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Hva er økosystemtjenester? 
”Økosystemenes direkte og indirekte bidrag 

til menneskelig velferd” 
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 Grunnleggende livsprosesser 
◦ f.eks. : fotosyntese, jord- og sedimentdannelse 

 Regulerende tjenester 
◦ f.eks. : klimaregulering, pollinering,  flombeskyttelse 

 Forsynende tjenester 
◦ f.eks. : mat, fiber, genetiske ressurser 

 Opplevelses- og kunnskapstjenester 
◦ f.eks. : rekreasjon og friluftsliv, kunnskap og læring 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Helt kort fra starten av slik at vi vet hva vi snakker om:Økosystemtjenester er definert som ”økosystemenes direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd”.Fokuset er på de positive sidene naturen bidrar med, og hvordan naturen er nyttig og viktig for oss.Skal ikke gå gjennom alle økosystemtjenestene, men kort nevne de fire hovedtypene vi har sett på:* Grunnleggende livsprosesser, som vi også kan kalle økosystemfunksjoner eller støttende tjenester, er det vi trenger for livet på jorda og for alle de andre tjenestene.- f.eks.: fotosyntese, primærproduksjon, jord- og sedimentdannelse* Regulerende tjenester er det naturen bidrar med for at vi skal få et trygt og godt miljø.- f.eks.: klimaregulering, pollinering, beskyttelse mot flom* Forsynende tjenester er varene vi får fra naturen- f.eks.: mat, fiber, genetiske ressurser og biokjemikalier* Opplevelses- og kunnskapstjenester, også kalt kulturelle tjenester, er det naturen bidrar med på andre måter og som gir oss bl.a. trivsel og velvære.- Rekreasjon og friluftsliv, kunnskap og læring



Bakgrunn 
 Internasjonale studier  
◦ MA 2005 
◦ TEEB 2008+ 

 Naturen gir oss store 
verdier 

 Naturen under press  
◦ Ofte billig å overforbruke 

natur 

 Verdier av naturens goder 
må være synlige for alle 
som tar beslutninger 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Har de siste årene kommet internasjonale studier som løfter fra økosystemtjenester.Særlig Millennium Ecosystem Assessment MA fra 2005 og TEEB-prosjektet fra 2008-13.Disse studiene har bidratt til politisk fokus internasjonalt, bl.a. i konvensjonen om biologisk mangfoldKort oppsummert peker disse internasjonale studiene på:Naturen bidrar med store verdier både til samfunnet, bedrifter og enkeltpersonerMange steder er naturen og dens mulighet til å fortsette å bidra med verdier under sterkt press, bl.a. på grunn av klimaendringer og endret bruk av arealerDet trekkes spesielt fram at det ofte er gratis eller i hvert fall billig å overforbruke natur, og at det derfor ikke uten videre blir tatt hensyn til at naturkapitalen er knapp eller at det koster noe å tape natur når det fattes beslutninger om utbygginger, produksjon og forbruk.For å unngå at naturen forringes eller ødelegges fremheves det at naturverdier må gjøres mer synlige for alle som tar beslutninger som påvirker naturen.For å se nærmere på om og hvordan dette er relevant for Norge nedsatte regjeringen 28. oktober 2011 et ekspertutvalg om verdier av økosystemtjenester.



Mandat 
 Begreper og 

tilnærminger 
 Tilstand for norske 

økosystemer og 
økosystemtjenester 

 Metoder for 
verdsetting og 
synliggjøring 

 Forvaltning og 
virkemidler 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utvalget fikk et både bredt og detaljert mandat, men her er hovedtrekkene:* Gjennomgå rapportene fra TEEB og vurdere om og hvordan begrepene og tilnærmingene er relevante for Norge* Beskrive tilstanden for økosystemer og økosystemtjenester i Norge* Gjennomgå metoder for verdsetting og synliggjøring av verdier av økosystemtjenester, og vurdere fordeler og ulemper ved monetær verdsetting* Vurdere verdien (i kroner eller annet) av norske økosystemer og - tjenester basert på gjennomførte studier * Vurdere metoder for å synliggjøre verdiene bedre i offentlige beslutningsprosesser, bl.a. gjennom nasjonalregnskap, nasjonalformueberegninger og indikatorer for bærekraftig utvikling* Vurdere metoder for å synliggjøre verdiene bedre i private og offentlige beslutninger – det vil si se på aktuelle virkemidler NOUen bygd opp i tråd med mandatet, delt inn i fire ulike deler.NOUen også et slags ”oppslagsverk”, og for noe av dette første gang det omtales bredt på norsk.Omfattende referanseliste, og en rekke eksempler.



