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Fra: Landsstyret 1	
Til: Landsmøtet  2	

Effektive tiltak mot plastforurensing  3	
Landsmøtet	til	Naturvernforbundet	ber	klima-	og	miljøministeren	om	å	innføre	effektive	tiltak	4	
mot	plastforurensing.	Plastforbruket	i	verden	øker	kraftig	og	i	takt	med	forbruksveksten.	5	
Tilgangen	på	billig	olje	og	gass	har	ført	til	et	stort	volum	av	plastproduksjon,	som	har	6	
utkonkurrert	mange	andre	materialer.	Plast	brukes	i	veldig	mange	produkter,	f.eks.	utgjør	7	
syntetiske	fibre	mer	enn	60	prosent	av	den	globale	tekstilproduksjonen,	og	den	øker.	Alle	8	
sektorer	må	ta	sin	del	av	ansvaret.		9	
	10	
Dagens	plast	krever	store	mengder	petroleumsressurser	til	produksjon.	Forbrenning	av	plast	er	11	
et	betydelig	klimaproblem.	Av	klimahensyn	er	det	viktig	å	erstatte	fossile	råvarer	i	12	
plastproduksjon	med	fornybare	alternative.		13	
	14	
Plastforsøpling	er	en	av	de	store	globale	miljøutfordringene.	En	rapport	for	World	Economic	15	
Forum	har	anslått	at	omkring	en	tredel	av	all	plasten	som	brukes	i	verden,	«lekker»	ut	av	16	
materialkretsløpet	og	aldri	når	avfallsplasser	eller	gjenvinning.	Det	ender	i	naturen,	der	det	har	17	
lang	oppholdstid,	hoper	seg	opp,	fragmenteres	i	små-	biter	(mikroplast)	og	sprer	seg	i	18	
næringskjeder	og	økosystem.	Mye	av	dette	ender	i	havet.	Plastbitene	tiltrekker	seg	andre	19	
miljøgifter,	som	igjen	skader	næringskjedene.	Får	trenden	fortsette,	kan	det	snart	bli	mer	plast	20	
enn	fisk	i	havet	og	det	vil	kunne	medføre	et	folkehelseproblem.		21	
	22	
Vi	må	både	rydde	opp	forsøplingen	som	allerede	er	i	naturen,	samt	stenge	kranene	for	23	
ytterligere	forsøpling.	Dersom	all	plast	samles	inn	og	resirkuleres,	kan	det	fortsatt	være	et	24	
materiale	som	dekker	viktige	funksjoner	i	samfunnet.			25	
	26	
Naturvernforbundet	mener	det	er	behov	for	tydelige	politiske	virkemidler	som	gjør	at	27	
plastforbruket	reduseres	kraftig,	og	at	forsøplingen	av	plast	i	naturen	fjernes.	Vi	forventer	at	28	
regjeringen	følger	opp	FNs	vedtak	om	nullvisjon	mot	plastforurensning	med	nasjonale	tiltak.	EU-29	
kommisjonen	har	lagt	fram	sitt	forslag	til	en	ambisiøs	plaststrategi,	der	all	plastemballasje	i	2030	30	
må	kunne	ombrukes	eller	resirkuleres	opptil	flere	ganger.	Kommisjonen	har	også	mål	om	å	31	
stoppe	forsøpling	til	havet	og	redusere	den	totale	plastavfallsmengden.	Stortinget	har	gitt	32	
regjeringen	marsjordre	om	å	rydde	opp	i	egen	bakgård.		33	
	34	
Naturvernforbundet	ber	om	følgende:		35	

• Spesielt	forsøplende	plastprodukter,	unødvendig	engangsplast	og	mikroplast	i	kosmetikk	36	
må	fases	ut	og	forbys.	Norge	må	følge	opp	EU	sitt	mål	om	utfasing	av	bæreposer	i	plast.	37	

• Plastprodukter	må	utformes	på	en	slik	måte	at	de	har	lenger	levetid,	kan	repareres	og	38	
faktisk	gjenvinnes	til	nye	plastprodukter.	For	å	få	til	dette	bør	det	også	stilles	krav	til	39	
plastprodusentene	om	bruk	av	resirkulert	plast	i	nye	plastprodukter.	40	

• Det	bør	innføres	klimaavgifter	og	andre	tiltak	for	å	redusere	bruken	av	fossile	råvarer	i	41	
plastproduksjon.	Dette	må	kombineres	med	miljøkrav	til	de	fornybare	råvarene.	42	

• Stortingets	ønske	om	utsortering	og	materialgjenvinning	av	plast	og	matavfall	fra	43	
husholdninger	og	liknende	avfall	fra	næringslivet	må	iverksettes	snarest.	Ordningene	for	44	
mottak	av	skipsavfall	må	styrkes.	Det	bør	også	vurderes	særskilte	krav	om	gjenvinning	av	45	
plastmaterialer	fra	bygge-	og	anleggsavfall.	Pantesatsene	på	drikkevareemballasje	må	46	
økes,	og	det	bør	innføres	et	felles	nordisk	pantesystem.	47	



• Vi	må	stoppe	utslippene	av	mikroplast	til	miljøet.	Det	er	nødvendig	med	krav	til	48	
oppsamling	av	mikroplast	i	for	eksempel	vaskemaskiner,	avløpsanlegg,	kunstgressbaner	49	
og	veganlegg.	50	

• Det	trengs	økt	forskning	på	nye,	mindre	miljøskadelige	materialer	som	kan	erstatte	plast,	51	
farlige	stoffer	i	plast,	øke	gjenvinning	av	plast	eller	redusere	avrenning	av	mikroplast.	For	52	
å	redusere	norske	utslipp	av	mikroplast,	haster	det	å	finne	bedre	løsninger	for	bildekk	og	53	
kunstgressbaner.		54	

• Midler	til	opprydding	og	frivillig	innsats	må	økes.	Bidrag	fra	stat,	kommune	og	næringsliv	55	
må	koordineres	og	forenkles,	slik	at	f.eks.	innsamlet	søppel	lett	og	kostnadsfritt	fraktes	56	
vekk	etter	opprydding.		57	

• Plastforurensning	langs	kysten	må	få	samme	status	som	akutt	forurensning,	og	en	58	
omdefinering	av	plast	som	miljøgift	må	utredes.	Kyst-	og	miljømyndighetene	snarest	59	
igangsette	en	kartleggings-	og	oppryddingsaksjon.		60	

• Plastforsøpling	er	et	globalt	problem	og	hoveddelen	av	tilførselen	av	plast	til	havet	skjer	i	61	
dag	i	Asia.	Norge	må	bidra	til	å	få	på	plass	systemer	for	innsamling	og	gjenvinning	av	62	
avfall	i	flere	land,	særlig	i	raskt	voksende	økonomier.	63	

• Tekstilproduksjonen	bør	bruke	langt	mindre	syntetiske	materialer	og	heller	resirkulerer	64	
naturlige	materialer.	Tekstiler	som	vaskes	ofte,	bør	være	lagd	av	naturmaterialer,	slik	at	65	
vi	unngår	spredning	av	mikroplastfiber.				66	
	67	

