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Høring - NOU 2013: 10 Svar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen ser nytten og viktigheten av NOU 2013:10 Naturens goder —om verdier av
økosystemtjenester. Miljoverndepartementet ber høringsinstansene om å kommentere
anbefalingene i utredninuen. men forst uir vi noen gencrelle kommentarer.

Slik vi leser NOU-en, er hovedbudskapet i utredninuen at de goder naturen gir, bor
synliggjøres på en bedre måte enn i dag. Om muliu, bor dette gjøres gjennom økonomisk
verdsetting, men kvalitative og kvantitative beskrivelser er også viktig. Det er ikke vanskelig
å slutte seg til dette. Bedre synliggjøring vil kunne bidra til å sikre at hensynet til naturen blir
bedre ivaretatt når beslutninuer tas.

Denne utredningen leuger vekt på nytteverdien til økosystemene. Naturens egenverdi kommer
mindre fram. Kanskje hadde enlikevel ffitt en bredere vurdering av de verdier naturen
representerer dersom flere fagdisipliner hadde vært representert i utvaluet?
Da utredningen anbefaler økt kunnskapsutvikling og videre arbeid på mange områder, er det
vanskeliu å vurdere de langsiktiue konsekvensene for Statens veuvesen. Vi tar derfor
forbehold for konsekvenser som ikke er tydelige for oss i dau.

Flere steder i utredningen er det uttalt at økonomisk verdsettinu av naturuoder ikke må føre til
at naturgoder blir noen handelsvare. Dette er vi enig i, men vi har merket oss at det likevel er
foreslått en ordning med betaling for økosystemtjenester. Vi anbefaler grundige vurderinger
for dette blir tatt i bruk.
Statens veuvesen reviderer nå håndbok 140 Konsekvensanalyser
(htt : www.  etZ), esen.no anaehment 6 I437 binary 14144) i to omganger. en utuave med
mindre endringer i 2014 og en med mer urunnleugende endringer i 2017. NOU-ens innhold er
meuet relevant i dette arbeidet. Miljoverndepartementets videre arbeid med
økosystemtjenester vil være viktig i arbeidet mot ny håndbok 140 i 2017.
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Konunentarer til noen av anbellingene i de ulike kapitlene

Kapittel -1-:•Tilstand og utvikling i norske okosystemtT

Utvalget peker på behovet for å oke kunnskapen om blant annet transportsektoren sin
påvirkning på okosystemene. Videre påpekes det behov for mer erfaringsbasert kunnskap om
okosystemene. Statens vegvesen har etter hvert opparbeidet seg betydelig erfaringsbasert
kunnskap om mange landbaserte okosystem i samband mcd planlegging, bygging og
vedlikehold av veier, ikke minst med utgangspunkt i håndbok 140 Konsekvensanalyser. Vi
stotter likevel behovet tbr å oke kunnskapen 02 bidrar ved å gjennomfore tlere for- og
etterundersøkelser. I tillegg er det behov for bcdre tilgjengeliggjoring og lagring av kunnskap
som innhentes, som kan brukes videre. Blant annet i forbindelse med konsekvensutredninger.

Kapittel 5: Status og uttaklingstrekk tor norske okosystemtjenester

Utvalget foreslår at det blir opprettet et eget forskningsprogram som ser på biologisk
mangfold, økosystemfunksjoner og okosystemtjenester, og at en del av forskningen er
tverrfaglig for å bedre jvareta hensynet til biologisk mangtOld og økosystemtjenester i
beslutningsprosesser. For SVV ser vi at det er spesielt viktig at anbefalingen «Arealtypers og
okosystemers robusthet og ficksibilitet for endringer og påvirkninger, og hvordan de ulike
elementenc i økosystemene virker sammen.» (s.15) blir vektlagt.

Utvalget anbefaler storre norske studier om okosystem, økosystemtjenester og betydningen av
disse, etter modell av den britiske økosystemstudien. Det er behov for opprettelsen av et
tverrfaglig forskingsmiljø som også involverer økonomi 02 samfunnsfag. Dette er SVV svært
positive til. NOU13:10 peker på at økosystemfienester er viktig for klimatilpassing. Det kan
være viktige synergieffekter å hente på å kjøre slike store studier parallelt.

Kapittel 8: Svnliggjoringiv verdier og okonomisk verdisetting

Statens vegvesen stotter anbefalingene til kapittel 8 og vektlegger viktigheten av at
økosystemtjenestene må synfiggjøres både kvalitativt og kvantitativt for selv om noen av
okosystemtjenestene kan anslås med økonomisk verdj, vil det alltid være andre tjenester der
dette er vanskelig.

Kapittel Saniltionsokonoiniske analvser som beslutningsstolle

«Det bor utvikles bedre metoder for å vurdere og å sammenstille ulike ikke-prissatte
virkninger, og for å veie sammen prissatte og ikke-prissatte virkninger i samfunnsokonomiske
analyser.»
Denne anbefalingen vil bli trukket inn i arbeidet med revisjon av håndbok 140
Konsekvensanalyser. Forbedringspotensialet er her betydelig og det er viktig at man i denne
prosessen vurderer en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til virkningene.

