsen. “v(jørende er om tiltaket kan påvirke 
verneverdiene, o( et sentralt moment er om inn-
(repet kan påvirke landskapsbildet på land eller 
i sjøen. En vari( påvirknin( vil nok alltid kunne 
anses som et inn(rep. Motsat vil det som ikke 
kan påvirke verneformålet, )eller ikke omfates 
av be(repet. Ved at verneforskriften verner om 
det undersjøiske landskapet o( kystlandskapet 
med sjøoverlate, o( om økosystemer både på 
land o( i vann, taler (ode (runner for at restrik-
sjonsnivået for )va som ut(jør et inn(rep er likt 
for be((e miljøene. 

Hovedre(elen om vern av plantelivet (år 
ut på at all ve(etasjon på land o( i sjø er vernet 
mot skade o( ødele((else, jf. verneforskriften 
§  pkt.  . . En skade o( ødele((else  kan fore-
li((e når plantelivet blir forrin(et. Rent )ærverk 
o( mindre )andlin(er kan o(så omfates av be-
(repet. Når man ser )ovedre(elen opp mot ver-
neforskriftens formål, i sammen)en( med at en 
nasjonalpark ut(jør et stren(t vern, leder det til 
den konklusjon at det foreli((er et like stren(t 
restriksjonsnivå for plantelivet på land o( i det 
marine miljøet. 

Dyrelivet i nasjonalparken, )erunder )i, 
reir, )ekke-, yn(le- o( (yteplasser, er vernet mot 
skade o( unødi( forstyrrelse, jf. verneforskriften 
§  pkt. . . Den konkrete problemstillin(en er 
)va som ut(jør en skade o( unødvendi( for-
styrrelse . Det kan være en skade når dyrelivet 
blir forrin(et. ”ruken av ordet unødvendi( for-
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styrrelse  taler for at selv mindre alvorli(e )and-
lin(er faller inn under bestemmelsen. Hovedre-
(elen dekker i ut(an(spunktet kun )andlin(er 
som forrin(er dyrelivet på land o( i sjøen. Det er 
imidlertid ikke alltid slik at en enkelt )andlin( 
medfører en forrin(else, men at den set sammen 
med andre )andlin(er kan medføre at den sam-
lete belastnin(en blir for stor. Det kan være ak-
tiviteter som ikke direkte er re(ulert i vernefor-
skriften, men som likevel ut(jør en trussel mot 
naturen. Forsøplin( er et eksempel på en utfor-
drin( for dyrelivet. skt levestandard o( mer fri-
tid )ar medført økende båtraikk innenfor na-
sjonalparkens (renser. Dete, set i sammen)en( 
med en del nye  aktiviteter, som for eksempel 
kitin(, kan samlet set ut(jøre en skade o( unø-
di( forstyrrelse på dyrelivet. Her vil prinsippene 
om samlet belastnin( o( føre-var komme inn, jf. 
nml. §§  o( . Prinsippene, set opp mot na-
turman(foldloven o( verneforskriftens formål, 
tilsier at skade o( unødvendi( forstyrrelse  
ikke er be(renset til å bare ramme )andlin(er 
som faktisk fører til forrin(else av dyrelivet, men 
at det er tilstrekkeli( med en rimelig sannsynlighet 
for at det vil skje som føl(e av en )andlin(. Det 
tilsier o( at aktiviteter som ikke direkte er re(u-
lert i verneforskriften, likevel vil kunne falle inn 
under ordlyden.

Verneforskriften (år len(re enn nml. §  i å 
deinere )va som kan være en vari( påvirknin(. 
Ved å bruke ord som inn(rep , skade  eller 

ødele((else , o( ved å konkretisere en rekke 
)andlin(er, (ir verneforskriften det lokale for-
valtnin(sstyret et (odt virkemiddel ved at ter-
skelen for å tillate en )andlin( er )øy. Konklu-
sjonen er at inn(rep som kan skade eller forrin(e 
verneverdiene, som en klar )ovedre(el skal unn-
(ås eller be(renses. Dete ut(an(spunktet (jelder 
i like stor (rad både på land o( i vann. 

