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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Siste del av presentasjonene, og også siste del av NOUen.Del IV som ble kalt «synliggjøring gjennom virkemidler og rammebetingelser».Se både på anbefalingene og på tilnærming og innhold i arbeidet.



Bredt blikk – 
utvalgte råd 
 Synliggjøring 
 Formidling 
 Organisering 

 
 Arealforvaltning 
◦ Vern 
◦ Planlegging 

 Andre påvirkninger 
 Næringsstøtte 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
En svært bred oppgave å skulle se på bl.a. «eventuelle barrierer og hindringer i dagens forvaltningssystem» og på «om insentivene gir tilstrekkelige motiver til å ta hensyn til samfunnsøkonomiske kostnader», jf. Mandatet.Innlede med å si at utvalget tok en bred gjennomgang, og så valgte seg ut noen områder de så nærmere på. Derfor ikke se dette som et bredt virkemiddelutvalg, men som utvalgte råd rundt økosystemtjenester spesielt.Analysen grovt disponert med en del om rammebetingelser:Synliggjøring for bedre forvaltning – som presentert av Kirsten Grønvik Bråten og Iulie AslaksenFormidling (kap 14) – som presentert av Iulie AslaksenOrganisering (kap 13) Og en del mer rettet mot konkrete virkemidler, disponert som følger:Sentral påvirkningsfaktor og krevende for politikk og forvaltning: Arealforvaltning (kap 15) – både vern og planleggingAndre påvirkningsfaktor: Klimaendringer, fremmede arter, forurensning og overbeskatning (kap 16)Næringsstøtte (kap 17)Kommentar: Økosystemtjenester assosieres ofte med økonomiske virkemidler, f eks betaling for økosystemtjenester og gjerne bruk av markedsbaserte løsninger. Kan nok være riktig at det kommer en del forslag i dette grensesnittet, men utvalget er klare på at økosystemtjenestetilnærmingen i seg selv ikke sier noe om valg av virkemidler. Og for eksempel kan noen tjenester være så viktige at det bør være strengt lovverk som styrer.Utvalget har sett bredt på alle slags virkemidler, og også plassert sitt arbeid i en norsk virkelighet og forvaltningshverdag. Og til slutt gitt noen klare råd og noen forslag om videre utredning, slik Stein Lier-Hansen redegjorde for.



Forvaltning 
 Norsk miljø- og natur-

ressursforvaltning 
◦ Kompetanse og kulturer 
◦ Systemer og organisering 
◦ Mål og ansvar 

 Prinsipper og kriterier 
◦ Miljøprinsipper 
◦ Styring og kostnader 
◦ Legitimitet 

 Norsk lovverk 
◦ Omfang og ansvar 

 Internasjonale føringer 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Har sett på en del særtrekk ved norsk miljø- og naturressursforvaltning, som vi mener er viktig for politikk, styring og endring.En spennende og viktig debatt utvalget gjerne skulle sett mer på – med mer tid og klarere mandat.Presenterer sentrale miljøprinsipper (bl.a. føre var) og kriterier for norsk forvaltning og lovverk.Presenterer også aktuelt lovverk, som dekker både vern og bruk.Og finner som nevnt at dette er bredt og godt og utgjør en bærebjelke for forvaltningen.Ser også på relevante internasjonale føringer – både fra internasjonale avtaler og fra EØS-regelverket der det gjelder for Norge.____Fra utvalgets anbefalinger:* Kompetansen hos, og fordelingen av ansvar og virkemidler mellom, ulike sektormyndigheter og mellom ulike forvaltningsnivåer i miljø- og ressursforvaltningen bør gjennomgås. Det bør vurderes om dagens organisering er hensiktsmessig gitt målet om bærekraftig forvaltning av økosystemer og økosystemtjenester.* Føre var-prinsippet må følges i all forvaltning, slik det bl.a. er nedfelt i naturmangfoldloven.
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Arealforvaltning 
 Naturmangfoldloven 
◦ Bærekraftig bruk og vern 
◦ Arter og naturtyper 

 Plan- og bygningsloven 
◦ Planlegging og samordning 
◦ Konsekvensutredninger 

 Kommunenes roller 
 Helhetlig arealplanlegging 
 Mulige tilnærminger 
◦ Betaling for økosystemtjenester 
◦ Økologisk kompensasjon 
◦ Bruk av avgifter 