Landsstyrets	innstilling:	Behandles	68	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Fra: Landsstyret 69	
Til: Landsmøtet  70	
 71	

Oppdrett må inn i lukkede anlegg 72	
 73	
Vekst	i	oppdrettsnæringa	er	ikke	forsvarlig	med	dagens	økologiske	fotavtrykk	og	med	dagens	74	
forbruk	av	fôr.	All	fiskeoppdrett	må	over	i	anlegg	uten	rømming,	lakselus,	sykdomsspredning	og	75	
forurensing.		76	
	77	
Dersom	oppdrettsnæringen	skal	være	en	del	av	et	«grønt	skifte»	og	gi	arbeidsplasser	langs	78	
kysten	i	fremtiden,	må	det	raskt	utvikles	og	tas	i	bruk	utstyr	som	gir	kontrollerbare	79	
produksjonsforhold.	Slike	endringer	skjer	ikke	av	seg	selv,	og	Naturvernforbundet	etterlyser	en	80	
sterkere	pådriverrolle	fra	regjeringen	for	å	gjøre	oppdrettsnæringen	mer	bærekraftig.		81	
	82	

• Naturvernforbundet	ber	regjeringen	innføre	et	påbud	om	25	%	av	83	
oppdrettsproduksjon	i	lukkede	anlegg	innen	2022.	Overveldende	flertall	84	

• Nye	tillatelser	til	oppdrett	må	kun	gis	for	lukkede	anlegg.	85	
• Ved	åpning	av	arealer	til	oppdrett,	tildeling	av	lokaliteter	og	tillatelser	til	vekst	må	86	

dette	vurderes	opp	mot	naturmangfoldlovens	bestemmelser	om	føre-var,	87	
økosystemtilnærming,	samlet	belastning	og	erfaringsbasert	kunnskap.		88	

• Trafikklyssystemets	grenseverdier	må	senkes	for	dødelighet	grunnet	lakselus	slik	at	89	
gul	status	er	forenelig	med	kvalitetsnormen	for	villaks.	Det	må	også	brukes	flere	90	
miljøindikatorer	før	systemet	kan	brukes	til	å	tillate	vekst.		91	

• Ordningen	med	nasjonale	laksefjorder	må	utvides	og	styrkes.	Fjordområdene	som	er	92	
vernet	må	bli	større,	slik	at	laksesmolten	sikres	helt	fra	elva	og	ut	til	havet.	Samtidig	93	
må	all	skadelig	aktivitet	i	laksefjorder	opphøre,	og	verneforskriften	styrkes.	94	

• All	oppdrettsfisk	i	anlegg	som	ikke	er	rømningssikre	må	merkes	innen	2020.	Merking	95	
vil	kunne	gi	individkontroll,	data	til	oppdrettere	og	myndigheter,	og	identifisere	rømt	96	
oppdrettsfisk	om	den	fanges	i	hav	og	elv.	97	

• Lusemidler	og	andre	kjemikalier	som	har	skadelig	effekt	på	andre	marine	organismer	98	
må	forbys	brukt	i	åpne	anlegg.	99	

• Oppdrettsnæringen	må	redusere	sine	CO2	utslipp	fra	transport	og	drift	100	
 101	
Landsstyrets	innstilling:	Behandles	102	

 103	
 104	
 105	
 106	
 107	
 108	
 109	
 110	
 111	
 112	
 113	
 114	
 115	



Fra:	Naturvernforbundet	i	Nordland	116	
Til:	Landsmøtet	117	

Fra oppdrettsslam til biogass 118	

 119	
Dagens	produksjon	i	oppdrettsnærginga,	er	ikke	forsvarlig	og	kan	ikke	fortsette	som	nå	med	120	
åpne	mærer.	Det	er	hverken	miljømessig	eller	klimamessig	forsvarlig.	Heller	ikke	akseptabelt	i	121	
forhold	til	dyrevelferd	eller	hensynet	til	andre	næringer	i	våre	kystfarvann.	Næringen	tar	seg	til	122	
rette	i	fellesskapets	områder,	uten	å	legge	igjen	noe	annet	enn	miljø-	og	økonomiske	problemer.	123	
Det	er	en	myte	at	denne	næringen	skaper	mengder	av	arbeidsplasser,	men	en	realitet	at	den	124	
ødelegger	arbeidsplasser	i	tradisjonelle	næringer	langs	kysten,	som	har	opprettholdt	125	
lokalsamfunnene	i	generasjoner.	Med	andre	ord:	Kystfiskeriene	har	betalt	prisen	for	etablering	126	
av	en	massiv	oppdrettsnæring,	som	har	bragt	store	skadevirkninger	med	seg	der	den	blir	127	
etablert.	Det	stadige	kravet	om	å	øke	produksjonen	i	sin	nåværende	form,	er	ikke	akseptabelt	på	128	
noe	nivå,	hvor	som	helst	langs	kysten.	Problemene	næringen	fører	med	seg	har	nådd	et	nivå	som	129	
er	uakseptabelt	for	lengst.	130	
Ingen	annen	næring	som	driver	matproduksjon	med	levende	biologisk	materiale,	ville	bli	tillatt	å	131	
ha	et	svinn	på	opptil	25%	i	produksjonen	sin.	Dette	skjer	gjennom	håndtering	for	avlusing,	132	
sykdom	eller	rømming.	Tallene	er	usikre,	og	rapporteringen	fra	selskapene	mangelfull.	133	
Ingen	annen	næring,	-	uansett	hvilken,	kan	etablere	seg	i	fellesskapets	områder,	uten	krav	til	134	
renseanlegg,	og	samtidig	slippe	uhemmet	ut	tusenvis	av	tonn	kjemikalier,	miljøgifter	og	135	
medisinrester	i	naturen	rundt	seg.	136	
Naturvernforbundet	er	ikke	imot	oppdrettsnæringen,	og	ser	naturligvis	på	all	matproduksjon	137	
med	positive	øyne,	med	dagens	befolkningsvekst	både	nasjonalt	og	internasjonalt.	138	
Næringen	startet	som	en	binæring	i	veldig	liten	skala,	med	få	eller	ingen	særlig	påvirkning	av	det	139	
lokale	miljøet	i	sjøen.	Men	dagens	produksjonsnivå,	krever	helt	andre	metoder	og	løsninger,	noe	140	
næringen	har	sluppet	unna	lenge	nok.	Den	eneste	utviklingen	som	har	skjedd,	er	å	bytte	ut	141	
trillebår	og	øsekar,	med	fôrflåter	og	trykklyft	til	fôringsprosessen.	Og	selv	det	fører	med	seg	142	
miljøproblemer	i	form	av	mikroplast	fra	plastrørene	der	fôret	blåses	igjennom.	Denne	prosessen	143	
fungerer	som	sandblåsing,	og	sliter	opp	flere	hundre	tonn	plastpartikler	i	året.	Men	sparer	144	
mamge	arbeidsplasser,	som	næringen	skryter	av.	145	
Den	eneste	løsningen	er	at	all	oppdrett	må	inn	i	lukkede	anlegg,	enten	på	land	eller	flytende	i	146	
sjøen.	Fiskedrit	og	fôrspill	må	samles	i	bunnen	av	disse	anleggene,	og	fraktes	på	land.	147	
	148	
Naturvernforbundet	i	Nordland	krever	derfor:	149	