.  Generelle unntak
Tross den klare )ovedre(elen, o( selv om )o-
veddelen av vernet li((er i )avet, )ar ikke det 
marine miljøet i Ytre Hvaler nasjonalpark like 
omfatende restriksjoner som på land. I stedet er 
det oppretet marine soner , sone “ til E. For-
målet er å tilfredsstille verneformålet i nasjonal-
parken. Sone “ er det eneste stedet med faktiske 
restriksjoner på sjøbunnen, jf. verneforskriften 
§  pkt.  .  bokstav b. I for)old til det opprinneli-
(e )ørin(sforsla(et ble sone “ redusert fra ,  
km  til ,  km .56 Samlet set medfører en slik 
reduksjon en svekkelse av miljø)ensynet. Re-
duksjonen ble likevel (odtat (runnet ønske om 
fortsat efektivt iske i nasjonalparken.  I sone 
C o( D er ferdsel forbudt på enkelte )olmer i be-
(rensede tidsrom, jf. verneforskriften §  pkt.  . . 
I sone ” er det jaktforbud, jf. verneforskriften §  
pkt.  . . bokstav b, mens det i sone E er )asti(-
)etsbe(rensnin(er på  knop i enkelte områder, 
jf. verneforskriften §  pkt.  .  bokstav b.58 

Verneforskriften fastseter et (enerelt unntak 
om at )ovedre(elen, som verner om dyrelivet, 
ikke er til )inder for iske o( fan(st i sjøen, el-
ler jakt o( fan(st på land, jf. verneforskriften §  
pkt.  .  bokstav a o( b. Vernet er derfor ikke til 
)inder for at man isker med trål i nasjonalpar-
ken. Forarbeidene til verneforskriften le((er til 
(runn at vernet ikke er til )inder for iske med 
aktive redskaper, under den forutsetnin( at det 
ikke påfører or(anismer o( strukturer på )av-

bunnen skade.  Likevel kommer det frem at det 
ikke sees bort fra at skader fortsat vil kunne 
inntrefe i forbindelse med trålin( .  

I forsla( til forvaltnin(splan er det sat som 
mål at det marine miljøet skal utnytes som en 
ressurs for iskerinærin(en innefor rammene av 

56 Kon(eli( resolusjon  s.  .
 Kon(eli( resolusjon  s.  .

58 Kon(eli( resolusjon  s.  ,  o( s.  .
 Kon(eli( resolusjon  s.  .
 Kon(eli( resolusjon  s.  .
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verneformålet. På den annen side kommer det 
frem at det er en utfordrin( å utvikle et miljø-
vennli( iske.  I forbindelse med at det anses 
som en utfordrin( å utvikle et miljøvennli( is-
ke, vises det til Vade)avet )vor føl(ende tiltak 
er innført i forbindelse med rekeiske  For at 
markere rejeiskeriet som bæredy(ti(t vil Dan-
marks Fiskeriforenin( (ennemføre en såkaldt 
MSC-certiicerin( i løbet af planperioden, så 
forbru(erne kan være sikre på, at produktet er 
isket på bæredy(ti( vis. Dete miljømærke (i-
ves for en -åri( periode o( stiller bl.a. krav om, 
at iskeriet ikke må beskadi(e økosystemet el-
ler )avmiljøet. Undervejs er der lere muli()e-
der for at tilpasse iskeriet, )vor det evt. ikke er i 
stand til at over)olde kravene. Hvis ændrin(erne 
ikke kan dokumenteres, mister iskerne reten til 
miljømærket.  Rekeiske er så vidt je( vet ikke i 
strid med det danske nasjonalparkvernet. 

Det sentrale )er blir å stille føl(ende spørs-
mål  Er trålin( i Ytre Hvaler å anse som en vari( 
påvirknin( , o( dermed i strid med nml. § ? 

Trålin( er en aktivitet )vor man sleper is-
keredskaper mot bunnen. Fiske med aktive 
bunnredskaper bunntrål eller eventuelt annet 
iskeredskap som slepes mot bunnen , er antat 
å være den største kjente trusselen mot enkelte 
av naturtypene som innes i nasjonalparken, 
)erunder korallrev.  Det er anslåt at mellom en 
tredjedel o( )alvparten av dypvannskorallene 
som innes lan(s Norskekysten, er skadet eller 
ødela(t som føl(e av bunntrålin(.  “ktiviteten 
påvirker naturmiljøet, o( er en trussel mot na-
turtypene. Det må derfor relativt kort kunne slås 
fast at trålin( er å anse som et inn(rep. Spørsmå-
let om det er en vari( påvirknin( kan imidlertid 
være noe vanskeli(ere å slå fast. 

