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LANDSMØTE 2022 

Uttalelser: Redaksjonskomiteens innstilling 
 

 

Endringer til uttalelse 1:  

Naturens rettsvern må styrkast og nedbygginga stansast  
 

Endringsforslag U1   - 1  

Linjenummer: 
20 
 

Forslagsstiller: Ingerid Angell-Petersen, Trøndelag 
 

Endringsforslag:  
 
for lokalt sjølvstyre. Den forrige regjeringa har sterkt svekka miljøforvaltninga i Noreg. Dette ser ut 
til å bli fulgt opp av nåværende regjering 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget innarbeides 

 

Endringsforslag U1   - 2  

Linjenummer: 
1 
 

Forslagsstiller: Kaja Langvik-Hansen, Nordland 
 

Endringsforslag:  
 
Ny overskrift: 
Naturens rettsvern må styrkes og nedbygging stanseast 
Det grønne skiftet må ikkje føre til meir nedbygging av natur 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastet til fordel for U1 - R 

 

Endringsforslag U1   - R  

Linjenummer: 
1 
 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 
 

Endringsforslag:  
 
Ny overskrift: 
Naturens rettsvern må styrkes og nedbygging stansast – det grøne skiftet må ikkje føre til meir 
nedbygging av natur 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget innarbeides 
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Endringer til uttalelse 2:  

Oljealderen må ta slutt  
 

Endringsforslag U2   - 1 

Linjenummer: 
15 
 

Forslagsstiller: William Helland-Hansen, Hordaland 
 

Endringsforslag:  
 

Det er fullstendig feil bruk av energi og ressurser å elektrifisere med kraft fra land en produksjon 
som uansett må stanses i løpet av få år. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes til fordel for U2 - R 

 

Endringsforslag U2   - R 

Linjenummer: 
15–16 
 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 
 

Endringsforslag:  
 
Petroleumsnæringen forbruker store mengder energi når olje og gass skal utvinnes. Elektrifisering 

av oljeplattformer er et ønske fra oljeindustrien for å «grønnvaske» næringen. Det er fullstendig 

feil bruk av energi og ressurser. å elektrifisere en pProduksjonen som må uansett må stanses i 

løpet av få år. Utslippet fra forbrenning av olja er 50 ganger så stort som fra produksjonen. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget innarbeides 

 

 

Endringer til uttalelse 3:  

Naturvernforbundet krever forbud mot miljøskadelig og energiintensiv 

kryptoutvinning 
 

Endringsforslag U3   - 1 

Linjenummer: 
1–5  
 

Forslagsstiller: Peder Johan Pedersen, Agder 
 

Endringsforslag:  
 
Naturvernforbundet krever forbud mot miljøskadelig og energiintensiv kryptoutvinning 
 
I en tid med klima-, natur- og strømkrise må vi velge nøye hva vi bruker vår energi på og arealer til. 
Utvinning av kryptovaluta, som bitcoin, er derfor noe Naturvernforbundet mener Norge ikke skal 
produsere. Da bør energiintensiv utvinning av kryptovaluta, slik som bitcoin, ikke være først i køen. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes til fordel for U3 - R 
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Endringsforslag U3   - R 

Linjenummer: 
1–5  
 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 
 

Endringsforslag:  
 
Naturvernforbundet krever forbud mot miljøskadelig og energiintensiv kryptoutvinning 
 
I en tid med klima-, natur- og strømkrise må vi velge nøye hva vi bruker vår energi på og våre 
arealer til. Da bør energiintensiv utvinning av kryptovaluta, slik som bitcoin, ikke være først i køen. 
Energi og arealer bør ikke prioriteres brukt til energiintensiv utvinning av kryptovaluta, slik som 
bitcoin. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget innarbeides 

 

Endringsforslag U3   - 2 

Linjenummer: 
8–9  
 

Forslagsstiller: Lasse Eriksen Bjørn, innstilt sentralstyre 
 

Endringsforslag:  
 
sentralbank. De største vValutaene baserer seg på blokkjedeteknologi, hvor tusenvis av 
datamaskiner løser de samme oppgavene om kapp for å få lov til å plassere den neste blokken i 
kjeden. og en blokkjede kan bestå av flere tusen datamaskiner 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget innarbeides 

 

 

Endringer til uttalelse 8:  

Klimaendringene truer menneskeheten - bevaring av naturen er en 

forutsetning for å overleve! 
 

Endringsforslag U8   - 1 

Linjenummer: 
31  
 

Forslagsstiller: Thomas Cottis, landsstyret 
 

Endringsforslag:  
 
• Regjeringen må kutte utslipp med 2,9 3 millioner tonn CO2 hvert år fra og med 2022 til og med 
2030. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget innarbeides 
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Endringer til uttalelse 10:  

Energieffektivisering og energisparing først 
 

Endringsforslag U10   - 1 

Linjenummer: 
31  
 

Forslagsstiller: Magne Vågsland, landsstyret 
 

Endringsforslag:  
 
redusert energiforbruk i industrien og en mer sirkulær økonomi. Dette må stå sentralt i 
regjeringens tilleggsmelding til stortingsmeldingen «Energi til arbeid», som kom i 2021, 
statsbudsjettet for 2023 og i arbeidet til regjeringens energikommisjon. Vi trenger en 
 
redusert energiforbruk i industrien og en mer sirkulær økonomi. Dessverre er regjeringen mest 
opptatt av energiproduksjon og prosjekter som truer naturen. I regjeringens tilleggsmelding til 
stortingsmeldingen Energi til arbeid, som kom nylig, er det dessverre ingen satsing på redusert 
energiforbruk. Naturvernforbundet krever at energieffektivisering og energisparing må prioriteres 
i stortingsbehandlingen av disse meldingene, i statsbudsjettet for 2023 og i arbeidet til 
regjeringens energikommisjon. Vi trenger en 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes til fordel for U10 - R 

 

Endringsforslag U10   - R 

Linjenummer: 
31  
 

Forslagsstiller: Magne Vågsland, landsstyret 
 

Endringsforslag:  
 
redusert energiforbruk i industrien og en mer sirkulær økonomi. Dette må stå sentralt i 
regjeringens tilleggsmelding til stortingsmeldingen «Energi til arbeid», som kom i 2021, 
statsbudsjettet for 2023 og i arbeidet til regjeringens energikommisjon. Vi trenger en 
 
redusert energiforbruk i industrien og en mer sirkulær økonomi. I regjeringens tilleggsmelding til 
stortingsmeldingen Energi til arbeid, som kom nylig, er det dessverre ingen satsing på redusert 
energiforbruk. I stedet er regjeringen mest opptatt av energiproduksjon. Naturvernforbundet 
krever at energieffektivisering og energisparing må prioriteres i stortingsbehandlingen av disse 
meldingene, i statsbudsjettet for 2023 og i arbeidet til regjeringens energikommisjon. Vi trenger 
en 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget innarbeides  

 


