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Regelverk om konsekvensutredninger - høringsuttalelse 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høring om endringer av regelverket for 
konsekvensutredninger. 

NJFF viser også til høringssvar fra Norsk Friluftsliv, og støtter opp om dette. NJFF vil i 
tillegg knytte noen korte kommentarer til høringen.  

Konsekvensutredningene er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for behandling av planer 
og tiltak. Det er gjennom disse utredningene at beslutningstakerne får grunnlag for å 
vurdere om planene/tiltakene kan få virkninger for miljø og samfunn, og derved grunnlag 
for å avgjøre om planene/tiltakene bør gjennomføres eller ikke, og eventuelt hvilke 
avbøtende/kompenserende tiltak som kan settes inn. 

For å ivareta hensynet til friluftslivet og naturmangfoldet er gode rammer for 
konsekvensutredninger avgjørende. Det er også viktig at forskriftene om 
konsekvensutredninger er enkle og oversiktlige. I dag oppleves forskriftene av mange som 
kompliserte og utfordrende å forholde seg til. Det er et klart behov for forenklinger. NJFF 
støtter derfor forslaget om å slå sammen forskriftene og målsettingen om å forenkle 
forskriftene. Vi vil samtidig understreke at en forenkling ikke må innebære en svekkelse av 
utredningene slik at beslutningsgrunnlaget som utredningene skal bidra til blir dårligere. 
Miljø- og friluftslivshensyn må bli minst like godt ivaretatt etter sammenslåingen av 
forskriftene og endringer er gjennomført.  

En oppfølging av en slik målsetting kan være å styrke formuleringen i formålsparagrafen 
for forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. NJFF 
støtter forslaget fra Norsk Friluftsliv om ny tekst i formålsparagrafen slik at det blir slått 
fast viktigheten av konsekvensutredningene, og med en klar målsetting om å fremme en 
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 

NJFF vil også trekke spesielt fram forholdet mellom konsekvensutredninger for 
kommuneplanens arealdel og for konkrete tiltak. Det er viktig at det går klart fram av 
forskriften hva som kreves av konsekvensutredninger for kommuneplanens arealdel, og at 
det ikke blir mulig med kun en mer overfladisk konsekvensvurdering av eksempelvis 
hyttefelt og boligområder som er i samsvar med kommuneplanens arealdel. 

For øvrig viser NJFF til høringsuttalelsen fra Norsk Friluftsliv. 
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