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Høring - NOU 2013:10 naturens goder - om verdier av økosystemtjenester 

 

Det vises til brev fra Miljøverndepartementet av 2. september 2013.  

 

Utenriksdepartementet har følgende kommentarer: 

 

Det arbeides med verdsetting av naturen inklusive økonomisk verdsetting og inkludering av 

naturens verdi i BNP internasjonalt i en rekke prosesser. Dette arbeidet støttes delvis også av 

norske bistandsmidler. Tematikken er også berørt i en rekke møter den senere tid og det er 

positivt at dette følges opp i Norge.   

 

Det foregår en rask utvikling av metodikk og virkemidler på området og det vil være positivt 

om arbeidet med norsk oppfølging kan trekke på erfaringene som er gjort andre steder.   

 

Temaet er blant annet berørt i utfallet av Rio-toppmøtet i 2012 «The future we want» 

38. We recognize the need for broader measures of progress to complement GDP in 

order to better inform policy decisions, and in this regard, we request the UN Statistical 

Commission in consultation with relevant UN System entities and other relevant 

organizations to launch a programme of work in this area building on existing 

initiatives. 

 

Tematikken er også relevant som en oppfølgning av Aichi-målene vedtatt i 2010 under 

konvensjonen om biologisk mangfold. Dette gjelder særlig i forhold til mål 1 og 2.  

 

Target 1  

By 2020, at the latest, people are aware of the values of biodiversity and the steps they 

can take to conserve and use it sustainably. 

  



Side2 

Target 2  

By 2020, at the latest, biodiversity values have been integrated into national and local 

development and poverty reduction strategies and planning processes and are being 

incorporated into national accounting, as appropriate, and reporting systems.  

 

 

Og også PEI (UNEP og UNDPS Poverty and Environment Initiative), arbeid i tilknytning til 

forørkningskonvensjonen, Naturpanelet og Waves (Verdensbanken) er eksempler på 

internasjonalt arbeid på området. 

 
Tematikken vil også bli behandlet i forbindelse med utviklingen av FNs nye bærekraftsmål og 

oppfølgningen av disse. Dette bør det også tas høyde for i oppfølgningen av NOUen. 

 

Det savnes en bredere vurdering av utviklingen på området utover TEEB i NOUen. Dette 

gjelder særlig i hvilken grad ulike offentlige og private beslutningsprosesser setter krav til 

vurdering av konsekvenser av ulike tiltak for naturens verdi og på hvilken måte kravene er 

gjennomført. 

 

Internasjonalt har tematikken også vært oppe ved utarbeidelse av erstatningsregler. Det savnes 

en vurdering av eventuelle konsekvenser for fastsettelse av skadeserstatning for tap av 

natur/biologisk mangfold og erstatning ved ekspropriasjon ved å inkludere naturens verdier på 

en annen måte enn i dag i norsk rett. 

 

Også i forhold til kravene for vurdering av bruk av norske bistandsmidler kan det på sikt være 

aktuelt å se nærmere på om det bør foretas justeringer for å ta høyde for naturens verdi på en 

bedre måte enn i dag.  Utenriksdepartementet har for øvrig merket seg at Utvalget anbefaler at 

norsk bistand i større utstrekning kan brukes til å bedre miljøforvaltningskompetanse og 

kapasitet innen økosystemforvaltning i utviklingsland. 

 

Utenriksdepartementet bes holdt orientert om arbeidet med oppfølgning av meldingen innen 

KLDs ansvarsområde.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kristian Jervell 

avdelingsdirektør 

 

Mette Kristin Ek 

rådgiver 
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