 Kon(eli( resolusjon  s.  .
 Plan for Nasjonalpark Vade)avet s.  .
 DN-rapport -  pkt.  .
 St. meld. nr.  -  s.  .

På den ene siden er det en aktivitet )vor mye 
av påvirknin(en (radvis vil forsvinne dersom 
aktiviteten opp)ører. Dete taler mot at det er en 
vari( påvirknin(. På den annen side blir korall-
rev, )ard- o( bløtbunn svært ne(ativt påvirket 
av trålin(. Påvirknin(en fra trålin( antas å )a økt 
innenfor nasjonalparkens (renser den senere tid 
i forbindelse med intensiverin( av nærin(en, o( 
at instrumenter o( redskaper er blit moderni-
sert.65 Et tun(tveiende ar(ument for at det er en 
vari( påvirknin( er at korallrev )ar en lan(som 
vekst o( at de er svært sårbare. I noen tilfeller 
kan ta år)undrer før de by((es opp i(jen eter 
ne(ativ påvirknin(.66 Den lave vekst)asti()eten 
til koraller tilsier at en bør være yterst forsik-
ti( med å tillate aktiviteter som kan skade dem, 
o( at et stren(t føre-var-prinsipp skal le((es til 
(runn ved forvaltnin(en av koraller o( svampe-
samfunn.  

Eter en konkret )el)etsvurderin(, )vor je( 
le((er av(jørende vekt på korallrevene o( kor-
allsko(enes betydnin( i økosystemet, deres sår-
bar)et o( tilstand, er min konklusjon at trålin( i 
Ytre Hvaler nasjonalpark er å anse som en vari( 
påvirknin(. 

Ved at nml. §  lovfester et minimumsvern 
o( seter en absolut (rense for )va sla(s type ak-
tivitet man kan tillate i en nasjonalpark, kommer 
trålin( direkte i strid med dete minimumsvernet. 
Det kommer o(så i strid med formålet i vernefor-
skriften om å bevare det undersjøiske landskapet 
o( )avbunnen med korallrev, )ard- o( bløtbunn. 
I den sammen)en( viser je( til de internasjonale 
IUCN retnin(slinjene, )vor føl(ende le((es til 
(runn  Cate(ory II68 areas present a particular 

65 Forsla( til Forvaltnin(splan s.  .
66 Korallrevrapport  s.  .

 St. meld nr.  -  s.  .
68 Cater(ory II brukes som en beskrivelse om nasjonal-
parker. For nærmere informasjon se  IUCN Guidelines 
for “pplyin( Protected “rea Mana(ment Cate(ories 

 s.  .
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c)allen(e in t)e marine environment…T)is is be-
cause many )uman activities even undertaken at 
low levels suc) as is)in(  are now reco(nised 
as causin( ecolo(ical draw-down on resources, 
and are t)erefore now seen as incompatible wit) 
efective ecosystem protection. W)ere suc) uses 
cannot be actively mana(ed in a cate(ory II area 
to ensure t)e overall objectives of ecosystem pro-
tection are met, consideration may need to be (i-
ven to w)et)er any take s)ould be permited at 
all.  

Iføl(e retnin(slinjene kan selv enkle aktivi-
teter, slik som iske, være en utfordrin( for re-
striksjonsnivået i en marin nasjonalpark. Dersom 
aktiviteten kommer i konlikt med verneformå-
let, skal det vurderes om aktiviteten kan fortsete 
innenfor verneområdet.

IUCNs retnin(slinjer er ikke retsli( binden-
de. Videre er de utviklet i et internasjonalt per-
spektiv o( ikke fullt ut tilpasset norske for)old. 
Likevel le((er forarbeidene til naturman(foldlo-
ven til (runn at  [d]et anses …  som en fordel å 
tilnærme norsk ret til retnin(slinjene .  

Det (enerelle unntaket medfører at det skjer 
en direkte ut)ulin( av formålet med vernet. En 
naturli( konsekvens av det stren(e minimums-
vernet eter nml. § , er at det må (å foran ved en 
eventuell konlikt, slik at verneforskriften setes 
til side. Et annet spørsmål er om verneforskrif-
ten må setes til side som u(yldi( på dete punkt, 
dersom det blir reist sak for domstolene. Flere 
tun(tveiende (runner taler eter mit skjønn for 
at svaret på dete er ja. 

