
 

Stortingsmelding om energipolitikken – innspill fra SABIMA 
 
14. mars 2014 
 
SABIMA er svært glad for at regjeringen vil skrive en bred energimelding. Vi forventer at alle sider 
ved energi i Norge, og alle forhold rundt kraftproduksjon og energiforbruk blir belyst. De valg 
regjeringen gjør må komme klart fram, inkludert et tydelig skille mellom fagkunnskap og politikk. 
 
Kompetansemiljøer, teknologiutvikling, arbeidsplasser, økonomi, forsyningssikkerhet, forbrukere 
og mange andre forhold er viktige, men den overordnede rammen for energipolitikken må være 
naturens bæreevne – både globalt og lokalt. Denne rammen kan ikke overskrides. 
 
SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er paraplyorganisasjon for de biologiske 
foreningene i Norge og en miljøorganisasjon som jobber for å sikre biomangfoldet for framtida.  
SABIMAs visjon er å «stanse tapet av biomangfold for å sikre levedyktige bestander av alle naturlig 
forekommende arter i Norge, deres genetiske variasjon og økosystemene de er en del av». 
 
Dette følger av biomangfoldkonvensjonen og den internasjonale forpliktelsen Norge har om å stanse 
tapet av biomangfold innen 2020. I tillegg er det i tråd med regjeringsplattformen som sier «… vil 
bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet» og som understreker at «den kloden vi 
skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre». 
 
Fornybar energi er en nødvendig del av en bærekraftig fremtid, men mange former for fornybar 
energi, særlig vind- og vannkraft, krever store arealer. I tillegg til selve anleggene kreves det nye veier 
og kraftledninger. Arealendringer er hovedårsaken til at mange arter og naturtyper i Norge er trua. 
Derfor har SABIMA flere ganger advart mot at kraftutbyggingen foregår i det omfanget og tempoet vi 
ser i dag. Vi mener utbyggingspresset går på bekostning av hensyn til biomangfoldet og at fornybar 
energi må fremskaffes med større hensyn til natur enn det gjøres i dag. 
 
Vi ber om at følgende fire forhold tas inn i arbeidet med energimeldingen: 

 
1. Produksjon og bruk av fossil energi må fases ut 
Menneskeskapte klimaendringer utgjør en stor trussel mot menneskeheten og biomangfoldet. Det er 
derfor nødvendig med omfattende tiltak og endringer i samfunnet for å stanse utslipp av 
klimagasser. 
 
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig bærekraftig om en aktivitet gjøres «klimanøytral» hvis den 
fremdeles krever mye areal. Vi mener forskning og politiske virkemidler må styres mot energisparing 
og klimatiltak som ikke er arealkrevende, slik at de ikke bidrar til å øke tapet av biomangfold. Tap av 
biomangfold er et like stort miljøproblem som klimaendringene. Løsningene på det ene problemet 
må ikke gå på bekostning av løsningene på det andre. 
 
Menneskeskapte klimaendringer er forårsaket av fossile karbonkilder som olje, gass og kull. 
Produksjonsaktiviteten er den største enkeltkilden til klimautslipp i Norge. Det er spesielt paradoksalt 
at Norge fortsetter både med å lete etter olje og starte oljeproduksjon i nye områder når FNs 
klimapanel sier at to tredeler av de kjente petroleumsressursene må bli liggende om vi skal nå målet 
om å unngå temperaturøkning ut over to grader celsius. Norge har økonomisk ryggrad til å gå foran 
og ta et moralsk og globalt ansvar ved å starte utfasingen av olje- og gassutvinning. 
 



2 
 

Fordi utbygging av fornybar energi er konfliktfylt (se under) er det særlig viktig at man ser konkrete 
klimaresultater av slik utbygging. Det må derfor etableres forpliktende koblinger for hvordan 
fornybar energi skal erstatte fossil, slik at man får rekkefølgebestemmelser for utbygging og 
tilhørende utfasing. 
 
