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Positivt løft for MD 
Det er bra MD får 299 mill. kroner mer. Men mye går til å utbetale erstatning for 

vern av skog og nasjonalparker som allerede er gjennomført.  
 

Forskning/overvåking (kap. 1410) øker. Også det er gledelig, men veksten er for 
liten bl.a. på Mareano (12 mill. kroner). Ut fra et kunnskapskrav burde tempo på 

kartleggingsarbeidet økes ytterligere. 
 
Skuffende satsing på sedimentopprydding 

Naturvernforbundet er meget skuffet over at det foreslås reduksjon på 
18,8 mill. kroner til sedimentopprydding (kap. 1441, post 39). Havnene i Trondheim, 

Drammen, Grenland, Stavanger, Ålesund og Harstad er noen av de stedene hvor 
arbeidet med å fjerne miljøgiftene fra sjøbunnen kan bli kraftig forsinket som en 

følge av regjeringens forslag til statsbudsjett. 
 

Miljøgiftene forurenser vårt felles matfat og må fjernes så raskt som mulig. Derfor 
må bevilgingene økes, ikke reduseres. Så lenge miljøgiftene fortsatt er på 

sjøbunnen, vil de spres og tas opp i næringskjeden.  Flere steder vil befolkningen 
fortsatt måtte advares mot å spise sjømat fra disse områdene. 
 

I 2010 ble det bevilget 157 mill. kroner til opprydning av miljøgifter i sedimenter, 
forurenset jord og forurenset jord i barnehager. I 2011 ble bevilgningen på bare 

83,5 mill., og for 2012 er det nå foreslått 65 mill. Etter fjorårets halvering advarte 
Klima- og forurensningsdirektoratet om store forsinkelser. Fortsatt reduksjon vil 

bryte med Stortingets mål om at miljøgifter skal være under kontroll innen 2020. 
 

Naturvernforbundet mener at det må 400 mill. kroner årlig til for å få til en 
tilfredsstillende opprydding i norske havner og fjorder og ber komiteen foreslå en 

kraftig tilleggsbevilgning. 
 
Skogvern igjen budsjettaper 

Igjen er skogvern (kap. 1427, post 35) en budsjettaper. Det foreslås en reduksjon 
på 15 mill. kroner for 2012. Kun 2 prosent av produktiv skog er vernet, og 

forskernes langsiktige anbefalte mål er 10 prosent. Omkring halvparten av alle 
rødlisteartene lever i skog. Flere viktige skogtyper står på rødlista over trua 

naturtyper. Hele 1400 rødlista skogarter er direkte trua av skogbruk. Den påståtte 
miljøsatsingen i skogbruket er nylig avslørt å være svakere enn fryktet og for dårlig 

til å sikre artsmangfoldet. For å bidra til å stanse artstapet innen 2020, slik vi er 
forpliktet til gjennom den strategiske planen til konvensjonen for biologisk mangfold 

(CBD), må skogvernet i Norge økes betydelig.  
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Vi ber komiteen foreslå en økning på 200 mill. kroner til skogvern for å bidra til en 
nødvendig tempoøkning for å verne de biologisk mest verdifulle skogområdene i tråd 

med forskernes anbefalinger. 
 

Vi ber om at energi- og miljøkomiteen legger inn følgende merknad: 
Det må utvikles en nasjonal handlingsplan for hvordan 10 prosent skogvern skal nås 

innen 2020. Handlingsplanen må følge forskernes anbefalinger, inneholde 
tidsrammer og tilfredsstillende økonomiske anbefalte rammer som sikrer nødvendige 

ressurser til å gjennomføre planen. Dette er avgjørende for å kunne gjennomføre 
nødvendige tiltak som bidrar til å stase tapet av biologisk mangfold i skog, slik vi er 
forpliktet til gjennom ratifiseringen av CBDs strategiske plan, vedtatt i Nagoya i 

2010.  
 

Sats på energieffektivisering – Enova må beholde pengene 
Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået har påpekt at energi-

effektivisering er det viktigste tiltaket for å redusere klimagassutslippene globalt.  
 

I rapporten "Krafttak for riktig kraftbruk", som Naturvernforbundet, Norsk Industri 
og NITO står bak, har vi identifisert tiltak som kan kutte Norges klimagassutslipp 

med om lag 10 mill. tonn CO2-ekv. i 2020 ved å bruke frigjort fornybar strøm til å 
erstatte fossil energi. En kraftfull satsing på energieffektivisering vil gi reduserte 

klimagassutslipp, tryggere strømforsyning i det meste av landet og muligheter for å 
bygge opp nye grønne arbeidsplasser. Energieffektivisering er i tillegg et sentralt 
bidrag for at Norge når forpliktelsen i fornybardirektivet. 

 
Siden Enova ikke lenger skal gi støtte til vindkraft varsles det at penger brukt på 

vindkraft i Enova trekkes tilbake i revidert budsjett. Naturvernforbundet mener at 
pengene må beholdes og brukes på andre store klima- og energitiltak. Det er 

spesielt behov for en satsing på energitiltak i bygg. Ved at Enova beholder pengene 
legges det til rette for et solid løft for en mer miljøvennlig bruk av energien.  

 
Enova er det viktigste verktøyet for energieffektivisering og energiomlegging i dag 

og hvis ikke støtteprogrammene til disse formålene i Enova styrkes trengs det noen 
andre kraftige virkemidler for å utløse potensialet for redusert energiforbruk og 
miljøvennlig oppvarming. 

  
Det er viktig med forutsigbarhet og kontinuitet i arbeidet. Det varslede kuttet bidrar 

til det motsatte.  
 

I tillegg bryter regjeringen med løftet i Soria Moria II om å bygge et grunnfond for 
fornybar energi og energieffektivisering for Enova på 30 mrd. kroner innen 2012. 

Fondet er i dag på 25 mrd. og det er ikke satt av 5 mrd. for 2012. Det betyr mindre 
penger til Enova enn forventet de neste årene. 

 
Skremmende med økt oljeaktivitet i nord 
Den økte satsingen på oljeleting i sårbare havområder er skremmende. Når 

klimaforskerne sier vi har funnet mer olje enn vi kan ta opp av hensyn til klimaet, er 
vi nødt til la noe olje bli liggende. Hvorfor er regjeringen da så ivrig etter å lete etter 

enda mer?  
 

Budsjettet bærer tydelig preg av at det skal satses stort på fossil energi i 
nordområdene. Dette er ikke forenlig med verdens klimamål og områdene som skal 

kartlegges er svært viktige og verdifulle, bl.a. områder tett opp mot Lofoten.  


