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SABIMA har mottatt og lest NOU 2009:16 (Globale miljøutfordringer – norsk 

politikk) med stor interesse. Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at vi synes det er 

prisverdig at Regjeringen har oppnevnt et utvalg for å vurdere hvordan bærekraftig 

utvikling bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser.  

 

For SABIMA er det først og fremst relevant å kommentere de to kapitlene om 

biologisk mangfold (kapittel 5 og 11). Utredningen gir i kapittel 5 en grundig og god 

oversikt over biomangfold, økosystemforvaltning, verdier og verdsetting av 

biomangfoldet, samt status, trender og internasjonale avtaler.  

 

Vi savner imidlertid et avsnitt om restaurering av ødelagte naturtyper, særlig der disse 

er leveområder for de mest trua artene. Dersom ikke slik natur øker i areal, vil 

risikoen for utdøing stadig øke. Restaurering av ødelagt natur vil bli et viktig tiltak for 

å stanse fortsatt tap av biomangfold, som er et alvorlig og betydelig miljøproblem.  

 

Ettersom ødeleggelse og andre forandringer i artenes leveområde er den viktigste 

trusselen mot biomangfoldet, savner vi også at det foreslås effektive grep for å stanse 

den omfattende nedbygging av naturarealer som fortsatt pågår i Norge. Kommunene 

har her et betydelig ansvar, og det må etableres overordnede styringssystemer som 

gjør at det husholderes bedre i arealforvaltningen. SABIMA har tidligere sendt 

Finansdepartementet et innspill om dette (6. mai 2009, se vedlegg). 

 

Målet om stans av biomangfoldtap innen 2010 blir ikke nådd. Det er derfor svært 

betenkelig at ti år gamle vedtak i Stortinget som skulle bidra til dette målet, ikke er 

fulgt opp. Dette blir påpekt i kapittel 11: (…) utredning av og økt samordning av 

økonomiske virkemidler og ordninger, som det ble lagt opp til i St.meld. nr. 42 (2000-

2001) [er] ikke fulgt opp med en offentlig utredning (…). SABIMA vil utdype dette 

ved å minne om følgende: 

 

I St. meld. 42 (2000-2001) står det i boks 17.2 at ”Finansdepartementet og berørte 

departementer skal sette i gang utredning om bruk av økonomiske virkemidler i 2001 

og utarbeide eventuelle forslag til gjennomføring innen 2003.”  Deretter følger en 

detaljert liste over hva utredningsarbeidet skal identifisere, gjennomgå og foreslå. Vi 

mener at Regjeringen har forsømt sitt ansvar når dette ikke er fulgt opp. 

 



 

SABIMA synes det er positivt at foreliggende NOU i kapittel 11 peker på de 

betydelige mulighetene for bedre forvaltning av biologisk mangfold ved å fjerne eller 

legge om miljøskadelige tilskudd og subsidier i ulike former. SABIMA har ved en 

lang rekke anledninger tatt opp dette punktet, uten å få nevneverdig gehør i 

Regjeringen.  

 

Vi viser særlig til følgende vurdering i kap 11.2: ”Det gjelder ikke minst direkte 

tilskudd, skattefordeler og andre former for subsidier til næringer og aktiviteter med 

stor betydning for endringer i arealbruk, som er den klart største trussel mot biologisk 

mangfold, spesielt for terrestriske økosystemer.” 

 

Tilskudd til veibygging i gammel skog og til drift i bratt og vanskelig terreng kan 

trygt karakteriseres som de mest ødeleggende subsidiene i forhold til biomangfoldet. 

Det er i gammel skog de fleste av våre rødlista arter lever. Finansdepartementet fikk i 

2008 en utredningsrapport som kartla tilskuddsordninger med miljøskadelige 

konsekvenser. Merkelig nok var denne typen subsidier over LMDs budsjett ikke 

omtalt. 
. 
SABIMA tar det for gitt at Regjeringen nå vil ta hensyn til den klare tilrådingen fra 

utvalget om å gjennomgå både ”bruken av positive virkemidler overfor biologisk 

mangfold, og omlegging av tilskudd og subsidier med negative miljøvirkninger.”  

 

 

 

Vennlig hilsen 
 

 
Rune Aanderaa        Erik Steineger (sign.) 

Daglig leder       Seniorrådgiver 
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Bærekraft i offentlige beslutninger  
– innspill til regjeringsoppnevnt utvalg 
 
Det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for bærekraftig utvikling og klima skal 
arbeide fram konkrete måter å innarbeide bærekraftvurderinger i offentlige 
beslutninger. Det er bred enighet om at tap av biomangfold er en like alvorlig trussel 
mot bærekraftig utvikling som klimaendringer. Tap av biomangfold regnes ofte som 
en kompleks problemstilling, men den norske rødlista er krystallklar på at det er 
arealbruksendringer som er den største trusselen; jamfør følgende figur fra 
Artsdatabanken: 
 

 
 
Det viktigste tiltaket for å stanse tapet av biomangfold er derfor å få kontroll med 
forbruket av areal. Vi skriver her bevisst "forbruk", ettersom man i praksis 
"forbruker" naturarealer når de omdisponeres fra for eksempel naturskog til 
produksjonsskog, fra slåtteeng til gjødslet jordbruksmark, fra våtmark til industritomt 
eller fra knauser og knatter nær kysten til hytter og boligfelt. Utbygde arealer er i 
praksis tapt som leveområde for de fleste trua spesialistarter, og kun generalistarter 
tilpasset mennesker og svært generelle naturtyper kan klare seg slike steder. Det tar 
hundrevis av år å gjenskape naturskog og slåtteeng hvis de først er omdisponert. 
 