Det må satses langt sterkere på energiøkonomisering enn det gjøres i dag, da denne satsningen gir 
bedre klimaresultater og mindre konflikter enn utbygging av mer energi. I tillegg er det god økonomi 
og er en rasjonell måte å oppfylle fornybardirektivet på. ENØK-satsningen må intensiveres både i 
regelverk angående byggekrav, i industrien, i store byggeprosjekter og i husholdningene. I dag er 
tilretteleggingen så dårlig at man må være spesielt interessert for å ta bryet med energi-
økonomisering i hjemmet. 
 
Effektivisering av eksisterende vannkraftverk er et annet viktig og naturvennlig tiltak, som det må 
satses langt sterkere på. 

 
2. Lovgivning og konsesjonstildeling må moderniseres 
Dagens energilovgivning samt elsertifkatordningene har langt fra gode nok avklaringer mot andre 
samfunnsinteresser (se bl.a. CEDREN, Riksrevisjonen, Økosystemtjenesteutvalget m.m.). Natur og 
andre allmenne samfunnshensyn har generelt dårligere vilkår i energilovgivningen enn i f.eks. plan- 
og bygningsloven. Dette skyldes blant annet manglende oppdatering av energilovgivningen, noe som 
er på høy tid i lys av den generelle samfunnsutviklingen og oppdatert miljølovverk i mange andre 
sektorer. Lovverket bidrar heller ikke til en god sortering av gode og dårlige prosjekter, og 
energimyndigheter, miljømyndigheter og sivilsamfunnet «tvinges» til å bruke mye ressurser på 
dårlige prosjekter som aldri burde vært fremmet. Det må også sees på hvilke roller ulike myndigheter 
skal ha med hensyn på avgjørelse av konsesjonspliktige prosjekter. Vi er for øvrig svært kritiske til 
tanken om at tillatelser til småkraftverk skal kunne gis av kommunene. 
 
Forskriften for konsekvensutredninger (KU-forskriften) må snarest mulig revideres slik at det stilles 
krav om at innsamlet kunnskap gjøres tilgjengelig gjennom de nettbaserte databasene for kunnskap 
om naturmangfold. 
 
Elsertifikatordningen må ikke videreføres i en ny periode. Ordningen har frembrakt et rush av mange 
dårlige prosjekter både på vannkraft og vindkraft, noe som har bundet opp mye kapasitet i NVE. 
Mengden prosjekter har også skapt store demokratiske problemer for lokalsamfunn og det sivile 
samfunn som ikke har hatt mulighet for å følge med på konsesjonsprosessene. Det var svært uheldig 
at vannkraft ble inkludert i ordningene. Man må gjerne subsidiere fornybar energi, men man må 
finne andre og bedre måter og arbeide fram de prosjektene som helhetlig sett er de beste. 
 
Det er i den forbindelse et problem at det er tildelt tre ganger så mange vindkraftkonsesjoner som 
det er planer om å bygge under elsertifikatordningen. Dette har medført store konflikter og betydelig 
usikkerhet særlig lokalt, men også nasjonalt – og har dessverre skadet omdømmet til 
vindkraftbransjen. Vi er svært skeptisk til at det i så stor grad overlates til markedet å velge de beste 
prosjektene, og vi mener det er feil at det fortsatt er høyt tempo i tildelingen av nye 
vindkraftkonsesjoner – ikke minst i lys av dårlig kunnskapsgrunnlag og mangelfull lovgivning. 
 
Det må legges langt større innsats i vilkårsrevisjoner for gamle vannkraftkonsesjoner. Det er mulighet 
for betydelige miljøgevinster med for eksempel forholdsvis liten økning i minstevannføring. I dag tar 
revisjonsprosessene alt for lang tid, og NVEs varsling om at de vil prioritere nye konsesjoner fremfor 
revisjoner, i en tid da det endelig vil være mulig å åpne mange gamle konsesjoner for revisjon, viser 
at regjeringen må gi signal om at miljøforbedrende arbeid i regulerte vassdrag må prioriteres. 
Vilkårsrevisjonene må også innarbeides i planene som legges etter vannforskriften. 
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SABIMA har utarbeidet ti anbefalinger for en bærekraftig utbygging av fornybar energi. Flere av dem 
er omtalt over, men vi vil i tillegg til det som allerede er nevnt peke på mer oppmerksomhet om å 
samle inngrep der det allerede eksisterer infrastruktur og vektlegging av økosystemtjenester. For 
øvrig viser vi til de ti punktene: http://sabima.no/1081/ja-til-berekraftig-fornybar-energi. 