• Det	må	snarest	etableres	et	evalueringsorgan	som	kan	kvalitetssikre	de	beste	150	
prosjektene	for	lukkede	anlegg.	151	

• Deretter	må	det	legges	ut	en	anbudskonkurranse	for	disse	anleggene,	og	etableres	152	
en	godkjenningsordning	for	de	beste.	153	

• I	mellomtiden	skal	alle	nye	konsesjoner,	kun	gis	som	forskningskonsesjoner	for	ett	av	154	
disse	evaluerte	prosjektene.		155	

• Det	må	etableres	et	samarbeidsprosjekt	mellom	oppdrettsnæringa	og	biogass-156	
næringa.	Oppgaven	blir	å	etablere	produksjonsanlegg	for	biogass	med	passende	157	



mellomrom	langs	kysten,	og	kople	dette	sammen	med	lokale	oppdrettsaktører	i	et	158	
slags	«klynge-system».	159	

• Parallelt	med	dette	må	etableres	en	fraktflåte	til	biogass-anleggene.	Skipene	skal	160	
drives	med	biogass.		161	

• Hele	dette	arbeidet	må	være	ferdig	innen	2025.	162	
• Resten	av	anleggene	i	oppdrettsnæringa	skal	lukkes	innen	2025.	På	denne	måten	vil	163	

dette	felles	prosjektet	ha	en	forutsigbarhet,	slik	at	det	innen	dette	året	fungerer	etter	164	
hensikten.	Både	miljømessig,	med	hensyn	til	alle	de	positive	side-effektene	og	165	
økonomisk.	166	

• Dette	er	den	eneste	løsningen	som	kan	øke	produksjonen	i	oppdrettsnæringa,	på	en	167	
miljømessig	akseptabel	måte.	I	tillegg	vil	det	gi	store	positive	klima-effekter,	168	
økonomiske	fordeler	og	nye	arbeidsplasser.	Fiskefôr	må	komme	fra	bærekraftige	169	
råvarer.	170	

	171	

Landsstyrets	innstilling:	Behandles	ikke		172	
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Til:	Landsmøtet	173	
Fra:	Fylkesstyrene	i	Naturvernforbundet	i	Hordaland	og	Hedmark	174	

Pinlig at Norge er dårligere på klima enn Danmark og Sverige 175	
	176	
Vi	mennesker	er	avhengig	av	en	velfungerende	natur.	Fram	til	nå	er	det	menneskenes	177	
forurensing	og	utbygging	av	natur	som	har	gitt	det	største	bidraget	til	utryddelse	av	arter	i	178	
verden	og	i	Norge.	Framover	vil	de	menneskeskapte	klimaendringene	gi	økende	skade	på	179	
naturen	på	land	og	i	havet.	180	

FNs	klimapanel	mener	at	25	prosent	av	alle	arter	av	planter	og	dyr	i	naturen	neppe	vil	tåle	en	181	
global	oppvarming	på	2	grader.	Med	dagens	utslipp	av	klimagasser	vil	verden	ha	2	graders	global	182	
oppvarming	før	2050.		183	

Stortinget	har	i	klimaforliket	vedtatt	at	Norge	skulle	kutte	30	prosent	av	1990-nivå	fram	til	2020.	184	
Men	norske	utslipp	av	klimagasser	har	økt	med	3	prosent	siden	1990.	Storting	og	Regjering	185	
beklager	ingenting,	men	flytter	isteden	målene	for	klimakutt	enda	ti	år	lenger	fram	og	sier	i	186	
Stortingsmelding	41	(2016-2017)	at	Norges	mål	nå	er	minst	40	prosent	utslippsreduksjon	i	2030	187	
sammenlignet	med	1990.	Parisavtalen	satte	målsettingen	til	minst	mulig	temperaturstigning	188	
over	1,5	grader,	mens	Norge	og	EUs	mål	om	40	prosent	kutt	i	2030	peker	mot	3	grader.		189	

Naturvernforbundet	mener	at	Regjeringen	bløffer	det	norske	folk	og	skader	naturen	og	våre	190	
barns	framtid	ved	å	lage	planer	og	løfter	for	klimakutt	uten	å	følge	dem.	Det	er	bare	ved	å	kutte	191	
jevnt	minst	3	millioner	tonn	av	våre	utslipp	hvert	eneste	år,	at	Norge	gjør	sin	andel	av	2	graders	192	
målet.	Vi	har	all	den	teknologi	og	kunnskap	som	trengs	for	å	klare	dette.		193	

Sverige	har	kuttet	sine	utslipp	med	26	prosent	i	forhold	til	1990.	Danmark	med	25	prosent.	194	
Naturvernforbundet	mener	det	er	pinlig	at	vi	ikke	klarer	å	kutte	utslipp	av	klimagasser	like	bra	195	
som	våre	naboland.	Spesielt	pinlig	blir	dette	når	lille	Norge	er	verdens	tiende	største	produsent	196	
av	klimaskadelig	olje	og	gass.		197	

For	at	verden	skal	klare	2-gradersmålet	må	2/3	av	det	som	er	funnet	av	kull,	olje	og	gass	bli	198	
liggende	i	bakken.	Norge	er	verdens	rikeste	land.	Hvis	ikke	vi	kan	la	våre	barns	framtid	gå	foran	199	
egne	inntekter	–	hvem	kan	da	gjøre	det?		200	

• Naturvernforbundet	krever	at	Norge	reduserer	olje-	og	gassproduksjonen	og	stanser	all	201	
leting	etter	nye	reserver.	202	

• Stortinget	må	innføre	en	jevnt	økende	karbonavgift	på	all	fossil	energi	til	203	
innlandsmarkedet.	Inntektene	av	karbonavgiften	deles	ut	til	folket.		204	

• Stortinget	må	vedta	en	omstillingsplan	hvor	milliardsubsidiene	som	i	dag	går	til	oljeleting	205	
og	nye	oljeplattformer,	i	stedet	brukes	i	fastlands	Norge	til	å	skape	nye	grønne	206	
arbeidsplasser.	207	

Landsstyrets	innstilling:	Behandles	208	

	209	
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Til:	Landsmøtet		210	
Fra:	Naturvernforbundet	i	Oslo	og	Akershus	211	
 212	