Medlemmer i utvalget 
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 Administrerende direktør Stein Lier-Hansen, 
Drammen (leder) 

 Professor Pål Vedeld, Ås 
 Miljøøkonom Kristin Magnussen, Fredrikstad 
 Seniorforsker Iulie Aslaksen, Oslo 
 Professor Claire Armstrong, Tromsø 
 Professor Dag Hessen, Oslo 
 Forsker Peter Johan Schei, Trondheim 
 Professor Kjell Arne Brekke, Oslo 
 Assisterende forskningssjef Signe Nybø, Trondheim 
 Direktør Kristin Sørheim, Tingvoll 
 Førsteamanuensis Morten Clemetsen, Aurland 
 Professor emeritus Karl-Göran Mäler, Stockholm  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Deltagelse fra 12 medlemmer med bred faglig ekspertise og erfaring Ledet av Stein Lier-HansenDeltagere med geografisk spredning og ulike samfunnsperspektiverMed faglig ekspertise innen bl.a. økonomi og økologiIkke mulig å få med alle fagdisipliner eller innfallsvinkler i selve utvalget, men vi har dekket temaet etter beste evne.(Blant annet er det etterlyst mer skogfaglig og mer samfunnsvitenskapelig kompetanse.)



Overordnede vurderinger 
 Økt fokus på økosystemtjenester kan være en 

nyttig tilnærming i norsk forvaltning 
 Kan få klarere fram hvorfor det er viktig for oss 

å ta vare på økosystemene og naturen 
 Må ses som et supplement til økologiske, etiske 

og samfunnsvitenskapelige argumenter 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NOUen inneholder utvalgets konklusjoner og vurderinger knyttet til mandatet, og et sett med anbefalinger.Noen overordnede konklusjoner og vurderinger, og noen mer spesifikke.Noen klare og konkrete anbefalinger om tiltak, noen mer generelle, og noen som anbefaler mer vurdering og mer kunnskap.I delen som presenterer våre vurderinger av tilnærmingen som brukes i de omtalte internasjonale studiene peker vi på store kunnskapsbehov, og understreker at det er mye rundt økosystemtjenester som fremdeles må vurderes nærmere. Både politisk og forvaltningsmessig, faglig og kommunikasjonsmessig – det er for eksempel flere begreper begreper som betyr forskjellige ting for ulike mennesker.Vi viser også ulike kritiske perspektiver til tenkningen rundt økosystemtjenester, både generelt og rundt spesielle ting som f eks økonomisk verdsetting.Ser at noe av dette også gjelder andre forvaltningstilnærminger, men ser at det er viktig å drøfte dette bredt.Spør også hva som er reelt nytt i denne tilnærmingen, og prøver å løfte fram det vi mener kan tilføre noe i dag.Basert på gjennomgangen gjør vi noen overordnede vurderinger av tilnærmingen som ligger til grunn for resten av utredningen, og konkluderer med:Vi betrakter økosystemtjenestetilnærmingen som et supplement til økologiske, etiske og samfunnsvitenskaplige argumenter. Naturmangfoldloven bygger på at naturen tillegges grunnleggende verdier som nytte- eller bruksverdi, opplevelsesverdi, verdi knyttet til identitetsfølelse og tilhørighet, økologisk verdi og egenverdi. I enkelte situasjoner kan naturverdiene styrkes ved å synliggjøre nytteverdier parallelt med naturens egenverdi, mens det i andre situasjoner vil være mest hensiktsmessig å anvende de to verditypene hver for seg. Som for annen miljø- og naturressursforvaltning, er det utfordringer knyttet til økosystemtjenestetilnærmingen. Dette gjelder spesielt økologisk kompleksitet, etiske vurderinger, interessemotsetninger og kortsiktighet. Det går et skille mellom økonomisk verdsetting for å synliggjøre natur versus tilrettelegging av nye markeder for økosystemtjenester på bekostning av juridiske virkemidler.Økosystemtjenestetilnærmingen må settes inn i en bredere samfunns- og styringsmessig sammenheng som tar hensyn til norske forvaltningstradisjoner og miljøpolitiske virkemidler og som styrker grunnlaget for bedre samarbeid mellom sektorer og mer helhetlig (økosystembasert) forvaltning. 



