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Forord
Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Even F Lorentsen, ViaNova
Kristiansand om å foreta en undersøkelse av det biologiske mangfoldet i forbindelse
med planlegging av en småbåthavn, Roligheda i Vikkilen i Grimstad kommune.
Førstekonservator Per Arvid Åsen og førstekonservator Roar Solheim står faglig
ansvarlig for hhv. botanikk og zoologi ved Agder naturmuseum. Vi takker med dette
for et hyggelig samarbeid, og for oppdraget.

Med vennlig hilsen

Sigmund Spjelkavik
Direktør

Asbjørn Lie
Konsulent
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Sammendrag og konklusjoner
Reguleringsplanområdet består av et kulturlandskap i aktiv bruk som grenser ned
mot sjø i Vikkilen. Her er det mange båtplasser i dag. Formålet med
reguleringsplanen er å etablere ei båthavn med tilførselsveier og parkeringsplasser.
Det er laget en skisse for tilførselsveier, parkeringsplasser og flytebryggeanlegg.
De viktigste naturtypene i området er knyttet til gamle trær, naturtypen «store gamle
trær» (D, E og F i kartet under). Det finnes også stor trær av ask, eik og svartor i
strandsonen ved området A og B. Det er fragmenter av naturtypene «rik
edellauvskog» (C, G og A) og «rik sumpskog» (strandnære områder i A og B). I
skogen i strandsonen i område A finnes det mye platanlønn. Platanlønn står på den
norske svartelista, og er vurdert til å ha «svært stor risiko». Svartor-strandskogen er
forholdsvis småvokst og har bare en dybde på 2-4 meter.
I sjøen er det en liten holme hvor det hekker noen få par av hettemåke («nær truet»),
se H i kartet. Det er registrert ålegrasenger utenfor reguleringsplanområdet, men i
ubetydelig grad innenfor. Disse områdene består i hovedsak av bløtbunn.
Ved en utbygging av tilførselsveier anbefaler vi at traseen legges slik at store gamle
trær ikke berøres. I strandsonen anbefaler vi en infrastruktur hvor store trær av ask,
eik og svartor i størst mulig grad settes igjen. Vi anbefaler videre at parkeringsarealet
i størst mulig grad konsentreres til område J. Fragmenter av rik edellauvskog i
områdene C og G er lagt inn i reguleringsplanen som naturvernområder. Vi
anbefaler, at så langt det er praktisk mulig, tas hensyn til forekomstene av svartor og
store gamle trær i områdene A og B.
Fjerning av platanlønn (svartelisteart) i hele strandområdet vil være positivt for det
biologiske mangfoldet.
Av hensyn til hekkende sjøfugl anbefaler i at det settes av en sone på 10 -15 meter
rundt skjærene (H).
Konklusjon
Hensynet til viktige biologiske verdier kan innarbeides i reguleringsplanen. Dette
gjelder store gamle trær, skog jf. B, C, D, E, F og hekkeholmen for sjøfugl i H i kartet
nedenfor. Det er også registrert viktige biologiske verdier i strandsonen (A i kartet
nedenfor). Her finnes også en større forekomst av platanlønn som på den norske
svartelista er vurdert som en «svært høy risiko» art. Vegetasjonstypen her,
svartorstrandskog er av lite omfang, og består av ungskog. Plantet sitkagran og
platanlønn kan enkelt fjernes i reguleringsplan - området. Hensyn til forekomst av
grupper med eldre svartor lar seg lettere innarbeide i reguleringsplanen (B i kartet
nedenfor).
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Bokstavene i kartet henviser til teksten i «sammendrag og konklusjoner».
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1 Innledning
Det er planer om å oppgradere Roligheda småbåthavn. Småbåthavna ligger på
vestsida av Vikkilen like nord for Grimstad sentrum, og reguleringsplanen omfatter
tilførselsveier og parkeringsplasser. Det finnes i dag ei båthavn med litt flytebrygger
og med en enkelt parkeringsplass. Tilførselsveiene og parkeringsplassene ligger i et
aktivt drevet kulturlandskap.

