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Miljø og klima 397 

Jordas rikdom trues i dag av forurensning og overforbruk. Utslipp av klimagasser er i ferd med å 398 
ødelegge verdens økosystem. For SV er bare nullutslipp godt nok. Vi har ingen arter å miste, og 399 
jordens fantastiske ressurser må sikres både for dagens mennesker og framtidens generasjoner. Å 400 
løse miljøproblemene er uløselig knyttet til å bekjempe urettferdighet, fordi de som har minst er 401 
de som i dag rammes hardest, og de som forurenser mest, er de som tøyles minst av lover og 402 
regler. Fellesskapet gjennom staten må sette strenge rammer og styre markedet i en grønnere 403 
retning. 404 

 405 

Internasjonal klimainnsats 406 
Klimaavtalen i Paris gir verden klar beskjed: Den globale temperaturen må ikke stige mer enn 407 
1,5 grad. Mennesker over hele verden kjenner allerede følgene på kroppen i form av dårligere 408 
matsikkerhet og drikkevann. Klimarettferdighet betyr at rike land som Norge må lede an og 409 
kutte i egne utslipp. Norge har tjent mye penger på fossil olje og gass, og sluppet ut mer enn vår 410 
andel av karbon i atmosfæren. Derfor har vi som land og generasjon et særlig ansvar. 411 

 412 

DISSENS 10: Et mindretall på én vil legge til følgende setning:  413 
Klimaproblemene er globale og krever internasjonalt samarbeid. For klimaet er det de totale 414 
utslippene som har betydning, ikke hvor utslippene skjer. 415 

 416 

SV vil: 417 

• Ha et nullutslipps-Norge. Utslipp av klimagasser i Norge må reduseres med minst 50 418 
prosent innen 2030, og det må fastsettes et mål om at Norge må være fossilfritt innen 419 
2040.  420 

DISSENS 11: et mindretall på to vil erstatte punktet over med følgende: 421 
• Ha et CO2-negativt Norge. Norge skal ha en aktiv klimapolitikk internasjonalt og 422 

nasjonalt. Med etablering av internasjonale markeder for klimakvoter skal Norge kjøpe 423 
kvoter og skrote dem. Slik kan Norge redusere verdens klimagassutslipp med mer enn 424 
våre egne utslipp. 425 

 426 

• Kutte utslipp raskt. For at Norge skal bidra med sin rettferdige andel må vi redusere 427 
egne klimagassutslipp med mellom 2 og 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.  428 

DISSENS 12: et mindretall på én vil fjerne ordet «egne». 429 

 430 
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• Øke den internasjonale klimainnsatsen. Det bør lages en opptrappingsplan slik at 431 
de totale bevilgningene til internasjonale klimatiltak økes årlig frem mot 2020. Det er 432 
avgjørende at det settes av betydelige midler til Det grønne klimafondet og at 433 
finansieringen av det norske klima- og skoginitiativet økes. 434 

• Bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at 435 
finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet og ikke brukes av 436 
industriland for å oppfylle våre utslippsforpliktelser. I tillegg vil vi arbeide for at det 437 
innføres et regelverk som stiller krav til at offentlige innkjøp av varer ikke skal bidra til 438 
tap av regnskog.  439 

 440 

Bare nullutslipp er godt nok 441 
Klimaforskere verden over er overveldende enig om at det haster å stoppe den globale 442 
oppvarmingen. SV tar ansvaret på alvor, og mener vi må til null utslipp så fort som overhodet 443 
mulig. Minst to tredjedeler av oljen i verden må bli liggende i bakken, og vi må slutte med 444 
investeringer som er avhengig av fossil energi. Veien til nullutslipp er også veien til innovasjon og 445 
til nye arbeidsplasser som varer. Vi vil styrke grønne næringer der vi er verdensledende og der 446 
Norge kan bli det i framtiden. 447 

SV vil: 448 

• At Norge skal la olje bli l iggende til beste for klima og i respekt for 449 
framtidige generasjoner. SV går mot utbygging av nye oljefelt og nye 450 
konsesjonsrunder før man har avklart hvor stor del av det gjenværende karbonbudsjettet 451 
innenfor Paris-avtalen som er Norges rettmessige andel.  452 