Økosystem-
tilstand 
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 Rikt naturmangfold er 
avgjørende 

 Generelt god tilstand for 
levering av tjenester 

 Også utfordringer og 
påvirkninger, bl.a. areal 

 Overvåkingen må styrkes 
på flere felt 

 Kunnskapen må styrkes 
om økosystemene våre 

 Kunnskapen om hvordan 
vi påvirker økosystemer i 
andre land må styrkes  Foto: Marianne Gjørv  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har sett på alle typer norske økosystemer, både de mer naturlige og de som er mer menneskepåvirkede.Kan i en del sammenhenger være nyttig å se disse mer i sammenheng, også bl.a. jordbruksområder og grøntområder i byer og tettsteder.* Vi presenterer i utredningen en skjønnsmessig vurdering av de ulike økosystemenes tilstand og evne til å levere økosystemtjenester, viktige påvirkningsfaktorer og aktuelle utviklingstrekk. * Påpeke at dette ikke er en økosystemstudie i bred forstand, og at vi har basert vårt arbeid på eksisterende kunnskap.* Understreke at vi peker på et stort behov for mer kunnskap om norske økosystemer.Hovedtrekkene fra økosystemgjennomgangen er at:Et rikt naturmangfold er avgjørende for å opprettholde velfungerende økosystemer og økologiske prosesser, og at friske økosystemer utgjør viktige bærebjelker for menneskets livsgrunnlag, økonomi og velferd. Norske økosystemer har generelt en god tilstand som setter dem i stand til å levere en rekke økosystemtjenester.Ser også at det er utfordringer knyttet til bl.a. bevaring av biologisk mangfold og til å opprettholde økosystemenes kvalitet. Norske økosystemer utsettes for en rekke påvirkningsfaktorer, særlig arealinngrep og arealbruksendringer, og med økende utfordringer knyttet til klimaendringer og havforsuring. Dette gjør at vi anbefaler at overvåkingen av norske økosystemer, bestander og arter styrkes for å kunne identifisere endringer i økosystemene og for å kunne sikre et bedre faglig grunnlag for å vurdere utviklingen og mulige tiltakKunnskapen vår om norske økosystemer bør styrkes. Som del av en globalisert verden vil valg og prioriteringer som foretas av norske aktører kan være med å styre påvirkningen av andre lands økosystemer, og utvalget foreslås at denne typen sammenhenger utredes nærmere. Ser behov for økt kunnskap om bl.a. marine økosystemer, jord og betydningen av biologiske prosesser i jord som grunnleggende livsprosess, arktiske økosystemer, økosystemer i åpent lavland og betydning av skjøtsel, samlet belasting fra ulike påvirkninger, betydning av biologisk mangfold for å opprettholde økosystemfunksjonene over tid, klimaendringene og økosystemenes betydning for klimatilpasning, virkninger av aktuelle klimatiltak på økosystemene (herunder bioenergi og skogbrukstiltak), utviklingen i ulike sektorer (bl.a. transportsektoren, energisektoren og befolkningsvekst og utviklingspress i og rundt de store byene) og samfunnsfaglige analyser av de grunnleggende drivkreftene bak sentrale påvirkningsfaktorer. Det er behov for økt innsikt i erfaringsbasert kunnskap om økosystemene. Kan også vise til at vi har diskutert tosidigheten som ligger i bl.a. jordbruk og skogbruk:* Representerer viktige naturgoder og økosystemtjenester i form av bl.a. mat og tømmer og bioenergi.* Og er en viktig påvirkningsfaktor for norske økosystemer og for det biologiske mangfoldet.



