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Skal vi løse klimakrisen

må vi ha naturen med på laget!

IPCC, 2022



Den globale karbonøkonomien:
inntekter, ugifter, sparekonto, lån, og gjeld… 

Tall i gigatonn (Gt) Kilde: USDA



Hvor finner vi de naturlige karbonlagrene?
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Norge: 7 ‰ av det globale landarealet - 18 ‰ av naturlige karbonlagre  

Tropene

176 Gt karbon 

(8%) er tapt

(Crowther m. fl. 2019, Bartlett m.fl 2020, Bar-On m fl 2018, Elcham m fl. 2020, IPBES 2018)

50% er tapt



Viktige landområder for å sikre 

arter, vannressurser, og karbon 

(Jung m fl. Nature Ecology and Evolution 2021)



Viktige havområder for å sikre 

arter, fiskerier, og karbon

(Sala m fl. Nature 2021)

Havbunnen inneholder enorme, eldgamle karbonlagre

Bunntråling gir utslipp – 26 mill tonn CO2 bare i Norge*

*like mye som all norsk industri, veitrafikk, og luftfart til sammen



Arealbruk - en hovedtrussel mot naturen!

(Jaureguiberry et al. 2022)
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Vi *planlegger* for store årlige 

karbonutslipp fra arealbruk..  

Klima- og 
naturkrisen kan ikke 

settes på vent. Derfor 
er vi i gang med å lage 

verktøy som lar oss 
telle utslipp slik vi 

teller penger.

6.7 mill tonn / år

(2.2 fra nedbygging)



UNIVERSITY OF BERGENArealinngrep ++ truer naturen vår 

Naturindeks.no gir en samlet oversikt over tilstanden til norsk natur, basert på

260 indikatorer som representerer ulike organismetyper, naturtyper, og regioner



4957 norske arter er 

på rødlista (21%). 



UNIVERSITY OF BERGEN

Nedbygging av natur er 

viktigste trusselfaktor



Naturen – en akilleshæl

i Norges miljøarbeid.. 

• Biologisk mangfold ikke godt nok
ivaretatt

• Andel trua arter øker

• Påvirkning fra arealbruk, inkludert
bolig, fritid, og veibygging øker

• Mer vern trengs, spesielt i sør

• Beslutningsprosessene i samfunnet 
greier ta nok hensyn til natur, klima, 
og miljø

• (vi oppfylte INGEN Aichi-mål)



Den norske hyttedrømmen…

Foto: Mostphotos

Et enkelt liv, 

i fred og ro, 

i samspill med naturen…



Hytterealiteten….

FOTO: Christian E. Bergheim

25% av årlig 

nedbygging av natur

i Norge

Endrer landskap, 

lysforhold, vassig og 

vassdrag, jordsmonn..

Påvirker planter, dyr, 

fugl, insekter, økosystem

Hyttene bygges i strandsonen og fjellskogene;     

i den mest produktive og verdifulle naturen vår

(SSB 2020)

~4000 km2 av dette 

+ infrastrukturen…



Hva er problemet

med veibygging (i)?

• 10% av årlig nedbygget areal

• Hovedårsak til avskoging

• Motorveier, private veier, øker

• Mer vei gir mer trafikk

• Komplisert å avveie kost-nytte

(SSB, 2020)



Hva er problemet

med veibygging (ii)?

• Bryter opp naturarealer

– Sperrer vilttrekk, naturlige
spredningsveier

– Spredningskorridor for problemarter

• Legges ‘unna’ bebyggelse

– Havner i relativt urørt natur

– Åpner opp nye områder for 
industri og annet bruk 

• Stor fart krever rett veibane,       
vanskelig å ta hensyn til natur

Fra åpningen av E18 Tvedestrand - Arendal 

(Foto: Nye Veier)



“Så lenge kampen står om det 

enkelte vassdrag, kan det alltid 

mobiliseres så mange argumenter 

og så mye politisk press at 

utbyggingssynet seirer. 

For å unngå en utvikling der 

norges enestående natur spises 

opp bit for bit var det nødvendig å 
få en samlet plan [for vern]” 

- Einar Gerhardsen, 1963



All norsk natur lagrer karbon 

– noen typer mer effektivt enn andre

(Bartlett m fl. 2020)
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(WWF / Opinion august 2021)

naturopplevelser er svært 
eller ganske viktig for meg: 

87%

…tap av natur og arter er 
like alvorlig som 

klimaendinger:

75%
…norske politikere må gjøre 

langt mer for å stanse 

naturtapet:

70%



Redde natur, 

fikse klima, 

trygge helsa,

hindre krig? 





Naturens verdier må        

tas med i beregningen
Naturavgift, naturverdiberegninger, 

nasjonalt og lokalt naturregnskap, 

klima-, C-, areal-, og naturregnskap,  

arealnøytralitet…?

Naturen må få 

plass rundt bordet
Plan og bygningsloven, 

Energiloven, 

Riksrevisjonen,  

forvaltningspraksis, 

Utredningsforskriften..

Naturen må ha et rettsvern
‘Dispensasjonskulturen’ i forvaltning av  

naturmangfoldloven, klimaparagrafen, 

menneskerettighetene …

Naturhensyn som forutsetning, 

ikke bare i etterpåklokskap
‘mainstreaming’ av naturhensyn i alle 

samfunnssektorer og prosesser, 

‘fakta har makta’ i beslutninger om natur

Vinner naturen, vinner vi!



uib.no



Voss, Norge, Juni 2020:

Naturen forsvinner, bit for bit…
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