
Innspill til budsjetthøring i Stortingets energi- og miljøkomité 

  

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av over 50 norske 

sivilsamfunnsorganisasjoner, takker for muligheten til å delta på statsbudsjetthøring. Vi vil 

i vårt skriftlige innspill fokusere på kapittel 1410 om kunnskap om klima og miljø, 1420 om 

miljødirektoratet 

Natur 

ForUM ser positivt på at vi i dette budsjettet ser en økning på natur, men den er dessverre alt for 

liten og fasit er at heller ikke dette statsbudsjettet leverer den satsningen som trengs for å møte 

naturkrisen. Forhandlingene om en ny naturavtale er i gang, men verken Norge eller verden har 

nådd forpliktelsene fra den forrige. Rapporten Naturens tilstand 2020 fra ForUM, sammen med 

Sabima, WWF Norge og Naturvernfornbundet, viste blant annet at det er stort behov for mer 

kunnskap og kartlegging av naturen, sterkere satsning på vern og restaurering av ødelagt og 

skadet natur og mer kunnskapsbasert arealforvaltning som hensyntar naturen.  

Økningen på 7 millioner til naturkartlegging i kapittel 1410 ny post 21 er positiv, men langt fra 

nok til å svare på behovene for kunnskap. Det er også bekymringsfullt at kapittel 1420 post 21 

til spesielle driftsutgifter til Miljødirektoratet er redusert med 8,7 millioner når det er behov for en 

betydelig økning, særlig knyttet til planer og tiltak for arter og naturtyper. Videre er det sterkt 

behov for å styrke kapasiteten på naturmangfold i kommuneplanleggingen og økt satsning på 

truet natur. Det er bra at det kommer en tilskuddsordning for kommuner knyttet til naturhensyn i 

kommuneplanlegging under post 60 i kap. 1420, men 2 millioner er for lite. Det samme gjelder 

kap. 1420 post 82 for truet natur og naturtyper som kun prisjusteres når vi burde sett en 

dobling.  

ForUM ber derfor om at komiteen: 

- Styrker den foreslåtte nye post 21 Miljødata i Kap. 1410 med 115 millioner 
- Styrker Kap. 1420 post 21 spesielle driftsutgifter med 85 millioner for å forsterke 

arbeidet med planer og tiltak for arter og naturtyper og oppfølging av handlingsplanen for 

fremmede arter 
- Styrker Kap. 1420 post 60 med 23 millioner til ivaretakelse av natur i 

kommuneplanlegging 
- Styrker Kap 14.20 post 82 med 40 millioner til tiltak for truet natur og naturtyper    

Klima 

ForUM merker seg med glede den nye regjeringens ambisjoner om reduksjon i klimagasser på 55 

prosent innen 2030 sammenlignet med 1990- nivå. Spørsmålet er likevel om det er mulig å nå 

målet med de tiltakene som finnes i budsjettet for 2022 når det i 2020 til sammen kun var 

kuttet 3.9 prosent i klimagassutslippene fra 1990- nivå. Dette betyr at 51,1 prosent må kuttes i 

løpet av 8 år.  

For å nå målet om 55 prosent reduksjon i norske klimagasser innen 2030 sammenlignet med 

1990-nivå, må innsatsen derfor trappes opp i alle sektorer, også i kvotepliktig sektor. ForUM 

mener at Norge må kutte 55 prosent hjemme og at budsjettet for 2021 må gjenspeile denne 

ambisjonen. Kvotepliktig sektor må komme i tillegg. 

ForUM er godt fornøyd med at det skal innføres et årlig forpliktende budsjett for utslipp av 

klimagasser som en del av det ordinære statsbudsjettet. Klimabudsjettet bør ha en langtidsplan 

for hvor mye ulike sektorer må kutte for å nå 55 prosentmålet innen 2030.  

http://www.forumfor.no/nyheter/2020/naturens-tilstand-2020-vurdering-av-norges-innsats-for-%C3%A5-n%C3%A5-verdens-naturm%C3%A5l
https://energiogklima.no/klimavakten/norges-utslipp/


 ForUM ber derfor om at komiteen: 

- Styrker kap. 1400 post 21 med 5. mill. som går til å videreutvikle karbonbudsjettet til et 

årlig klimabudsjett og -regnskap for alle sektorer, og som er direkte koblet til konkrete 

tiltak og virkemidler for hver sektor 

Vennlig hilsen 

Kathrine Sund-Henriksen 

Daglig leder Forum for utvikling og miljø 

  

 

 

 

 


