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Supplerende vern fase I - oppdrag til Fylkesmennene 

Det vises til oppdrag i tildelingsbrev for 2018, møte her 10.oktober, orientering på 
miljøfagsamlingen 17.oktober og tidligere oversendelse av Klima- og miljødepartementet (KLD) sitt 
oppdragsbrev til Miljødirektoratet av 19.september 2018. 
  
Miljødirektoratet gir på bakgrunn av dette Fylkesmennene oppdrag om å starte det konkrete 
arbeidet med supplerende vern.  Oppdrag om dette vil også inngå i tildelingsbrev til Fylkesmennene 
for 2019. Framdriftsplan, tidsfrister og økonomiske forhold er omtalt avslutningsvis i dette brevet. 
 
Klima- og miljødepartementet har avgjort at arbeidet skal skje i to faser: 
 

1. Fylkesmennene skal i første fase identifisere konkrete områder som kan være aktuelle for 
supplerende vern. Miljødirektoratet foretar deretter en samlet vurdering av 
fylkesmennenes forslag. Direktoratet skal oversende til Klima- og miljødepartementet en 
samlet oversikt over omfang og konkrete områder som kan være aktuelle for supplerende 
vern.  
 
Denne oversikten skal også inneholde en generell overordnet vurdering av 
samfunnsøkonomiske konsekvenser (både positive og negative), beskrivelse av offentlige og 
private kostnader, samt administrative konsekvenser ved gjennomføring av det samlede 
forslaget. 

 
2. Departementet avgjør på bakgrunn av direktoratets vurdering det totale omfanget av de 

kommende supplerende verneplanene, og vil deretter innenfor denne rammen, gi 
direktoratet oppdrag om å starte verneplanprosesser for de konkrete områdene. 

 
Dette oppdragsbrevet omfatter Fylkesmannens arbeid i fase 1.  
 
I fase 1 skal Fylkesmennene identifisere og foreslå konkrete områder som er egnet til å oppfylle 
skisserte mål for det supplerende vernet. Forslag skal være basert på eksisterende 
kunnskapsgrunnlag. Klima- og miljødepartementet har i sitt oppdragsbrev poengtert at det er snakk 
om et begrenset, supplerende vern.  
 
Organiseringen av embetene fra 1.1.2019 legges til grunn som geografisk ramme for forslagene. 
Aktuelle embeter må samarbeide om forslag som krysser grenser mellom fylkesmannsembeter. 
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Målsettinger, rammer og avgrensing mot andre prosesser 
Følgende kriterier skal ligge til grunn for valg av aktuelle områder: 

- områdene skal bidra til at alle naturtyper er tilstrekkelig representert i norske 
verneområder. 

- områdene skal bidra til å sikre truet natur (arter og naturtyper). 
- områdene skal bidra til større robusthet for å motvirke negative effekter av klimaendringer 

og andre negative påvirkninger. 
- områdene skal bedre det økologiske nettverk som verneområdene utgjør. Eksisterende og 

nye verneområder skal samlet sett i størst mulig grad utgjøre et funksjonelt økologisk 
nettverk. 

 
Områder om foreslås for supplerende vern skal ikke omfatte skog og marine områder, da det er 
etablert egne prosesser for vern av disse naturtypene.  
 
Supplerende vern kan omfatte både nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og 
biotopvernområder. Det skal vurderes både nye verneområder og utvidelser av eksisterende 
verneområder.  
 
Omgjøring av verneform og/eller endret avgrensing for eksisterende verneområder kan også 
vurderes når dette vil gi bedre måloppnåelse, jf. målsettingene nevnt over.  
 
Det vises her også til at KLD i sitt oppdragsbrev har pekt på evt. omgjøring av store 
landskapsvernområder til nasjonalpark. KLD vil vurdere om det eventuelt skal utarbeides en ny 
nasjonalparkplan på bakgrunn av foreslåtte nye områder, områder der det foreslås omgjøring av 
verneform og nasjonalparker som foreslås utvidet. 
 
Det skal vurderes om deler av de vernede vassdragene trenger økt beskyttelse gjennom områdevern 
etter naturmangfoldloven. Nedbørsfelt til alle de nær 400 vernede vassdragene dekker store 
arealer. Samtidig skal det supplerende vernet være begrenset i omfang.  Utgangspunktet er derfor 
at det her vil være mest aktuelt å vurdere vannstrengen og områder med nær økologisk tilknytning 
til denne.  
 
Forholdet til oppdrag truet natur 
Områdene som foreslås skal bidra til å sikre truet natur og skal ses i nær sammenheng med 
tiltakspakken direktoratene utarbeider som del av svar på KLDs oppdrag om truet natur.  
Områdevern vil være et virkemiddel i oppdraget om truet natur, men dette oppdraget omhandler 
ikke enkeltområder. Direktoratet vil holde fylkesmennene orientert om arbeidet med truet natur og 
sammenhengen med supplerende vern, bl.a. gjennom eget møte i desember.  
 
Krav til leveranse for områder som foreslås 
Innspill skal leveres som digitale kartfiler (Shape eller gdb) og utfylt rapporteringsskjema (se 
vedlegg). Det skal også leveres et sammenfattende notat med begrunnelse for valg av områder og 
hvordan disse samlet sett kan bidra til målene for det supplerende vernet. 
 
Prosess 
Direktoratet har fått oppdrag om å utrede om konseptet frivillig vern også bør prøves ut for andre 
naturtyper enn skog, med frist 31.12.18.  
 
Fylkesmennene skal i denne sammenheng ikke vurdere prosessform for konkrete verneprosesser i 
fase 2.  
 
KLD har i sitt oppdragsbrev lagt til grunn at bred medvirkning i prosessen kommer i fase 2. 
Fylkesmennene skal i fase 1 gjøre selvstendige, faglige vurderinger og foreslå områder ut fra 
eksisterende kunnskapsgrunnlag.  
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Informasjon 
KLD og Miljødirektoratet vil samtidig med dette oppdragsbrevet gå ut med informasjon på sine 
nettsider om at prosessen med supplerende vern nå starter opp, slik at fylkesmannen kan legge 
dette til grunn ved svar på spørsmål og informasjon om arbeidet med fase 1. 
 

Frister og økonomi 

Fylkesmannen bes oversende kartfiler, liste over aktuelle områder og notat med utfyllende 

informasjon innen 1. februar 2019. 

 

Det vil bli tildelt noe fagmidler til arbeidet med supplerende vern i tildelingen for 2019. 
 

 

Hilsen 

Miljødirektoratet 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Ivar Myklebust Knut Fossum 

avdelingsdirektør seksjonsleder 
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