Økosystem-
tjenester 
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 Mange viktige tjenester fra 
norske økosystemer 

 Kunnskapen må styrkes 
◦ Eget forskningsprogram 
◦ Økonomi, helse og sikkerhet 

 Kartleggingen må styrkes 
 Behov for større studier 
 Etablere tverrfaglig miljø 

 

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utvalget var også bedt spesielt om å vurdere tilstanden til økosystemtjenester i NorgeNorske økosystemer bidrar til mange og ulike økosystemtjenester, fra det helt grunnleggende for livet (fotosyntesen), til ting som gir oss glede og velvære i hverdag og fritid (tur i parken). Noen av tjenestene er nødvendige for alle (f eks klimaregulering), mens andre bare brukes av noen få (f eks inspirasjon til treskjæring). Til sammen bidrar imidlertid økosystemtjenestene med store og dels uerstattelige verdier, og det er viktig å vise folk både bredden i og omfanget av disse verdiene. Vi kjenner imidlertid for lite til sammenhengene i naturen, og vi vet lite om hvordan ulike påvirkningsfaktorer (alene og sammen) påvirker økosystemene og økosystemtjenester. I likhet med norske økosystemer, er det store kunnskapsbehov knyttet til norske økosystemtjenester, og utvalget har vurdert hva vi mener er særlig viktig fremover. -Det bør opprettes et eget forskningsprogram som ser på biologisk mangfold, økosystemfunksjoner og økosystemtjenester og sammenhenger mellom disse.-En del av forskningen gjøres tverrfaglig slik at man kan arbeide for å integrere biologisk mangfold og økosystemtjenester på en bedre måte i beslutningsprosesser. -Spesielt er det behov for økt kunnskap om bl.a. betydningen av økosystemenes tilstand og biologisk mangfold for å opprettholde økosystemfunksjonene (grunnleggende livsprosesser), økosystemtjenester som er særlig viktige for velferd og økonomisk utvikling, for velferd og folkehelse, for klimaregulering, og for klimatilpasning og folks sikkerhet.Det er også behov for økt innsikt i lokal, erfaringsbasert kunnskap om økosystemtjenestene.Kartlegging  av økosystemtjenester i Norge må styrkes for å etablere et bedre grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning, herunder avveininger mellom bruk av økosystemtjenester. Større norske studier om økosystem, økosystemtjenester og betydningen av disse, etter modell av den britiske økosystemstudien (UK NEA), bør gjennomføres.Behov for å bygge opp kapasitet og utvikle institusjoner som er rustet til å utvide forståelsen av samspillet mellom mennesker, natur og samfunn, og grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom biologisk mangfold, økosystemfunksjoner (grunnleggende livsprosesser) og viktige økosystemtjenester. Bør etableres et tverrfaglig forskningsmiljø der temaene nevnt over inngår sammen med økonomi og samfunnsfag. Stockholm Resilience Centre i Sverige er et eksempel på et slikt tverrfaglig forskningssenter. 



9 

 Mange tjenester kan 
eller vil vi helst beskrive 
kvalitativt 
◦ Grunnleggende 

livsprosesser 
 Flere tjenester kan i 

beste fall beskrives 
kvantitativt 

 Bør beregnes flere 
økonomiske verdianslag 
◦ Samfunnsøkonomiske 

analyser 
◦ For kommunikasjon 
 

Synliggjøring 
og verdsetting 

Foto: NTNU 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mandatet legger stor vekt på at vi skulle se på ulike sider ved økonomisk og andre former for verdsetting:Utredningen presenterer også ulike metoder for synliggjøring og verdsetting, og i tråd med mandatet har vi sett spesielt på økonomisk (monetær) verdsetting.Det finnes mange ulike tilnærminger og teknikker som kan brukes til å synliggjøre betydningen av økosystemtjenester. Metodene bør betraktes som komplementære heller enn konkurrerende. * Viktig å huske på at utfordringer som er knyttet til usikkerhet og manglende kunnskap om komplekse sammenhenger i naturen gjelder uavhengig av hvilke metoder som brukes. Kompleksiteten i økosystemene, kunnskapsmangel og grunnleggende usikkerhet gjør at det er mange tjenester vi bare kan eller ønsker å beskrive kvalitativt.*Flere av de grunnleggende livsprosesser er f.eks. av en slik karakter at det i de fleste sammenhenger ikke vil være hensiktsmessig å verdsette dem økonomisk. Her bør normen være å synliggjøre verdiene på måter som får fram prosessenes unike karakter.Konsekvensene på økosystemtjenestene av politiske vedtak må være synlige for beslutningstakere i alle ledd. Dette bør i første omgang gjøres ved hjelp av kvalitative beskrivelser og eventuelt kvantitative anslag og vurderinger der det er passende. Det bør i større grad enn i dag fokuseres på økosystemtjenester når effekter av politikk eller tiltak skal beskrives, og effektene må inngå systematisk i analyser og beslutningsprosesser.Det bør også beregnes økonomiske verdianslag for flere økosystemtjenester enn i dag, slik at verdien av disse tjenestene skal kunne inkluderes og tas med i vurderinger på lik linje med andre økonomiske verdier (f.eks i samfunnsøkonomiske analyser).  For kommunikasjon, opplæring og informasjon om naturfaglige spørsmål bør det også brukes økonomiske verdianslag, fordi det kan være virkningsfullt å vise til kroneverdier for å illustrere betydningen av naturlig produserte tjenester. * Vi anbefaler også å se nøyere på nye metoder for verdsetting som involverer mer bruk av kollektiv refleksjon rundt verdsetting av felles goder (f eks medvirkende prosesser og multikriterieanalyser).