Et annet eksempel på de (enerelle unnta-
kene er motorferdsel til sjøs. Motorferdsel er 
en )andlin( som kan )a ne(ativ påvirknin( på 
landskapet, plantelivet, dyrelivet o( friluftslivet. 
På land er aktiviteten re(ulert som et inn(rep, jf. 

 IUCN Guidelines for “pplyin( Protected “rea Mana(-
ment Cate(ories  s.  .

 Ot.prp. nr.  -  s.   pkt.  . . .

verneforskriften §  pkt.  .  bokstav a. Det mari-
ne miljøet )ar in(en tilsvarende restriksjoner. En 
utfordrin( med en slik forskjell er at antall fritids-
båter stadi( øker i omfan(. Det medfører økt støy 
o( et økt konliktnivå mellom ulike (rupper som 
bruker området. På sikt kan det (i større fare for 
ulykker i det marine miljøet. Med et stort antall 
fritidsbåter o( man(e besøkende, vil støy kunne 
fremstå som et uønsket resultat når målet er (ode 
naturopplevelser. Det kan o(så være skadeli( for 
enkelte av artene som lever i nasjonalparken. Det 
ble derfor vurdert å etablere områder i det ma-
rine miljøet )vor all motorferdsel på sjøen skulle 
forbys, blant annet av )ensynet til still)et o( ro. 
Forsla(et ble imidlertid ikke (jennomført, med 
den be(runnelse at naturvernloven ikke (a )jem-
mel til det.  

Enkelte vil kanskje ar(umentere med at det 
er lite )ensiktsmessi( å innføre like stren(e re-
striksjoner i )avet som på land når det (jelder 
motorferdsel. Som et motsvar vises det til at 
Koster)avet )ar innført det som kalles tysta 
områder , )vor motorisert ferdsel på sjøen er 
forbudt.  Et slikt forbud samsvarer med tanken 
om at en nasjonalpark er et område )vor man 
kan dra for å komme i kontakt med naturen. Et-
tersom vurderin(en i da( skal knyte se( til na-
turman(foldloven, bør tilsvarende virkemiddel 
vurderes på nyt i Ytre Hvaler. 

Konsekvensene av å verne et område som 
nasjonalpark er at lov(iver på for)ånd )ar fore-
tat en avveinin( mellom bruk o( vern på et (ene-
relt (runnla(, o( beslutet at naturverdiene skal 
komme foran brukerinteressene.  Drøftelsene 
ovenfor viser problemene ved at det i en nasjo-
nalpark, som er en av de stren(este formene for 
vern, i så stor (rad le((es til rete for aktiviteter 
som er antat å være de største ne(ative faktorene 

 Kon(eli( resolusjon  s.  .
 Hensynsområde sone ”, se skjötselsplan för Koster-

)avet s.  . 
 Ot. prp. nr.  -  s.   pkt.  . .
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for enkelte av naturtypene i det marine miljøet,  

mens det frem(år klart av verneforskriften at be-
varin( av korallrev, )ard- o( bløtbunn er et av de 
vikti(ste formålene med vernet. Selv om det er 
forståli( at det kan være vanskeli(ere å re(ulere 
aktiviteter i det marine miljøet, viser eksemplene 
fra Koster)avet o( Vade)avet at det lar se( (jen-
nomføre.

.  Spesiikke tillatelser
Verneforskriften (ir det lokale forvaltnin(sstyret 
)jemmel til å (i tillatelse til visse typer )andlin-
(er se nærmer om praktiserin(en av disse be-
stemmelsene i punkt . Den er formulert slik at 
forvaltnin(smyndi()eten kan (i tillatelse, men 
ikke at de )ar en plikt til det. “v(jørelsen av om 
tillatelse skal (is er opp til forvaltnin(smyndi(-
)etens skjønn innenfor rammene av alminneli(e 
forvaltnin(sretsli(e re(ler.  

