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Høring Næringskomiteen 15.10.20 Statsbudsjett 2021  
 

Grønn omstilling og grønt taktskifte må til når Norge skal bli mindre avhengig av 

petroleumsnæringene. Norge har rike naturressurser og fantastiske muligheter sa 

finansminister Jan Tore Sanner på Stortingets talerstol da statsbudsjett ble lagt fram. Det 

støtte Naturviterne.  

 

Naturbaserte næringer i hele landet og satsing på bioøkonomien er viktig for Norge, og 

biøkonomien kan utvikle seg til å bety enda mer for verdiskaping og arbeidsplasser. 

Ressurser til forskning og kunnskap, og ressurser til areal og ressursforvaltning i 

kommunene, fylkeskommune, Fylkesmenn, NVE, Miljø- fiskeri og landbruksdirektorat, 

er viktig forutsetning for fortsatt kunnskapsbasert forvaltning og bærekraftig næringsliv. 

 

Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, er en viktig kunnskapsleverandør. For NIBIO og 

andre er det viktig at det som er foreslått i statsbudsjett, ikke blir forhandlet bort i 

Stortinget. LMD kap 1136 post 50 

 

Bioøkonomien sysselsetter i dag om lag 140 000 og gir en årlig omsetning på 350 mrd. 

Potensiale er langt større. NIBIO anslår at biomasse fra hav, skog og jordbruk i 2050 

kan gi ein omsetningsverdi på 1000 milliarder kroner årlig. Men dette fordrer klok og 

bærekraftig forvaltning, og satsing på forskning og innovasjon.  

 

LMD kap 1161, post 75 fjellstyrene. Landets 93 fjellstyrer administrerer jakt og fiske og 

driver omfattende tilrettelegging for annet friluftsliv på nær 30 millioner dekar 

statsallmenning i Sør- og Midt-Norge. Fjellstyrene er landets største tilbyder av jakt og 

fiske til allmenheten. Dette har stor betydning for friluftsliv og folkehelse. Fjellstyrene i 

sammen med Statskog og Allmenningstyrer forvalter viktige rekreasjonsområder for 

hele landets befolkning, og områder som har avgjørende betydning for opprettholdelse 

av levedyktige bygdesamfunn. 

Regjeringen foreslår 10 mill for i 2021 til fjellstyrene, som er et kutt. Kuttet er betydelig 

da dette i det vesentlige er lønnsmidler. Det blir utfordrende for fjellstyrene å levere god 

forvaltning og rimelige tilbud når det reduserer i den statlige finansieringen. 

Det blir utfordrende for fjellstyrene å levere god forvaltning og rimelige tilbud når staten 

regulerer inntektene (statlig forskrift med prisrammer på jakt og fiske) og samtidig 

reduserer den statlige finansieringen 
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Fjellstyrene marker 100 – års jubileum i år «Lokal forankring skal sikre god 

forvaltning» sa Erna Solberg i sin hilsen til jubilanten. Statsministeren slå fast at 

fjellstyrene kjennetegnes av dyktige og engasjerte mennesker som kjenner fjellområdene 

svært godt, både gjennom daglig drift og gjennom oppsynsvirksomheten. 

Me oppfordre komiteen til å endre forslag til statsbudsjett slik at jubileumshilsen til 

Fjellstyrene ikke blir et kutt i deres viktige arbeid. 

Naturviterne ber om at kap 1161, post 75 økes med 5 millioner, fra 10 til 15 millioner 

kroner. 

 

Det er skuffende at Regjeringen viderefører ABE-kuttene med 0,5 % flatt kutt for alle 

statlige virksomheter. ABE-reformen er etter Naturviternes sin vurdering ingen reform. 

Den er lite målrettet og den inneholder ingen kriterier eller resultatmål som gjør at 

effekten kan måles. ABE-kuttene går utover årsverk og faglig produksjon, også innen 

regjeringens satsingsområder. Naturviterne og Akademikerne har bedt om at ABE- 

kuttene opphører og at omstilling i stat må gjøres mer målrettet og med bedre 

medvirkning fra de ansatte. 
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