Kart 1 Båthavna er planlagt i ei beskyttet bukt, Roligheda, med tilførselsvei via
kulturlandskap ned mot Torasholla i Vikkilen. Området er markert med rødt i kartet.
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Kart 2 Kartet viser avgrensningen av reguleringsplanen.

Kart 3 Kartet viser et utkast til utforming av båthavna med tilførselsveier og anlegg
på land.
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Kart 4 Detaljert plasseringen av flytebryggeanlegget.

Kart 5 Kartet viser infrastruktur med parkeringsplasser i tilknytning til den planlagte
båthavna. Plassering av flytebryggealegget er ikke tatt med.

7

2. Materiale og metode
Sjøområdene ble undersøkt i felt 30. oktober 2013 av Asbjørn Lie og Sigmund
Spjelkavik. Landarealene ble undersøkt 8. november 2013 av Asbjørn Lie. Det ble
laget ei planteliste, og samlet inn alger, karplanter, moser og lav til Agderherbariet.
De marine miljøene ble undersøkt ved hjelp av ei kasterive, og ved å filme og
fotografere bunnen. Området ble fotodokumentert (se bildene i rapporten). Status for
biologisk mangfold i området er hentet gjennom Miljødirektoratets Naturbase og
Artsdatabankens artskart.

Bilde 1og 2. Kasterive ble benyttet for å undersøke alger i området.

Bilde 3 og 4 (4296, 4306). Et kamera med undervannshus ble benyttet for å
dokumentere de marine områdene.

3. Resultater
3.1 Status
3.1.1 Naturtyper og vegetasjon
Biologisk mangfold og verdisetting av områder baserer seg på håndbok utgitt av
Direktoratet for naturforvaltning (DN håndbok 13), som beskriver og gir kriterier for
hva som hva registres av naturområder, og hvordan disse skal verdisettes.
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Kart 6 Følgene naturtyper i nærområdene til reguleringsplanen er registrert i
Miljødirektoratets Naturbase pr. 6. januar 2014 : A: «Gammel fattig edellauvskog».
Eikeskog, verdisatt som lokalt viktig. B og C: «Ålegrassamfunn», utforming: «Vanlig
ålegras» verdisatt som «viktig».
Artsobservasjoner
Det foreligger mye data på marine bløtdyr i Artsdatabanken fra Vikkilen. Men det er
ikke registrert sjeldne eller truete arter av bløtdyr i området hvor båthavnen er
planlagt. Det er også registrert mye fugl i området, hovedsakelig sjøfugl. Det er
registrert litt karplanter og sopp.
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Litteraturstudier
Terrestrisk
Det er laget en rapport i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for
Skjeviga. Dette området grenser til reguleringsplanen i nord. Det er registrert en
naturtype som er verdisatt som viktig, men som ikke er tatt med i Miljødirektorates
Naturbase, se bildet nedenfor. Dette området er registrert som Skjevika- eika og gitt
lokal verdi (B), se teksten i kart 7 under.

Kart 7 Det er gjennomført en biologisk undersøkelse i forbindelse med en
reguleringsplan på naboeiendommen. Kartet over viser at det i den forbindelse også
er gjort registreringer innenfor planavgrensingen for denne reguleringsplanen.

Marin undersøkelse
Niva har gjort en bunnfaunaundersøkelse i Vikkilen og Groosefjorden (Wikander
1986) med tanke på forureninsingsbelastingen i fjordsystemet i perioden 1983-85.
Bunndyrfaunaen hadde da et moderat til normalt artsmangfold. Slangestjernen,
Amphiura filiformis og muslingen Mysella bidentata, var karakteristiske arter i
bunndyrfaunaen. Kuskjellet, Artica islandica, er en karakteristisk art. Børstemarken,
Scalibregma inflatum, er trukket fram som en forurensingsømtålig art.
I den korte undersøkelseperioden (1983-85) ble det registrert en økende
forurensingsbelastning med økende dybde i Vikkilen. Artene registrert i
undersøkelsen, finnes i Artsdatabankens Artskart.
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Kart 8 Dybdeforholdene i Vikkilen. Største dyp er 18 meter i den indre delen av kilen.
«Vannmassene i Vikkilen står i forbindelse med Grimstadfjorden uten å være
hemmet av noen egentlig terskel annet enn en fjellrygg som hever seg ca. 3 m over
bunnen på tvers av Vikkilens munning. Fra dette punkt blir kilen jevnt grunnere
innover. Fjordsystemet består vesentlig av siltig fin sand og silt. Hardbunn fins stort
sett bare i skråningene. Ferskvannstilførselen til fjordsystemet er små og i hovedsak
representert ved Sævelibekken som kommer ut innerst i Vikklilen..» (Wikander 1986).
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3.2 Egne registreringer