Kapittel 10: OkonoinisKt rsla ur  eidici iv ukw,t.stenitjunestur orgu

Utvalget anbefaler uttesting og utviklinu av metoder for å synliggjøre betydningen av
økosystemnenestene. For konsekvensutredninger er det viktig at dette sees i sammenheng
med både andre ikke-prissatte, men også de prissatte konsekvensene slik at
økosystemtjenestene får en riktig verdi i forhold til den samfunnsøkonomiske nytten av
tiltakene. Det vil også være viktig å synliggjore i storre grad arealbrukseffekter for
okosystemfienester som folge av at et tiltak iverksettes.

ICipittel I I: Regn1(iip og indikJtorer for butlre torviltinii;;

Utvalget anbefaler ulike forbedringer av indikatorene som finnes i dag samt utvikling av nye.
Statens vegvesen ser behovet for slike indikatorer og onsker videreutvikling velkommen.



1:1,1  11LIH1,4( hiJ (1.211(lith

Utvalget anbcfaler en gjennomgang av kompetansen hos, og fordelingen av, ansvar og
virkemidler mellom ulike institusjonelle nivåer og mellom ulike myndigheter i og
ressursforvaltningen. Statens vegvesen stotter denne anbefalingen slik at grensene for
sektoransvaret og den generelle miljøforvaltningen kan justeres hvis det er behov for det.

Riiptttui 11; Foni. lilnHHL1p

Utvalget anbefaler å innarbeide nytt opplæringsmateriell i utdanningssystemet. Vi etterlyser
også at dette inkluderer etterutdanning.

KapiuN-I N: ,iredItorvaltiningen

Statens vegvesen støtter anbefalingene i dette kapittelet og mener de vil kunne forbedre
arealforvaltningen. Vi kommenterer noen av dem:

- Utvalget anbefaler utproving av nye ordninger for betaling av økosysterntjenester. Vj
anbefaler at dette gjøres med varsomhet. Det er spesielt vist til at dette kan være aktuelt for å
få sikret naturkvaliteter som knytter seg til skog, våtmark og kulturlandskap. Når det gjelder
skog, er det nevnt at det bor proves ut en ordning med at avtaler om vern auksjoneres bort for
å «få mer vem pr. krone». For vår del vil vi påpeke at en i naturmangfoldloven har de hjemler
som er nødvendig for få sikret de naturkvalitetene som knytter seg til slike områder. I loven
finner en også regler om hvordan erstatningene til grunneierne skal utmåles. Dette regelverket
bygger i hovedsak på ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Sentralt er prinsippet om
likebehandling og at det er kun det økonomiske tapet som skal erstattes. Vi frykter at dette
regelverket kan bli undergravd dersom det åpnes for slik auksjonering og oppkjøp som
utvalget foreslår og anbefaler grundigere vurderinger før eventuelle tiltak som dette
eksempelet blir iverksatt.

- økologisk kompensasjon: Utvalget sier folgende: «For 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 utbyggerkiltakshaver etablerer erstatningsområder for
viktige naturområder som går tapt eller mister sin funksjon som følge av et tiltak. Utvalget
forutsetter at det utvikles klare kriterier for hvordan et tiltak skal utformes for å kunne
aksepteres som økologisk kompensasjon».
Statens vegvesen støtter anbefalingen om å utvikle klare kriterier for hvordan dette kan og bør
gjores. Vi viser til arbeidet ledet av Samferdselsdepartementet i 2013
(fitt ://www.re(erin gen.no/ nb/dok umentarkiv/stoltenberg-i i/sd/N vheter-o a-

ressemeldinaer/ ressemeldin xer/2013/f sisk-kom ,ensas.on-tbrsordbruks--og-
na.html?id-733205) og viscr til anbefalingenc i denne rapporten for en mulig videre veg med
arbeidet om økologisk kompensasjon.

- Samlet belastning: Utvalget trekker fram behovet for metodeutvikling for å vurdere samlet
belastning av mange tiltak. Dette er viktig og må også gå på tvers av sektorer slik at en retter
søkelyset mot samla tiltak/inngrep (både nye og eksisterende) innenfor et geografisk område.
Statens vegvesen møter ofte utfordringer der en økosystemtilnærming og samlet belastning
skal vurderes (jmf. nml § 10) og ønsker klarere retningslinjer og metodeutvikling velkommen.

Statens vegvesen støtter anbefalingene, men vil legge til at økt kunnskap om utfordringene
beskrevet i kapittel 16 er avgjørende. Reks. påpeker utvalget at arbeidet med fremmede
organismer cr såpass nytt at det cr ikke foreligger nok erfaringer til å trekke konklusjoner. Da
er det viktig at temaet loftes fram slik at konklusjoner snart kan trekkes.
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kapittj Ili: konstik

Utvalget anbefaler at det utarbeides veiledere og retningslinjer dersom økosystemtjenester
skal vektlegges i offentlige beslutningsprosesser. Vi stotter dette og leguer til at det bor gjores
tverrsektorielt slik at det blir en felles praksis.
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