
 
 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 31. januar 2020 

 

Til: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 

 

 

Velkommen som ny minister 

 

Vi i Naturvernforbundet ønsker deg velkommen som klima- og miljøminister. I dette brevet 

oppsummerer vi noen hovedforventninger til regjeringen og til deg som ansvarlig klima- og 

naturminister. Samtidig med at vi sender dette brevet, vil vi be om å få et møte med deg for 

å diskutere sakene nærmere. 

 

Hovedutfordringer 

Miljøproblemene vi står overfor, har aldri vært mer alvorlig enn de er i dag, og de siste 

rapportene fra både FNs klimapanel og FNs naturpanel viser oss hvor avgjørende det er at vi 

lykkes i både klima- og naturpolitikken. Disse utfordringene kan vi ikke skyve foran oss. 

 

Parisavtalens mål om å begrense temperaturstigningen til godt under 2 grader, helst 1,5 

grad, kommer til å kreve dype og radikale endringer i politikken som føres i alle land, også i 

Norge. Og i 2020 skal det forhandles frem en lignende avtale for naturmangfoldet. 

 

Samtidig har vi aldri før sett et så stor natur- og klimaengasjement som vi har sett gjennom 

det siste året. Klimaopprøret har blitt ledet av barn og ungdom, men spenner seg over 

generasjoner. Kravet om å bevare en intakt og robust natur har også engasjert stadig flere. 

 

Det er en rekke saker som vil være viktig både for å bevare den verdifulle naturen vår, og 

tiltak for å redusere klimagassutslippene, som vil være svært viktig at Klima- og 

miljødepartementet går i bresjen for de neste årene. Her håper vi du vil være en pådriver 

som kan vise hvordan vi kan sikre en intakt og robust natur, samtidig som vi reduserer 

utslippene av klimagasser i Norge. 

 

Prioriterte saker fra Naturvernforbundet 

• Frigjør energi – for klima og natur 

• Kutt Norges klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 

• Sett foten ned for petroleumsvirksomhet ved iskantsonen 

• Trekk tilbake utslippstillatelsen for gruvedrift ved Førdefjorden 

• Bidra til en kunnskapsbasert vindkraftpolitikk 

• Verdsett naturen høyere 

• Gi oss en norsk skogmilliard 

• Prioriter arbeidet med marint vern 

• Ta vare på villaksen 

• Sikre rovdyrene et sterkere vern 

• Reduser plastbruken 

• Fas ut plastdekke og kunstgress 

• Frem virkemidler som kan bidra i å redusere det personlige forbruket 

• Trapp opp klimafinansiering i tråd med Norges rettferdige andel av Parisavtalen 
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Frigjør energi – for klima og natur 

Naturvernforbundet publiserte høsten 2019 rapporten Fossilfritt Norge som viser hva som 

trengs for å redusere Norges fossile energibruk med 55 prosent innen 2030 og ned til null i 

2040. En kraftig satsing på energieffektivisering i eksisterende bygg er helt essensielt for å få 

dette til. For at vi skal kunne løse både klimakrisa og naturkrisa, må vi bruke energien 

smartere og frigjøre fornybar strøm fra dagens forbruk til utfasing av fossil energi. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Følge opp Granavolden-plattformen, slik at energiforbruket reduseres med 10 TWh i 

eksisterende bygg innen 2030, og videre halvere energiforbruket innen 2040 

• Sikre at Enova blir instrumentell i å realisere 10-TWh-målet gjennom den nye 

fireårsavtalen, som betyr at støtten til energitiltak i husholdninger må økes, utvides til 

flere tiltak og inkludere borettslag 

 

Kutt Norges klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 

Naturvernforbundet ønsker den nye utredningen Klimakur 2030 fra Miljødirektoratet 

velkommen. Her foreligger en rekke tiltak og virkemidler som regjeringen kan igangsette for 