DISSENS 13: Et mindretall på én vil stryke punktet over. 453 

 454 

• Gå inn for varige petroleumsfrie områder i Lofoten, Vesterålen og Senja, 455 
Møreblokkene og Skagerak. 456 

• At Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. 457 
Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare 458 
reduksjonsmidler i metallindustrien. Det skal bygges opp en industrisatsing på utvikling 459 
av biobaserte kjemikalier og drivstoff og Norge skal realisere CO2-fangst fra 460 
industriutslipp. 461 

• Ha grønne skatter og avgifter. Vi vil innrette skatte- og avgiftssystemet på et nivå 462 
som vil gi betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig 463 
fordelingsprofil. Vi vil gradvis øke CO2-avgiften. 464 

DISSENS 14: Et mindretall på tre vil endre siste setning til følgende:  465 
Vi vil gradvis øke CO2-avgiften og gjøre den lik for alle utslippskilder.  466 

 467 

• Øke bruken av miljøavgifter. I tillegg vil vi innføre avgifter for utslippstillatelser. 468 
• Bruke statens eiermakt i Statoil.  Vi vil hindre at selskapet går inn i nye olje- og 469 

gassprosjekter i Norge og i utlandet. 470 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                                             sv.no   
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                                                  post@sv.no    19 

• Lage tydelige sektorvise klimamål. Det må lages separate utslippsmål og 471 
karbonbudsjett for samtlige utslippssektorer i Norge. 472 

• Kutte klimagassutslipp fra import. Vi vil etablere et eget regnskap for utslipp i 473 
utlandet forårsaket av varer som importeres til Norge, og sette konkrete, tallfestede mål 474 
for reduksjon av disse utslippene i samme takt som øvrige utslipp. 475 

• Utrede ordninger med karbonavgift til fordeling. Dette er ordninger der 476 
klimaavgifter kreves inn og deles ut som kontantbetalinger til befolkningen. 477 

DISSENS 15: Et mindretall på en vil stryke punktet over.  478 

 479 

Jernbanen skal binde landet sammen 480 
I 2015 lå tre av Europas elleve mest trafikkerte innenlands flyruter i Norge. Skal vi nå null 481 
utslipp må mye av den trafikken over på jernbanenettet. Lyntog mellom de store byene vil både 482 
være en raskere, hyggeligere og mer miljøvennlig transportform. I tillegg må vi fornye dagens 483 
nett og frakte mer gods på banen.  484 

SV vil: 485 

• Gå mot nye rullebaner på flyplassene i de store byene for å hindre økt flytrafikk. 486 
• Prioritere å ferdigstille byggingen av InterCity-triangelet og la dette være 487 

begynnelsen på en satsing på et lyntognett som binder landet sammen. 488 
• Starte planleggingen av lyntog etter flerbrukskonseptet mellom de store 489 

byene. Dette vil være et konkurransedyktig alternativ til flytrafikken, og ha stor 490 
betydning for reduksjon i klimagassutslippene.  491 

DISSENS 16: et mindretall på én vil endre til «Utrede planleggingen av lyntog …» i kulepunktet 492 
over. 493 

 494 

• Utrede jernbane i Nord-Norge basert på oppdatert kunnskap. En jernbanestrekning 495 
i nord må utredes og alle strekninger som i dag har dieseltog må ta i bruk hydrogen eller 496 
elektrifiseres. 497 

• Reversere privatiseringen og konkurranseutsettingen av jernbanen. Vi vil at 498 
jernbanen i Norge skal være eid av fellesskapet. 499 

• Flytte gods fra vei til sjø og bane. For at mer av godstransporten skal over fra vei 500 
til bane og sjø, kreves blant annet kjøreavgift på lastebiler, etableringsstøtte til nye 501 
sjøtransporttilbud, moderniserte godsterminaler og annen styrking av regulariteten i 502 
jernbanenettet. På lang sikt må også deler av godstransporten integreres i lyntognettet. 503 