 
3. Vi må bedre kunnskapsgrunnlaget om naturen 
Tre av fire verdifulle naturområder er ikke festet til kart. Kunnskapsgrunnlaget om artenes situasjon 
og økologi er også svært mangelfullt. Dette gjør at viktige naturverdier skades uten vår viten, og kan 
føre til forsinkede og fordyrede planprosesser. 
 
Naturkartlegging er en forutsetning for kunnskapsbasert forvaltning og gir reduserte konflikter i 
utbyggingssaker. Nettbaserte verktøy som Naturbase og Artskart gir gode tekniske muligheter, men 
innholdet er ofte mangelfullt. Kommunene har et meget stort ansvar i arealforvaltningen, men kart-
leggingen av natur og biologisk mangfold i kommunene har ikke blitt gitt økte bevilgninger siden 
2009. Blant annet derfor er det fortsatt stor kunnskapsmangel om hvor naturverdier finnes og 
hvilken kvalitet de har – selv om vi vet mye om konsekvensene av ulike typer inngrep og om trua 
arters status og trusselfaktorer. Mye naturkartlegging er av eldre dato og er ukomplett. Tre av fire 
verdifulle naturområder er ikke kartlagt. 
 
Bevilgningene til grunnkartlegging av naturtyper i kommunene må derfor økes. Miljødirektoratet har 
tidligere fått utredet at det koster i størrelsesorden 500 millioner kroner å få en fullstendig 
kartlegging av verdifulle naturtyper. Dette er et beskjedent beløp sammenlignet med beløpene som 
skal brukes på utbygging. Vi tror også pengene vil bli raskt innspart gjennom bedre planprosesser. 
 
Vi trenger bedre kunnskap om naturkonsekvenser og effekter på økosystemene av kraftutbygginger. 
Ekspertutvalget om verdien av økosystemtjenester peker allikevel i NOU 2013:10 på at utbygging av 
fornybar energi kommer til å bli den største påvirkningsfaktoren knyttet til arealendringer i Norge de 
neste tiårene. Det er mange ubesvarte spørsmål når det gjelder de økologiske konsekvensene av den 
innskrenkning og fragmentering av habitater vi ser i dag, og utvalget presiserer at det må utvikles 
tilfredsstillende metoder for å vurdere sumvirkninger og kumulative effekter av flere planlagte 
utbygginger i et område, noe kommunene er pålagt å gjøre ifølge KU-forskriften og 
naturmangfoldloven. 

 
4. Det må lages helhetlige planer for kraftproduksjon 
Storstilt satsing på fornybar energi i form av vann- og vindkraftutbygging medfører omfattende 
inngrep i natur og påfølgende tap av biomangfold. Andre fornybarutbygginger, som anlegg for 
jordvarme, bølgekraft og tidevann, kan få tilsvarende konsekvenser. 
 
Det må lages nasjonale og regionale planer for kraftutbygging som stenger for muligheten for å søke 
om å bygge ut i områdene med sårbar natur. Planene skal bidra til at det tas hensyn til samlet 
belastning, at hensynet til biomangfold veier tungt i beslutninger, at utbygging skjer i de minst 
sårbare områder, og at det settes nasjonale og regionale grenser for hvor mye natur som kan bygges 
ut i form av vann- og vindkraft. I tillegg bør planene selvsagt vise til hvor der er mest gunstig å bygge 
ut, i forhold til eksisterende infrastruktur, regionalt energibehov og hvor det er mest energi å hente 
ut, enten det er fra vann, vind eller andre naturressurser. 
 
Energimeldingen må peke på behovet for mer kunnskap for å begrense negative konsekvenser av 
utbygging av kraft og infrastruktur, bidra til at det finner sted en kraftig satsning på 
kunnskapsinnhenting og utforme et langt strammere system for at kunnskap om naturverdier blir 
tatt hensyn til.  

http://sabima.no/1081/ja-til-berekraftig-fornybar-energi
http://www.sabima.no/verdifulle-naturomrader-tre-av-fire-er-ikke-kartlagt
http://www.sabima.no/verdifulle-naturomrader-tre-av-fire-er-ikke-kartlagt