Verdianslag 
 Økonomiske anslag for 

verdier av norske 
økosystemtjenester 
◦ Markedsverdier 
◦ Verdsettingsstudier 

 Ikke mulig eller ønskelig 
å finne noen samlet 
verdi av norsk natur 

 Vurdere større 
kartlegginger 
◦ F.eks.: skog, åpent lavland, 

urbane områder 
 Behov for metoder 

som får fram ”naturens 
bidrag” til velferden vår 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utvalget er bedt om å vurdere verdien (i kroner eller annet) av norske økosystemer og - tjenester basert på gjennomførte studier.Utredningen inneholder en bred presentasjon av slike studier, og tror vi har fanget opp det som finnes.Tilfanget av studier og informasjon varierer mellom ulike økosystemer, og der vi har funnet økonomiske verdianslag er disse i all hovedsak basert på markedspriser (f eks fisk, korn og tømmer) eller gjennomsnittlig betalingsvillighet som fremkommet i spørreundersøkelser (f eks rekreasjon og friluftsliv) 	Basert på tilgjengelige studier har det ikke vært mulig å forsøke å beregne noen samlet verdi av norsk natur – og dette er etter utvalgets vurdering heller ikke ønskelig	En bred kartlegging av økosystemtjenester, synliggjøring av verdier og eventuell beregning av økonomiske verdianslag bør vurderes for flere økosystemer. Slik kartlegging kan gjøres for eksempel for økosystemtjenester fra skog, åpent lavland, jordbruksområder og grøntområder rundt og i de store byene (betydelig utbyggingspress). Det er behov både for videre uttesting og utvikling av metoder for verdsetting, og for å skaffe forvaltningen praktisk erfaring med å anvende resultatene. Det bør testes ut om bruk av økonomiske verdianslag kan bidra til bedre økosystembasert forvaltning og større forståelse for behovet for bevaring av naturlige økosystemer i praktisk forvaltning, for eksempel på kommunenivå. Det er behov for gjennomføring av flere primære verdsettingsstudier av ulike økosystemtjenester i Norge. Det bør arbeides videre med metoder og systemer som kan avklare naturens bidrag i økosystemtjenester som er avhengig av menneskeskapte innsatsfaktorer.  Eksempler på områder hvor dette er aktuelt er jordbruk, akvakultur og skogbruk.	



Regnskap og 
indikatorer 
 Overordnede indikatorer  

for overordnet politikk 
 Fortsatt bredt sett med 

ulike typer indikatorer 
◦ Arealendringer 
◦ Tilgang til grøntområder 

 Forvaltningsmål for 
indikatorer 

 Utvikling av 
nasjonalregnskapet 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utvalget er bedt om å vurdere metoder for å synliggjøre verdier av økosystemtjenester bedre i offentlige beslutningsprosesser, bl.a. gjennom nasjonalregnskap, nasjonalformueberegninger og indikatorer.Til dette punktet har utvalget (bl.a) følgende vurderinger og anbefalinger:Hensynet til biologisk mangfold og økosystemer blir ikke tillagt tydelig vekt i utformingen av overordnet politikk, sammenliknet med f eks CO2-utslipp som omtales i de fleste overordnede politiske dokumenterDet er nødvendig å utvikle 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. Det må være et mål at indikatoren får like stor oppmerksomhet og gjennomslagskraft som BNP, arbeidsledighet og CO2-utslipp har i dag. Det er ikke viktig at indikatoren måles i kroner.I tillegg til  en slik overordnet indikator, bør dagens tilnærming med et bredt sett av indikatorer videreføres. Indikatorene kan måles i kroner eller fysiske størrelser, avhengig av hva som er mest relevant i ulike sammenhenger. Et bredt sett av indikatorer er nødvendig for å fange opp kompleksiteten i naturen og  sammenhengene mellom menneskelig påvirkning og tilstanden i naturen. Eksempler på indikatorer som mangler som grunnlag for politikkutforming er indikatorer knyttet til arealbruksendringer og fragmentering, eller bybefolkningens tilgang til grøntområder.  For bedre integrering av indikatorer og politikkutforming bør det settes konkrete, kvantifiserte mål for indikatorene (som for CO2-utslipp). Det er nødvendig å videreutvikle nasjonalregnskapet slik at vårt forbruk av alle typer naturressurser kommer til syne - ikke bare de naturressursene det er et marked for og som har en pris. Med dagens system kan vi tære på – og bruke opp - naturkapitalen uten at det kommer til syne i noe regnskap.