Et sentralt moment ved slike tillatelser, en-
ten det er på land eller i vann, er )vordan man 
tolker de enkelte ord o( utrykk i verneforskrif-
ten. Det lokale forvaltnin(sstyret kan for eksem-
pel (i tillatelse til by((in( av enkle bry((er , 
jf. verneforskriften §  pkt.  . .bokstav c. Spørs-
målet blir )va som li((er i enkle bry((er . En 
språkli( forståelse taler for at det må dreie se( 
om by((in( av små bry((er. Set opp mot for-
målet med vernet, om bevarin( av landskapet o( 
et relativt urørt naturområde, taler for at en)ver 
vurderin( skal være stren(. Et sentralt spørsmål 
vil være om tiltaket kan sies å ut(jøre en vari( 
påvirknin(, jf. nml. § , altså om påvirknin(en 
er en forutsetnin( for å ivareta verneformålet. 
Dersom en bry((e blir li((ende, taler det for at 
det er en vari( påvirknin(. I ut(an(spunktet bør 
det derfor dreie se( om midlertidi(e bry((er. I 
den kon(eli(e resolusjonen om oppretelsen av 
nasjonalparken ble det o(så presisert at det kun 

 DN-rapport -  pkt.  .
 Ot. prp. nr.  -  s.  .

skal (jelde små, enkle bry((er for å lete iland-
sti(nin(. Videre er det understreket at de ikke 
skal dimensjoneres for at båter skal li((e fortøyd 
over len(re tid.  På den annen side frem(år det 
av verneforskriften §  at et av verneformålene 
med nasjonalparken er å (i allmenn)eten anled-
nin( til naturopplevelse (jennom utøvelse av 
tradisjonelt o( enkelt friluftsliv. Enkle bry((er 
kan nok i enkelte tilfeller sies å være dekket av 
netopp dete.

Nasjonalparkvernet tilsier imidlertid at ikke 

en)ver kan forvente å få tillatelse, selv om det 
er snakk om en liten o( enkel bry((e, da en del 
bry((er, bøyer o( fortøynin(sbolter vil sete et 
vesentli( pre( på landskapet. Spørsmålet man 
må stille se( er om tiltaket li((er innenfor de 
rammene som naturman(foldloven trekker opp 
for nasjonalparkvern. I vurderin(en skal det le(-
(es vekt på inn(repet i landskapet o( naturtypen 
som tiltaket berører. Dete må sees i for)old til 
be)ovet for den enkelte.  

Dersom verneforskriften ikke (ir ad(an( til 
tillatelse, åpner naturman(foldloven for å (i dis-
pensasjon, jf. § . Forutsetnin(en er at det ikke 
strider mot vernevedtakets formål o( ikke kan 
påvirke verneverdiene nevneverdi(, eller der-
som sikker)ets)ensyn eller )ensynet til vesent-
li(e samfunnsinteresser (jør det nødvendi(.  
”estemmelsen stiller opp tre alternative vilkår. 
I denne artikkelen er det første alternativ som er 
mest interessant. Her må to kumulative vilkår 
være oppfylt. Det må ikke stride mot verneved-
takets formål, o( det må ikke )a nevneverdi( 
påvirknin( på verneverdiene. Selv om vilkårene 
er oppfylt, )ar in(en krav på dispensasjon. Om-
fan(et, miljøvirknin(en o( nødvendi()eten av 
tiltaket det søkes dispensasjon om vil )a betyd-
nin(. De )ensyn som taler for å (i tillatelse må 
sees i sammen)en( med om det vil stride mot 

 Kon(eli( resolusjon  s.  .
 Forsla( til forvaltnin(splan s.  .
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verneverdiene om tilsvarende dispensasjonssøk-
nader blir innvil(et i fremtiden.

Hitil )ar vi undersøkt mål o( virkemidler. 
Spørsmålet videre er )vordan forvaltnin(smyn-
di()eten bruker ad(an(en til å (i spesiikke til-
latelser i praksis. For å unn(å at det skjer en ut-
)ulin( av verneformålet, er det sentralt å )olde 
fast ved )ovedre(elen om at Ytre Hvaler nasjo-
nalpark er vernet mot inn(rep av en)ver art, o( 
at de foretar en konkret vurderin( når spørsmål 
om å (i tillatelse kommer opp.

. Skjønnsutøvelsen i praksis
I artikkelen er det verken tid eller plass til å (jøre 
rede for all forvaltnin(spraksis fra Ytre Hvaler na-
sjonalpark. Je( )ar derfor val(t ut tre eksempler 
for å illustrere nærmere )vordan praksis sam-
svarer med de overnevne mål o( virkemidler.  

