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NATURMANGFOLD  

REGULERINGSPLAN FOR 

HYLSFJORDEN SMÅBÅTHAMN 

DRARVIK – SULDAL KOMMUNE 

 

I forbindelse med etableringen av båthavna vil kun noen mindre trær og busker måtte fjernes på land. I 

tillegg vil det bli lagt ut nødvendige anker i sjøen. Det vurderes at tiltaket vil ha liten eller ingen negativ 

konsekvens for biologisk mangfold i området.  

Det er ikke registrert naturtyper som kan defineres som spesielt viktige for biologisk mangfold, eller 

rødlistede arter. Det er gjennomført aktuelt søk i miljødirektoratets naturbase kart, på 

www.naturbase.no , www.artsdatabanken.no og i Fiskeridirektoratets kartdata www.fiskeridir.no/Kart 

 

I tråd med naturmangfoldlovens §7 vurderes de miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 

12 i forhold til planforslaget å være oppfylt. 

 

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12:  

§ 8. Kunnskapsgrunnlag  

”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.“ 

Vår kommentar: 

På land er tiltaket av svært liten størrelse. Artsregisteringer er stort sett av nyere dato og man vurderer 
den eksisterende kunnskapen om området til å være tilfredsstillende i forhold til sakens karakter. Nå 
har også den gamle betong-bølgedemperen fra båthavna på Sand ligget i opplag på samme sted som 
båthavna er planlagt siden 2014 uten at det kan sies å ha påvirket arter i området i påviselig grad. 
Dette gjelder spesielt fuglearter som bruker sjøen. En erfaringsmessig vurdering ansees å være 
tilpasset grad av risiko for skade. 
I sjøen består tiltaket av en flytende innretning og anker. Fiskeridirektoratet har avmerket gyteområde 

for torsk lenger inne i Hylsfjorden, tiltaket kommer ikke i berøring med dette. 

 

§ 9. Føre-var-prinsipp  

”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.”  

Vår kommentar:  

Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse når man ikke har tilstrekkelig med kunnskap til å vite hvilke 
virkninger beslutningen vil ha for naturmangfoldet. Naturvurderinga er gjort med utgangspunkt i 
eksisterende data som er hentet fra nasjonale databaser. Føre-var-prinsippet vil derfor få mindre vekt, 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.fiskeridir.no/Kart
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på bakgrunn av at den eksisterende kunnskapen om området vurderes som tilfredsstillende. Risiko for 
skade er lite relevant siden tiltaket er av forholdsvis liten størrelse. Situasjonen er oversiktlig. 
 
 
§ 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.  

Vår kommentar:  

Påvirkning av økosystem i området berørt av tiltaket vurderes til å være svært liten. 

Planområdet er markert som fri-område og småbåthavn i kommuneplanens arealdel og består på land 
i dag av adkomstvei til fritidsbolig og endefeste for dobbel taubane. I planområdet i sjø ligger i dag 
betong-bølgedemperen fra den gamle småbåthavna på Sand i opplag. Formålet med planforslaget er 
å etablere ny småbåthavn i planområdet og planforslaget vil således videreføre arealformålet fra 
dagens situasjon. 
 
Adkomst til planområdet vil medføre at en liten del av eksisterende grøntområde blir 
bygget ned ved etablering av ny vei, men resterende grøntområder ivaretas. Byggingen av 
småbåthavn kan ha forstyrrende effekt eventuelle fuglearter som nytter planområdet. 
Konsekvensen av tiltaket vil trolig være svært liten negativ for naturmangfoldet i forbindelse med 

byggingen av småbåthavnen. 

 

 

§ 11. Kostnader  

”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.”  

Vår kommentar:  

Tiltakshaver er klar over at kostnader ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder skal dekkes av tiltakshaver. Kostnader ved å hindre eller begrense skade innebefatter 
alle kostnader ved forebyggende eller gjenopprettende tiltak. Avbøtende tiltak for å begrense eller 
hindre skader på naturmangfoldet som tiltaket forårsaker er ikke vurdert som nødvendige da tiltaket 
har liten innvirkning på naturmangfoldet. 
 

 

§ 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.”  

Vår kommentar:  

Planen legger til rette for miljøforsvarlig bygging og drift.  

 

Konklusjon 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 som skal legges til grunn ved utøvelse 

av offentlig myndighet og beslutningstaking vurderes å være oppfylt. 

 


