
  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Miljøhuset G9 – Post- og besøksadresse: Grensen 9 B, 0159 Oslo – Tlf. +47 23 10 96 10 – Faks. +47 23 10 96 11 
e-post: naturvern@naturvern.no – Internett: www.naturvern.no – Bankgiro: 7874.05.56001. Org.nr.: 938-418-837 

        26. oktober 2010 
 
Utenriks- og forsvarskomiteen 
Stortinget 
 
 
 
STATSBUDSJETTET FOR 2011 

 
Styrk Kystvaktens innsats og beredskap 

• Kystvakten mistet for et par år siden 2 av 4 fartøy i ytre kystvakt, som i 
hovedsak skulle tatt seg av fiskeroppsyn i Nordsjøen hvor fiskebestandene er på 
kritisk nivå. Nå kuttes det enda et skip, denne gang fra indre kystvakt, som har 
hovedansvar bl.a. for oppsyn av reglene for å bygge opp bestandene kysttorsk, ål 
og hummer, alle rødlistede arter. Kystvaktens skip er viktige også med tanke på 
oljeberedskap. Det siste forslaget tilsier en reduksjon fra 7 til 4 fartøy på 3 år. 

• Naturvernforbundet ber om at det gjøres omprioriteringer på 
Forsvarsdepartementets budsjett slik at Kystvaktens innsats og beredskap i sør 
kan opprettholdes, noe som krever 12 millioner kroner ekstra til dette på 2011-
budsjettet. Vi ber også om penger slik at innsatsen og beredskapen i nord kan 
styrkes. 

 
REN-ENERGI får mer: Gjennombrudd for de enkle energiløsningene i sør? 

• Naturvernforbundet er svært glad for dobling av innsatsen i statsbudsjettet for 
bedre energitilgang i Sør. Det er spesielt positivt at det blir økt fokus på land i 
Afrika. Enkle energiløsninger for de fattigste husholdningene har endelig kommet 
klarere fram, men er ikke budsjettvinner.   

• Hovedtyngden av norsk energibistand går til oppkjøp av fallrettigheter og 
investering i nye vannkraftprosjekter. Det er ingen tvil om at mange land har et 
stort behov for ny kraftproduksjon og overføringsnett. Mer enn 60 prosent av 
økningen til Ren energi går til Norfund. Investeringene gjennom Norfund og 
private selskaper skal sikre en norsk fortjeneste. Slike investeringer vil dermed 
følge betalingsevne, og vil bidra til bedre tilgang til ren energi for de som har råd 
og har mulighet og til å knytte seg til strømnettet. Denne satsingen er dermed i 
begrenset grad fattigdomsorientert, og følger ikke prinsippene i regjeringens 
Handlingsplan for miljørettet bistand.  

• Økt kraftproduksjon vil ikke lette situasjonen for over to milliarder mennesker 
som er avhengig av biomasse brukt på tradisjonell måte til daglig matlaging. Her 
går det meste av energien til spille, og røyken representerer et alvorlig 
helseproblem, spesielt for kvinner og barn. Ifølge WHO dør 1,6 millioner 
mennesker hvert år som følge av røykforgiftning på grunn av forbrenning av 
biomasse i åpen ild og dårlige ovner. Dette akutte problemet er løselig med å 
legge til rette for økt utbredelse av effektive ovner. Fortsatt brukes det bare 
småpenger på dette tiltaket som vil bety mye for kvinner og barns 
arbeidssituasjon, innemiljø, reduserte utslipp og avskoging. 

• Naturvernforbundet mener også at det er nødvendig å legge større vekt på god 
energiutnyttelse i strømnettet og energieffektivitet i bygg og industri. I enda 
større grad enn her hjemme vil tiltak på dette området gi raskere, billigere og 
mer miljøvennlige løsninger. 