Et eksempel je( )ar set nærmere på er 
spørsmål om å få tillatelse til å utvide eksisteren-
de fritidsboli( inne i nasjonalparken. Det retsli(e 
(runnla(et for vurderin(en er verneforskriften 
§  pkt.  . , som le((er til (runn at landskapet 
er vernet mot inn(rep av en)ver art. Vernefor-
skriften §  pkt.  .  bokstav a fastseter at for-
valtnin(smyndi()eten kan (i tillatelse til mindre 
utvidelse av by(nin(er i nasjonalparken. Men 
)va er en mindre utvidelse  i en nasjonalpark? 
I ut(an(spunktet må det dreie se( om ba(atell-
messi(e inn(rep, som ikke vil endre landskaps-
kvaliteten eller formålet om bevarin( av urørt 
natur. Et sentralt moment er om tiltaket vil inne 
sted i nær)eten av forekomster av sjeldne eller 
truete arter eller naturtyper. Videre må det ikke 
komme i konlikt med det overordede målet om 

 ”acker,  Naturmangfoldloven Kommentarutgave 

s.  .
 Ved at dete )ar vært en kvalitativstudie, tas det for-

be)old om at forvaltnin(en fremstår annerledes i andre 
vedtak enn de je( )ar undersøkt. Dersom enkelte ønsker 
å sete se( inn i de vedtakene je( )ar set på, kan man 
sende e-post med saksnummer, til postmotak@fmos.no. 

å ta vare på landskapet. Man(e mindre utvi-
delser kan over tid få direkte konsekvenser for 
landskapet o( for urørt)eten. Et sentralt poen( er 
at det lokale forvatnin(sstyret tenker lan(sikti(, 
slik at de kan nå det overordnede målet om å ta 
vare på den urørte naturen. 

Praksis viser at det lokale forvaltnin(sstyret 
ikke foretar en (enerell tolknin( av ordlyden.  

I stedet )enviser de direkte til forsla( til forvalt-
nin(splan, som foreslår at tilby(( på inntil  m  

kan re(nes som mindre utvidelser.  Spørsmå-
let som reises i denne sammen)en( er i )vilken 
(rad man lovli( kan standardisere skjønnet ved å 
by((e på retnin(slinjene om  m  i forsla( til for-
valtnin(splan. Vil det videre si at tillatelse alltid 
kan forventes dersom det søkes om en endrin( 
på inntil  m ?  

Ytre Hvaler li((er inn mot et av de mest 
populære )yteområdene lan(s Oslojorden, o( 
inntil en tet befolket re(ion. I nasjonalparken 
er det etablert  by(nin(er, )vorav ca.  er 
)yter.  Under den forutsetnin(en at samtli(e 
)yteeiere søker om en mindre utvidelse, tilsva-
rer det en utvidelse på ca.  m . Menneskeli( 
aktivitet kan medføre store utfordrin(er både for 
verneformålet o( den faktiske forvaltnin(en. Ved 
spørsmål om å (i tillatelse, må man derfor le((e 
vekt på den totale virknin(en en tillatelse kan 
få, o( se det opp mot de påre(neli(e lan(tids-
virknin(ene, jf. prinsippet om samlet belastnin( i 

 I for)old til )envisnin(er til forvaltnin(splanen er sak 
- , -  o( -  av interesse.

 Forsla( til forvaltnin(splan s.  .
 I en konkret sak dreide det se( om en utvidelse på ca. 
 m . Dete reiste problemstillin( om tiltaket var å anse 

som en vesentli( utvidelse . Spørsmålet var om en utvi-
delse på  m  kunne anses å stride mot vernevedtakets 
formål, jf. nml. § . Forvaltnin(sstyrets oppfatnin( var 
at et slikt tiltak ville være i strid med vernevedtakets for-
mål, o( at det kunne medføre u)eldi( presedensvirknin( 
i for)old til andre )yteeiere, som kunne være i samme 
situasjon. Søknaden ble derfor avslåt. Likevel kom det 
frem at tillatelse kan forventes dersom det søkes om til-
by(( på inntil  m . Saksnummer er  - .

 Forsla( til forvaltnin(splan s.   pkt.  . . .
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nml. § . Prinsippet innebærer at man ikke bare 
ser på det enkelte tiltak isolert, men på summen 
av virknin(er. Det vil si både tidli(ere tiltak o( 
påre(neli(e senere inn(rep.  

Selv om det er be)ov for administrative 
retnin(slinjer, viser eksempelet faren ved at for-
valtnin(splanen tilsynelatende inne)older klare 
re(ler. Selv om det skal mye til for at alle søker 
om utvidelse, understreker eksemplet vikti()e-
ten av at det lokale forvaltnin(sstyret i hver en-

kelt sak foretar en konkret vurderin(, basert på 
)vilke konsekvenser en mindre utvidelse vil få 
for området. På den måten vil man for)indre at 
miljøverdier (år tapt bit for bit . 