Kart 9 Veipunktene viser området som ble undersøkt 30. oktober 2013 (marint) og 8.
november 2013 (terrestrisk).

Kart 10 Områder som er undersøkt 30.10: Roligheda. B: hekkeholme for sjøfugl
(makrellterne og hettemåke). E: ålegraseng.
Områder undersøkt 8.11: C: bratt hei med mindre strand. D: Torasholla, åpent
kulturlandskap med kantskog av eik og litt strandskog. F og G: svartorstrandskog. H,
J og K: åpent kulturlandskap med kantskog og spredte gamle trær. I: stor gammel eik
i bygningsmiljø.
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Naturtyper og vegetasjonstyper
Kulturlandskap
Reguleringsplanen omfatter et helhetlig kulturlandskap, med slått og beite. De åpne
engarealene er oppbrutt av koller og skogteiger med mange gamle trær i
kantsonene. Kulturlandskapet strekker seg ned til sjøen. Store gamle trær (D12) er
definert som en egen naturtype. Partier i kantsonen mot innmarka har også litt
karakter av naturtypen «hagemark (D05)». Alléen inn mot gårdsbruket kan plasseres
inn i naturtypen «parklandskap». Men det er først og fremst helheten som gjør
området spesielt.
Skog
Partier av kantskogen, med vegetasjonstypen «lågurt-eikeskog», faller inn under
naturtypen «rik edellauvskog (F01)». Det finnes mindre arealer i kanten mot sjøen
med vegetasjonstypen «svartor strandskog». Denne faller inn under naturtypen «rik
sumpskog (F06)». Disse vegetasjonstypene er vurdert som sårbare og sterkt truet,
men utgjør forholdsvis små arealer. På strandarealene nede ved sjøen er det også
mye av den svartelistede platanlønn. I tillegg finnes det flere store gamle trær av eik
og ask («nær truet» i rødlista) i dette området.
Marine naturtyper
Området hvor småbåthavna skal etableres er i hovedsak et bløtbunnområde.
Utformingen «strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder (I0803) av
naturtypen «bløtbunnsområder i strandsonen (I08)» kan benyttes på dette området.
Verdisettingen er knyttet mot arealet på naturtypen. Arealer større enn 100 daa skal
verdisettes som viktige (gjelder Sør-Norge).

Bilde 5 og 6 (4272, 4273). Bildeserien 5 – 10 viser bukta, Roligheda bådhavn
(Torasholla), fra nord mot syd, fotografert fra båt 30. oktober 2013. Den store røde
bygningen med ei skøyte ved kaia, eies og drives av kystlaget Terje Vigen. Dette
området ligger innenfor reguleringsplanen, og er et lite kystkultursenter. Torasholla er
en heller som ligger i et bratt berg på landsida, se område D i kart 10.
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Bilde 7 og 8 (4274, 4275). Skogen i bakgrunnen i bilde 7 er registret som en
naturtypelokalitet, se område A i kart 6. Inne i bukta ligger spredte flytebrygger for
småbåter.

Bilde 9 og 10 (4276, 4277). Bilde 9 viser båthavna med Torasholla i bakgrunnen
(område D i kart 10), i bilde 10 ses den markante heia lengst sør i reguleringsplanen
(område C i kart 10).