å kutte utslippene. Samtidig vil vi understreke at det ikke har vært mangel på kunnskap som 

har sørget for at utslippene fortsatt er høyere enn de var i 1990. Det vi nå er avhengig av er 

at regjeringen legger fram en stortingsmelding som fremmer omfattende utslippskutt, og 

virkemidler som gjør at vi kan utløse potensialet som Klimakur viser vi har. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Fremme en stortingsmelding som setter forpliktende mål for alle sektorer, og følge opp 

med nye virkemidler som kan sørge for brede utslippskutt. Meldingen må også omfatte 

kvotepliktig sektor og bør også inkludere sterkere virkemidler som reduserer utslipp 

som nordmenn og norsk næringsliv er ansvarlige for utenom det norske 

klimagassregnskapet, som internasjonal luft- og skipstrafikk, forbruk av importerte 

varer og tilsvarende 

• Bidra til at sektorplaner som Nasjonal transportplan blir virkemidler for å innfri viktige 

natur- og klimamål 

 

Sett foten ned for petroleumsvirksomhet ved iskantsonen 

Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen viser at iskantsonen er et av 

de særlig verdifulle og sårbare områdene (SVO) som har størst betydning for biologisk 

produksjon og mangfold. Det faglige grunnlaget viser også at hele iskantsonen alltid vil være 

viktig for flere arter, uavhengig av årstid. En avgrensing må derfor omfatte hele iskantsonen 

hele året. 

 

Iskantsonen defineres som det området hvor det kan forekomme havis i april måned, basert 

på satellittmålinger. De miljøfaglige etatene anbefaler en avgrensing ved 0,5 prosent 

isfrekvens. Dette må til for å omfatte alle områder med viktig biologisk produksjon. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Legge til grunn en miljøvitenskaplig definisjon av iskantsonen, med en avgrensing ved 

0,5 prosent isfrekvens 

• Beskytte iskantsonen mot petroleumsvirksomhet, ved at det ikke tillates 

petroleumsvirksomhet 50 km fra iskantsonen 

• Verne Barentshavet nord mot petroleumsvirksomhet 

 

Trekk tilbake utslippstillatelsen for gruvedrift ved Førdefjorden 

Utslippstillatelsen til Nordic Mining er basert på feilaktige forutsetninger og må omgjøres. 

Selskapet planlegger nå å bruke andre kjemikalier enn hva de har fått tillatelse til, deriblant 

SIBX, som ifølge blant annnet Miljødirektoratet er svært giftig for vannlevende organismer. I 

tillegg er den såkalte samfunnsnytten som ble presentert i søknaden, i form av driftstid og 

https://naturvernforbundet.no/energi/fornybar_energi/norge-kan-bli-fossilfritt-i-2040-article39760-120.html
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antall ansatte, blitt redusert kraftig i nyere presentasjoner av driftsopplegget. Videre har 

gruveselskapet kun vurdert mulighetene for landdeponi eller sjødeponi når det gjelder 

håndtering av restmassene. Underjordsdrift med tilbakefylling, og «gjenbruk» av 

restmassene i annen industri, er et langt mer miljøvennlig alternativ som ikke er blitt vurdert. 

 

Videre vil vi vise til de nye undervannsbildene som er tatt av Jøssingfjorden, som er blitt 

omtalt blant annet i Aftenposten. Deviser at fjordbunnen fortsatt, 36 år siden deponeringen 

tok slutt, er dekket av gruveslam. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Igangsette grundige uavhengige undersøkelser av tilstanden i Jøssingfjorden, og i 

mellomtiden må gruveplanene ved Førdefjorden og Repparfjord legges på is 

• Trekke tilbake den gitte utslippstillatelsen til Nordic Mining og kreve en ny 

utslippssøknad, basert på realitetene i prosjektet 

 

Bidra til en kunnskapsbasert vindkraftpolitikk 

Regjeringen jobber med et nytt konsesjonssystem for vindkraft på land. Vindkraft kan gi 

fornybar energi, men mange vindkraftanlegg i Norge er bygd eller planlagt bygd i urørt og 

viktig natur. Kraftindustri ødelegger naturmangfoldet, og vi kan ikke løse klimakrisa på 

bekostning av naturkrisa. OED har sammen med NVE hatt hovedrollen i dette arbeidet, men 

for at naturen skal bli tatt på alvor, er det svært viktig at KLD og Miljødirektoratet også 

kommer på banen. Vi oppfordrer statsråden til å ha tett oppfølging med OED i utformingen av 

en ny vindkraftpolitikk. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Ta en aktiv rolle i utviklingen av det nye konsesjonssystemet for vindkraft på land 