  504 
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Miljøvennlig transport 505 
Transport av gods og mennesker er den sektoren som slipper ut mest klimagasser i Norge, i 506 
tillegg til at den bidrar til lokal forurensning. Mye av dagens trafikk og frakt er unødvendig, og 507 
kunne vært unngått om handel og tjenester var plassert mer tilgjengelig og lettere å komme seg 508 
mellom. SV vil ha en mer fornuftig planlegging av lokalsamfunn og byer som gir flere muligheten 509 
til å gå, sykle og reise kollektivt.  510 

SV vil: 511 

• At veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. For å styre mot dette målet, skal 512 
man bruke avgiftssystemet til å sikre at 9 av 10 nye biler som selges i 2020 skal være 513 
nullutslippsbiler. 514 

• Planlegge kompakte og trivelige byer. Føre en arealpoltitikk som reduserer 515 
transportbehovet, ivaretar grøntareal og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder. 516 

• Sette sykkelen og fotgjengerne foran fremkommelighet for biltrafikken. I 517 
areal- og transportplanlegging skal myke trafikanter prioriteres først. Vi vil ha økt 518 
utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier. 519 

• Styrke finansieringen til kollektivtransporten. Ordningen med bymiljøavtaler 520 
som finansierer kollektivtrafikk må utvides til flere byer. I bymiljøavtalene må staten 521 
forplikte seg til å bygge ut infrastruktur og bidra økonomisk til drift av 522 
kollektivtransport, forutsatt at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig 523 
arealplanlegging og effektive restriktive tiltak som reduserer biltrafikken.  524 

• Motarbeide nye kapasitetsutvidende veier i sentrale strøk og ja til nullvekst 525 
i persontrafikken. Målet om at persontransportveksten i byområdene skal tas med 526 
kollektivtransport, sykling og gåing bør utvides til alle by- og tettstedsområder med 527 
kapasitetsutfordringer, og minimum alle byområder som er aktuelle for bypakker.  528 

• Ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. Vi vil ha fordelsbeskatning 529 
av gratis parkeringsplasser i områder med avgiftsbelagt parkering, og fjerne 530 
parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier. 531 

• Prioritere trygge veier og bedre ferjetilbud i distriktene. Vedlikehold, 532 
sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet og bedre ferjetilbud skal prioriteres framfor 533 
store prestisjeprosjekter som ferjefri E39.   534 

• Gjøre det mulig å ikke ha egen bil også i distriktene. Vi vil satse på godt og 535 
regelmessig busstilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er 536 
hensiktsmessig med faste ruter. 537 

• Satse på intelligente transportsystemer. Det må gjennomføres forsøksprosjekt med 538 
selvkjørende biler og teknologi for transportstyring. Ansvarsforhold må avklares og 539 
behovet for ekstra tilrettelegging av offentlige veier må utredes. 540 

• Ha nullutslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på 541 
finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse 542 
på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. 543 
Dette vil både gi teknologiutvikling og grønne arbeidsplasser.  544 

• Nasjonalt ungdomskort. Hele ungdomsgenerasjonen må lære at det alltid er best og 545 
billigst å reise med tog, buss og båt. Vi vil ha et månedskort som gjelder for reiser i hele 546 
landet for alle under 20 år. 547 

  548 
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DISSENS 17: Et mindretall på to ønsker å endre punktet over til følgende:  549 
• Nasjonalt ungdomskort til 250 kroner. Hele ungdomsgenerasjonen må lære at det 550 

alltid er best og billigst å reise med tog, buss og båt. Vi vil ha et månedskort som gjelder 551 
for reiser i hele landet for alle under 20 år. 552 

 553 

Ingen arter å miste 554 
Natur og arter forsvinner i et urovekkende tempo. I Norge finnes de fleste truede artene i skogen, 555 
kulturlandskapet, elver og sjøen. I dag er utbygging av nye områder den største trusselen mot 556 
naturmangfoldet, og i tillegg gjør klimaendringene stadig større skade. Vi må vi ta vare på 557 
artenes leveområder, både gjennom å verne uberørt natur og videreføre de lange tradisjonene vi 558 
har for fornuftig bruk av naturressursene. 559 