Et annet eksempel je( )ar set nærmere på er 
spørsmål om å få tillatelse til oppankrin( i sone 
“. Hovedre(elen er som nevnt at dyrelivet er 
vernet mot skade o( unødi( forstyrrelse. Sports-
dykkin( med oppankrin( er en aktivitet som kan 
være en direkte trussel mot korallrevene i sone 
“.85 Korallrev re(nes for å være en av de mest 
artsrike marine biotopene vi )ar ved at de dan-
ner store produktive økosystemer på )avbun-
nen.86 Ved å fun(ere som til)oldssted for andre 
or(anismer, øke til(an(en på føde- o( (yteplas-
ser, samt være oppvekstområde for yn(re indi-
vider, er det biolo(iske man(foldet i et korallrev 
stort. Verneforskriften le((er likevel til (runn at 
det lokale forvaltnin(sstyret kan (i tillatelse til 
oppankrin( i sone “, jf. §  pkt.  . . 

Praksis i oppankrin(ssaker viser at det loka-
le forvaltnin(sstyret ikke foretar en (enerell tolk-
nin( av )va som li((er i skade o( unødvendi( 
forstyrrelse .  De )ar be(renset detaljkunnskap 
om utbredelsen av enkeltarter i sone “, o( antar 
at enkelte sårbare arter eller arts(rupper kan ta 
skade av (jentat oppankrin(. De antar videre at 

 ”acker,  Innføring i naturressurs- og miljøret s.  .
85 Korallrevrapport  s.  . 
86 DN-rapport -  pkt.  . . .

 Saksnummer til tre vedtak je( )ar set på er  - , 
- , - .

skadene på naturmiljøet, spesielt på sårbare o( 
ømintli(e arter vil være be(renset )vis oppank-
rin(en skjer i nærmere deinert områder. Kunn-
skap er en vikti( forutsetnin( for å føre en forut-
si(bar o( efektiv forvaltnin( av naturman(fol-
det. Ut(an(spunktet ved forvaltnin(en er derfor 
at beslutnin(ene som fates skal by((e på et så 
(odt kunnskaps(runnla( som muli(, jf. nml. 
§ .88 Dersom det er usikker)et knytet til konse-
kvensene for miljøet, skal forvaltnin(smyndi(-
)eten le((e vekt på dete o( le((e til rete for at 
vesentli( skade unn(ås.  

Detaljkunnskap om de vikti(ste marine om-
rådene, som omfater et stort biolo(isk man(-
fold, variasjoner i bunntopo(rai, naturtyper o( 
man(e sjeldne arter, bør li((e inn under over-
våkin(sansvaret til forvaltnin(smyndi()etene. 
Når det lokale forvaltnin(sstyret )ar be(renset 
detaljkunnskap om utbredelsen av enkeltarter i 
området )vor det søkes om tillatelse, set i sam-
men)en( med at de er i tvil om (jentat tillatelse 
kan få ne(ative konsekvenser for miljøet, taler 
føre- var prinsippet, jf. nml. §  sterkt for at et 
slikt tiltak ikke skal (jennomføres.  

Som en kontrast til det overnevnte eksem-
plet, )ar je( undersøkt spørsmålet om å få bruke 
bateridrevet vannscooter ved dykkin(.  Retsli( 
(runnla( er verneforskriften §  pkt.  .  første 
ledd som le((er til (runn at unødvendi( støy er 
forbudt i nasjonalparken. Problemstillin(en eter 
første ledd knyter se( til )va som er unødven-

88 ”estemmelsen inne)older en rimeli()etsstandard ved 
å le((e til (runn at det skal foretas en avveinin( mellom 
kostnadene ved å skafe et vitenskapeli( beslutnin(s-
(runnla( på den ene siden, o( sakens karakter o( muli( 
miljøpåvirknin( på den annen side.