• Sørge for at naturen får en styrket rolle i avveiinger om utbygging av vindkraft, og at 

miljøforvaltningen får en formell rolle i konsesjonsprosessen 

• Ha dialog med OED for å sikre at de mest skadelige vindkraftprosjektene, som 

Andmyran, ikke får forlenget frist for idriftsettelse 

 

Verdsett naturen høyere 

FNs internasjonale naturpanel (IPBES) har identifisert arealendringer som den største 

trusselen mot det biologiske mangfoldet. Arealforbruk og -endringer ødelegger artenes 

leveområder, endrer økosystemene og reduserer deres robusthet. 

 

Også i Norge er nedbygging av arealer og arealendringer den store trusselen mot arter og 

natur. Av 4438 rødlista arter i Norge (2015) er 2355 definert som truet av utryddelse. For 

90 prosent av disse artene er arealendringer hovedtrusselen. Fysiske inngrep og 

arealendringer knyttet til jord- og skogbruksaktiviteter bidrar sterkt til økt press på naturen, 

og halvparten av de truede artene har skog som leveområde. Trusselen mot hver fjerde art 

skyldes opphør av slått og andre tradisjonelle høstingsmetoder i artsrike og verdifulle 

kulturlandskap. I tillegg kommer negative arealødeleggelse i form av bygging av boliger, vei- 

og industri, hyttebygging samt utbygging av vann- og vindkraft. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Endre arealpolitikken, slik at naturen verdsettes mye høyere gjennom 

konsekvensanalyser knyttet til konsesjonsvurderinger og vurderinger etter plan- og 

bygningsloven (PBL) 

• Tilbakeføre plan- og bygningsloven til KLD 

 

Gi oss en norsk skogmilliard 

Vern er den viktigste metoden vi har for å bevare artsmangfold i skog. 60 prosent av alle 

artene har skogen som levested. Halvparten av de rødlista arter bor her, og skogbruket var 

og er den største trusselen mot det fantastiske artsmangfoldet i skogene våre. Bare 

https://www.aftenposten.no/norge/i/P92Wr0/naturfotograf-om-joessingfjorden-jeg-har-aldri-sett-saa-oedelagt-natur
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2,6 prosent av skogen er eldre enn 160 år. For svært mange rødlista skogarter er gammel 

skog deres leveområde. 

 

Norge har forpliktet seg gjennom konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) å sikre et 

representativt vern på 17 prosent av all natur. Stortinget har vedtatt vern av 10 prosent av 

skogen. Knappe 3,5 prosent av produktiv skog vernet. Det avgjørende er at de biologisk 

viktigste områdene og de beste kvalitetene vernes først. 

 

Gamle skoger er også viktig i klimasammenheng som karbonlager. Vern av gammel skog, 

forlenget omløpstid i skogen som drives, samt lukket hogst vil være tre viktige tiltak for å 

opprettholde og øke jorda som karbonlager. Bevaring av den eldste skogen gir størst 

klimanytte på kort og mellomlang sikt. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Øke skogvernet raskt og sikre en årlig skogvernmilliard. De største verdiene må sikres 

først, i tråd med forskernes anbefalinger 

• Sikre at flere skogtyper blir utvalgte naturtyper, og at mange skoglevende arter blir 

prioriterte arter 

• Kartlegge biologisk gammel skog sikre verdiene inntil vernevedtak fattes 

 

Prioriter arbeidet med marint vern 

Naturvernforbundet viser til at regjeringen i statsbudsjettet skriver at Børgin og Skarnsundet i 

Trøndelag sammen med en rekke andre verdifulle marine områder skal vernes høsten 2019. 

