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Innspill til FNs miljøforsamling og til ny naturavtale 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) viser til innspills-møte med statsråd Rotevatn om FNs 

miljøforsamling og nytt globalt rammeverk for natur mandag 28. september, og vedegger vårt 

innspill skriftlig. Vi viser til vårt innspill til naturavtalen i januar samt vårt innspill til 

sirkulærøkonomistrategien.  

 
NHO vil understreke at utfordringene og løsningene er forskjellig avhengig av hvor i verden du er, 
men skal en kunne løse klimautfordringene og samtidig dekke behov for mat, materialer, fiber, 
grønt karbon og energi i framtida, er en avhengig av å kunne bruke naturen.  
 
NHO kan ikke se at det foreliggende utkastet til et nytt globalt rammeverk for natur tar høyde for 

dette. Med generell vektlegging på høy verneprosent, tas ikke hensyn til at målene for biologisk 

mangfold kan nås gjennom bærekraftig bruk som samtidig gir grunnlag for produksjon av viktige 

ressurser som verden trenger. 

Norge har unike muligheter for videreutvikling av en sirkulær bioøkonomi basert på produksjon 

og høsting på hav og land og fornybar energiproduksjon. En ambisjon må være ta i bruk områder 

med liten verneverdi for å lette presset på områder med store naturverdier. Kunnskapsbasert 

forvaltning sammen med teknologisk utvikling og mer effektive og sirkulære løsninger som 

opprettholder velferd med mindre ressursbruk, mindre klimaspor og miljøfotavtrykk er 

avgjørende.  

Så vil NHO understreke at aktiv karbonforvaltning må øverst på agendaen. Det er et paradoks at 

karbon både er et klimaproblem og en mangelvare. For mye CO2 i atmosfæren gir for mye 

drivhuseffekt, mens den lave konsentrasjonen en utfordring for plantene. Derfor er 

planteproduksjon arealkrevende. Fotosyntesen er sammenlignet med de fleste industriprosesser 

svært ineffektiv og vi bruker i dag like mye fossilt som fersk biomasse.  

Ingen scenarier i forbindelse med det grønne skiftet problematiserer at det ikke finnes nok 

ressurser i form av landareal, ferskvann eller gjødsel til å erstatte verdens fossile forbruk med 

fornybar biomasse. En stadig økende del av landarealet består av menneskenes monokulturer for 

mat, materialer og drivstoff, noe som er uforenlig med biologisk mangfold.  

NHO vil derfor benytte anledningen til å gratulere regjeringen med beslutningen om å satse på en 

verdikjede for CCS, men på lengre sikt kan vi ikke bare fange og lagre karbon, men må bruke det 

og holde det i kretsløpet lengst mulig før deponering, slik naturen selv gjør.  

Europa vil komme til å mangle biomasse selv når en tar de nordiske skoger med i regnestykket og 

er allerede i dag helt avhengig av importert biomasse enten det er til mat, materialer eller energi. 

Europas visjon om karbonnøytralitet i 2050 krever mye mer biomasse enn tilgjengelig. Det er ikke 
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engang nok tilgjengelig her for å oppfylle våre egne veikart mot nullutslipp. Til sammenlikning 

slipper vår industri ut mer karbon enn det hogges i norske skoger. 

Sluttproduktet for samfunnets karbonsyklus er CO2, men ved å konsentrere CO2 strømmen som vi 

nå skal gjøre ved sementproduksjon og avfallsforbrenning, gir det mulighet for fangst og lagring 

og resirkulering. Industriell konvertering av CO2 ved hjelp av tilført fornybar energi og hydrogen 

vil hindre CO2 å nå atmosfæren, beholde det i kretsløpet og gjenbruke det til materialer eller mat. 

Dette er ikke bare en nødvendighet for å kunne kombinere klimatiltak med andre bærekraftsmål 

som matsikkerhet og biodiversitet, men er en stor industriell mulighet for Norge.  

NHO ønsker at Statsråden poengtere disse sammenhengene for FNs miljøforsamling. 
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