
Uttalelse fra Naturvernforbundets landsstyre 

Varsler kamp for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

Landsstyret i Naturvernforbundet varsler kamp for et fortsatt oljefritt Lofoten, 

Vesterålen og Senja. Nå mobiliserer vi våre medlemmer over hele landet og 

internasjonale partnere for å ta vare på den levende kysten, de rike fiskebankene, den 

verdifulle naturen og verdens klima. Sammen med Folkeaksjonen, fiskere, reiseliv, 

lokalbefolkning, kirken og alle andre som vil ha en fornybar fremtid i nord, skal vi vinne 

denne kampen igjen.  

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er leveområdet til fire av verdens ti 

største fiskebestander, noen av Europas største fuglefjell og kilometerlange korallrev. 

Fiskere, forskere og fagdirektorater og flertallet av befolkningen er enige – her er det for 

sårbart for oljeutvinning.   

Samtidig har det aldri hastet mer å få ned klimagassutslippene våre. Dersom vi skal ha 

50 prosent sjanse til å nå 2-gradersmålet må 2/3 av alle de fossile ressursene vi har 

funnet bli liggende i bakken. Klimaproblemet kan ikke løses uten at olje, gass og kull blir 

liggende under bakken. Det er galskap å legge til rette for økte utslipp i mange år 

fremover når målet er et samfunn uten utslipp. Norge har alle forutsetninger for å satse 

på klimaløsningene. Hvem skal gå foran og la olja ligge, dersom ikke vi gjør det? 

Naturvernforbundet reagerer også på at regjeringen vil åpne de minst like sårbare 

områdene ved Jan Mayen og Barentshavet sørøst. Barentshavet er et sammenhengende 

økosystem med Lofoten og oppvekstområde for de samme fiskeslag. Norge må ikke 

opptre som pådrivere for å åpne grenseområdet mot Russland for oljeindustri. 

Vi har den kunnskapen som trengs for å si ja til oljefrie områder. Nå må det sies stopp 

for den grådige jakten etter stadig mer olje og gass langs kysten og i vårt fantastiske 

matfat. Naturvernforbundet vil ha en plan for nedtrapping av oljeindustrien. Vi vil ikke 

sette kortsiktige næringsinteresser foran evige fiskeressurser. Vi vil fortsatt kunne spise 

torsk til middag. Vi vil ta vare på naturrikdommen. Vi må være solidariske med alle de 

som rammes av klimaendringer.  

Naturvernforbundet styrker innsatsen i nord og har fra 1. februar en fulltidsansatt og 

kontor i Tromsø. Nå skal vi brenne varder over hele landet for å varsle om faren 

oljeboring representerer. Vi har mange med oss når vi lover å jobbe hardere enn 

noensinne for å sikre oljefrie områder, og alle som er bekymret for norsk natur og for 

farlige klimaendringer bør bli med på laget. 