Dette skjedde ikke, til tross for at Børgin og Skarnsundet har vært gjennom grundige 

utredninger, inkluderende prosesser og det er utarbeidet forslag til bredt omforent forvaltning 

og fredningsbestemmelser. 

 

Naturvernforbundet viser også til Norges internasjonale forpliktelser, de såkalte Aichi-målene 

for å stanse det dramatiske tapet av natur som Norge og verden nå opplever. Norge har 

forpliktet seg til mer og bedre naturbevaring, med blant annet mål om marint vern på 

10 prosent. Vernet skal være kunnskapsbasert for å sikre de viktigste og største verdiene. 

Samtidig skal vernet sikre en god representativitet av ulike naturtyper og økosystemer. Vi er 

langt fra å nå dette målet, og vi ber regjeringen ta et krafttak for marint vern. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Gjennomføre allerede utredete vernevedtak raskt, inkludert Børgin og Skarnsundet 

• Prioritere arbeidet med marint vern langt sterkere 

 

Ta vare på villaksen 

De siste 30 årene har bestanden av villaks blitt halvert, og en del laksebestander er sterkt 

presset. Sjøørreten er også svært mange steder under sterkt press. Noen av hovedtruslene er 

oppdrettsindustrien (særlig lus og rømming), vannkraftutbygging, forurensning og 

nedbygging samt fremmede arter som Gyrodactylus salaris og pukkellaks. 

 

De 52 nasjonale laksevassdragene og de 29 nasjonale laksefjordene er opprettet for å gi et 

utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse, men de minste laksefjordene ble 

vesentlig redusert sammenlignet med de fagbaserte forslagene. 

 

Målet med de nasjonale laksefjordene er å gjenoppbygge laksebestandene til en størrelse og 

sammensetning som sikrer mangfold innen arten, men likevel etableres det oppdrettsanlegg 

inntil laksefjordgrenser, og det planlegges dumping av gruveslam i både Førdefjorden og 

Repparfjord. 

 

Vi ber deg derfor om å: 
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• Styrke vernet av nasjonale laksefjorder og -vassdrag og utvide de små nasjonale 

laksefjordene og -vassdragene 

• Redusere alle trusselfaktorenes negative påvirkning på de ville laksefiskebestandene 

• Håndtere kvalitetsnormen mer offensivt overfor påvirkerne 

 

Sikre rovdyrene et sterkere vern 

Rovdyra var og er en naturlig del av faunaen vår. De er biologisk mangfold. De skulle ha 

bidratt til å holde altfor høye hjortedyrbestandene nede. Slik motvirker rovdyrene 

sykdomsutbrudd og bidrar til å hindre overbeiting, som går sterkt ut over andre arter. De 

bidrar også til å holde rødreven i sjakk, en art som fortrenger fjellreven, og som utgjør et 

press på skogsfuglbestandene. 

 

Naturvernforbundet har de siste årene gitt mange innspill til KLD om forvaltning av rovdyr og 

utfordringer knyttet til dette, og vi viser til disse innspillene. 

 

Vi ber deg følge opp dette ved å: 

• Sikre rovdyrene et sterkere vern 

• Sikre rovdyrene biologisk akseptable bestandsmål 

• Avskaffe rovdyrnemndene i den formen de er i dag 

 

Reduser plastbruken 

Verdens plastforbruk øker. Tilgang på billig naturgass driver fram en skadelig bruk-og-kast-

kultur og gir lite insentiver for bedre løsninger og mindre skadelige materialer. Samtidig har 

EU vedtatt nye materialgjenvinningsmål for plastemballasje og signalisert at avfallsreduksjon 

skal prioriteres høyere. For å nå disse målene er vi først og fremst avhengig av å redusere 

produksjonen av plast. Dette tilsier at avfallshierarkiet må være førende, ikke bare som 

prioritering, men også for virkemiddelbruken. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Bruke produsentansvarsordningene aktivt for å nå miljømål, blant annet ved å stille 

krav til produsentansvarsordningen på plastemballasje om en gradert miljøavgift som 

premierer bruken av resirkulert materiale, og gjør det samtidig dyrt å bruke jomfruelig 

materiale 

• Erstatte dagens flate avgift på flasker og bokser med en gradert miljøavgift som 

premierer bruk av resirkulerte materialer 

• Implementere EUs engangsplastdirektiv og i tråd med direktivets formål om 

avfallsreduksjon lage en plan for total utfasing av all engangsemballasje av plast 