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 alle grupper 

12 Foto: Miljøverndepartementet 

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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Arealforvaltning 
 Prøve ordninger med betaling 

for økosystemtjenester 
 Vurdere økologisk 

kompensasjon 
 Synliggjøre tjenester bedre i 

plansystemet 
 Mer helhetlig planlegging 
 Metoder for samlet belastning 
 Kommunens roller – 

kompetanse og insentiver 
 Utredning av naturavgift 
 Se på grunnrentebeskatning 

Foto: Miljøverndepartementet 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arealinngrep og arealbruksendringer er de viktigste påvirkningsfaktorene for norske økosystemer, og vi har derfor gått spesielt inn i dette.Vi presenterer aktuelle virkemidler og utfordringer knyttet særlig til naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, og løfter fram noen områder det bør ses nærmere på.Vi drøfter en del tilnærminger vi mener bør vurderes nærmere, særlig rundt økonomiske virkemidler, og foreslår noen det bør jobbes videre med.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. 
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påvirkninger 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Også andre faktorer skaper press på norske økosystemer, og vi omtaler kort virkemidler knyttet til:Fremmede organismerMiljøgifterVann- og luftforurensningKlimaendringerHøstingDrøfter 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.
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◦ Skjøtsel i kulturlandskapet 

 Evaluering av ordningen 
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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.Fra utvalgets anbefalinger:Et mål at økonomiske virkemidler i alle sektorer utformes slik at de fremmer miljøvennlig produksjon/virksomhet, inkludert forsyning av økosystemtjenester, og hindrer negative miljøkonsekvenser som ødeleggelse av økosystemer og økosystemtjenester.Næringsstøtten bør gjennomgås og konsekvensene av viktige tiltak og virkemidler som påvirker økosystemer og økosystemtjenester bør identifiseres. Det må gjøres en grundig vurdering og sammenlikning mellom eventuelle negative konsekvenser for økosystemer og økosystemtjenester, og de antatte positive effektene. Støtte som ikke gir vesentlig større positive effekter enn den gir negative konsekvenser, må avvikles. Gjennomgangen bør gjelde både direkte støtte og støtte gjennom skatteutgifter. Landbruksstøtten bør gjennomgås spesielt. Landbruksstøtten bør bidra bedre til å bevare økosystemene som grunnlag for produksjon av fremtidige økosystemtjenester. Det må være et mål at offentlige tilskudd til jordbruket skal utformes slik at de fremmer miljøvennlig produksjon og hindrer negative miljøkonsekvenser. Ordningen med tilskudd til hogst i bratt og ulendt terreng må avvikles.  Mer av landbruksstøtten bør innrettes som betaling for økosystemtjenester (f eks vern og restaurering av våtmarker, gårdsdammer og skjøtsel av kulturlandskap ). En større del av jordbrukets virkemidler bør stimulere til skjøtsel av prioriterte naturtyper i kulturlandskapet og til utvalgte kulturlandskap.Ordningen med grønne sertifikater må evalueres. Konsekvensene av ordningen for økosystemer og økosystemtjenester må identifiseres. Effektene av økt norsk fornybarproduksjon på europeisk kraftforbruk og klimagassutslipp må kartlegges. 



Mer informasjon og NOU 
www.regjeringen.no/okosystemtjenester 
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Presentasjonsnotater
Mer informasjon om utvalgets arbeid på nettsidene vi har hatt: www.regjeringen.no/okosystemtjenesterHer vil også NOU’en bli lagt utAntar også det blir mer etter hvert om oppfølgingen på Miljøverndepartementets nettsider.
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