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NATURVITERNES INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2024  

BIONOVA VIKTIG FOR 
NÆRINGSFORNYELSE 
Bioøkonomien er i en spennende utviklingsfase. Bedre ressursutnyttelse og mest mulig energieffektiv 
prosessering fra råvare til produkt vil være et konkurransefortrinn i fremtiden, både for blå og grønn 
bioøkonomi.  

Samlingen av virkemidler knyttet til bio- og sirkulærøkonomi under Bionova blir viktig for å skape nye 
grønne arbeidsplasser og eksportinntekter. Det er viktig at Bionova både evner å bidra til klimakutt i 
landbruket og økt verdiskaping i bioøkonomien.  

Fremover må det etableres et sterkt kompetansemiljø i og rundt Bionova, og regjeringen må følge opp 
ambisjonene for sirkulærøkonomi og vekst i fastlandsindustrien uten olje- og gass gjennom en 
opptrappingsplan for Bionova.  

Naturviterne ber om at det etableres en opptrappingsplan for å sikre økt verdiskaping og nye arbeidsplasser 
i fastlandsøkonomien knyttet til jordbruk, skogbruk og havbruk og tilknyttede næringer.  

Opptrappingsplanen må rette seg mot både tilskuddsmidler og midler til drift av Bionova, herunder dekning 
av nødvendige kompetansebehov. Flere fagdepartementer bør bidra med midler, for å sikre et tilstrekkelig 
bredt nedslagsfelt og forankring mot ulike sektorer og næringer.  

Det bør utredes om flere av dagens tilskuddsordninger i virkemiddelapparatet bør samles under Bionova. 

Naturviterne ber om at det:  

• Etableres en opptrappingsplan for Bionova med sikte på én milliard innen fem år. 
• Tilskuddet til Bionova økes fra dagens 250 mill. til 400 mill.  
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Jordvern og matsikkerhet  
Klimaendringer, usikkerhet rundt selvforsyningsgrad, nasjonale beredskapshensyn og global usikkerhet 
knyttet til matproduksjon tilsier at arbeid med jordvern og matsikkerhet må prioriteres.  

Regjering skal våren 2023 legge frem en ny jordvernstrategi. Arbeid med ny jordvernstrategi må ses i 
sammenheng med behovet for å øke kompetanse og kapasitet til arealplanlegging i kommunene, og 
arbeidet med kommunale jordvernstrategier bør videreføres i 2024. 

Naturviterne ber om at:  

• Tilskuddet til utarbeidelse av kommunale jordvernstrategiar bør økes med 1,5 mill. til 2,5 mill. 
(tilføres samlepott LMD, kap. 1139, post 71).  
 

• Kapasiteten hos statsforvalteren til støtte for arbeid med jordvern må økes (se ovenfor) og 
arbeidet for gode arealplaner i kommunene styrkes (se ovenfor).  
 

• Tilskudd til beredskapslagring av korn (20 mill.) bør opprettholdes. Eventuelt justeres i 
forhold til anbefalinger for utredningen for beredskapslagring av korn (leveres 20. februar). 

 
 

Statsforvalteren 
Statsforvalteren har flere viktige oppgaver innen naturmangfold; som sikring av økosystemer, håndtering av 
miljøgifter eller landbruk og skog- og vannforvaltning. Statsforvalterne har også et særlig ansvar for å bidra 
til klima- og miljøhensyn i plansaker.  

Det er viktig at statsforvalteren har tilstrekkelig kapasitet til å både veilede og håndtere forespørsler og 
saksbehandling for kommunene.  

En økning i kapasitet hos statsforvalterembetene kan komme gjennom en generell økning av lønnstilskudd 
(KLM, kap. 1420 og KKD, kap. 525) eller i kombinasjon med relevante tilskuddsposter for oppgaveløsning i 
de enkelte departementet knyttet til klima og miljø spesifikt.   

Naturviterne ber om at:  

• Miljøvernarbeidet hos hver statsforvalter bør forsterkes med minst to nye stillinger.  
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På vegne av Naturviterne 
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