Bilde 11 og 12 (4278, 4279). Nærbilde av kystkultursenteret (bilde 11), stranda
lengst nord med enkle bryggeanlegg (område G i kart 10). Det er lagd en enkel vei
bak en kantsone med store svartor.
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Bilde 13 og 14 (4280, 4281). Bildene viser bryggene med en enkelt parkeringsplass
nær «Terje Vigen». I bildet til høyre, ses det lille skjæret hvor hettemåke (og
makrellterne) har hekkeplass.

Bilde 15 og 16 (4282, 4283). Hekkeholmen for hettemåke (og makrellterne) på bildet
til venstre. Høyre bilde viser den sørlige delen av dagens båthavn.

Bilde 17 og 18 (4303, 4305). Detaljer fra dagens båthavn.

Bilde 19 og 20 (4284, 4285). Det finnes noen næringsbygg innover i fjorden.
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Bilde 21 og 22 (4286, 4287). Sigmund Spjelkavik klargjør fotoapparatet før opptak
av sjøbunnen i båthavna.

Bilde 23 og 24 (4378,4379). Heia sør i reguleringsplanområdet er ei typisk
Sørlandshei med furu, innblandet litt eik og bjørk. Vegetasjonstypen kalles
«grunnlendeskog». Område C i kart.

Bilde 25, 26 og 27 (4382, 4383, 4384). Her vokser det litt større eik og gammel
bjørk.
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Bilde 28 og 29 (4388, 4390). Det åpne kulturlandskapet holdes i hevd (område J i
kart 10). Bildet til høyre viser lindealléen inn mot hovedgårdsbruket i
reguleringsplanene. Ytterst står det et par hestekastanjer.

Bilde 30 og 31 (4391, 4395). Deler av bebyggelsen ved Bie er tatt med i
reguleringsplanene. Her står det ei stor gammel eik med diameter i brysthøyde rundt
80 cm. Slike store enkelttrær i et åpent kulturlandskap regnes som en egen
naturtype.

Bilde 32, 33, 34 og 35 (4389, 4394, 4392, 4393). Bildene viser den store gamle
eika fra ulike vinkler.
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Bilde 36, 37, 38 og 39 (4396, 4397, 4398, 4400). Den store gamle eika på Bie.
De to bildene til høyre viser større eik i jordekanten i samme området. Bilde 38 viser
ei stubbelauvet eik. Eika i bilde 39 er dekket av mose, hovedsakelig ekornhalemose.

Bilde 40 og 41 (4401, 4402). I kantsonen av det åpne kulturlandskapet mot nord
vokser det eldre eikeskog. Område K i kart 10.

Bilde 42 og 43 (4403, 4404). Det strekker seg et smalt jorde ned mot sjøen i
nordøst. Bildet til høyre viser en granplanting i jordekanten, område K i kart 10.

Bilde 44 og 45 (4405, 4406). Kantsonene i hele kulturlandskapet er preget av eldre
eiketrær (område H i kart 10).
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Bilde 46 og 47 (4407, 4408). Kulturlandskapet med beitende sau og kantsoner med
eik nær gårdsbruket (område H i kart 10).

Bilde 48 og 49 (4409, 4413). Det står flere enkeltstående eiketrær av litt størrelse i
kulturlandskapet (Område H i kart 10).

Bilde 50 og 51 (4414, 4415). Kantskog i overkant av Torasholla.

Bilde 52 og 53 (4416, 4419). I nordkant av jordene ved Torasholla vokser det en flott
eikeskog.
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Bilde 54 og 55 (4412, 4420). Store eiketrær i kulturlandskapet og nede ved stranda i
Torasholla.

Bilde 56 og 57 (4421, 4422). Torasholla naturhavn, her vokser mye platanlønn
(svartelistet) og selje i kantskogen mot sjøen

Bilde 58 og 59 (4423, 4424). Småvokst, men rikere edelløvskog ned mot sjøen nær
Torasholla. Område F i kart 10.
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Bilde 60 og 61 (4425, 4426). Nær kystkultursenteret «Terje Vigen» er det en enkelt
parkeringsplass. Langs sjøen vokser det noen store gamle grupper med svartor.
Område G i kart 10.