SV vil: 560 

• Utarbeide et økologisk grunnkart for naturen. For å ta vare på naturen trengs det 561 
kunnskap om naturen. For å sikre en god forvaltning og planlegging må man kartlegge 562 
naturtyper, landskapstyper og arter, slik at man sikrer en kunnskapsbasert forvaltning. 563 

• Sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. Samtidig vil i 564 
prioritere konfliktdempende tiltak og hensyn til beitenæringen.  565 

DISSENS 18: Et mindretall på to ønsker å endre punktet over til følgende:  566 
• Sørge for bedre balanse mellom beitenæringa og ivaretakelsen av de fire 567 

store rovdyrene i Norge. 568 

 569 

• Opprette marine verneplaner med reelt vern. Utarbeide helhetlige marine 570 
verneplaner med mål om at 10 prosent av havområdene innenfor territorialgrensen skal 571 
vernes.  572 

• Ta særlig ansvar for sjøfuglbestandene. Sette i gang en redningsaksjon for å ta 573 
vare på truede sjøfugler langs kysten. 574 

• Utarbeide en opptrappingsplan av prioriterte arter og naturtyper. Vi vil 575 
styrke innsatsen for å ta vare på natur som er truet. 576 

• Forsvare verneplanene for vassdrag. Vi vil ikke øke kraftproduksjonen ved å åpne 577 
for konsesjonsbehandling i verna vassdrag og vi vil utarbeide en egen verneplan for 578 
kystnær vassdragsnatur. 579 

• Ta kampen for villaksen. Vi vil innføre krav om at all oppdrettslaks dobbeltmerkes 580 
innen 2020, på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores. 581 

• Utarbeide ny nasjonalparkplan. Vi vil særlig prioritere forslag til nasjonalparker 582 
som gjør at man når målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur. 583 

• Ta vare på artsrikdommen i kulturlandskapet. Vi vil utvide dagens ordning med 584 
utvalgte naturlandskap der man sikrer skjøtsel. Utnevne arter i kulturlandskapet til 585 
prioriterte arter. 586 

• Ta vare på villreinen. Vi vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av våre 587 
villreinbestander og deres leveområder. 588 
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• Sikre de truede artene i skogen.  Lage en opptrappingsplan for hvordan Norge skal 589 
nå målet om 10 prosent vern av den produktive skogen, og prioritere vern av gammelskog 590 
først. Samtidig vil vi jobbe for å bekjempe introduserte arter. 591 

• Bekjempe fremmedarter i naturen. Vi vil styrke arbeidet for å forebygge, kartlegge 592 
og bekjempe spredningen av fremmede arter i norsk natur. 593 

• Bekjempe naturkriminalitet. Vi vil styrke Økokrim slik at de blir i stand til å 594 
avdekke og bekjempe alvorlig miljøkriminalitet. 595 

• Sikre friluftslivets naturgrunnlag. Vi vil grunnlovsfeste allemannsretten og sikre 596 
gode rammer for bruk og vern i våre verneområder.  597 

• Prioritere stille natur. Ro og stillhet er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser. 598 
Motorisert ferdsel i utmark skal begrenses til nyttekjøring. 599 

DISSENS 19: et mindretall på to vil stryke punktet over. 600 

 601 

Energipolitikk for fremtiden 602 
Norge har store fornybare energiressurser, og teknologien gjør det allerede mulig å erstatte fossil 603 
energi i transport, industri og oppvarming. Varer og tjenester produsert med fornybar kraft vil 604 
dessuten være et konkurransefortrinn i en mer miljøbevisst verden. Derfor er det viktigste 605 
punktet i SVs energipolitikk å fase ut fossil energi i Norge.  606 

Den enkleste måten å sikre nok energi på er å få en slutt på dagens energisløsing. SV vil ha 607 
smartere hus og industriprosesser, og bruke ny teknologi som produserer energi lokalt. Da trengs 608 
færre inngrep i naturen. Når kraft skal bygges ut, må hensynet til naturmangfoldet veie tyngst.  609 

SV vil: 610 

• Fase ut fossil energi i Norge. Vi vil ha en nasjonal plan for omlegging fra fossil til 611 
klimavennlig og fornybar energibruk i alle sektorer, der lavere energibehov og omstilling 612 
til fornybar energi er førende. 613 

• Satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og 614 
energisparing både i industri, næringsbygg og husholdninger. 615 

• At alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte. I løpet av perioden skal 616 
passivhus-standard innføres for nye bygg, og nesten-null-energibygg vedtas som standard 617 
fra 2020. SV vil revidere de tekniske byggeforskriftene slik at de i større grad legger vekt 618 
på energieffektivisering, inneklima og innovasjon.  619 

• Sikre naturverdier ved kraftutbygging. SV mener det er riktig å bygge ut ny 620 
fornybar energi og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer. Vi vil endre lovverket 621 
og rammene for satsing på fornybar energi slik at de sikrer helhetlig planlegging, 622 
involvering av lokalsamfunnet og ivaretakelse av viktige naturverdier i 623 
konsesjonsprosessene. 624 

• Sikre naturverdier ved utbygging av kraftlinjer. Ved utbygging av nye kraftlinjer 625 
må det velges traseer og utbyggingsformer som gir minst mulig skade på 626 
naturmangfoldet. SV vil åpne for at det kreves anleggsbidrag fra de som utløser behovet 627 
for nye linjer.  628 

• Gå i mot kraftutbygging i vernede vassdrag. Det bør ikke åpnes for 629 
konsesjonsbehandling av utbygging i vernede vassdrag. Ved store flomskader må 630 
alternative metoder for flomvern vurderes, herunder naturens egen flomdempende evne. 631 
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• Sikre naturverdier i allerede utbygde vassdrag. Revisjon av konsesjonsvilkårene 632 
for kraftutbygging skal bidra til gode miljøtiltak og reelle miljøforbedringer som i størst 633 
mulig grad sikrer det naturlige artsmangfoldet i de utbygde vassdragene. 634 

• Utnytte eksisterende vannkraft bedre. Vi vil ha økt satsing på teknologiutvikling 635 
som bidrar til bedre utnyttelse av norske vannkraftanlegg. 636 

• Modernisere kraftsystemet. Vi må satse på teknologiutvikling og digitalisering for 637 
effektiv kraftdistribusjon med høy person- og leveringssikkerhet. Vi vil tilrettelegge for 638 
flere storskala pilot- og demoanlegg innen fornybar energi, smarte nett i samspill med 639 
energismarte bygninger og lagring av energi. 640 

• Utvikle kunnskap og kompetanse på fornybar energi. Vi vil ha økt satsing på 641 
infrastruktur for forskning og undervisning. Velfungerende nasjonale laboratorier er 642 
avgjørende for videreutviklingen av norsk kompetanse på fornybar energi. 643 

• Satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant 644 
annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi og bølgekraft. Havvind bør 645 
utvikles videre samtidig som potensielle konflikter med marin natur og ressursutnyttelse 646 
må minimeres. 647 

• Stille strenge krav ved utbygging av vindkraft på land. For SV er hensynet til 648 
naturmangfold aller viktigst når vi skal velge hvilke vindkraftprosjekter vi vil ha. 649 
Hensynet til andre næringer og støy er også viktig, mens rene estetiske hensyn er mindre 650 
viktig. 651 

• Ha en storstilt satsing på solceller og annen småskala energiproduksjon og 652 
lagring. Småskala energiproduksjon kan i framtiden dekke store deler av energibehovet 653 
til norske bygg og anlegg og redusere behovet for stor kraftutbygging og kraftlinjer. 654 

• Gå i mot gasskraft uten CO2-håndtering. Det må ikke tillates bygging av 655 
gasskraftverk uten CO2-håndtering og eksisterende gasskraftverk må renses. SV vil 656 
arbeide for at minst ett demonstrasjonsprosjekt for rensing av et stort CO2-utslipp i 657 
industrien blir vedtatt i løpet av neste stortingsperiode. 658 

• Jobbe for å stenge atomkraftverk i Norges nærområder. Norge må være en 659 
pådriver for arbeidet med å rydde opp i atomavfall. SV arbeider for en styrt avvikling av 660 
reaktoren i Halden.  661 

