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Landsmøte 2018 
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Forslag til ny tekst er understreket 

Forslag til fjernet tekst er overstrøket 
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SAK 8  

Naturvernforbundets 

arbeidsprogram 
Redaksjonskomiteens innstilling  

 

Inneholder: 

1) Redaksjonskomiteens innstilling til de innkomne 

forslagene til arbeidsprogrammet 
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Forslag nr 0 

Linje: 50 Navn og lag til forslagsstiller: Magne Vågsland, S-Trøndelag 

Legge til nytt kulepunkt etter linje 50: 

• Etablere et energiutvalg som skal arbeide for å styrke kunnskapen om klimapåvirkning fra 
energiforbruk og forbruk av utstyr og materiale. 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak:  

 

Forslag nummer 1 er trukket. 

 

Forslag nummer 2 er trukket til fordel for forslag nummer 0. 

 

Forslag nr 3 

Linje 70-71 

 

Anne-Lise Mortensen, styreleder i Naturvernforbundet i Troms 

Per Inge Guneriussen, styrerepresentant i Naturvernforbundet i Troms 

Ståle Fremnesvik, leder i oppdrettsgruppa i Troms 

Endre: 

70 Stanse ett to særlig naturskadelige oppdrettsanlegg og jobbe for at all fiskeoppdrett 

kommer inn i lukkede  

71 anlegg. Miljøvennligheten av de lukkede anlegg må vurderes utfra teknologi og lokalitet. 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes. Som redaksjonell endring er linje 71 strøket i 

samråd med forslagsstillerne. 

Landsmøtets vedtak: 

 

Forslag nr 4 

Linje: etter linje 72 

 

Navn og lag til forslagsstiller: Erling Solvang, landsstyrerepresentant 

Nordland 

Legge til nytt kulepunkt: 

• Motarbeide alle nye utenlandskabler 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 
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Forslag nr 10 

Linje 91  Naturvernforbundet i Troms 

Legge til: 

Bruke den økende misnøyen med miljøfiendtlig oppdrett i åpne anlegg til å verve flere 

medlemmer          

 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 

 

 

Forslag nr 5 

Kapittel 3 

linje 100 

Navn og lag til forslagsstiller: Hallvard Birkeland, Bergen 

Endre: 
Videre vil Naturvernforbundet arbeide med den overordnede klimapolitikken i Norge, både lokalt, 
regionalt og nasjonalt, og ved å følge det internasjonale klimasamarbeidet.  

Naturvernforbundet vil bidra til å bygge en folkebevegelse for klimaet, gjennom 
samarbeidsprosjekter som Broen til framtiden og klimavalgalliansen. Men det er også viktig å arbeide 
for folkelig mobilisering sammen med organisasjoner som er enige med oss om tiltak som gir 
nødvendige utslippskutt: minst 80% kutt av utslipp i 2030. Det krever blant annet full stans i 
oljeleiting, stigende avgift på alt fossilt og styrking av naturens evne til å lagre klimagasser.  

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 

 

Forslag nr. 5 R 

Kapittel 3 

linje 100 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 

Legge til: Naturvernforbundet vil bidra til å bygge en slagkraftig allianse som mobiliserer folk til 

klimakamp.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 

Landsmøtets vedtak: 
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Forslag nr 6 

Kapittel 3 

linje 118 

Navn og lag til forslagsstiller: Hallvard Birkeland, Bergen 

Nytt: 
Innarbeide karbonavgift til folket i Naturvernforbundets politiske innspill på skatte- og 
avgiftsområdet, og i eksternt aksjons- og kampanjearbeid. 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes 

Radaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 

 

Forslag nr 7 

linje 118 Navn og lag til forslagsstiller: Olav Langåsdalen, Telemark 

Legge til:  

(Sekretariatet skal særlig prioritere innsats for at Naturvernforbundet skal:) 

Fremme forslag for et nytt fag i grunnskolen: 
- «Filosofi, ressursbruk og miljøvern». 
 
Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 

 

Forslag nr 8a 

Linje 123-125 Naturvernforbundet i Troms 

Endre: 

123 Jobbe for utbygging av dobbeltspor på jernbanen mellom de store byene i Norge og til 

utlandet, overgang  

124 fra godstrafikk fra vei til jernbane og skip i nordområdene. jernbane fra Narvik til 

Tromsø med sidespor til Harstad og  

125 utredning av høyfartstog. 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: Støttes 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 
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Forslag nr 8b 

Linje 123-125 Naturvernforbundet i Troms 

Endre: 

123 Jobbe for utbygging av dobbeltspor på jernbanen mellom de store byene i Norge og til 

utlandet, overgang  

124 fra godstrafikk fra vei til jernbane og skip i nordområdene. jernbane fra Narvik til 

Tromsø med sidespor til Harstad og  

125 utredning av høyfartstog. 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes til fordel for 8a 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 

 

Forslag nr. 8a R 

Kapittel 3 

Linje 123-125 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 

Legge til: Jobbe for utbygging av dobbeltspor på jernbanen mellom de store byene i Norge 

og til utlandet og overgang av godstrafikk fra vei til jernbane og skip. Jobbe for utredning av 

høgfartbaner, og jernbane i nordområdene. Disse utredningene må belyse konsekvenser for 

naturmangfold og tradisjonelle naturbaserte næringer, især reindrift.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 

Landsmøtets vedtak: 

 

Forslag nr 9 

Kapittel 3 

linje 131 

Navn og lag til forslagsstiller: Hallvard Birkeland, Bergen 

Nytt: 

• Arbeide for at Norge, Friends of the Earth og andre internasjonale samarbeidspartnere går 

inn for stigende karbonavgift på bunkers og flybensin, fordelt til det globale sør. 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 

 

Forslag nr 110 

Linje 133 

 

Naturvernforbundet i Troms 

Legge til/endre/slette: 

133: Bruke våre løsninger på klimaproblemet klima- og miljøproblemene 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 
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Forslag nummer 11 er trukket. 

 

Forslag nr 12 

Kapittel 4 

Linje 165-166 

Navn og lag til forslagsstiller: Styret i Stjørdal og Meråker lokallag 

Legge til: Nytt punkt «mellom» 165 og 166 

 

• Dagligvarebutikkene i Norge skal ha egne avdelinger i butikklokalene sine for de mest 
miljøvennlige produktene. 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 

 

Forslag nr 13 

Kapittel 4 

Linje 168 

Navn og lag til forslagsstiller: Magne Vågsland, S-Trøndelag 

Endre punkt  

 
Videreutvikle og spre engasjement rundt nettsidene «Ta vare på det du har» og «energismart.no» 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: Forkastes  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak: 

 

Forslag under debatten! 

 

Forslag nr 14 

Linje: 50 Navn og lag til forslagsstiller: Sidsel Selvik 

 

Legge til nytt punkt:  

 

Bygge nettverk for styrking av aktivitetstilbud til nye medlemmer  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 

Landsmøtets vedtak:  
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Forslag nr 15 

Linje: 50 Navn og lag til forslagsstiller: Sidsel Selvik 

 

Legge til nytt punkt:  

 

Yte særskilt hjelp til hjelp til svake lokallag som sliter med få aktive.  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 

Landsmøtets vedtak:  

 

Forslag nr 16 

Linje: 50 Navn og lag til forslagsstiller: Pernille Hansen, Oslo øst  

 

Legge til nytt punkt:  

 

Legge en strategi for å få flere aktive unge voksne medlemmer  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 

Landsmøtets vedtak:  

 

Forslag nr 17a 

Linje: 69 Navn og lag til forslagsstiller: Anton Hauan, Landsstyret 

 

Legge til nytt punkt:  

 

69 •og to ett særlig naturskadelige vannkraftprosjekt og to særlig naturskadelige 
vindkraftprosjekter stanses 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak:  
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Forslag nr 17b 

