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Høringsuttalelse om NOU 2013:10: Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester
 
 
Generelt 
Utvalget har lagt fram en solid og gjennomarbeidet utredning, og utredningen gir et meget godt 
grunnlag for den videre prosess med å implementere hensynet til økosystemtjenester i 
forvaltningen av norsk natur.  
 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har og har hatt en rekke nasjonale og internasjonale 
prosjekter innen biodiversitet og økosystemtjenester. Vår kompetanse dekker hele bredden av 
fagfeltet, se http://www.nina.no/Forskningsogfagtema/Økosystemtjenester.aspx. 
 
Det er en omfattende utredning, og NINA vil løfte fram følgende punkter som særlig viktige:  
 
 
Kategorisering av økosystemtjenester 
NINA mener man bør vurdere hvordan jord- og havbruksprodukter skal inkluderes i arbeidet med 
økosystemtjenester. NINA anbefaler at man ser nærmere på tilnærmingen som UN Statistic 
Division 2013 har gjort for landbruks- og havbruksprodukter i forbindelse med utvikling av forslaget 
til økosystemregnskap (se kort omtale i kapittel 11.2.3). 
 
 
Overordnet indikator 
Vi støtter forslaget om å utvikle en eller flere overordnete indikatorer for Norge som viser nasjonal 
verdi av økosystemtjenester og samla kapital av naturverdier. En nyttig tilnærming til dette kan 
være FNs håndbok på eksperimentelt økosystemregnskap. Det bør vurderes om elementer i 
Naturindeksen kan videreutvikles til å inngå i en slik indikator.  
 
 
Styrking av kunnskapsgrunnlaget 
Utvalget understreker behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget. NINA vil framheve følgende tema 
som særlig viktige:       
 

 Utvikle gode samfunnsøkonomiske metoder for å vurdere verdier av naturmangfold og 
økosystemtjenester. 
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