 

Fase ut plastdekke og kunstgress 

Utviklingen med økt bruk av kunstige plastmaterialer til erstatning for naturlige materialer på 

idrettsbaner – som fallunderlag på lekeplasser, i lokalmiljø, på skoler og i barnehager – er 

bekymringsverdig. Lekkasje av mikroplast, tungmetaller og miljøgifter til naturen ved bruk og 

slitasje av disse er et stort problem. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Fase ut bruken av plastholdig granulat på kunstgressbaner. Dette er nødvendig for å 

understøtte en overgang til mer miljøvennlige alternativer. Strenge miljøkrav må ligge 

til grunn når det offentlige gir tilskudd til nybygg, drift og rehabilitering av 

idrettsanlegg 

• Endre regelverk for barnehager, lekeplasser og skolegårder, slik at plastdekke i 

utgangspunktet ikke skal benyttes. Det må være svært strenge miljøkrav til 

materialer, lekkasjefare og omfang dersom det likevel skal gjøres unntak i begrenset 

grad 

• Utrede de kortsiktige og langvarige miljø- og helsekonsekvensene av økt bruk av 

plastdekke og kunstgressbaner på nærmiljøet så vel som utslipp til elver og hav 
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Frem virkemidler for å redusere det personlige forbruket 

En stor del av miljø- og ressursbelastningen globalt skyldes et høyt forbruk av varer med kort 

levetid. Delingsøkonomien bør stimuleres, og det bør bli enklere å få ting reparert. Til dette 

fins det flere virkemidler. 

 

Vi ber deg derfor om å: 

• Innføre nullsats for merverdiavgift på reparasjon og utleie av klær og sko, tur- og 

sportsutstyr, møbler, verktøy og elektronikk 

• Utvide reklamasjonsretten for produkter 

• Stille krav om at alle kommuner, som del av den lovpålagte 

husholdningsrenovasjonen, legger til rette for reparasjon, ombruk og gjenvinning 

 

Trappe opp klimafinansiering i tråd med Norges rettferdige andel av Parisavtalen 

Parisavtalen forplikter land i nord til å gi støtte til utslippskutt, tilpasning og tap og skade fra 

klimakrisa i sør. Land i nord skal mobilisere 100 milliarder dollar årlig innen 2020 og så bli 

enige om et nytt, mer ambisiøst finansieringsmål fra 2025. 

 

Selv om Norge har vært et foregangsland når det gjelder finansiering til utslippskutt 

(inkludert regnskogssatsingen), bidrar vi likevel ikke i tråd med vår rettferdige andel av 

klimakrisa. Finansiering falt kraftig etter 2013, og klimatilpasning er spesielt underfinansiert. 

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har derfor laget et forslag til en opptrappingsplan for 

klimafinansiering basert på Norges ansvar. 

 

Vi ber deg følge dette opp ved å: 

• Lage en opptrappingsplan for klimafinansiering i tråd med Norges historiske ansvar og 

økonomiske kapasitet. Basert på ForUMs plan bør støtte til utslippskutt og tilpasning i 

sør økes med 2,82 milliarder kroner i nye midler hvert år mellom 2020 og 2025, på vei 

mot ytterligere økninger mellom 2025 og 2030 

• Reversere kuttene til fornybar energi i statsbudsjettet 2020 og umiddelbart doble 

støtten til FNs grønne klimafond til 1,6 milliarder kroner 

• Jobbe i klimaforhandlingene for forpliktende støtte fra land i nord til tap og skade i 

land som opplever katastrofale klimaendringer som ikke kan tilpasses 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 

 

 

 

 

Silje Ask Lundberg 

leder 

http://www.forumfor.no/assets/docs/Innspill-om-klimafinansiering-til-statsbudsjettet-2020.pdf