Norsk mil jøforvaltning i  nedtur:  En bekymringsmelding 213	
	214	

Gjennom	flere	tiår	har	norsk	miljøforvaltning	blitt	systematisk	bygget	opp.	På	kort	tid	har	215	
imidlertid	regjeringen	Solberg	bevisst	gitt	miljøforvaltningen	en	nedtur.	Blant	annet	er	viktige	216	
arbeidsoppgaver	fjernet	fra	klima-	og	miljødepartementet,	nasjonale	kommandolinjer	gjennom	217	
fylkesmannen	er	svekket,	og	økt	frihet	er	gitt	til	kommuner	som	mangler	relevant	218	
kompetanse.	Vi	roper	et	varsko	mot	regjeringens	bevisste	nedbygging	og	vingestekking	av	219	
miljøforvaltningen.	Planavdelingen	og	viltforvaltningen	må	tilbake	til	klima-	og	220	
miljødepartementet,	fylkesmennene	må	få	tilbake	sin	myndighet	overfor	kommunene,	og	221	
kommunene	må	få	miljøvernledere	som	evner	å	tenke	økologisk	og	langsiktig.	I	222	
arealforvaltningen	må	naturmangfold,	rekreasjonsområder	og	matjord	bli	vinnere	i	stedet	for	223	
tapere.	Svekkelsen	av	norsk	miljøforvaltning	skjer	i	en	tid	hvor	presset	på	naturverdiene	er	større	224	
enn	noensinne.	Det	er	blitt	et	pinlig	gap	mellom	landets	lovmessige	og	internasjonale	225	
forpliktelser	på	den	ene	siden,	og	regjeringens	respektløse	nedbygging	av	miljøforvaltningen	på	226	
den	andre	siden.			227	
	228	

Landsstyrets	innstilling:	Behandles		229	

	230	

	231	

	232	

	233	

	234	

	235	

	236	

	237	

	238	

	239	

	240	

	241	

	242	

	243	

	244	
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Til:	Landsmøtet		245	
Fra:	Naturvernforbundet	i	Nordland	246	

Hydrogen er framtiden 247	

Bakgrunn	248	
Det	foregår	forskning	i	Norge	som	har	produksjon	og	bruk	av	hydrogen	i	transportnæringen	som	249	
felles	nevner.	Nylig	ga	Forskningsrådet	en	gruppe	norske	aktører	14	millioner	til	en	forstudie	som	250	
skal	ta	for	seg	flere	sider	og	muligheter	av	hydrogen-spørsmålet.	Dette	ledes	av	SINTEF	Energi.	251	
	252	
Arbeidet	med	produksjonsmetoder	skal	ta	for	seg	produksjon	ab	hydrogen	både	med	naturgass	253	
som	råvare,	og	med	fornybare	kilder.	Det	vil	si	strøm.	Vi	må	regne	med	at	naturgass	blir	faset	ut	254	
om	ikke	lenge,	hvis	klimamålene	skal	beholdes	som	noe	mer	enn	talemåte.	Da	står	vi	igjen	med	255	
en	stabil	og	fornybar	råvare:	Strøm	fra	norske	vannkraftverk,	som	kan	brukes	i	en	storstilt	256	
hydrogen-produksjon	basert	på	elektrolyse.	257	
	258	
Eksport	av	hydrogen	er	et	sentralt	element	i	studien,	og	dermed	transport-teknologi.	Japan	har	259	
lenge	flagget	ambisjoner	på	hydrogenfronten	og	samarbeidet	med	dem	kommer	som	følge	av	260	
langvarige	relasjoner,	både	på	forskningsfronten	og	blant	de	industrielle	aktørene.	261	
Kawasaki	Heavy	Industries	står	blant	annet	for	design	av	skip	som	frakter	flytende	hydrogen	og	262	
det	er	planer	om	å	bygge	en	importterminal	for	hydrogen.	Norge	har	utviklet	teknologi	for	263	
transport	av	flytende	naturgass,	men	har	ennå	ikke	sett	mulighetene	og	behovet	for	transport	av	264	
flytende	hydrogen	som	vil	komme.	Her	vil	vi	komme	i	bakleksa	ganske	snart,	hvis	ikke	265	
myndighetene	kjenner	sin	besøkelsestid.	Vi	har	nok	ekspertise	og	økonomi	til	å	utvikle	slike	skip.	266	
	267	
Smelteverksbedriften	Tizir	i	Tyssedal	i	Hordaland	har	inngått	en	intensjonsavtale	med	Greenstat	268	
og	Sunnhordland	kraftlag	om	hydrogenproduksjon.	En	mulighetsstudie	skal	være	ferdig	før	269	
sommeren.	Her	vil	det	beskrives	hvordan	prosjektet	kan	realiseres	og	hvilken	kostnad	som	270	
knytter	seg	til	hydrogenproduksjon	i	Tyssedal.	I	fullskalapiloten,	som	skal	stå	ferdig	i	2019,	vil	271	
produksjonen	være	30	tonn	hydrogen	per	dag.	272	
Til	det	trengs	et	elektrolyseanlegg	på	50	MW	og	438	GWh	strøm	per	år.	273	
	274	
En	produksjon	på	225.000	tonn	årlig	basert	på	elektrolyse,	er	ikke	et	urealistisk	mål	for	norsk	275	
hydrogenproduksjon.	276	
	277	
Hydrogen	som	drivstoff	er	på	full	fart	inn	som	en	av	hoved-løsningene	for	å	nå	målet	om	278	
nullutslipp	i	transportsektoren.	279	
	280	
Norge	har	en	ambisjon	om	å	redusere	klimagassutslipp	med	40%	innen	2030.		Transportsektoren	281	
står	for	det	største	utslippet,	16,7	%	av	Norges	totale	klimagassutslipp.		Skal	Norge	nå	282	
ambisjonene	med	redusert	klimagassutslipp	innen	transport,	må	vi	ha	gode	og	effektive	283	
løsninger	for	produksjon	av	hydrogen.	284	
	285	
Dette	er	allerede	konkrete	prosjekter	som	er	satt	i	gang:	286	
	287	
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•Tine	har	bestilt	2	«Nikola	One»	hydrogen-trailere	288	
•Asko	jobber	med	å	utvikle	2	trailere	sammen	med	Scania.		289	
	Den	første	kommer	i	drift	allerede	til	sommeren.	290	
•Flere	andre	transportører	har	bestilt	biler	og	andre	vurderer	dette.	291	
•De	første	ferjene	og	hurtigbåtene	er	under	planlegging.		Den	første	292	
		hydrogendrevne	bilferga	vil	være	i	full	drift	i	Rogaland	i	2021.	293	
•Flere	fylker	vurderer	nå	å	benytte	hydrogen	til	kollektivtransport.	294	
•Lastebilforeningen	er	tydelige	på	at	hydrogen	er	løsningen	for	null-utslipp	i							295	
tungtransportsektoren.	296	
	297	
I	fjor	høst	lanserte	Alstom	verdens	første	og	foreløpig	eneste	brenselscelledrevne	passasjertog,	298	
Coradia	iLint.	Det	ruller	nå	på	tyske	skinner,	men	kommer	ikke	til	å	bli	aleine	svært	lenge.	Det	er	299	
levert	en	utredning	til	Solvik-Olsen	om	alternative	løsninger	basert	på	hydrogen	for	jernbanen	i	300	
Norge.	Raumabanen	og	Nordlandsbanen	peker	seg	spesielt	ut.		301	
	302	
På	strekningen	Steinkjer	–	Bodø	er	det	176	tuneller	til	sammen.	Å	elektrifisere	denne	strekningen	303	
på	vanlig	måte,	vil	bety	å	stenge	banen	i	minimum	to	år,	for	å	øke	takhøyden	i	tunellene	for	å	få	304	
plass	til	kjøreledningen.	Transportbehovet	vil	ikke	forsvinne	i	mellomtiden,	men	bli	overført	til	E6	305	
som	er	under	sterk	utbygging.	Sannsynligheten	for	at	transporten	blir	på	E6	etterpå	er	stor.	306	
Hydrogen-tog	må	bli	løsningen.	307	
 308	
 309	
Krever	store	mengder	elektrisitet.	310	
Overgangen	til	utslippsfri	transportsektor,	både	på	land	og	sjø,	krever	store	mengder	ren	energi.	311	
En	stor	produksjonskapasitet	for	hydrogen	på	landsbasis,	og	et	godt	utbygget	nett	av	312	
fyllestasjoner.	313	
Norge	har	kapasitet	til	denne	utbyggingen.	Både	med	hensyn	til	teknologi,	økonomi	og	ikke	314	
minst:	Elektrisk	kraft.	315	
Da	er	det	et	paradoks,	at	det	med	et	ikke	ubetydelig	hastverk,	legges	nye	kabler	til	utlandet.	316	
Dette	skjer	under	forskjellige	forklaringer,	hvorav	slagordet	«Norge	skal	bli	Europas	grønne	317	
batteri»	er	det	som	høres	mest	miljøvennlig	ut.	Men	selv	om	Norge	eksporterte	all	produsert	318	
energi	til	Europa,	vil	det	dekke	knapt	3%	av	behovet,	og	være	fullstendig	uten	miljøeffekt.	Hittil	319	
har	ikke	ett	eneste	kullkraftverk	blitt	nedlagt	som	konsekvens	av	strømkabler	fra	Norge.	Det	320	
eneste	resultatet	av	en	slik	eksport	er	økt	forbruk	i	Europa.	Derfor	dreier	dette	seg	i	virkeligheten	321	
om	å	tjene	raske	penger,	og	ikke	klima.	Og	definitivt	ikke	av	hensyn	til	natur	og	miljø	322	
Landet	vårt	er	i	ferd	med	å	bli	en	«bananrepublikk».	Et	land	som	eksporterer	råvarer,	som	andre	323	
kan	videreforedle	og	hente	de	virkelig	store	inntektene	ut	av.	Mens	vi	sitter	igjen	med	tørre	324	
elver,	fjellområder	dekket	med	vindkraftverk	og	ødelagt	natur.	325	
Norge	har	femti	år	bak	seg	med	innovasjon	i	oljebransjen,	og	har	et	faglig-teknisk	nivå	som	få	326	
andre	land.	Storstilt	produksjon	av	hydrogen	vil	ikke	bare	spare	naturen,	miljøet	og	den	negative	327	
klimautviklingen.	Det	vil	gi	en	stabil	inntekt	som	avløser	for	olja	som	vi	vet	må	fases	ut.	Og	veldig	328	
mange	nye	arbeidsplasser,	fordelt	over	hele	landet.	329	
	330	
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Naturvernforbundet	i	Nordland	sin	uttalelse	til	Landsmøtet	20	–	22	april	2018,	som	vi	ber	331	
Landsmøtet	ta	stilling	til:	332	
	333	
- Smelteverksbedriften	Tizir	i	Tyssedal	i	Hordaland	har	under	bygging	et	elektrolyseanlegg	på	334	

