
 

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 

Høring - Rapportering om Århuskonvensjonen 

Miljødirektoratets høringskommentarer til rapporten. 

Miljødirektoratet er hovedredaktør for Miljøstatus i Norge. Direktoratet er i ferd med å gjennomgå 

alle nettstedene vi har ansvar for, og formålet er å effektivisere driften og øke brukervennligheten 

gjennom å konsolidere flest mulig av våre nettsteder.  Klima- og miljødepartementet (KLD) er 

orientert om de foreløpige vurderingene som er gjort, og har gitt sine innspill til direktoratet om 

rammer for et framtidig Miljøstatus. Endelig løsning er ikke bestemt, men uansett skal Miljøstatus i 

Norge videreføres og prioriteres høyt, i tråd med føringer fra Klima- og miljødepartementet. 

 

Erdetfarlig.no, Norskeutslipp.no og Naturbase.no er i likhet med Miljøstatus omfattet av 

konsolideringsprosessen. Hvordan innhold og funksjoner fra disse nettstedene blir videreført vil 

være en del av et helhetlig forslag fra direktoratet som ventes å være klart i løpet av 2017. 

 

KLD er kjent med den pågående vurderingen av Produktregisterets framtid, og videre drift av 

registeret og informasjon derfra (som blant annet er grunnlag for Produktinformasjonsbanken, 

www.pib.no) vil avhenge av utfallet av den prosessen som nå pågår. 

  

Rapporten omtaler også Generasjon Grønn-foredragene for skoler. Dette prosjektet er avviklet i 

løpet av 2016 etter føringer fra KLD. Det er også nevnt i høringsbrevet at Statens naturoppsyn (SNO) 

tilbyr naturformidling til skolene. I foreløpig tildelingsbrev fra til Miljødirektoratet er det gitt føring 

om at naturveiledning fra SNO skal reduseres til omtrent halvparten av dagens nivå. 
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Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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