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Klimalov - høringssvar fra Forskningsrådet  

Vi viser til brev fra Klima og miljødepartementet av 03.11.2014, der det inviteres til innspill om 

hvorvidt det skal settes i gang et arbeid med lovforslag med tanke på å innføre en klimalov i Norge.  

 

Norges forskningsråd takker for muligheten til å delta i høringen. Vi merker oss at høringsnotatet 

fremhever at forskning er viktig for å bidra til utvikling av klimavennlig teknologi og at det er et 

viktig prinsipp at klimapolitikken forankres i best tilgjengelig kunnskap.  

 

Samfunnets utfordringer på klima- og miljøområdet er store og vitenskapelig basert kunnskap er en 

avgjørende del av løsningen. En langvarig satsning på norsk klimaforskning har gitt resultater og 

Norges klimaforskning er på flere områder i verdensklasse, noe blant annet evalueringen av norsk 

klimaforskning fra 2012 viser. Videre opptrapping av norsk satsing på klimaforskning kan styrke 

Norges evne til å motvirke og omstille samfunnet for klimaendringene, samtidig som norske forskere 

kan gjøre en forskjell i den internasjonale kunnskapsdugnaden. 

 

Forskningsrådets innsats knyttet til klima, miljø og fornybar energier er viktig også for å få fram 

bærekraftperspektivet i øvrige satsingsområder. For å nå ambisiøse nasjonale klimamål er 

klimaforskning nødvendig for alle relevante sektor- og næringsområder. Regjeringens i Meld. St. 7 

(2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 varsler en opptrapping av 

innsatsen til forskning utdanning blant annet på klima, miljø og miljøvennlig energi.  

 

I høringsbrevet bes det om synspunkt på tre forhold: Hvorvidt en klimarammelov vil gi merverdi i 

norsk sammenheng, om det er behov for mer rapportering og informasjon i Norge om 

klimagassutslipp og effekter av tiltak og om et klimaråd vil være hensiktsmessig nytt tilskudd til 

norsk klimapolitikk.  

 

Forskningsrådet mener at en klimarammelov kan ha merverdi dersom den gir en sterkere forankring 

av prinsippet om å benytte vitenskapelig kunnskap som basis for myndighetsutøving.  

 

Klimautfordringene er komplekse og kunnskapsbehovet spenner på tvers av sektor- og 

forvaltningsområder, fra naturvitenskap og teknologi til samfunnsvitenskap og humaniora, og fra 

grunnforskning til anvendt forskning og innovasjon. På flere områder er kunnskapsgrunnlaget 

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DFinalReportEvaluationClimateResearchweb.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274503640460&ssbinary=true
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mangelfullt og endog med huller. Videre er klimaendringer som samfunnsutfordring fortsatt et 

kontroversielt tema, og debatten er tidvis uinformert, uryddig og hissig.  

 

Følgelig er det nødvendig at en eventuell ny klimalov lovfester at offentlig beslutninger som berører 

klimaproblematikk så langt det er mulig skal bygge på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap om 

konsekvenser for klima og effekter av klimaendringer på natur og samfunn. Når det treffes 

beslutninger uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap skal føre-var-prinsippet gjelde. Ved risiko 

for alvorlige eller irreversible skader skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 

utsette eller unnlate å treffe klimavennlige tiltak. 

 

Norges forskningsråd mener på denne bakgrunn at Regjeringen bør starte arbeidet med å utrede et 

lovforslag og vurdere hensiktsmessigheten av å lovfeste en plikt til å basere myndighetsutøving som 

berører samfunnet på klimaområdet (bredt definert) i størst mulig grad på best tilgjengelig 

vitenskapelig kunnskap.  

 
Vi har ikke særskilt synspunkt på de to andre spørsmålene.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

 

 

Camilla Schreiner  

Avdelingsdirektør Brita Slettemark 
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Godkjent og ekspedert elektronisk, uten signatur 
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