50	MW	med	et	forbruk	på	438	GWh	strøm	per	år	Dette	vil	gi	30	tonn	hydrogen	per	dag	eller	335	
11	tusen	tonn	pr.	år.	336	

- Dette	er	et	fullskala	pilotprosjekt,	som	bør	etterfølges	av	en	storstilt	satsing	på	produksjon	337	
og	eksport	av	hydrogen.		338	

- Det	foregår	et	internasjonalt	utviklingsarbeid	for	bruk	av	hydrogen	i	transportsektoren.	339	
Dette	omfatter	både	tog,	skip,	tungtransport,	anleggsmaskiner	og	etter	hvert	også	340	
privatbiler.	341	

- Norge	bør	satse	på	å	benytte	kraftoverskuddet	i	landet	til	en	storstilt	produksjon	av	342	
hydrogen,	noe	som	vil	gi	stor	reduksjon	i	utslipp	av	klimagasser	både	nasjonalt	og	343	
internasjonalt.	344	

- Vi	har	både	kompetanse	og	økonomi	til	en	satsing	på	hydrogen-produksjon.	Til	og	med	en	345	
tankskips-flåte	for	flytende	naturgass,	som	kan	gjøres	om	til	å	frakte	flytende	hydrogen.	346	

- Det	er	klart	at	bruken	av	fossil	energi	må	opphøre,	spørsmålet	er	bare	når.	I	mellomtiden	347	
kan	Norge	bruke	tid,	teknologisk	kompetanse	og	økonomi	til	denne	overgangen.	348	

- Arbeidet	med	å	legge	strømkabler	til	utlandet	må	derfor	stanses	øyeblikkelig.	Slik	at	det	kan	349	
utvikles	en	virkelig	grønn	industri	basert	på	ren	elektrisitet	som	råvare.	Og	som	kan	350	
absorbere	den	arbeidskraften	som	blir	ledig	når	bruken	av	fossil	energi	opphører.	351	

Landsstyrets	innstilling:	Behandles	ikke	352	

	353	

	354	

	355	

	356	

	357	

	358	

	359	

	360	

	361	

	362	

	363	

	364	

	365	
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Til:	Landsmøtet	366	
Fra:	Naturvernforbundet	i	Vestfold	367	

Innfør krav om konsesjon for bruk av store mengder energi! 368	
	369	

«Landets	vannkraftressurser	tilhører	og	skal	forvaltes	til	beste	for	allmennheten.	Dette	skal	sikres	370	
gjennom	offentlig	eierskap	på	statlig,	fylkeskommunalt	og	kommunalt	nivå.»	Slik	starter	lov	om	371	
konsesjon	for	rettigheter	til	vannfall.		372	

Den	som	vil	bygge	et	kraftverk,	må	søke	konsesjon.	Derimot	er	det	ikke	krav	om	konsesjon	for	å	373	
forbruke	energimengder	tilsvarende	det	et	stort	kraftverk	produserer.		374	

Flere	steder	i	Norge	planlegges	det	nå	datalager.	Hvert	av	disse	lagrene	trenger	store	mengder	375	
energi,	tilsvarende	energibehovet	til	en	eller	flere	middels	store	norske	byer.	All	energien	går	ut	av	376	
datalageret	i	form	av	overskuddsvarme.	I	Vestfold	planlegges	det	to	datalager,	og	ingen	av	dem	er	377	
foreslått	lokalisert	slik	at	det	er	mulig	å	utnytte	overskuddsvarmen	til	fjernvarme.		378	

Dette	er	et	tankekors.	Dersom	vannkraftressursene	tilhører	og	skal	forvaltes	til	beste	for	379	
allmennheten,	kan	det	ikke	være	fritt	fram	for	enhver	å	forbruke	energimengder	tilsvarende	et	380	
kraftverk	uten	at	følgende	er	vurdert:	381	

• Behovet	for	produktet	382	
• Muligheten	for	utnytting	av	overskuddsvarmen	383	
• Ringvirkninger	på	kraftnettet.	Oppstår	det	behov	for	nye	linjer?	384	
• Lokalklimatiske	virkninger	som	følge	av	kjøling	av	anleggene	385	