Bilde 62 og 63 (4427, 4428). Bak de store svartortrærne er det lagd en enkel vei mot
båtplassene lenger sør i båthavna. Bildet til høyre viser de gamle svartortrærne.

Bilde 64 og 65 (4431, 4432). Ved område F i kart 10, finnes en liten
svartorstrandskog med småvokste trær.

Bilde 66 og 67 (4434, 4435). Gammel vei ned mot sjøen ved Torasholla (kart 10,
område D).
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Arter
Bunnfaunaen er godt undersøkt i Vikkilen. Det ble derfor ikke gjort noen omfattende
undersøkelse av den marine faunaen. Vi har bare registrert en del lett gjenkjennelige
arter i denne undersøkelsen. I tillegg til de avbildete artene ble det registrert en
spredt forekomst av blåskjell på stranda og rundt småskjærene. Vi fant skjell av
østers skylt opp på stranda.

Bilde 68 og 69(4288, 4293). Brennmanet, Cyaena cappilata (venstre) og vanlig
korstroll, Asterias rubens og nypotetsekkedyret, Polycarpa pomaria. Alle er vanlige
arter.

Bilde 70 og 71 (4300, 4302). Grønnsekkdyret, Ciona intestinalis, er en vanlig art som
vokser på stein, brygger o.l.

Bilde 72 og 73 (4291, 4292). Like utenfor planområdet fant vi ei større ålegraseng,
område E i kart 10. Dette sammenfaller med den registrerte naturtypen,
ålegrasenger, område B i kart 6. Her var det en tett forekomst, innenfor småskjærene
var det manglende eller ubetydelige forekomster av ålegras, Zostera marina.
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Marine alger

Bilde 74 og 75 (4297, 4298). Blæretang, grisetang og skolmetang er vanlige alger i
fjæra rundt småskjærene.
Det ble registrert marine alger knyttet til små skjær i kanten av reguleringsplanen.
Disse ble samlet inn for dokumentasjon på Agder naturmuseum
Det ble ikke funnet sjeldne eller truete arter av alger. Men en art, japansk sjølyng, er
en fremmed art som er vurdert til å ha «svært høy risiko» jf. Artsdatabanken.
Latinsk navn
Norsk navn
Ascophyllum nodosum
Grisetang
Chorda filum
Martaum
Cladostephus spongiosus
Piperenseralge
Fucus serratus
Sagtang
Fucus vesiculosus
Blæretang
Halidrys siliquosa
Skolmetang
Heterosiphonia japonica
Japansk sjølyng
Osmundea truncata
Polysiphonia fibrillosa
Tangdokke
Rhodomela confervoides
Teinebusk
Tabell 1 Marine alger samlet inn til Agderherbariet 30.11 2013.
Karplanter
Det ble registrert rundt 90 arter av karplanter i undersøkelsen. Ingen av disse artene
er med på lista over sjeldne og truete arter i Norge. Det står ask spredt rundt i
kantskogen i kulturlandskapet. Ask står på lista over sjeldne og truete arter som:
«Nær truet». Nede i stranda ved Torasholla står det en stor gammel ask. I
svartorstrandskogen nede ved Torasholla vokste det litt slakkstarr. Svartorstrandskog
er en truet naturtype.
Spredt i kulturlandskapet står mange eldre eiketrær. Spesielt stor er eika som står
inne i bebyggelsen på Bie (område I i kart 10), se bildene 32 til 39. Diameter i
brysthøyde er anslått til rundt 80 cm. Spredt i området står mye eldre eik, se bildene.
Fremmende arter
Nede i strandområdet er det en stor forekomst av platanlønn, og det er plantet litt
sitkagran (se bilde 76 nedenfor). Det er også registrert litt parkslirekne i området.
Dette er arter er med på den norske svartelista (2012), og er vurdert til å ha «svært
stor risiko».
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Bilde 76, 77 og 78 (4433, 4417, 4399). Bilde 77 viser et lite felt med sitkagran som
er plantet ved Torasholla. Det ble registrert og samlet inn litt mose under
registreringen. Bilde 79 viser kystjamnemose på en bergvegg. Bilde 80 er
ekornhalemose på eik i jordekanten mot Bie. Alt innsamlet materiale er ennå ikke
gjennomgått og artsbestemt.

