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Innspill til Naturrisikoutvalget 
 

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022 og skal levere sin utredning (NOU) 
innen 31. desember 2023. Utvalget skal beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske 
næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan 
berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte. 
Divisjonsdirektør for Matproduksjon og samfunn i NIBIO, Audun Korsæth, er utnevnt som ett av 
flere medlemmer til utvalget. 

Naturrisikoutvalget gjennomførte 28. februar et webinar, hvor det ble orientert om prosess og hvor 
det ble invitert til å gi skriftlige innspill, spesielt knyttet til åtte konkrete punkter. 

NIBIO vurderer naturrisiko for flere sektorer, vi har mye kunnskap og data som kan belyse 
utfordringene og vi arbeider aktivt for å begrense virkningene av naturrisiko både for næringen og 
allmenne interesser. Vi ønsker å bidra aktivt til både å endre dagens praksis i en mer bærekraftig 
retning og samtidig tilpasse viktige produksjoner til framtidens risikobilde, herunder klimarisiko 
og naturrisiko. NIBIO dokumenterer, analyserer, forsker og foreslår tiltak på fagområder som 
påvirkes sterkt av «naturrisiko». Men vi påvirkes i mindre grad direkte av naturrisiko innenfor vår 
forretningsvirksomhet. I vår rolle som kunnskapsleverandør har vi først og fremst grunnlag for å 
bidra til Naturrisikoutvalgets spørsmål nr. 8, om dokumentasjon som kan være relevant for 
utvalget. 

Naturrisikoutvalget har presentert en oversikt over aktuelle prosesser og dokumenter knyttet til 
naturrisiko, av 1. november 2022, og har bedt om innspill til andre aktuelle prosesser og 
dokumenter som naturrisikoutvalget bør være kjent med. Oversikten omtaler flere av NIBIOs 
relevante nettsider/temasider og arbeid. I vurderingen av hvordan norske næringer og sektorer er 
og kan bli berørt og kan analysere og håndtere naturrisiko, vil det bl.a. være viktig å se på 
matsystemene i sin helhet. Vi viser eksempelvis til rapportene Klimaendring utfordrer det norske 
matsystemet. Kunnskapsgrunnlag for vurdering av klimarisiko i verdikjeder med matsystemet 
som case (NIBIO rapport 8/110/2022) og Kunnskapsgrunnlag for norsk jordvernstrategi (NIBIO 
rapport 9/38/2023), som bereder grunnlaget for avveininger om bruk av natur og risiko. Viser for 
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øvrig til våre bidrag til nasjonale utredninger, utvalg og ekspertgrupper, nasjonalt og internasjonalt 
rammeverk, stortingsmeldinger mv., samt egne utredninger og rapporter som løpende gjøres 
tilgjengelig under nibio.no. 

NIBIO fikk i februar 2023 en henvendelse fra Miljødirektoratet, som ledd i et oppdrag fra KLD 
knyttet til utvalgets arbeid med naturrisiko, om å vurdere datakilder, statistikk og verktøy i 
forbindelse med naturrisiko vurderinger. Vi legger til grunn at Naturrisikoutvalget er gjort kjent 
med KLDs oppdrag, herunder våre innspill knyttet til dette.  

NIBIO er LMDs fremste kunnskapsleverandør innen bioøkonomi, og blant Norges fremste 
kunnskapsleverandører innen mat- og planteproduksjon, miljø, klima, kart og geodata, 
arealressurser, genressurser, skogbruk, og foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Vi har med 
grunnlag i vår brede portefølje, over hele landet og internasjonalt, et godt grunnlag for 
kunnskapsstøtte om naturrisiko. Vi ser derfor frem til videre bidrag til arbeidet i 
Naturrisikoutvalget. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Per Stålnacke 

Forskningsdirektør, NIBIO 
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