Foto: Miljøverndepartementet 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som nevnt utgjør arealinngrep og arealbruksendringer de viktigste påvirkningsfaktorene for norske økosystemer, og utvalget har derfor gått spesielt inn i dette.NOUen presenterer aktuelle virkemidler og utfordringer knyttet særlig til naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, og løfter fram noen områder det bør ses nærmere på.Utvalget påpeker en del tilnærminger vi mener bør vurderes nærmere, særlig rundt økonomiske virkemidler, og foreslår noen det bør jobbes videre med, jf Steins presentasjon.Understreke dette klare fokuset på plansystemets betydning, og hvordan det påvirker mange av tjenestene.Både i bymiljø og i mer spredtbygde strøk, og ofte med kommunene i en nøkkelrolle.Ser også på bruken av mer helhetlig planlegging, slik det bl.a. gjøres for norsk havforvaltning.Foreslår ingen gjennomgripende endringer, men peker på noen områder hvor økosystemtjenestetilnærmingen kan supplere og systematisere dagens innsats.___Fra utvalgets anbefalinger:Nye ordninger med betaling for økosystemtjenester bør prøves ut, for å øke skogvernet til det omfanget som anbefales fra naturfaglig hold (f eks auksjonering av avtalene om skogvern).Bør vurderes om flere økosystemer kan sikres gjennom opplegg med betaling for økosystemtjenester (f eks våtmarker i klimasammenheng ).Før det tillates inngrep i naturområder som er vernet etter naturmangfoldloven, må det vurderes om det er mulig å legge til rette for økologisk kompensasjon, altså at utbygger/tiltakshaver etablerer erstatningsområder for viktige naturområder som går tapt eller mister sin funksjon som følge av et tiltak. Forutsetter at det utvikles klare kriterier for hvordan et tiltak skal utformes for å kunne aksepteres som økologisk kompensasjonPlansystemet bør gjennomgås med tanke på å synliggjøre verdier av økosystemtjenester bedre. Dette gjelder spesielt de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging og forskrift om konsekvensvurderinger. Det bør også vurderes om temaet er egnet for en statlig planretningslinjer.Det må utvikles metoder for å vurdere tiltakenes samlede belastning, slik naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensvurderinger krever.På noen områder må planleggingen bli mer helhetlig og tverrsektoriell (f eks gjennom at landskapsperspektivet og den økologiske infrastrukturen får økt oppmerksomhet. Interkommunale planer, regionale planer og mer strategiske konsekvensutredninger er aktuelle modeller. Planene kan være økosystembaserte (jf. havområdene) og tematiske (jf. havvind). Spesielt bør det vurderes å utarbeide statlige konsekvensutredninger for energiprosjekter, akvakultur og mineralutvinning. Bør settes i gang arbeid for å utvikle og utprøve metoder for å stedfeste og synliggjøre økosystembaserte verdier og tjenester til bruk i kommunal arealplanlegging og arealforvaltning.Kompetansen i kommunal planlegging og miljøarbeid må styrkes, og kommunenes oppmerksomhet og kunnskap om hvilke økosystemtjenester de forvalter må styrkes. Et system som gir kommunene økonomiske insentiver til å ivareta biologisk mangfold og tilhørende økosystemtjenester bør utredes (f eks miljøkriterier for rammetilskudd).For å sikre at skatte- og avgiftssystemet gir riktige signaler om verdien av biologisk mangfold og økosystemtjenester bør en ordning med nasjonal naturavgift utredes (med nasjonalt fond).Praksisen for grunnrentebeskatning i Norge bør gjennomgås. [Kapittel 15 inneholder en særmerknad fra Stein Lier-Hansen rundt minernæringen.]



Andre  
påvirkninger 
 Fremmede organismer 
 Miljøgifter 
 Vann- og 

luftforurensning 
 Klimaendringer 
 Høsting 

 
 Avveininger 
 Prioriteringer 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som nevnt også andre sentrale påvirkningsfaktorer for norske økosystemer, og vi gir en generell omtale av virkemidler knyttet til:Fremmede organismerMiljøgifterVann- og luftforurensningKlimaendringerHøstingSer at det her er anvendelsen av etablert lovverk og virkemidler som er det sentrale, og få hull i grunnlaget som sådan.Ser også at det ofte vil være avveininger som må løses innenfor virkemidler, f eks mellom ulike typer bruk og mellom ulike hensyn (ikke minst for klimatiltak).Drøfter også hvordan vårt forbruk ligger under disse påvirkningene, og betydningen av å se på ressurseffektivitet og mindre ressursbruk.___Fra utvalgets anbefalinger:Tiltak for å motvirke klimaendringene må vurderes opp mot effekter for biologisk mangfold og andre miljøverdier. Nasjonal politikk må innrettes slik at vi når internasjonale forpliktelser til utslippskutt (f eks avtalene for SO2 og NOx under Gøteborgprotokollen). Virkninger av naturmangfoldlovens reguleringer bør evalueres når det foreligger mer erfaring med regelverket for innførsel og utsetting av fremmede organismer.Prinsippet om bærekraftig utnyttelse må fortsatt legges til grunn for høsting av biologiske ressurser.Norge må fortsette med kartlegging av havbunnmiljø i norske farvann, identifisere sammenhengene mellom miljøskadelig fiskeaktivitet og ulike økosystemtjenester, og iverksette tiltak for å motvirke eventuelle negative konsekvenser.



Næringsstøtte 
 Lempelige skatte- og 

avgiftsregler (skatte-
utgifter) 
◦ Transport 
◦ Industri og energi 

 Budsjettmessig nærings-
støtte med negative 
miljøkonsekvenser 
◦ Grønne sertifikater 

 Landbruksstøtten 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Også sett på næringsstøtte, som er offentlige tiltak som gir en bedrift eller en gruppe bedrifter særskilte økonomiske fordeler.Eksempler på dette er tilskudd, lempelige skatte- og avgiftsregler (såkalte skatteutgifter) og skjerming fra utenlandsk konkurranse.Noen av disse kan ha negative konsekvenser for biologisk mangfold og økosystemtjenester, ved at de gjør høsting av økosystemtjenester og påvirkning mer lønnsomt enn det ellers ville vært.Har omtalt et knippe av slike ordninger, men har ikke sett på f eks bevilgninger til samferdsel eller ordninger som generelt bidrar til økonomisk vekst.Kunne også sett mer på virkemidler for å promotere eller fremme utvalgte økosystemtjenester, men det ville vært krevende og dels bredere enn mandatet.Men pekt på viktige tjenester, og antar det følges opp med tiltak og virkemidler for hvordan disse kan sikres.



Mer informasjon 

Utvalgets arbeid: 
www.regjeringen.no/okosystemtjenester 
 
MDs høring: 
www.regjeringen.no/nn/dep/md/dokument/
hoyringar/Hoyringsdokument/2013/ 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mer informasjon om utvalgets arbeid på nettsidene vi har hatt: www.regjeringen.no/okosystemtjenesterOg mer informasjon om høringen som nå pågår på Miljøverndepartementets nettsider.
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