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Anmodning om offentliggjøring av Norges posisjoner til FNs naturavtale.   
Kjære Sveinung Rotevatn,  

Organisasjonene i ForUMs naturgruppe ber med dette om at Norges hovedposisjoner i 
forhandlingene knyttet til FNs naturavtale deles med oss sivilsamfunnsaktører og gjøres 
offentlig tilgjengelig så snart som mulig.   

ForUMs naturgruppe har fulgt de nylig avsluttede avtaleforhandlingene til den kommende 
naturavtalen tett. Vi er takknemlige for at KLDs delegasjon tok seg tid til å møte oss digitalt 
under og etter forhandlingene for å orientere om prosessen, hvilke utfordringer delegasjonen 
har møtt, og for å ta imot innspill og svare på spørsmål fra vår side. Vi opplever nå at 
delegasjonen er åpen for dialog med sivilsamfunnet.    

Likevel, på tross av dialogen vi har hatt, opplever vi å sitte igjen med lite spesifikk eller 
manglende informasjon om hva som er de viktigste sentrale prioriteringene for Norge i 
forhandlingene. Dette gjør blant annet at det er vanskelig for oss å målrette våre innspill og 
bidrag til Norges delegasjon.  Fordi innsikten i Norges posisjoner er begrenset etterlyser vi 
større åpenhet og kommunikasjon rundt Norges prioriteringer og hovedposisjoner.   

Det er et stort behov for åpenhet i avtaleprosessen, først og fremst fordi forhandlingene er 
digitale, som fører til at sivilsamfunn har fått redusert sine innsynsmuligheter. Åpenhet rundt 
posisjoner bidrar til å heve ambisjonsnivå og sikre at det som foreslås og enes om har best 
mulig forankring hos kompetente fagmiljøer og sivilsamfunnsaktører. Flere av våre 
organisasjoner arbeider i tillegg betydelig internasjonalt og dersom vi har bedre kjennskap til 
bakgrunn og prioriteringene som ligger til grunn for posisjonene vil vi kunne bidra til å sikre at 
Norges ambisjoner på flere områder også støttes av andre land.   

Naturavtalen vil i tillegg stå sterkere dersom dens betydning både for Norge og for verden 
gjøres mer kjent. Åpenhet rundt hovedposisjonene til Norge vil kunne skape mer interesse og 
engasjement for biologisk mangfold i offentligheten.   

En slik åpenhet om norske posisjoner er noe vi har tatt opp med deg, KLD og delegasjonen 
tidligere. Vi ber nå igjen om at denne informasjonen deles med oss og gjøres offentlig 
tilgjengelig før Norge går inn i avtaleforhandlingens sluttfase. Så langt som vi nå har kommet i 
avtaleforhandlingene er det å forvente at Norge har klarlagt hovedlinjene i sine posisjoner.  

Flere andre land har allerede delt sine hovedposisjoner, uten at dette har gått på bekostning av 
deres forhandlingsposisjon. EUs posisjoner er gjort kjent både gjennom deres 
biomangfoldstrategi, og gjennom Det europeiske råds konklusjoner fra oktober 2020.  Det er 
også forventet mer detaljer om EUs posisjoner nærmere avtaleinngåelsen.   

Det er viktig å presisere at vi ikke ber om at KLD skal dele alle detaljer i sine posisjoner med 
offentligheten, fordi dette selvsagt vil påvirke Norges forhandlingsrom. Det vi ber om er 
at hovedlinjene i Norges posisjoner deles, og at Norges standpunkt knyttet til de mest sentrale 
delene av avtalen deles med offentligheten. Vi i de mest involverte 
sivilsamfunnsorganisasjonene tar selvfølgelig også gjerne imot mer detaljert informasjon om 
Norges posisjoner og prioriteringer der dette lar seg gjøre.   

Vi håper du også deler vår ambisjon om å ha en mest mulig åpen prosess hvor sentrale aktører 
får så god innsikt som mulig i de svært viktige forhandlingene som nå pågår.   

Med vennlig hilsen,  
 


