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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utvalget var bedt om å vurdere metoder for å synliggjøre verdiene bedre i (sentrale) offentlige beslutningsprosesser.Bl.a. gjennom nasjonalregnskap, nasjonalformueberegninger og indikatorer for bærekraftig utvikling.Utredningen inneholder en bred presentasjon av ulike tilnærminger, også fra FN-systemet og internasjonalt.



Regnskap og indikatorer for 
forvaltningen 
 Utvalget var bedt om å vurdere metoder 

for å synliggjøre verdiene av 
økosystemtjenester bedre i (sentrale) 
offentlige beslutningsprosesser. 

 Bl.a. gjennom nasjonalregnskap, 
nasjonalformueberegninger og indikatorer 
for bærekraftig utvikling. 

 Utredningen inneholder en bred 
presentasjon av ulike tilnærminger, også 
fra FN-systemet og internasjonalt. 
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Utvalgets anbefalinger 

 Overordnede indikatorer for overordnet politikk 
 Fortsatt bredt sett med ulike typer indikatorer 
 Kroner eller fysiske størrelser 
 Nye bærekraftsindikatorer 
 Forvaltningsmål for indikatorer 
 Naturindeksen  
 Indikatorer for økosystemtjenester 
 Utprøving av pilotregnskap for nasjonalregnskapet 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fra utvalgets vurderinger:* Behov for å supplere indikatorsettet for bærekraft og å utvikle indikatorer for økosystemtjenester.* Muligheter for å bruke naturindeksen som grunnlag for indikatorer for økosystemtjenester, særlig der biologisk mangfold er viktig.* Nødvendig å videreutvikle nasjonalregnskapet.Fra utvalgets anbefalinger:* Det må utvikles én, eller et fåtall, overordnede indikatorer for forhold i naturen som er viktige for Norge. Indikatorene må med i utformingen og presentasjonen av den overordnede politikken, for å synliggjøre koblinger mellom natur, økonomi og politikk.* Dagens tilnærming med et bredt sett av indikatorer bør videreføres. Indikatorene kan måles i kroner eller fysiske størrelser, avhengig av hva som er mest relevant i ulike sammenhenger. * Bærekraftsindikatorene på miljøområdet bør vurderes på nytt og minimum suppleres med indikatorer knyttet til arealbruksendringer og fragmentering. Bybefolkningens tilgang til grøntområder og arealbruksendringer langs kysten er også gode kandidater. * Det omfattende datasettet som ligger til grunn for naturindeksen kan være et utgangspunkt for å videreutvikle indikatorer knyttet til økosystemtjenester. * Naturindeksen bør vurderes som en fysisk indikator for økosystemenes kapasitet til å levere økosystemtjenester for de tjenestene der biologisk mangfold er sentralt. * For bedre integrering av indikatorer og politikkutforming bør det settes konkrete, kvantifiserte forvaltningsmål for bærekraftsindikatorer og økosystemtjenesteindikatorer.* Norge bør delta mer aktivt i arbeidet i FN med å utvikle økosystemtjenesteregnskap i tilknytning til nasjonalregnskapet, og utarbeide pilot- og satellittregnskap i fysiske størrelser for noen økosystemtjenester. * Det bør arbeides for bedre integrering mellom fagdisipliner ved utarbeidelse av indikatorer – både fysiske og økonomiske, slik at økosystemtjenestetilnærmingen kan bidra til å ”bygge bro” mellom fagdisipliner. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Overordnede indikatorer for en overordnet politikk!



Indikatorer 

 Bærekraftsindikatorer 
◦ Norsk strategi for bærekraftig 

utvikling  
◦ Nasjonalbudsjettet 

 Nye indikatorer 
◦ Arealendringer og fragmentering 
◦ Tilgang til grøntområder 
◦ Arealbruksendringer langs kysten 

 
 Økosystemtjeneste-

indikatorer 
 

 Naturindeksen som 
indikator og som 
kunnskapsgrunnlag for 
økosystemtjenester 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utvalget er bedt om å vurdere metoder for å synliggjøre verdiene bedre i (sentrale) offentlige beslutningsprosesserBl.a. gjennom nasjonalregnskap, nasjonalformueberegninger og indikatorer for bærekraftig utvikling.Utredningen inneholder en bred presentasjon av ulike tilnærminger, også fra FN-systemet og internasjonalt.Fra utvalgets vurderinger:* Behov for å supplere indikatorsettet for bærekraft og å utvikle indikatorer for økosystemtjenester.* Muligheter for å bruke naturindeksen som grunnlag for indikatorer for økosystemtjenester, særlig der biologisk mangfold er viktig.* Nødvendig å videreutvikle nasjonalregnskapet.Fra utvalgets anbefalinger:* Det må utvikles én, eller et fåtall, overordnede indikatorer for forhold i naturen som er viktige for Norge. Indikatorene må med i utformingen og presentasjonen av den overordnede politikken, for å synliggjøre koblinger mellom natur, økonomi og politikk.* Dagens tilnærming med et bredt sett av indikatorer bør videreføres. Indikatorene kan måles i kroner eller fysiske størrelser, avhengig av hva som er mest relevant i ulike sammenhenger. * Bærekraftsindikatorene på miljøområdet bør vurderes på nytt og minimum suppleres med indikatorer knyttet til arealbruksendringer og fragmentering. Bybefolkningens tilgang til grøntområder og arealbruksendringer langs kysten er også gode kandidater. * Det omfattende datasettet som ligger til grunn for naturindeksen kan være et utgangspunkt for å videreutvikle indikatorer knyttet til økosystemtjenester. * Naturindeksen bør vurderes som en fysisk indikator for økosystemenes kapasitet til å levere økosystemtjenester for de tjenestene der biologisk mangfold er sentralt. * For bedre integrering av indikatorer og politikkutforming bør det settes konkrete, kvantifiserte forvaltningsmål for bærekraftsindikatorer og økosystemtjenesteindikatorer.* Norge bør delta mer aktivt i arbeidet i FN med å utvikle økosystemtjenesteregnskap i tilknytning til nasjonalregnskapet, og utarbeide pilot- og satellittregnskap i fysiske størrelser for noen økosystemtjenester. * Det bør arbeides for bedre integrering mellom fagdisipliner ved utarbeidelse av indikatorer – både fysiske og økonomiske, slik at økosystemtjenestetilnærmingen kan bidra til å ”bygge bro” mellom fagdisipliner. 