Naturvernforbundet	ber	på	bakgrunn	av	dette	om	at	regjeringen	setter	ned	et	lovutvalg	for	å	utrede	386	
en	lov	om	konsesjon	for	forbruk	av	store	mengder	energi.	387	

Landsstyrets	innstilling:	Oversendes	landsstyret		388	

 389	

 390	

 391	

 392	

 393	

 394	

 395	

 396	

 397	

 398	
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Til:	Landsmøtet	399	
Fra:	Vestfold	400	

Staten må sørge for at grunnleggende klimakunnskap blir 401	

allemannseie! 402	

De	menneskeskapte	klimaendringene	er	ved	siden	av	tapet	av	biologisk	mangfold	vår	tids	403	
største	politiske	utfordring.	Ikke	bare	vil	klimaendringene	medføre	et	voldsomt	tap	av	404	
biologisk	mangfold,	men	det	ventes	også	en	dramatisk	nedgang	i	matproduksjonen	globalt	405	
og	betydelig	økt	vannmangel	i	tørre	områder.	Klimaendringene	er	allerede	indirekte	årsak	til	406	
krig	og	uroligheter.	Mangel	på	mat	og	vann	vil	sannsynligvis	bli	en	viktig	driver	til	krig	og	407	
politisk	uro	i	framtiden	hvis	vi	ikke	klarer	å	redusere	utslippene	raskt	og	effektivt.		408	

Skal	demokratiet	klare	snuoperasjonen	som	må	til	for	å	unngå	irreversible	klimaendringer,	409	
må	vi	være	i	stand	til	å	fatte	relevante	beslutninger.	Det	er	statens	ansvar	å	bidra	til	at	vi	har	410	
et	kunnskapsbasert	beslutningsgrunnlag.	Staten	har	tatt	dette	ansvaret	i	helsespørsmålet	411	
gjennom	informasjons-	og	holdningsskapende	arbeid	i	regi	av	Helsedirektoratet	og	412	
Folkehelseinstituttet.	Det	er	gjennomført	mange	informasjonskampanjer	om	røyking	og	bruk	413	
av	rusmidler.	Mat	og	helse	er	et	eget	fag	i	grunnskolen	og	gjennom	frukt	på	skolen	satses	det	414	
på	å	gi	elevene	gode	kostvaner.	Det	statlige	informasjonsarbeidet	om	helse	er	ikke	mulig	å	415	
overse,	og	det	har	gitt	gode	resultater.	De	aller	fleste	har	fått	kunnskap	om	hva	et	sunt	416	
kosthold	er	og	hva	som	bygger	opp	og	bryter	ned	kroppen.	Den	statlige	informasjonen	er	417	
partipolitisk	nøytral	og	gir	befolkningen	et	objektivt	grunnlag	til	å	forvalte	egen	helse.	418	

På	samme	måte	må	staten	sørge	for	å	informere	om	klima.	Grunnleggende	kunnskap	om	419	
klima,	om	menneskets	påvirkning	og	hva	som	må	til	for	å	unngå	irreversible	klimaendringer	420	
er	ikke	allemannseie.	For	å	bøte	på	det,	må	regjeringen	iverksette	følgende	i	denne	421	
regjeringsperioden:	422	

• Klimakunnskap	må	styrkes	som	et	obligatorisk	emne	i	lærerutdanningen.	423	
• Klima	må	bli	et	eget	emne	i	grunnskole,	videregående	utdanning.	Emnet	bør	424	

integreres	i	naturfag,	samfunnsfag	og	KRLE	og	bør	også	integreres	i	grunnleggende	425	
universitetsstudier	innen	samfunnsvitenskap,	biologi,	fysikk	og	økologi.		426	

• Grunnleggende	klimakunnskap	må	spres	gjennom	informasjonskampanjer.		427	
	428	
Landsstyrets	innstilling:	Behandles			429	

	430	

	431	

	432	

	433	

	434	

	435	
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Til	Landsmøtet	436	
Fra:	Naturvernforbundet	i	Oslo	og	Akershus	437	

Skogforvaltning til beste for natur og klima 438	

 439	
En skog er så mye mer enn trær. Skogen er ikke bare et hjem for planter og dyr, det er de som er 440	
skogen. Naturskogen er vår felles naturarv, på linje med fossefallene, stavkirkene og fjordene. 441	
Skogene er også svært viktige for friluftsliv og folkehelse.  442	
Halvparten	av	våre	rødlista	arter	lever	i	skogen,	og	en	firedel	av	våre	rødlista	naturtyper	er	skog.	443	
Samtidig	er	skogen	det	økosystemet	som	har	dårligst	økologisk	tilstand	ifølge	den	norske	444	
naturindeksen.	Bare	om	lag	en	firedel	av	den	norske	skogen	fortjener	betegnelsen	naturskog.	445	
Resten	er	skog	som	er	blitt	flatehogd	og	dermed	består	av	teiger	med	stort	sett	samme	treslag	446	
og	alder,	også	kalt	produksjonsskog	eller	kulturskog.	Dette	reduserer	mangfoldet	av	arter	i	447	
skogen	betydelig.	448	

Boreal	skog	er	også	et	av	verdens	største	karbonlagre.	Bare	i	Norge	holder	skogen	på	7	mrd.	449	
tonn	CO2,	og	det	meste	av	dette	ligger	i	skogsjorda.	Norske	skoger	opptar	årlig	om	lag	450	
24	mill.	tonn	CO2	netto	og	er	dermed	et	stort	og	naturlig	karbonfangstanlegg.	Dette	opptaket	vil	451	
reduseres	dersom	hogsten	økes,	men	til	gjengjeld	vil	trevirket	som	hogges,	kunne	brukes	til	å	452	
erstatte	fossile	produkter.	Dersom	skogen	hogges	og	store	deler	av	den	brennes	til	energiformål,	453	
vil	CO2	frigjøres.	Det	vil	ta	60–100	år	for	treet	å	vokse	opp	igjen.	Samtidig	fører	flatehogst	til	at	454	
store	mengder	karbon	og	metan	fra	skogsjorda	frigjøres	pga.	økt	omsetning	av	humuslaget.	Et	455	
naturlig	skogøkosystem	vil	derimot	fortsette	å	lagre	karbon	også	lenge	etter	at	trærne	er	456	
utvokst,	gjennom	akkumulering	av	karbon	ned	i	jordsmonnet.	457	

I	dag	tas	det	ut	råstoff	fra	skogen	hovedsakelig	til	produksjon	av	materialer,	papirprodukter	og	458	
energi.	Det	planlegges	å	utnytte	skogen	til	flere	formål,	bl.a.	til	produksjon	av	biodrivstoff	og	459	
andre	produkter	som	kan	erstatte	fossile	ressurser,	f.eks.	plast.	460	