• Kreve statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for å kunne gå 662 
inn for å bygge ytterligere mellomlandsforbindelser for kraft.  Nye 663 
kabelprosjekter skal vurderes opp mot industriens konkurransekraft og mulighetene for å 664 
bruke kraft nasjonalt slik at det bidrar til utfasing av fossil energibruk. Et unntak fra 665 
kravet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet er at vi vil utrede bygging av ny forbindelse 666 
til Russland i nord for å kunne legge ned atomkraftverket på Kolahalvøyen. 667 

DISSENS 20: Et mindretall på én vil erstatte punktet over med følgende: 668 
• Foredle kraften i Norge. Norsk vannkraft skal brukes til klimavennlig industri, ikke 669 

selges på kraftbørsen. Kraftoverskuddet skal brukes ved å anlegge mer kraftforedlende 670 
industri i Norge. 671 

  672 
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Miljøvennlig hverdag 673 
Store deler av klimagassutslippene kommer fra produksjon av maten vi spiser, klærne vi går i og 674 
tingene vi bruker. SV vil ha et samfunn der forbrukeren skal kunne stole på at varene de kjøper 675 
hverken har skadet naturen, andre mennesker eller er helsefarlige for dem selv. Vi må slutte å 676 
produsere ting som ikke kan lages på en bærekraftig måte, og tilrettelegge for mer miljøvennlig 677 
forbruk. 678 

SV vil: 679 

• Gi varer utvidet reklamasjonsfrist for å skape insentiver hos produsentene til å øke 680 
varers levetid og kvalitet. Varers levetid skal opplyses ved kjøp og vi vil etablere en 681 
offentlig portal for sammenligning av priser og kvalitet på produkter. 682 

• Gjøre det billigere å reparere tingene vi har. Vi vil ha høyere konkurranse om 683 
reparasjon av varer. Vi vil stille krav om åpenhet rundt elektronikk slik at alle varer kan 684 
repareres hos alle profesjonelle reparatører.  685 

• Bruke økonomiske insentiver for gjenbruk og redusert forbruk. Vi vil innføre 686 
flere panteordninger og miljøavgifter på produkter med betydelig miljøbelastning i 687 
produksjonen. Vi vil også pålegge kommunene å ha gode kildesorteringsordninger. 688 

• Stimulere til mer deling. Vi vil premiere private ordninger for deling av varer som 689 
bidrar til redusert miljø- og klimabelastning for eksempel gjennom støtteordninger, og 690 
opprette offentlige delingstjenester for ulike varer etter modell fra folkebibliotekene og 691 
bysykkelordningene. 692 

• Redusere kjøttforbruket i Norge. Vi vil forby salg av kjøtt med tap for å redusere 693 
matsvinnet og øke forståelsen for kostnaden ved å produsere kjøtt. 694 

• Innføre en matkastelov for dagligvarebransjen og matprodusentene. En slik 695 
lov bør omfatte så mange matvarer som mulig, samtidig som den på best mulig måte 696 
ivaretar hensyn til matsikkerhet og bedriftenes behov for inntjening. 697 

• Innføre en avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene. 698 
Det må lønne seg å redusere matsvinn som av ulike årsaker ikke kan omfattes av en 699 
matkastelov. 700 

• Bruke miljøavgifter aktivt. Vi vil innføre en miljøavgift på all bruk av miljøgifter som 701 
står på Miljødirektoratets prioritetsliste. 702 

• Skjerpe inn kravene til miljømerking. Vi vil faremerke produkter som inneholder 703 
miljøgifter og klassifisere dem som farlig avfall. Vi vil jobbe for full åpenhet om hvilke 704 
miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved 705 
fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer. 706 

• Bekjempe marin forsøpling. Vi vil jobbe for internasjonale avtaler som bekjemper 707 
marin forsøpling og mikroplast, og lage en nasjonal plan for opprydning av søppel på 708 
norske strender og i norske fjorder. 709 

• Styrke innsatsen for giftopprydning i fjordene. Det skal være trygt å spise sjømat 710 
fra alle fjorder og havner i Norge. 711 

• Innføre en panteordning for fritidsbåter. Vrakene skal på fyllinga, ikke i naturen. 712 

  713 