Naturindeksen 
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• Bærekraftsindikator 
• Kunnskapsgrunnlag for 

økosystemtjenester – 
der biologisk mangfold 
har stor betydning 

 

Foto: Dag H. Karlsen 



Nasjonalregnskap og miljøregnskap 
 

 Ødeleggelse  og forringelse av natur inngår ikke i dagens 
regnskapssystemer  
◦ Ødeleggelser kan gi høyere BNP 

◦ Ingen minusposter for forringelse av natur eller redusert kvalitet på 
økosystemtjenester 

◦ Kan føre til overforbruk 

 Flere positive bidrag fra naturen inkluderes ikke 
◦ Varer og tjenester fra økosystemer som bidrar til velferd, økonomi, helse og 

sikkerhet 

◦ Verdier som skapes ved velfungerende økosystemer 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Medfører at naturmangfold ikke blir verdsatt ift. den betydningen det har ift produksjon og velferd nå og i framtidaBeslutninger ift økonomi tar hensyn til positive effekter, men negative effekter på helse og velferd synliggjøres ikke (telles ikke)Skader på natur som har konsekvenser for menneskenes velferd synliggjøres ikke Rariteter ved regnskapet: Ulykker gir verdiøkning, både menneskelige og i naturen. Husholds teller ikke.Naturmangfold (inkl. biodiversitet) er ikke synlig i nasjonalregnskapet, med unntak av noen verdier.Naturmangfoldet bidrar til verdiskaping på mange felter, men siden det ikke er synlig i nasjonalregnskapet blir det heller ikke verdsatt og forvaltet langsiktig i økonomiske termer«Kapitalslit» Naturforringelse synliggjøres ikkeAvveininger «trade offs» blir ikke synliggjort. Hvem vinner hvem taper (i tid og rom)? Hvilke tjenester blir brukt på bekostning av andre tjenester (areal til vindmøller- kontra areal til friluftsliv og naturopplevelser)



Utprøving av pilotregnskap for 
nasjonalregnskapet 
 ◦ Deltagelse i utvikling av FNs systemer 
◦ Norge bør delta mer aktivt i arbeidet i FN 

med å utvikle økosystemtjenesteregnskap i 
tilknytning til nasjonalregnskapet, og utarbeide 
pilot- og satellittregnskap i fysiske størrelser 
og arealbasert for noen økosystemtjenester. 
◦ Utprøving med pilot- og satellittregnskap 
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FNs eksperimentelle økosystemregnskap SEEA:  
Grunnleggende modell for beholdning og 
strømmer knyttet til økosystemer 
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Forvaltning og  
formidling 
 Føre var-prinsippet må 

følges i all forvaltning 
 Kompetanse og 

fordeling av ansvar og 
virkemidler i miljø- og 
ressursforvaltningen 
bør gjennomgås 

 Kunnskap om hva 
naturen betyr for vår 
velferd og økonomi må 
formidles til alle 
grupper 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utvalget er bedt om å vurdere om private og offentlige beslutningstakere har riktige insentiver til å ta vare på natur.Har sett på en del særtrekk ved norsk miljø- og naturressursforvaltning, som vi mener er viktig for politikk, styring og endring.Presenterer sentrale prinsipper og kriterier for norsk forvaltning og lovverk.Presenterer aktuelt lovverk og relevante internasjonale føringer fra internasjonale avtaler og EØS-regelverket.Understreker betydningen av at beslutningstakere (kommunene, grunneiere, næringslivet),  barn og unge, lokale organisasjoner og allmennheten for øvrig har kunnskap om hva naturen betyr for vår veldferd og økonomi. Fra utvalgets anbefalinger:Føre var-prinsippet må følges i all forvaltning, slik det bl.a. er nedfelt i naturmangfoldloven.  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.Myndighetene må sørge for at befolkningen generelt får bedre kunnskap om hva naturen betyr for vår velferd og økonomi. Det bør utvikles og gjennomføres kommunikasjonsstrategier for å få til dette.  Strategiene bør fokusere på alle godene vi får fra naturen snarere enn på trusler og ødeleggelse. Økosystemtjenestetilnærmingen legger godt til rette for en slik positiv tilnærming.   Elementer i en slik strategi kan bl.a. være å:- utnytte engasjementet og kunnskapen i frivillige organisasjoner,- vektlegge lokale møter der naturgodene diskuteres og der man vurderer avveininger mellom ulik bruk av økosystemer,- integrere og utnytte lokal, erfaringsbasert kunnskap gjennom dialog, samarbeid og aktiv involvering,- prioritere forskningsformidling i langt større grad enn i dag.For å øke kunnskapen om naturens verdi for menneskenes helse og velferd bør miljø- og utdanningsmyndighetene sørge for å utarbeide opplæringsmateriell som kan benyttes i grunnskole og videregående skole. 
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