Vi	savner	en	helhetlig	nasjonal	strategi	som	redegjør	for	hvor	mye	ressurser	(i	vid	forstand)	som	461	
finnes,	og	hvor	mye	av	dette	som	er	tilgjengelig	for	å	dekke	hele	spekteret	av	samfunnsbehov	og	462	
bruksønsker.	Det	blir	avgjørende	at	skogene	forvaltes	på	en	måte	som	ivaretar	skogens	rolle	for	463	
naturmangfold,	friluftsliv	og	karbonbinding.	De	skogressursene	som	det	er	forsvarlig	å	høste,	må	464	
utnyttes	på	en	måte	som	gir	maksimal	klimanytte	og	størst	mulig	utfasing	av	fossile	ressurser.	465	

Den	beste	måten	å	bruke	skogressurser	på	for	å	redusere	globale	klimagassutslipp	er	å	drive	et	466	
skogbruk	som	ikke	reduserer	skogens	karbonlager	verken	på	kort	eller	på	lang	sikt,	og	å	la	solide	467	
tømmermaterialer	erstatte	stål	og	betong.	Da	reduseres	utslipp	fra	energi-	og	klimaintensiv	468	
produksjon	av	stål	og	betong,	samtidig	som	karbonet	i	trevirket	lagres	i	bygningsmaterialene.	469	
Dersom	trevirket	brennes	til	f.eks.	energiformål,	vil	karbonet	i	trevirket	frigjøres	i	form	av	CO2-470	
utslipp.	I	dag	er	det	bare	om	lag	15	prosent	av	mengden	trevirke	som	hogges	(inkludert	greiner	471	
og	topper),	som	ender	opp	som	bygningsmaterialer.	Resten	brukes	til	formål	med	forholdsvis	472	
kort	levetid,	som	papirprodukter	eller	energi.	473	
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Ved	produksjon	av	flytende	biodrivstoff	vil	i	tillegg	om	lag	halve	trevirket	gå	tapt	i	474	
omdanningsprosessen	til	drivstoff.	Det	gjør	at	mengden	fossil	energi	som	erstattes	«per	475	
tømmerstokk»,	blir	forholdsvis	liten.	476	

Å	plante	gran	på	arealer	uten	skog	i	dag	er	blitt	framstilt	som	et	klimatiltak,	tross	stor	skepsis	fra	477	
norske	forskningsmiljø.	Mange	arealer	som	er	aktuelle	for	tilplanting,	har	store	karbonlagre	i	478	
jorda,	og	disse	vil	delvis	gå	tapt	dersom	arealene	tilplantes.	Dersom	gran	plantes	ut	vil	dette	479	
treslaget	i	tillegg	kunne	spre	seg	og	fortrenge	naturlige	arter	og	dermed	ødelegge	det	stedegne	480	
naturmangfoldet.	Arealer	som	er	aktuelle	for	tilplanting	er	oftest	tidligere	dyrka	mark	eller	481	
beitemark.	Norge	har	små	arealer	dyrka	mark,	som	bør	bevares	for	matproduksjon.	482	
Naturbeitemark	er	et	viktig	habitat	for	mange	trua	arter	Tilplanting	kan	ha	negativ	innvirkning	483	
også	på	andre	store	biologiske	kvaliteter,	f.eks.	verdifulle	kulturlandskap	og	kystlynghei.	484	

For	å	ivareta	skogens	rolle	for	naturmangfold,	friluftsliv	og	karbonbinding	ber	485	
Naturvernforbundet	om	følgende:	486	

• Kunnskapen	om	naturverdiene	i	skogene	må	økes	gjennom	omfattende	kartlegging.	487	

• Skogvernet	må	økes	betydelig	gjennom	en	årlig	skogvernmilliard	over	statsbudsjettet.	488	
Stortingets	mål	om	10	prosent	vern	av	produktiv	skog	må	innfris	snarest	og	på	sikt	økes,	489	
og	vern	av	områder	med	størst	verdi	og	dårligst	vernedekning	må	prioriteres.	For	å	490	
oppnå	dette	vil	ikke	frivillige	løsninger	aleine	være	tilstrekkelig.	491	

• All	gjenværende	naturskog	må	skånes	for	flatehogst.	Naturskogen	som	ikke	vernes,	må	492	
drives	gjennom	såkalt	lukka	hogst	(plukkhogst),	der	hogstmodne	enkelttrær	hogges	på	en	493	
skånsom	måte	for	å	skaffe	solid	tømmer	til	erstatning	for	stål	og	betong	–	og	for	å	bevare	494	
et	kontinuerlig	skogdekke	som	hindrer	karbonutslipp	fra	skogsjorda.	495	

• Produksjonsskogen,	som	utgjør	den	største	andelen	av	norske	skoger,	må	drives	på	en	496	
mer	bærekraftig	måte	enn	i	dag.	I	de	delene	av	produksjonsskogen	som	egner	seg	for	497	
det,	bør	omløpstida	økes,	slik	at	skogens	rolle	som	karbonfangstanlegg	kan	forsterkes.	498	
Videre	bør	deler	av	produksjonsskogen	restaureres	og	tilbakeføres	til	naturskog,	jamfør	499	
Stortingets	mål	om	å	restaurere	15	prosent	av	forringede	økosystemer	innen	2025.	500	

• For	bruk	i	den	gjenværende	produksjonsskogen	må	det	forskes	på	treslag	som	er	robuste	501	
for	høyere	temperaturer.	502	

• Nye	områder	utover	granas	naturlig	utbredelsesområde	må	ikke	tilplantes	med	gran	eller	503	
andre	økologisk	fremmede	treslag.	Tilplanting	av	naturbeitemarker	og	slåttemark	må	504	
utsettes	til	vi	har	mer	kunnskap	om	klimakonsekvensene.	505	

• Gjennom	bl.a.	avgiftspolitikken	og	tekniske	krav	må	vi	sikre	at	trevirke	i	langt	større	grad	506	
enn	i	dag	brukes	til	bygningsmaterialer	som	erstatter	stål	og	betong.		507	

• Avkapp	og	rester	fra	skogbruket	som	ikke	egner	seg	for	materialproduksjon,	og	som	ikke	508	
brukes	til	papirproduksjon,	bør	brukes	der	effekten	på	utfasing	av	fossile	ressurser	er	509	
størst,	dvs.	primært	til	industriformål	(erstatninger	for	kull,	produksjon	av	kjemikalier,	510	
erstatninger	for	fossil	plast	osv.)	og	til	lokal	varmeproduksjon	som	supplement	til	511	
solvarme,	varmepumper	etc.	Avgiftspolitikken,	tilskuddsordninger,	512	
innovasjonsprogrammer	og	tekniske	krav	er	eksempler	på	virkemidler	som	må	bygge	opp	513	
om	en	helhetlig	strategi	på	dette	feltet.	514	

Landsstyrets	innstilling:	Behandles	515	



16	

	

Til:	Landsmøtet	516	
Fra:	Naturvernforbundet	i	Finnmark	517	

 518	

Ingen vindindustri i reinens leveområder 519	

Naturvernforbundet	krever	at	leveområder	for	rein	–	både	villrein	og	tamrein	–	blir	520	

kategorisert	som	områder	der	vindindustriens	konsesjonssøknader	får	automatisk	avslag	fra	521	

