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Tekna –  

Teknisk-naturvitenskapelig forening 

Postboks 2312 Solli  

0201 Oslo  

www.tekna.no  

Org.nr 971 420 782 

post@tekna.no 

+47 22 94 75 00 

Innspill: Forslag om korallrev og typisk høgmyr som 
utvalgt naturtype 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og 

den største fagforeningen i Akademikerne med over 95 000 medlemmer. Våre medlemmer 

har mastergrad eller mer fra tekniske og naturvitenskapelige fagområder.   

Tekna viser til høringsforslag med utkast til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter 

naturmangfoldloven.  

Tekna støtter forslaget om at typisk høgmyr og korallrev skal bli utvalgte naturtyper. 

Forslagene fremstår som godt faglig forberedt og begrunnet. 

Tekna vil likevel uttrykke bekymring for fremdriften av vernearbeidet over tid. Regjeringen har 

nå forpliktet seg til målet om å verne 30% av norsk natur. Det er i Norge også et nasjonalt 

mål at ingen arter eller naturtyper skal utryddes. Sett i lys av dette og behovet for å hindre 

tap av natur, naturtyper og arter som er under press, mener Tekna at takten i arbeidet med 

vern av norsk natur må trappes opp. 

Tekna noterer også at fokuset på å forebygge tap av arter og naturtyper er i ferd med å få 

økt oppmerksomhet internasjonalt. Det lenge utsatte naturtoppmøtet (COP 15) som skulle 

vært holdt i Kunming i Kina i 2020, er nå flyttet og skal holdes i Canada i desember i år. Det 

må forventes at møtet resulterer i en betydelig mer ambisiøs global naturavtale enn de 

tidligere. Samtidig stiller også EUs taksonomi økte krav til beskyttelse av naturen. Det 

arbeides nå med skjerpede krav til rapportering fra bedrifter om deres innvirkning på naturen 

og slike rapporteringskrav må forventes å foreligge i nokså nær fremtid. 

For å sikre at Norge tar tilstrekkelig ansvar for å beskytte norsk natur ut fra en 

selvstendig faglig vurdering og ellers følger opp den skjerpede oppmerksomheten 

rundt dette feltet internasjonalt, vil Tekna be regjeringen styrke fremdriften i arbeidet 

med å følge opp beskyttelse av truede arter og naturtyper.  

En slik opptrapping vil skape behov for økte bevilgninger og Tekna har forventninger 

om at satsninger på dette området vil gjenspeiles i statsbudsjettet for 2023.  
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Tekna ber i tillegg om at arbeidet med å utarbeide handlingsplaner for utvalgte 

naturtyper gis økt prioritet. 

 
Tekna ser frem til samarbeid på dette området fremover.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 
 

 

Line Henriette Holten  

Generalsekretær 


