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Høringsuttalelse  -  NOU 2009:16 Globale miljoutfordringetpragsk politikk

Vi viser til Finansdepartementets oversendelse av NOU 2009: 16 Globale miljøutfordringer —
norsk politikk til høring den 19.09.09.

Utredningen gir en grundig gjennomgang av økonomiske virkemidler knyttet til
miljøpolitikken. Fylkesmannen i Vest-Agder har følgende kommentarer til innholdet i NOU
2009: 16 Globale miljøutfordringer — norsk politikk.

Når det gjelder punktene knyttet til klima, så har vi valgt å ikke kommentere de, da det i
hovedsak dreier seg om hvordan Norge bør forholde seg til en internasjonal klimaavtale.
Vedrørende miljøgifter så støtter vi utvalgets tilrådninger. Fylkesmannen vil understreke at
det er viktig at det gode-arbeicletsom-pågår blir vtdereført. Vilenker da spesielt på-arbeidet
med opprydningen av forurensede sedimenter. Til utvalgets tilrådninger angående biologisk
mangfold har vi følgende kommentarer:

Utvalget tilrår at det utarbeides samlede planer for forvaltning av de viktigste kategoriene
av økosystemer. Det fokuseres da spesielt på kystområder med sukkertare- og
stortareskoger. Når det skal utarbeides slike samlede planer er det mest ryddig å forholde
seg til NiN (Naturtyper i Norge)-inndelingen. I denne finnes tareskoger igjen som et
natursystem. Direktoratet for naturforvaltning (DN) jobber allerede med handlingsplaner
for ulike naturtyper (natursystem), bLa. med handlingsplaner for slåttemarker og hule
eiker. Det er viktig at man ikke starter et parallelt løp med planer, men heller styrker
arbeidet med handlingsplaner for utvalgte naturtyper, da også innbefattet marine
naturtyper.

Bruk av økonomiske virkemidler rettet mot kommunene i forhold til å ivareta utvalgte
naturtyper. Utvalget skisserer bl.a. mulighetene for å bruke Fylkesmennenes
skjønnsmidler til dette. Vi mener bruk av skjønnsmidler kan være aktuelt i forhold til bl.a.
nykartlegginger av naturtyper, til oppstart av prosjekter knyttet til ivaretakelse av
naturtyper og lignende. I de tilfellene der det er behov for oppfølging med midler over tid
må det følge egne tilskuddsordninger med naturmangfoldloven.

Utvalget går inn for at alle støtteordninger med negativ virkning på biologisk mangfold og
andre miljøgoder gjennomgås med sikte på avvikling eller omlegging. Dette forslaget
støttes.
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Utvalget går inn for at det må arbeides videre med oppbygging av et bedre kunnskapsnivå
og systematiske beskrivelser av tilstand og utvikling for biologisk mangfold i Norge. Vi
føler nå dette arbeidet har fått økt fokus de siste årene bl.a. gjennom Artsprosjektet og ved
handlingsplaner for truede arter og utvalgte naturtyper. Det er viktig at det blir sikret
midler til kontinuitet i dette arbeidet. Det er også svært viktig at det finnes midler til å
gjennomføre de tiltakene som peker seg ut som nødvendige gjennom at man får økt
kunnskapsnivå.
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