Til:
Statsminister Erna Solberg
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (på vegne av regjeringen og den norske
forhandlingsdelegasjonen på klimatoppmøtet i Paris)
Partigruppene på Stortinget

Landsmøtet i Naturvernforbundet 6.–8. november 2015 har vedtatt følgende uttalelse:

En rettferdig og ambisiøs klimaavtale
Stadig flere går sammen for å løse klimaproblemet der de bor. Klimaforhandlingene i
Paris kan gjøre det enklere for både folk, næringsliv og politikere å ta valg som kutter
utslipp nå. Naturvernforbundet krever at Norge tar et lederskap i å oppnå dette.
Vi i Norge har et særskilt ansvar for å løse klimaproblemet. Vi er et rikt og velfungerende
land som har bygd mye av vår velstand på utvinning av olje, kull og gass. Dette
innebærer at vi må gjøre langt mer, både for å kutte egne klimagassutslipp og for å bidra
med økonomisk støtte til fattigere deler av verden.
Dessverre legger regjeringen i statsbudsjettet opp til et dramatisk kutt på
1,4 milliarder kroner i miljøbistanden til verdens fattige for å dekke de økte utgiftene
med flyktningkrisen. Regjeringen kutter i midler til bevaring av regnskogen, til fornybar
energi i utviklingsland og til miljø- og utviklingsorganisasjoners arbeid. Flyktningkrisen er
alvorlig og krever økt innsats, men løsningen er ikke å kutte i det langsiktige arbeidet for
å få ned klimagassutslippene og sikre tilgangen til ren energi i utviklingsland. Det vil bare
føre til økte utslipp og på sikt flere klimaflyktninger.
Nesten alle verdens land har allerede levert klimamål for klimaforhandlingene i Paris i
desember. Det er viktig, men vi vet allerede nå at ambisjonene ikke er høye nok. Det er
enighet om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 2 grader, og helst
1,5 grader. Dagens klimamål fører oss på vei mot 3 graders oppvarming. Dette betyr at
land i Asia og Afrika får umulige forhold for matproduksjon, og at en stor andel av
verdens arter og økosystemer trues.
Vern av verdens skoger og andre viktige økosystemer er helt essensielt for at vi skal nå
klimamålene. Dette var noe av grunnen til at Regnskogfondet og Naturvernforbundet i
2007 tok initiativ til regnskogsmilliardene. Takten i avskoging har gått ned, men
skogforringelse og ødeleggelse av regnskog må stanses. Også norske økosystemer og
arter er viktige for klimaet, enten det er myrer, eventyrskoger eller elvemuslinger, og
disse må bevares.
Våre viktigste krav til Norge før klimaforhandlingene i Paris er derfor at Norge
må:
1. Bli fossilfritt innen 2040. Dette innebærer at CO 2-utslippene må kuttes med
1,8 millioner tonn hvert år fra og med 2016.
2. Kreve en avtale i Paris hvor alle klimamål økes ytterligere før 2020 og deretter
hvert femte år fram til den globale oppvarmingen holdes under 1,5 graders
oppvarming.
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3. Jobbe for et langsiktig mål om nær null utslipp av menneskeskapte klimagasser
globalt innen 2050. Det innebærer å stabilisere og justere ned det materielle
forbruket i Norge.
4. Bidra med 1 milliard kroner i året til Det grønne klimafondet og minst
6 milliarder kroner i året til regnskogsbevaring fra og med 2016. Dette må
deretter økes fram mot 2020 og til 2030.
5. Ha et eget mål for tiltak i skog- og landbruksektoren som ikke kobles til målet om
kutt av klimagasser i andre sektorer.
6. Jobbe for innføring av avgift i FN-regi på drivstoff brukt i internasjonal fly- og
skipstrafikk på 25 USD per tonn CO2. En stor del av disse inntektene bør gå til Det
grønne klimafondet, som derved vil ha en grunnfinansiering på plass. Avgiften bør
stige med 10 USD per år.
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