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Høring på forskrift om erstatning etter naturmangfo ldloven 
 § 50 om hva som regnes som ”igangværende bruk” for  virksomhet etter 

petroleumsloven, bergverksloven og mineralloven – N ORSKOGs 
høringstilsvar 

 

NORSKOG har gått gjennom forslaget til forskri ft som skal definere hva som kan regnes som 

”igangværende bruk” for vi rksomhet etter petroleumsloven, bergverksloven og 

mineralloven. Vi har følgende merknader til forslaget:  

 

Generelt 

NORSKOG er ikke enig i at kun igangværende bruk skal ers tattes, verken i  forhold til 

mineralressurser eller andre ressurser på  en eiendom. Dersom det finnes åpenbart 

drivverdige ressurser på en eiendom, slik som mineral forekomster, er det overveiende 

sannsynlig at de vil bli tatt i bruk før eller senere. Et vern av eiendom varer i  utgangspunktet 

evig, og man vil aldri  kunne anvende ressursen, uansett utvikling i  samfunnet eller 

generasjonsskifte på  eiendommen.  

 

At økonomiske verdier man ikke kjenner til i dag ikke ers tattes må grunneier akseptere, men 

da  er det etter vårt syn en analogi  i a t fellesskapet må bære det som er kjente verdier i dag. 

Dette er en form for byrdefordeling som reelt sett er i  grunneiers  klare disfavør, og som ikke 

er i tråd med intens jonen, om man tolker grunnloven s trengt. NORSKOG mener eksempelvis 

at nytt lovverk som strammer inn forholdet til igangværende bruk er en høyst tvilsom 

utvikling, og vil kunne ende i internasjonalt rettsapparat. Et eksempel  er kraftressurser som 

heretter sannsynligvis  ikke vil  kompenseres , selv om utbyggingssøknad er under behandling i 

NVE, og sannsynligheten for realisering er s tor. Etter vårt syn har s taten som tiltakshaver 

utvilsomt det objektive ansvaret for slike tap, og er nærmest til å bære belastningen.       

 

Kommentarer spesielt tilknyttet § 2  

NORSKOG mener at påregnelig bruk må ers tattes , også  i områder hvor det ikke er igangsatt 

noen leting eller undersøkelser etter mineraler. Der kartlagte indikasjoner på  stedet kan tilsi 

drivbare mineral forekomster, i kombinasjon med åpenbare markedsmuligheter i dag, bør 

forekomstens omfang vurderes  og kompenseres .  

 

På  samme måte må myndighetene ers tatte mineral forekomster i  områder hvor det er satt i 

gang undersøkelser, og hvor det kan sannsynliggjøres  at drift ville vært regningssvarende. 



   

 

Slike undersøkelser er en så kostbar prosess at det vil fremstå  som svært urimelig dersom 

det ikke er drivverdigheten av mineralforekomsten som avgjør dri ftsspørsmålet, men at 

området bli r båndlagt av vern.  

 

NORSKOG mener det er svært uheldig både for grunneiere og mil jøverdiene dersom man fra  

s tatlig hold legger opp til  et kappløp om ressurser. For grunneiere innebærer en slik 

praktisering at ressurser må tas i bruk for å  forebygge verditap ved eventuelle 

verneprosesser. Den unødvendige ressursbruken dette vil  innebære både for grunneiere og 

planmyndigheter er etter vårt syn helt uhensiktsmessig. Samtidig medfører en slik 

praktisering ytterligere konflikter i arealforval tningen.  

 

De marginal t sparte kostnadene s taten har ved å ikke kompensere for påregnelig bruk vil  

al tså sannsynligvis  overskygges av ressursbruken en slik praktisering vil  utløse. Samtidig 

s tiller det norsk myndighetsutøvelse i et dårlig lys , da man lar enkel tpersoner bære 

kostnadene for fellesskapets interesser.  

 

NORSKOG finner derfor en innstramming av påregnelighetsprinsippet uakseptabel både i et 

samfunnsperspektiv og for grunneiere spesielt.     

 

 

Med vennlig hilsen 
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Karen Anna Kiær 

Næringspoli tisk konsulent i  NORSKOG 

 
 


