
Grønt er skjønt! Er det mulig å 
begrense forbruk av natur i 
anleggsprosjekter? 
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Miljøstatus 
miljostatus.miljodirektoratet.no

Naturtyper
Artsdatabanken.no
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Mitigation hierarcy
(avbøtingshierarkiet)

Et verktøy for å redusere negative effekter på natur og biodiversitet i store utbyggingsprosjekter 

Unngå

Avbøte

Restaurere

Kompensere
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Løsninger

Minimere anleggsomfang –
begrense og bevare
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Løsninger
Fjerne gamle inngrep 

Minimere anleggsomfang – begrense 
og bevare
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•Hjerkinn skytefelt, Dovrefjell
 Høgfjell (1000 – 1350 m o.h.)
 Blindgjengerfare
 60 km vegnett
 Tunge militære anlegg

• Fra slagmark til nasjonalpark
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Løsninger
Fjerne gamle inngrep

Minimere anleggsomfang – begrense 
og bevare

Midlertidige inngrep – hva er det 
egentlig
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Hva med andre prosjekter?

• Entreprenører fikser det utroligste
dersom det er bestilt og forklart godt

• Utbygger / byggherre kan dersom de 
får krav (men velger velprøvde, 
billigste, minst trøblete løsning
dersom det er mulig)

• Det finnes en god del kunnskap og 
erfaring – og kommer stadig mer
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GRAN (GRønnere ANleggssektor)

• Hva kan vi lære av eksisterende tiltak og rutiner? 
Data fra alle fylker i 2019

• Hvordan kan ødelagt natur inngå i klimaregnskapet? 
Inngrep i myr og skog gir store klimautslipp. 

• Hvordan overføre fagre ord i overordna retningslinjer 
ned til de enkelte anleggsprosjektene?

• Statnett-anlegg, men overføringsverdi til alle sektorer

Forbedre løsninger for anleggsfasen i utbyggingsprosjekter 
- mindre tap av naturverdier (biologisk mangfold)
- redusert klimagassutslipp
- bedre sikkerheten for personell og reduserte totale anleggskostnader

Forskningsrådsprosjekt 2018-2020
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Ta med hjem!

1. Myndighetene må stille tydelige 
krav i alle utbyggingsprosjekter.

2. Det går an! Konkrete erfaringer 
viser at det er mulig å begrense 
inngrepsomfang i anleggsprosjekter

KRAV – PLAN – VILJE – KUNNSKAP 

dagmar.hagen@nina.no