 ”acker,  Naturmangfoldloven Kommentarutgave 

s.  .
 Den retsli(e betydnin(en av prinsippet er at det ut-

(jør et tun(tveiende )ensyn i beslutnin(sprosessen, o( 
at det må tas i betraktnin( når en av(jørelse skal tref-
fes, se ”acker,  Naturmangfoldloven Kommentarutgave 

s.  .
 Sak - .
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di(  støy i en nasjonalpark. En naturli(, språkli( 
forståelse taler for at lyd som er overlødi( kan 
karakteriseres som støy. Still)et er et vikti( ele-
ment i en nasjonalpark o( naturens e(ne lyder 
er en vikti( del av naturmiljøet, som kan være 
av(jørende for en positiv natur- o( friluftsopp-
levelse o( for det biolo(iske man(foldet. I den 
kon(eli(e resolusjonen er det la(t til (runn at 
det er vikti( å kontrollere den form for støy som 
ikke er knytet til aktiviteter som verneforsla(et 
aksepterer.  

Praksis viser at det lokale forvaltnin(ssty-
ret ser på bateridrevet undervannskuter…som 
vannskuter i )en)old til annet lovverk som dei-
nerer disse .  En slik utalelse er å forstå som en 
)envisnin( til lov om fritids- o( småbåter § ,  

som nedle((er et (enerelt forbud mot bruk av 
vannscooter. Det lokale forvaltnin(sstyret tolker 
en bateridrevet motor for å være vannscooter o( 
(ir ikke tillatelse til å bruke den i forbindelse med 
dykkin(. ”estemmelsen i småbåtloven §  (jel-
der eter ordlyden kun for vannscooter o( min-
dre motordrevne fartøy, som er konstruert for å 
føre personer, o( som eter alminneli( språkbruk 
ikke kan bete(nes som båter. En undervannss-
cooter er ikke konstruert for å føre personer, men 
et )jelpemiddel for dykkere i sterk strøm under 
vann. Den består av en bateripakke o( en liten 
propell, o( forurenser )eller ikke. I den kon(e-
li(e resolusjonen ble det o(så la(t til (runn at 
elektrisk drevne undervannscootere ikke ville 
bli rammet av forbudet.  Hva som da er årsaken 
til at det lokale forvaltnin(sstyret fører en såpass 
restriktiv linje på dete området o( ikke på opp-
ankrin(sspørsmålene ovenfor, er et interessant 
spørsmål. Det li((er imidlertid utenfor artikke-
lens rammer å (å dypere inn i dete.

 Kon(eli( resolusjon  s.  .
 Sak - .
 Lov om fritids- o( småbåter småbåtloven  av . juni 

 nr. .
 Kon(eli( resolusjon  s.  .

. Konklusjon
Virkemidlene det lokale forvaltnin(sstyre )ar for 
å nå bevarin(smålene er (ode ved at terskelen 
for å tillate en vari( påvirknin( eller et inn(rep 
i Ytre Hvaler nasjonalpark er )øy. Verneforskrif-
ten (ir en sterk beskytelse ved at inn(rep som 
kan skade eller ødele((e naturverdiene som en 
klar )ovedre(el skal unn(ås eller be(renses. 

Til tross for dete inne)older verneforskrif-
ten et (enerelt unntak om fortsat nærin(svirk-
som)et i nasjonalparken som medfører en di-
rekte ut)ulin( av verneformålet. I o( med at det 
foreli((er et ønske om fortsat nærin(svirksom-
)et i nasjonalparken, fremstår vikti()eten av at 
det juridiske ut(an(spunktet relekteres på en 
(od o( klar måte i den faktiske skjønnsutøvelsen 

som desto vikti(ere. Når det lokale forvaltnin(s-
styre (år direkte til unntakene o( be(ynner saks-
be)andlin(en der, bidrar det til at det skjer en 
ut)ulin( av verneformålet. Hovedre(elen om at 
in(en vari( påvirknin( skal inne sted i en nasjo-
nalpark mister på den måten mye av sin tilsik-
tede )ensikt. 

Selv om området )ar fåt juridiske rammer 
for vern, vil en stadi( utvidelse o( økte tillatel-
ser føre til en utfordrin( for naturverdiene. Små 
enkeltsaker, som by((in( av en liten bry((e, 
omby((in( av )yte, eller oppankrin( i sone “, 
kan )ver for se( være ubetydeli(e , men blir i 
sum over tid vesentli(e o( for man(e. Praksisen 
je( )ar set på viser utfordrin(ene ved å innføre 
standardiserte re(ler, når det er be)ov for en 
konkrete vurderin(er fra sak til sak. På sikt kan 
en slik tilnærmin( (jøre det vanskeli(ere å nå de 
overordnede bevarin(smålene.
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