
FROKOSTSEMINAR: 
Vi trenger en ny og tøffere naturpolitikk  
– i verden og her hjemme! 
 
Tap av natur verden rundt truer artsmangfoldet og vår tilgang til alt fra rent vann og ren luft til mat 
og medisiner. I 2020 skal verden forhandle fram en ny global naturavtale. Vi trenger en avtale som 
blir like viktig for naturen som Parisavtalen er for klimaet. 
 

 

FNs naturpanel har slått fast at én million arter verden rundt står i fare for å bli utryddet. Vi har 
allerede mistet 82 % av verdens ville pattedyr målt i vekt. Og betydelige andeler av våre korallrev, 
insekter, amfibier og marine pattedyr kloden rundt står i fare.  

Alt på grunn av menneskelig påvirkning, som arealbruk, avskoging, overhøsting, innførsel av 
fremmede arter, forurensing og klimaendringer. Det er særlig arealforbruket og de mange 
arealendringene som ødelegger natur og livsgrunnlaget for artsmangfoldet. Dette er i høyeste grad 
også gjeldende for Norge. 

I 2010 vedtok verdenssamfunnet 20 miljømål, Aichimålene, for oppfølging av konvensjonen om 

biologisk mangfold (CBD) for å stanse naturtapet innen 2020. Norges oppfølging var en nasjonal 

handlingsplan gjennom Stortingsmeldingen «Natur for livet» (Meld. St. 14 (2015-2016)). Både 

Norge og verden for øvrig feilet i arbeidet om å nå de viktige miljømålene. Høsten 2020 skal en ny 

global naturavtale forhandles fram på toppmøtet i Kunming i Kina. Vi som natur- og 

friluftsorganisasjoner forventer at dette blir en særdeles forpliktende og ambisiøs avtale, og at denne 

følges opp med ny ambisiøs naturpolitikk også i Norge. 

 
På dette seminaret får du en tilstandsrapport både fra storpolitikken og fra norske fjorder, elver og 
fjell. Vi gjør opp status for hvordan det har gått med de globale naturmålene i den avtaleperioden 
som nå går mot slutten, - både internasjonalt og her hjemme,  og diskuterer nye grep for å skjerpe 
naturpolitikken i tiden framover. Allerede kan vi konkludere med at vi trenger mer natur i framtida, 
mindre! I 2020 må viktige løsninger komme på plass. 



 

Program: 
 
Sted: Gerhardsensalen på Grand hotel i Oslo  
Tid: Torsdag 19. mars kl. 08.30-12.00 
Deltakeravgift kr. 400.- 
 
Arrangør Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) som består av Norges Jeger- og Fiskerforbund, 
Den Norske Turistforening, WWF-Norge og Naturvernforbundet. 
 
Velkommen!      
 
08.30-09 registrering og kaffe. 
Ordstyrer: Jon Bjartnes, WWF 
 
09.00 - 09.30 Statssekretær Maren Hersleth Holsen Klima- og miljødepartementet: «Har Norge 
oppnådd Aichi-målene og hva er Norges rolle i Kunming?  
09.30 - 09.40 Kort runde med spørsmål 
 
09.40 - 09.50 Lite liv uten insekter v/Professor Anne Sverdrup-Thygeson NMBU  
09.50 - 10.00 Hva skjedde egentlig med Aichimålene i Norge? v/ Hanna Nyborg Støstad, 
Naturvernforbundet  
10.00 - 10.10 En fluefiskers betraktninger fra elvebredden v/sportsfisker Ingar Heum  
 
10.10 - 10.25 Tap av naturmangfold og risiko. Hvorfor er ikke tap av natur verdisatt? Stein Lier 
Hansen  
10.25 - 10.35 Hardangervidda, villrein og arealtap v/ Olav Strand, Villreinsenteret Skinnarbu  
10.35 – 10.45 «Vi trenger mer natur» v/konstituert generalsekretær i WWF, Karoline Andaur.  
10.45 - 10.55 «Har lyset gått?» Trafikklys i oppdrett v/Øyvind Fjeldseth NJFF  
10.55 - 11.05 «Blir hensynet til natur ivaretatt i planleggingen?" v/ Gro Sandkjær NMBU og Oslo Met  
 
11.05.-11.15 Pause 
 
11.15-12.00 Politikerdebatt Energi- og miljøkomiteen Stortinget  
Åsmund Aukrust (AP), Lars Haltbrekken (SV), Ketil Kjenseth (V), Terje Halleland (FrP) 
 
Ledes av Silje Lundberg, Naturvernforbundet 
 

 


