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Olje- og energidepartementet 
 
 

Forslag til endinger i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og 
bygningsenergidirektivet – høringsuttalelse 
Vi viser til høringsbrev, datert 9.6.2022, vedrørende forslag til endringer i fornybardirektivet, 
energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet. 

Norsk Friluftsliv representerer de 18 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med 
nærmere 1 million medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av hovedoppgavene 
for Norsk Friluftsliv er å ivareta friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturen som en 
grunnleggende forutsetning friluftslivet. 

Verden står nå overfor to eksistensielle menneskeskapte kriser, tap av naturmangfold og 
klimaendringer. Ifølge det internasjonale naturpanelet (IPBES) er arealinngrep og nedbygging av 
natur den viktigste årsaken til tap av naturmangfold. Samtidig viser klimapanelets (IPCC) 
spesialrapport om klimaendringer og landarealer at måten vi bruker våre landområder på, er en 
betydelig driver av klimaendringene. Det fundamentale problemet er at begge krisene skyldes at 
mennesket tar for stor plass og bruker for mye av jordas ressurser. Verdens ledere har erklært 
naturkrise, og verdens ledende forskere er tydelige i sine konklusjoner; vi mennesker driver en 
rovdrift på naturen på en måte som ødelegger selve grunnlaget for vår økonomi, matsikkerhet, 
helse og livskvalitet.  

Det er derfor avgjørende at regjeringen tar utgangspunkt i både naturkrisen og klimakrisen når 
den skal utvikle sin posisjon i den videre EØS-prosessen vedrørende disse direktivene. Det er 
avgjørende at eventuelle endringer ikke svekker hensynet til natur og friluftsliv, men heller styrker 
dette. 

Norsk Friluftsliv anerkjenner behovet for mer fornybar energi, men vi mener følgende må være 
grunnleggende forutsetninger i regjeringens videre arbeid: 

• Skire at hensynet til natur-, klima- og friluftslivsinteressene blir styrket vesentlig, ikke 
svekket, (gjelder både i lovverk og i selve beslutningene som tas). 

• Fremme tiltak som både er positive for klimaet og naturen, som satsing på solenergi i 
byggsektoren. Det betyr blant annet at klimatiltak ikke må gå bekostning av natur. 

• Sikre hensynet til reell medvirkning fra befolkningen og organisasjoner i alle beslutningsprosesser 
på alle nivåer – dette krever både gode prosesser og nok tid, og er en forutsetning for et levende 
demokrati. 

• Stille krav til energieffektivisering og energisparing, framfor eventuell utbygging av ny 
kraft på bekostning av natur 



 

 

• Stille strengere krav til kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene for natur, klima og 
friluftsliv. Det krever blant annet både bedre kunnskap om naturen og innføring av et 
naturregnskap. 
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