Linje: 69 Navn og lag til forslagsstiller: Magne Vågsland, S-Trøndelag 

 

Legge til nytt punkt:  

 

69 • To særlig naturskadelige vannkraftprosjekt og to særlig naturskadelige vindkraftprosjekter 
stanses 

69 Det ikke blir videre utbygging av vindkraft og ny vannkraft 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak:  

 

Forslag nr 18 

Linje: 72 Navn og lag til forslagsstiller: Helen Svensson 

Legge til nytt punkt:  

 

• Legge press på Regjering og Storting for å sikre bærekraftige bestander av alle de store 

rovdyrene 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak:  

 

Forslag nr 19 

Linje: 80 Navn og lag til forslagsstiller: Astrid Busengdal, Drammen 

Endre punkt:  

 

Stanse frislippet av vannskuter og fornøyelseskjøring med snøskuter 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes 

Landsmøtets vedtak:  

 

Forslag nr 20 

Linje: 100 Navn og lag til forslagsstiller: S. Hågvar, Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus 

Endre punkt  

Naturvernforbundet vil samordne initiativene til ulike norske organisasjoner på klimafeltet til en 

slagkraftig, folkelig klimaallianse.  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes til fordel for 5 R 

Landsmøtets vedtak:  
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Forslag nr 21 

Linje: 113 Navn og lag til forslagsstiller: Sivert Straume  

Endre punkt:  

Utarbeid en plan for hvordan fossil energi kan fases ut i Norge.  
 
Utarbeide en plan for hvordan av fossil energi kan fases ut i Norge, både når det gjelder forbruk og produksjon av fossile 
brensler. Planen må ta utgangspunkt i prinsipprogrammets krav om at alle klimagassutslepp frå fossil energi må stansast så 
raskt som mogleg. Den må inneholde en beregning for hvor raskt dette må skje for at vi skal komme i rute med at den 
globale temperaturen ikke skal stige meir enn 1,5 gradar over førindustrielt nivå. Planen om utfasing av produksjonen må 
ha med en analyse av hvor raskt all norsk petroleumsutvinning kan stanses teknisk sett og juridisk sett. Den må også ha 
forslag til hvordan oljefondet kan brukes til å dempe negative sosiale konsekvenser av hurtig utfasing av oljevirksomhet og 
til å omstille arbeidsliv og økonomi til bærekraftig virksomhet. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes til fordel for 21 R 

Landsmøtets vedtak:  

 

Forslag nr 21 R 

Linje: 113 Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen  

 

Legge til nytt punkt:  

Utarbeide en plan for hvordan fossil energi kan fases ut i Norge, både når det gjelder forbruk og 

produksjon av fossile brensler. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 

Landsmøtets vedtak:  

 

Forslag nr 22 

Linje: 124 Navn og lag til forslagsstiller: Naturvernforbundet i Ávjovárri 

 

Legge til nytt punkt:  

 
Jobbe for utbygging av dobbeltspor på jernbanen mellom de store byene i Norge og til utlandet, overgang 124 

fra godstrafikk fra vei til jernbane og skip, jernbane fra Narvik til Tromsø med sidespor til Harstad og 125 

utredning av høyfartstog. 

Utbygging av jernbane i nordområdene under forutsetning av at skadevirkningene for natur og reindrift blir 

minimert 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forkastes til fordel for 8 R 

Landsmøtets vedtak:  
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Forslag nr 23 

Linje: 162 Navn og lag til forslagsstiller: Astrid Bruengdal, drammen 

Endre punkt:  

 

Jobbe for lavere materielt forbruk, gjennom mer gjenbruk, momsfritak…. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling:  Støttes 

Landsmøtets vedtak:  

 

Forslag nr R 1 

Linje: 72 Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 

Endre punkt:  

Det innføres et forbud mot sjødeponi utslipp av gruveavfall i sjø og hindre dumping av 

gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  Støttes 

Landsmøtets vedtak:  

 


