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STATSBUDSJETTET 2009: FORSLAG TIL JUSTERINGER OG MERKNADER FRA 

KOMITEEN 

 

Skogvern 

Skogvernsatsingen uteblir, selv om bevilgningene er økt fra 2008 så er vi kun tilbake på 

2007-nivå. Skogvern er det aller viktigste vi kan gjøre for å bevare unik natur, spesielle 

arter og levestedene deres. Ettersom halvparten av de truede artene er i skogen, er det 

nødvendig med en langt større satsing på skogvern for å stanse tapet av biologisk 

mangfold innen 2010 slik regjeringen har lovet. Øk bevilgningene med minst 

45 millioner kroner. 

 

Rovdyr  

Naturvernforbundet mener at deler av de økte bevilgningene til skadeforebyggende tiltak 

på rovdyrområdet må brukes til å bygge opp bestandene av trua rovdyr og til økt oppsyn 

for å bekjempe krypskyting. 

 

Artsprosjektet 

Naturvernforbundet er godt fornøyd med at det nå settes i gang et artsprosjekt i Norge 

som skal styrke vår kunnskap om den norske naturrikdommen. Vi mener Artsdatabanken 

må få hovedansvaret for dette prosjektet. 

 
Handlingsplaner for trua arter 

Naturvernforbundet er fornøyd de økte bevilgingene til handlingsplaner for trua arter, 

men vil minne komiteen om at Norge foreløpig bare har handlingsplaner for 6 trua arter, 

mens 11 er under utarbeidelse (hvor noen også er for artsgrupper). Sverige har over 150 

handlingsplaner ferdig allerede. Og de har et mål om at i 2010 skal 230 handlingsplaner 

som dekker 520 rødlista arter, være ferdige. Mens vi nå skal bruke 22 millioner på å 

redde trua arter, bruker svenskene om lag 80 millioner per år. 

 

Tidligere har arbeidet med fjellrev vært en egen budsjettpost, nå er det en del av den 

samlede posten for handlingsplaner for trua arter. Som en følge av økte kostnader knytta 

til avlsstasjonen på Oppdal vil vi be komiteen øke bevilgningene til fjellrevarbeidet med 

1 million i forhold til budsjettet for 2008. Dette vil sikre at både avlsstasjonen på 

Oppdal, samt fjellrevprosjektet i Finnmark går sin gang også i 2009. Vi håper komiteen 

også vil peke på viktigheten av at miljømyndighetene samarbeider med de frivillige 

organisasjonene i arbeidet med å berge fjellreven. Vi vil derfor be komiteen sette av 

1 million til oppbygging av et nasjonalt fjellrevsenter i tilknytning til Varangerhalvøya 

nasjonalpark. Det jobbes i dag fra de berørte kommunene med et slikt senter, og vi tror 

dette kan bidra til økt forståelse og interesse for arbeidet med trua arter og viktigheten 

av naturvern.  

 

Fremmede arter  

Fremmede arter er en stor trussel mot naturlig tilhørende arter og enkelte økosystem. 

Satsingen er positiv men vi foreslår ytterligere 5 millioner til en sterkere satsing for 

bl.a. å stanse ekspansjonen av kongekrabbe, redde edelkrepsen og til akutt-tiltak. 



 

Kartlegging av naturverdiene på havbunnen 

Mareano økes med 10 millioner på MDs budsjett. Økningen til seismikk (60 millioner) er 

i seg selv større enn totalbeløpet til Mareano som skal kartlegge de biologiske verdiene i 

de samme områdene. Kartleggingen må styrkes og hastigheten må økes bl.a. i 

forbindelse med revisjon av forvaltningsplan i Barentshavet. Naturvernforbundet foreslår 

at det bevilges 10 millioner ekstra til Mareano. Samtidig foreslår vi at hele økningen på 

60 millioner til seismikk kuttes.  

  

Sea POP  

Sjøfuglovervåking må økes med 2,5 millioner kroner. Ved utgangen av 2009 vil 

prosjektet ha et etterslep som får uheldige konsekvenser ved at faktisk kartlegging blir 

utsatt, og at arbeid etter endt kartlegging ikke kan gjennomføres som planlagt. 
  

Lavenergiutvalg 

Norges Naturvernforbund har foreslått at det settes ned et eget Lavenergiutvalg som skal 

se på (1) potensial for energieffektivisering, (2) mål for energieffektivisering, (3) tiltak og 

– sist men ikke minst – (4) virkemidler.  

 

Det har i mange år vært kjent at vi sløser med energien, og at det er lønnsomt å bruke 

den mer effektivt. Likevel skjer det lite. Problemet er at vi mangler skikkelige 

virkemidler. Derfor bør det ha hovedfokus i en slik utredning.  

 

Energieffektivisering er det viktigste klimatiltaket på kort og mellomlang sikt. Det har 

umiddelbar effekt og er billig.  

 

Lavenergiprogrammet 

Gjennom klimaforliket har Stortinget lovte økte bevilgninger til Lavenergiprogrammet. 

Dette er et av de konkrete tiltakene i klimaforliket om energieffektivisering i bygg. 

Dessverre følges det ikke opp i forslaget til statsbudsjett for 2009. Vi ber om at det 

settes av 5 millioner kroner til drift av Lavenergiprogrammet i 2009.  

 

Støtte til utfasing av oljefyring 

Norske myndigheter har siden 2002 hatt som mål å redusere bruken av olje til 

oppvarming. Foreløpig går det sakte med utfasingen av oljefyring. Et viktig grep for å 

redusere bruken av olje til oppvarming er å øke CO2-avgiften på fyringsolje. Den er i dag 

lavere per kilowattime enn det påslaget vi har fått på strømprisen som en følge av 

innføringen av EUs kvotesystem. Vi foreslår derfor en kraftig økning i CO2-avgiften på 

fyringsolje. Det vil være viktig også for å øke konkurranseevnen til fornybar varme.  

 

Enova administrerer støtteordningen til fornybar varme. Vi tror man kunne fått større fart 

i arbeidet med å fase ut oljefyring ved ha ett tettere samarbeid med de frivillige 

miljøorganisasjonene og huseierorganisasjoner. Norges Naturvernforbund har sammen 

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) og Bergen kommune i høst lansert en 

nettbasert kampanje for utfasing av oljefyrer i Bergen (www.oljefri.no). Kampanjen har 

til hensikt å hjelpe private brukere, offentlige byggeiere og næringslivet med å kvitte seg 

med oljefyren og i stedet ta i bruk fornybar varme. Kampanjen ble lansert i Bergen i 

september og har så langt hatt stor interesse fra brukere av oljefyring i kommunen. Vi 

arbeider nå for å spre denne kampanjen til andre kommuner i landet. 

 

Kast kvotene 

I statsbudsjettet for 2009 planlegger Norge å selge i overkant av 13 millioner tonn CO2 til 

EUs kvotemarked. Vi vil be regjeringen i stedet skrote disse kvotene og dermed øke 

overoppfyllelsen av Kyotoprotokollen fra 10 til 25 prosent. 

 

http://www.oljefri.no/