Fugl
Under feltarbeidet ble det registrert fugl. Det ble registrert en dvergdykker, som står
som «nær truet» på lista over sjeldne og truete arter. Øvrige arter er vanlige i denne
typen biotoper.
Grunneier Johan Ribe forteller at det hekker hettemåke på lille skjæret ved båthavna
(kart 10, område B). Tidligere var dette en årviss hekkeplass for makrellterne.
Sommeren 2013 gjorde et eller to par makrellterne forsøk på hekking. Det ser ut til at
hettemåkene fortrenger ternene. Hettemåke er vurdert som «nær truet», mens
makrellterne er vurdert som sårbar (VU) på den norske rødlista (2006).
Art
Blåmeis
Dompap
Dvergdykker
Gjerdesmett
Grønnspett
Gråhegre
Gråspurv
Korsnebb
Rødstrupe

Registrert
8.11
30.10
1ind. 30.10
30.10, 8.11
1 ind. 30.10
1 ind. 8.11
8.11
8.11
30.10, 8.11

Art
Siland
Skjære
Spettmeis
Stokkand
Svartbak
Svarttrost
Trekryper
Ærfugl

Registrert
1par 30.10
8.11
30.10, 8.11
13 ind. 30.10
1 ad 30.10
8.11
8.11
1F 30.10

Pattedyr
Grunneier Johan Ribe opplyser at rådyr har en tendens til å trekke ned i heiene rundt
kulturlandskapet på vinteren.
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Lenker til databaser
Miljødirektoratets Naturbase:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/

Artsdatabanken, artskart og rødlistebase:
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
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Vedlegg 1
Fakta: Naturtype

Bie V
Id
BN00066676
Områdenavn
Bie V
Kommuner
Grimstad
Naturtype
Gammel fattig edellauvskog
Utforming
Eikeskog
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
27.07.2009
Nøyaktighetsklasse
< 20 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Lokaliteten skiller seg strukturmessig positivt ut i landskapet, og i kombinasjon med
noenlunde høy produktivitet og bl.a. innslag av lågurtvegetasjon vurderes den
foreløpig som lokalt viktig (C-verdi). Bedre dokumentasjon av insektfauna kan gi
grunnlag for høyere verdivurdering.
Innledning
Lokaliteten er registrert av Biofokus ved Jon T. Klepsland den 27. juli 2009 i
forbindelse med kommunens naturtypekartlegging.
Beliggenhet
Lokaliteten gjelder en eldre eikeskog ned mot Vikkilen, like vest for Bie gård.
Naturtyper
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Foruten eik inngår bjørk, osp, hassel, furu og litt bøk. Skogen er fleraldret og noe
flersjiktet. Øvre alder er omkring 100 år. Største eik er omkring 55 cm dbh.
Dødvedelementer inngår sparsomt. Kontinuiteten er brutt m.h.t. til de fleste
gammelskogselement. Blåbærvegetasjon dominerer, men noe lågurt med liljekonvall,
vivendel og skogsalat inngår. Musehalemose er vanlig på bergvegger
Artsmangfold
Ingen spesielt krevende eller sjeldne arter er påvist.
Påvirkning
Fremmede arter
Skjøtsel
Naturverdiene nå og i fremtiden er i hovedsak knyttet til skoglig kontinuitet. Alle
former for inngrep vil forringe naturverdiene, spesielt hogst og masseforflytninger/
gravearbeid. Skogen bør derfor få utvikle seg fritt uten inngrep.
Landskap
Mangler
Totalareal
9,0 daa
Kilder
Navn
År Tittel Lenke
Kildetype
Klepsland, Jon T.
Feltundersøkelser

Vedlegg 2
Naturmangfoldlovens §§ 8-12
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik
samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig
vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse
for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.
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§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt
i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de
beste samfunnsmessige resultater.
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