NVE.		522	

”	Nasjonal	ramme	for	vindkraft”	som	er	under	utarbeidelse	i	regi	av	NVE,	må	respektere	523	

naturmangfoldlovens	§	8	om	samisk	og	annen	tradisjonskunnskap,	og	bygge	på	tilgjengelig	524	

tradisjonskunnskap	om	rein	og	vindindustri.	525	

Det	hevdes	at	Finnmark	er	Norges	beste	fylke	for	vindkraftutbygging,	og	vi	frykter	et	sterkt	press	526	

for	mer	utbygging.	Finnmark	er	også	landets	største	reindriftsfylke,	og	de	nye	527	

vindindustriområdene	er	planlagt	i	reinbeiteområder.		528	

Det	er	nå	minst	sju	nye	vindkraftverk	under	planlegging	i	Finnmark.	Det	største	av	disse,	i	529	

fjellområdet	Lebesby/Tana,	vil	bli	10-15	ganger	større	enn	de	som	er	etablert	til	nå,	og	dette	vil	i	530	

sin	helhet	ligge	i	reinbeiteområde.	531	

Bortimot	halvparten	av	vindkraftanlegga	i	Norge	er	bygget	ut	eller	planlagt	i	områder	som	er	532	

beiteland	eller	trekkområder	for	tamrein	eller	villrein.		533	

Utbyggerne	hevder	at	vindkrafta	ikke	er	til	skade	for	reinen.	For	eksempel	skriver	Statkraft	i	sin	534	

utredning	om	Nordkyn	vindindustriområde:	"Studiene	som	har	blitt	gjennomført	til	nå	har	535	

imidlertid	støttet	en	hypotese	om	at	vindparker	har	liten	eller	ingen	effekt	på	reinsdyr."	Slike	536	

konklusjoner	står	i	motstrid	til	reindriftssamenes	erfaring	i	områder	med	vindkraft.		537	

På	årsmøtet	i	lokallaget	Ávjovárri	i	Naturvernforbundet	presenterte	Peer	Gaup	nylig	538	

tradisjonskunnskap	som	han	hadde	innhentet	fra	en	rekke	reinbeitedistrikter.		539	

Konklusjonen	fra	reindriftssamene	var	entydig:	Rein	trekker	unna	områder	med	vindindustri.	540	

Naturmangfoldlovens	§	8	om	kunnskapsgrunnlaget	for	beslutninger	som	berører	541	

naturmangfoldet	innbefatter	også	tradisjonskunnskap,	og	gir	dermed	rettslig	tyngde	til	542	

reineieres	rapporterte	erfaringer	om	skadevirkningene	av	vindkraftutbygging.	Denne	543	

kunnskapen	viser	tydelig	at	reindrift	og	vindkraft	ikke	kan	sameksistere.	Naturvernforbundet	i	544	

Finnmark	går	inn	for	at	det	arbeides	for	et	generelt	forbud	mot	vindkraftutbygging	i	alle	545	

leveområder	for	rein.	546	

	547	

Landsstyrets	innstilling:	Oversendes	til	landsstyret	548	

	549	

	550	

	551	

	552	
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Til:	Landsmøtet	553	
Fra:	Naturvernforbundet	i	Ávjovárri	554	
	555	

Ingen vindkraft i reinbeiteområder! 556	

	557	
Det	blir	nå	planlagt	hundrevis	av	nye	vindkraftanlegg	over	hele	Norge.	Utbyggerne	ser	bare	på	558	
hvor	det	er	mye	vind,	og	har	ingen	hemninger	i	forhold	til	ødeleggelse	av	natur	og	andre	559	
næringer.		Vindkraftverka	vil	føre	til	omfattende	inngrep	i	natur	uten	tidligere	inngrep,	noe	som	560	
vil	medføre	betydelig	skade	på	plante-	og	dyreliv	og	ødelegge	områdenes	bruksverdi	i	forhold	til	561	
friluftsliv	og	utmarkshøsting. 562	

	 Bortimot	halvparten	av	vindkraftanlegga	er	bygget	ut	eller	planlagt	i	områder	som	er	563	
beiteland	eller	trekkområder	for	tamrein	eller	villrein.	Det	arbeidet	som	nå	pågår	med	å	fastsette	564	
aktuelle	utbyggingsområder	kan	føre	til	ennå	større	press	på	reinbeiteområdene.	Særlig	vil	dette	565	
ramme	Finnmark,	som	er	fylket	med	mest	rein	og	det	blir	hevda	at	fylket	har	over	halvparten	av	566	
vindressursene.	NVEs	kart	viser	at	man	ønsker	å	åpne	nesten	hele	dette	fylket	for	567	
vindkraftutbygging.			568	

	 Utbyggerne	hevder	konsekvent	at	vindkrafta	ikke	er	til	skade	for	reinen.	For	eksempel	569	
skriver	Statkraft	i	sin	utredning	om	Nordkyn	vindpark:	"Studiene	som	har	blitt	gjennomført	til	nå	570	
har	imidlertid	støttet	en	hypotese	om	at	vindparker	har	liten	eller	ingen	effekt	på	reinsdyr."	Slike	571	
konklusjoner	taler	imidlertid	reineieres	erfaring	i	områder	med	vindkraft	midt	imot.	572	
	 I	fjor	kom	det	en	rapport	i	forbindelse	med	vindkraftutbygging	på	Fosen	i	Trøndelag.	Her	573	
er	oppsummert	erfaringer	med	vindkraftverk	som	allerede	er	bygd	ut	i	reinbeitedistrikt:		574	

"Intervjuer	av	reineiere	fra	7	distrikt	i	Norge	der	det	har	vært	foretatt	utbygging	av	i	alt	8	575	

vindkraftverk	viser	også	til	konsistent	store	tap	av	beiteområder,	såvel	som	trekk-	og	flyttlei	der	576	
relevant,	i	minst	syv	til	åtte	tilfeller,	altså	over	87%	av	tilfellene."	577	
	 Flere	planlagte	vindkraftverk	har	blitt	avslått	av	hensyn	til	reindrift	og	villrein.	Likevel	578	
fortsetter	planlegginga	for	fullt	og	skaper	stor	usikkerhet	for	framtida	til	både	reindrift	og	villrein.	579	

	 Reindrift	er	både	ei	viktig	næring	og	leverandør	av	kjøtt,	skinn	og	andre	produkter,	og	en	580	
bærebjelke	for	samisk	kultur	og	språk.	Den	norske	staten	er	etter	norsk	lov	og	internasjonale	581	
konvensjoner	forplikta	til	å	sørge	for	bevaring	av	naturgrunnlaget	for	samisk	kultur.	Dette	582	
kommer	bl.a.	fram	av	Grunnlovens	§	108,	naturmangfoldloven	og	konvensjoner	som	ILO	nr.	169	583	
og	FN-konvensjonen	om	sivile	og	politiske	rettigheter.	Vindkraftutbyggerne	har	ingen	rett	til	å	584	
ekspropriere	gammelt	reinbeiteland	fra	reindrifta.	585	

	 Ut	fra	dette	vil	Naturvernforbundet	gå	inn	for	å	innføre	et	generelt	forbud	mot	586	
vindkraftutbygging	i	reinbeiteområder.		587	

Landsstyrets	innstilling:	Oversendes	til	landsstyret	588	

	589	


