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Høringsinnspill til forslag til statsbudsjett for 2021  

Skal Norge kunne bidra positivt til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål er det avgjørende at tiltak 
innenfor ett politikkområde ikke undergraver innsatsen på et annet. Derfor takker Forum for 
utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av mer enn 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, for 
muligheten til å komme med innspill til forslaget til statsbudsjett til næringskomiteen. 

Bærekraftig forvaltning av skog og kulturlandskap 

Gammelskogen er en av våre viktigste naturtyper, men den forsvinner, og med det hjemmet for 
en rekke truede arter. Til tross for at Norge er forpliktet gjennom internasjonale avtaler til å fase 
ut skadelige subsidier ser vi i forslaget til statsbudsjett bevilgninger til både veiutbygging og drift i 
vanskelig terreng. Dette er er svært skadelige subsidier for naturen, og det skjer i stor grad i de 
områdene hvor vi finner den eldste, og viktigste, skogen. Den har fått stå i fred fordi det ikke har 
vært lønnsomt å drive hogst av den, men med subsidiering av drift i vanskelig terreng forandres 
dette. I praksis subsidierer staten raseringen av vår viktigste skog, det er dårlig bruk av midler.  

Selv om skogen er grønn, blir ikke skogbruket automatisk grønt. Skal norsk skogbruk være en 
bærekraftig næring for framtida, må forvaltningen være kunnskapsbasert og ivareta hensynet til 
natur og klima. Klimaeffekten av skoggjødsling bestrides, samtidig som vi vet at gjødsling har 
store negative konsekvenser for naturmangfoldet i skogen. ForUM mener at dette tiltaket må 
avvikles, og erstattes av faglig begrunnede tiltak med mer tydelig bevist klimaeffekt, som vern og 
restaurering av myr og andre naturlige karbonlager.  

Kulturlandskap er viktige som hjem for en rekke arter, og som naturlige karbonlager. Likevel ser 
vi at kulturlandskap gror igjen landet over, med de konsekvensene det får for både 
naturmangfold og klima. For å ivareta bærekraftig og sikker matproduksjon i Norge må vi bli 
mindre avhengige av importert for som ofte produseres på måter som fortrenger viktig natur. 
Bedre tilrettelegging for beitedyr i jordbrukspolitikken er sentralt for både ivaretakelse av 
kulturlandskap og matsikkerhet. Støtten til å ta vare på utvalgte typer kulturlandskap vil derfor 
også kunne ha positiv innvirkning på andre områder.   

ForUM ber om at:  

- Kapittel 1149, post 71 Tilskott til verdiskapningstiltak i skogbruket til drift i vanskelig 
terreng kuttes med 15 mill. 

- Kapittel 1149, post 73 Tilskott til skog-, klima- og energitiltak kuttes i sin helhet  
- Det settes av 20 millioner til kartlegging og vern av gammelskog under Kapittel 1150, 

post 50 Tilskudd til landbrukets utviklingsfond  
- Komiteen legger til en merknad om å øke støtten til utvalgte kulturlandskap under 

kapittel 1150, post 50 

 

Ansvarlighet som kriterium for koronamidler  

Norske myndigheter forventer at norske selskaper driver sin virksomhet ansvarlig og i tråd med 
FNs veiledende prinsipper for næringsliv (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale 
selskaper. Dette må også være gjeldende for selskaper som mottar offentlig støtte fra krisetiltak 
knyttet til koronakrisen. Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og av 



 
leverandørkjeder må være en forutsetning for norske selskaper som ønsker å motta offentlig 
støtte. Både OECD og det  

norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv har kommet med oppfordringer til myndigheter om 
slike betingelser, og vi ber komiteen om å følge opp disse oppfordringene i sin behandling av 
statsbudsjettet. 

ForUM ber om at komiteen tar inn følgende merknad:  

• Komiteen vil sette som en betingelse at selskaper som mottar krisestøtte gjennomfører 
aktsomhetsvurderinger i sin egen virksomhet og leverandørkjede. Dersom det avsløres 
manglende aktsomhetsvurderinger eller grove brudd på FNs veiledende prinsipper for 
ansvarlig næringsliv i etterkant må departementet vurdere om støtten skal trekkes tilbake 


