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Utredning av ulike tiltak og virkemidler som er relevante for å 
opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog – oppdrag til 
direktoratene  

 
Bakgrunn 
Av Hurdalsplattformen følger det at regjeringen vil «etablere en meny av ulike tiltak som 
bidrar til å opprettholde et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand». Videre har 
Stortinget sluttet seg til de nasjonale målene for natur i Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for 
livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold (naturmangfoldmeldingen), hvor et av målene 
er at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.  
 
Som del av arbeidet med en meny av tiltak for skog vil Klima- og miljødepartementet (KLD) 
og Landbruks- og matdepartementet (LMD) sørge for at det utarbeides et felles 
kunnskapsgrunnlag om den økologiske tilstanden i norsk skog. Miljødirektoratet og 
Landbruksdirektoratet vil få et eget oppdrag om dette. KLD og LMD vil invitere 
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet til en nærmere dialog om utforming av oppdraget, 
og vil ved behov også legge til rette for dialog med direktoratene underveis i arbeidet. 
 
Når denne kunnskapen om økologisk tilstand i skog og forslag om relevante tiltak i menyen 
med basis i dette kunnskapsgrunnlaget er på plass, vil regjeringen etter en vurdering av 
fordeler og ulemper for samfunnet ta stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres. 
 
Klima- og miljødepartementet leder arbeidet med å etablere menyer av tiltak for 
økosystemene. For økosystemet skog vil dette skje i særlig tett samarbeid med Landbruks- 
og matdepartementet og i samarbeid med andre berørte departementer. Under følger 

Ifølge liste  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/2167 

Dato 

30. september 2022 

   



 
 

Side 2 
 

oppdrag til relevante direktorater om å utrede ulike tiltak og virkemidler som er relevante for å 
opprettholde eller forbedre den økologiske tilstanden i skog. Miljødirektoratet, som blant 
annet har et særskilt ansvar for å skaffe og formidle kunnskap om tilstand i økosystemene, 
og Landbruksdirektoratet, som forvalter viktige kunnskapsgrunnlag, tiltak, virkemidler og 
næringer i økosystemet skog, får et særskilt ansvar for oppdraget. 
 
Koordinering, samordning og overordnede rammer for arbeidet 
Miljødirektoratet skal i tett samarbeid med Landbruksdirektoratet legge til rette for og 
koordinere innspillene fra de andre etatene, samt sikre helhetlige vurderinger på tvers. For å 
muliggjøre vurderinger på tvers bør form og format på direktoratenes bidrag være mest mulig 
like. Besvarelsen skal så langt det er mulig svare ut spørsmålene i Utredningsinstruksen. 
Eventuelle uenigheter mellom etatene bør synliggjøres. 
 
Utredning av beslutningsgrunnlag for konkrete tiltak og virkemidler 
Direktoratene bes om å levere beslutningsgrunnlag som redegjør for relevante tiltak og 
tilhørende virkemidler i og på tvers av sektorene som bidrar til å opprettholde eller bedre den 
økologiske tilstanden i økosystemet skog. Et tiltak er relevant når det enten kan bidra til å 
redusere en negativ påvirkning eller bidra til en positiv påvirkning på den økologiske 
tilstanden i skog. Tiltak med tilhørende virkemidler kan avgrenses til nærmere angitte 
områder, og behov for regulatoriske virkemidler for styrket ivaretakelse av miljøverdier av 
skog skal inngå i utredningen. 
 
For det enkelte tiltak og virkemiddel skal kostnader og ulemper for ulike aktører og næringer, 
kostnader for staten, positive og negative virkninger og forventet effekt mht. å opprettholde 
eller forbedre økologisk tilstand i økosystemet skog beskrives. Det bør også gjøres rede for 
om virkemidlet er i tråd med prinsippet om at forurenser betaler. Dersom kostnader, nytte og 
effekt ikke kan tallfestes bør direktoratene levere kvalitative vurderinger. Usikkerhet i 
vurderingene bør synliggjøres.    
 
Økosystemenes kapasitet og evne til å levere økosystemtjenester påvirkes ikke bare av 
økosystemenes tilstand, men også av økosystemenes arealutbredelse. Dette skal tas 
hensyn til ved vurderingen av tiltak og tilhørende virkemidler. 
 
Leveranse og tidsfrist 
Miljødirektoratet leverer direktoratenes svar på oppdraget til Klima- og miljødepartementet 
innen 1. mai 2023. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Øyvind Andreassen (e.f.)   Geir Dalholt (e.f.) 
Avdelingsdirektør KLD   Avdelingsdirektør LMD 
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Adresseliste 
Kommunal- og distriktsdepartementet  
Miljødirektoratet 
Landbruksdirektoratet 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
Jernbanedirektoratet 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Statens vegvesen  

 Avinor 
 Forsvarsbygg 
 
Kopi 
Finansdepartementet 
Finansdepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Kommunal- og distriktsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Olje- og energidepartementet 
Samferdselsdepartementet 
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