Vi vet allerede svært mye om trusler og behov i forhold til ulike naturtyper. Det høye 
antall trua arter (hver femte art står på den norske rødlista) viser klart at vi har ødelagt 
en høy andel av en rekke naturtyper. Bærekraftig utvikling forutsetter derfor at det 
norske samfunn ikke fortsetter å forbruke naturarealer slik vi gjør i dag. Kommunene 
må pålegges et særlig ansvar, ettersom det er i kommunene de fleste vedtak om 
arealdisponeringer gjøres. Mange kommuneplaner, og ikke minst den lange rekken av 
dispensasjoner fra dem, gir inntrykk av at arealer betraktes som en fornybar ressurs. 
Denne trenden må snus, og en bærekraftig utvikling forutsetter at man begynner å 



 

gjenbruke arealer og tar sikte på langsiktig restaurering av naturtyper det er kritisk 
lite igjen av. På forholdsvis kort sikt må det norske samfunn bli "arealnøytralt", på 
tilsvarende måte som man tar sikte på å bli karbonnøytralt. 
 
 
Overvåknings- og beslutningsopplegg 
 
Vi vil her komme med et konkret forslag til hvordan arealhensyn kan innarbeides i 
offentlige beslutninger, som har en delvis annen dynamikk enn rene markedsrelaterte 
prosesser. Vi vil skissere følgende opplegg: 
 
1. Det etableres kvantitative mål innen ulike naturtyper på hvor mye areal som må 

bevares (urørt eller skjøttet), eventuelt også hvor mye som kan utnyttes på en 
forsiktig måte. 

2. Målene etableres fylkesvis, og hver enkelt kommune må etablere tilsvarende mål 
tilpasset sine naturforhold. 

3. I all arealplanlegging må disse målene bli tatt hensyn til. Dersom det gjøres 
inngrep i naturtyper der man i henhold til målsettingen ikke har noe å tape, må det 
kompenseres ved å restaurere/gjenetablere tilsvarende natur annetsteds i 
kommunen. Andre naturtyper kan en del kommuner ha mer rikelig av. 

4. For arealkategorier der man ligger under den etablerte målsettingen, må det lages 
program for restaurering/gjenetablering. 

5. Hver kommune må etablere et miljøregnskap, slik de fleste bedrifter allerede har. 
I miljøregnskapet må det redegjøres for husholderingen med de ulike 
arealkategoriene. 

 
På denne måten etableres tankegang og verktøy for å "budsjettere" med arealer, slik at 
de ikke betraktes som en fornybar eller uendelig ressurs. Tvert om vil det oppstå 
konkrete kostnader knyttet til omdisponering, og tiltak og investeringer som er 
bærekraftige i forhold til arealer vil bli premiert (også økonomisk). Dette inkluderer 
for eksempel skjøtsel og restaurering i landbruket, som vil bli en etterspurt vare. 
Automatisk vil kost/nytte-vurderinger ved ulike tiltak og verdsetting av natur bli en 
nødvendighet, ettersom man må stå til rette for sine arealdisponeringer i 
miljøregnskapet. De sjeldneste naturtypene, med lavest toleranse for ødeleggelse 
og/eller størst restaureringsbehov, vil få høyest økonomisk verdi. Krav om gjenbruk 
av arealer vil oppstå automatisk, og man vil i alle planbeslutninger få en 
totalvurdering av effekten på målsettinger for naturarealer. 
 
Slike arealmål og rapporteringsrutiner vil fungere som "gjennomgående indikatorer" 
både på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå. Man vil måle de samme 
parametre på alle nivåer. Ikke minst er parametrene direkte relevant for kommunenes 
forvaltning. Det er vanskeligere for kommunene å forholde seg operativt til en del 
andre indikatorer, som for eksempel nasjonal bestandsutvikling for fuglearter. Et 
arealregnskap bør kunne samordnes med KOSTRA-rapporteringen. 
 
Ovenstående opplegg er en operasjonalisering av §4 i den nye Naturmangfoldloven 
(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer), som lyder slik: "Målet er at 
mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte 



 

naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet 
ivaretas så langt det anses rimelig." Det eneste som mangler er en forskriftshjemmel 
for å etablere arealregnskap i kommunene. 
 
Opplegget er også demokratisk forankret, der kommunene får ansvar og frihet 
innenfor brede rammer gitt av samfunnet. Med unntak av helt spesielle forhold, der 
Naturmangfoldloven utpeker prioriterte arter og utvalgte naturtyper, blir det ikke en 
detaljstyring av kommunenes arealpolitikk. Fylkesmannen vil foredle sin rolle som 
tilsynmyndighet innenfor rammer som kommunene langt på vei selv har vedtatt. 
 
 
Manglende målsettinger generelt 
 
Til forskjell fra EU mangler Norge målsettinger i sin vernepolitikk. Politiske 
ambisjoner om å verne for eksempel "mer" skog uttrykkes fra flere partier og i 
Stortingsmeldinger, men det er ikke etablert mål om hvor vi skal. Det er ikke mangel 
på klare faglige anbefalinger, der et minimum på 5 % og en anbefaling på 10 % er 
angitt. Slike mål må også vedtas formelt, og areapolitikk og budsjettering må styres 
slik at målet kan nås innen rimelig tid. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 

 
Rune Aanderaa 
Daglig leder 

 
 

 
Christian Steel 
Seniorrådgiver 

 


