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GRØNN KRISEPAKKE – INNSPILL FRA NATURVERNFORBUNDET 

 

Vi har forstått det slik at regjeringen arbeider med et forslag til grønn krisepakke, som skal 

inneholde bevilgninger til motkonjunkturtiltak som samtidig kan legge om økonomien i grønn 

retning. Naturvernforbundet har spilt inn forslag til regjeringen ved flere anledninger tidligere, 

og her oversender vi relevante temaer for transportsektoren. 

 

Støtte til Avinor og luftfarten 

Det er forståelig at regjeringen vil sørge for at Avinor skal være i stand til å opprettholde 

daglig drift av luftrommet og flyplassene. Vi mener imidlertid at de planlagte utbyggingene av 

flyplassene må legges på is. Atferdsendringer som følge av koronaviruset samt behovet for 

kraftige kutt i klimagassutslipp tilsier at det er stor usikkerhet rundt trafikkprognosene 

framover, og det er av miljømessig grunner ikke ønskelig at trafikken kommer opp på gamle 

høyder igjen. Alle investeringer må ses i lys av det. I tillegg er det stort behov for midler til 

andre krisetiltak, som tilsier at midlene til Avinor bør reduseres. 

 

Videre advarer vi mot ytterligere direkte støtte til luftfarten uten at dette knyttes direkte til en 

forpliktelse om å opprettholde et tjenestetilbud. Luftfarten har fram til nylig opplevd en 

kraftig trafikkvekst, særlig innen ferie- og fritidsreiser utenlands. Flere selskap har gjennom 

satsinger her tatt en stor finansiell risiko. Da snakker vi ikke om flyruter med distriktspolitisk 

begrunnelse, men om tilbud som skapes i et kommersielt marked og med høye 

klimagassutslipp. Utenrikstrafikkens klimagassutslipp på rutene fra Norge var i 2018 på det 

dobbelte av nivået i 2000.1 Nye fly og teknologiske forbedring har på langt nær vært 

tilstrekkelig til å oppveie for økte utslipp som oppstår som følge av trafikkveksten. 

 

Naturvernforbundet forventer at det med all støtte til luftfarten må følge strenge klimakrav. 

Regjeringen må slå tydelig fast at luftfarten må gjennomføre utslippskutt i egen sektor som 

er på minst samme nivå som for ikke-kvotepliktig sektor. Det må bety minst 50 prosents 

reduksjon i klimagassutslipp i 2030 (noe som er ambisjonsnivået i Klimakur 2030 i ikke-

kvotepliktig sektor, et ambisjonsnivå som Naturvernforbundet anbefaler at økes til 

55 prosent, basert på hva som er nødvendig for å innfri Parisavtalen). Myndighetenes 

virkemidler i form av blant annet CO2-avgifter og passasjeravgifter i luftfarten må tilpasses 

for å bidra til å innfri et slikt mål, og dette må signaliseres tydelig nå. 

 

Støtte til fylkeskommunal kollektivtransport og jernbane 

Det er ikke bare luftfarten som sliter. Kollektivtransporten opplever også et kraftig 

trafikkbortfall. Det er bra at regjeringen i revidert statsbudsjett har foreslått at 

fylkeskommunene får en delvis kompensasjon for dette (på Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets budsjett), men vi ser at situasjonen er langt mer alvorlig. Det 

trengs mer penger enn det som er foreslått i revidert statsbudsjett. Også for jernbanen må vi 

unngå situasjoner som gjør at togbransjen svekkes i kampen for å få flere til å reise kollektivt 

og for å flytte gods fra vei til bane. Her trengs det også ekstra tiltak. 

 

 
1 Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken, 11561: Energibalanse. Tilgang og forbruk, etter 

energiprodukt: https://www.ssb.no/statbank/table/11561/ 
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Støtte til kommersielle ekspressbussruter 

Grønne krisetiltak vil ikke bare handle om å stimulere omstilling, men også å hindre at 

inntektsbortfall og smittevernkrav ikke raderer ut eksisterende løsninger som bidrar i grønn 

retning. Kommersielle ekspressbusser lever av billettinntektene, men med redusert 

reiseomfang har inntektene gått betydelig ned. I tillegg øker kostnadene som følge av 

nødvendige smitteverntiltak som reduserer kapasiteten i bussene. Naturvernforbundet mener 

det er viktig å sikre et regionalt kollektivtilbud i områder uten togforbindelser. En støtte- eller 

kompensasjonsordning trengs for slike ruter, for å oppnå et minimumstilbud og unngå at 

rutene legges ned permanent. Et fungerende busstilbud kommende sommer er også viktig for 

å gjøre det lettere for nordmenn å feriere i eget land. 

 

Støtteordning til strakstiltak for sykling og gange 

Onsdag 20. mai overleverte en allianse på 17 organisasjoner et opprop2 til 

samferdselsministeren med krav om strakstiltak for å fremme sykling og gange, som er 

transportmåter med lav smitterisiko og som bidrar svært positivt for å oppnå bedre byluft, 

lavere klimagassutslipp og mer menneskevennlige byer og tettsteder. Vi må hindre at folk tyr 

til privatbilen av frykt for smitte på buss og bane, og det er også viktig å avlaste 

kollektivtransporten. Riktig satsing nå kan bidra til å skape varige endringer i transportvaner 

for mange, i positiv retning. 

 

Mye vil måtte skje i de større byene, der kommunene eller fylkeskommunene har ansvaret for 

veinettet. Siden disse også er blitt økonomisk berørt av koronaviruset og har lite ekstra 

penger til slike formål, trengs det midler som også kommunene og fylkeskommunene kan få 

glede av. Vi foreslår at det bevilges 500 mill. kroner til en støtteordning i 2020. Vi viser til 

mer detaljerte innspill fra Syklistenes Landsforening. 

 

Vedlikehold og investeringer som motkonjunkturtiltak 

Naturvernforbundet vil sterkt advare mot å bruke store veiutbygginger som 

motkonjunkturtiltak. Slike utbygginger skaper store inngrep med konsekvenser for 

naturmangfold og matjord, de fører til klimagassutslipp fra naturødeleggelser og fra 

byggefasen, og de skaper mer trafikk – ofte i strid med nullvekstmålet for byene – og med 

tilhørende konsekvenser for energibruk, klima, støy, svevestøvutslipp, mikroplastutslipp med 

mer. I tillegg trengs pengene til andre tiltak, som vedlikehold, utbedring og rassikring av 

veiene, satsing på kollektivtransport, sykkel og gange samt utbedring og utbygging av 

jernbanen. 

 

Som grønne motkonjunkturtiltak innen samferdsel – utover satsing på sykling og gange – er 

Naturvernforbundet opptatt av det må settes av mer penger til vedlikehold av jernbanen og 

til tiltak som styrker godstransport på bane mellom landsdelene. Godstransport på bane er 

viktig for miljø og trafikksikkerhet og for å avlaste hovedveinettet. Det er innen 

godstransporten at jernbanen har størst mulighet til å bidra til å kutte klimagassutslipp på 

kort sikt. Videre er det også et stort behov for mer penger til å bygge ut kollektivtransporten i 

tråd med byvekstavtalene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 

 

 

 

 

leder 

 
2 Opprop fra 17 organisasjoner: https://syklistforeningen.no/aktuelt/sammen-for-det-store-ga-og-
sykkelloftet/ 
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