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Forsommeren 2013 – Norge går inn i siste 
del av valgkampen før Stortingsvalget. 
Naturvernforbundets medlemsblad har spurt 
de to statsministerkandidatene Jens Stolten-
berg (Ap) og Erna Solberg (H) om miljø-
politikken. Erna Solberg, som senere vinner 
valget og danner regjering med Frp, fyrer av 
en salve. «Det trengs en ny giv i miljø-
politikken!» sier hun.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og 
støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti 
som ble fremforhandlet rett etter valget, ble 
det slått fast: Det skal føres en offensiv kli-
mapolitikk og klimaforliket skal forsterkes.

Det første signalet om hvordan regjeringen 
prioriterte miljøpolitikken kom allerede i 
regjeringserklæringen fra Sundvollen. Miljø 
var ikke et av de åtte viktigste satsnings- 
områdene. Dette ble forsøkt forklart med at 
miljøsaken skulle danne en høyere himmel 
over regjeringens arbeid. «Forvalteransvaret 
og føre-var-prinsippet tegner en høyere 

himmel over alle politikkområder som regjeri-
ngen skal befatte seg med», skrev daværende 
miljøpolitiske talsmann for Høyre, Nikolai 
Astrup, i en e-post til Vårt Land 14. oktober 
2013.

Vi har sett på noen av de miljøsakene som 
har vært viktige de siste årene og spurt oss: 
Fikk vi en ny giv i miljøpolitikken? Vi har 
ikke sett på alt, og bevares – det finnes også 
lyspunkt som økninger i ulike miljøfond og 
regjeringens avslag om å felle fire ulve-
flokker før julen 2016. Protestene mot ved-
taket om å ikke felle fire ulveflokker har også 
fått Klima- og miljøministeren til å si at det 
skal være lav terskel for å skyte ulv til våren. 
Denne terskelen er allerede svært lav, blir 
den lavere går ulvene en utrygg fremtid i 
møte. Men i det store og hele har utviklingen 
gått feil vei de siste årene. Ned byggingen av 
matjord har økt igjen, antall utbyggingssaker 
hvor hensynet til naturen har måttet vike 
har økt, og utslippene av klimagasser har 
økt.  

1: VI TRENGER EN NY GIV I 
MILJØPOLITIKKEN
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«Etter en mangeårig trend med reduksjon 
i utslipp av klimagasser, økte utslippene i 
2015 med i underkant av 0,8 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter sammenlignet med 2014.» 

Dette skrev Statistisk sentralbyrå 20. mai 
2016. Halvveis i regjeringsperioden har 
Høyre-FrP-regjeringen ikke klart å styrke 
klimaforliket, slik de har lovet gang på gang. 
Tvert imot ser vi at utslippene går i feil 
retning, nemlig opp.

2016 er det varmeste året som noen gang er 
registrert på jorda siden målingene startet i 
1880. Norge ble preget av nye nedbørs-
rekorder og uvanlige tropenetter i nord. På 
Svalbard fikk man tidenes varmeste og 
våteste år. I Norge lå årsmiddeltemperaturen 
1,5 grader over normalen. Det er ikke 
rekord, men 2016 ble det tiende varmeste 
året som er målt her til lands. Rekordene 
viser at klimaet er i endring, og de samsvarer 
med det klimamodellene viser, sier ledende 
klimaforskere.

En av de virkelig store miljøseirene de siste 
årene var klimaavtalen i Paris. Igjen spilte 
Norge en viktig rolle i forhandlingene for å 
få på plass avtalen. Men så langt har ikke 
avtalen hatt noen nevneverdig betydning 
for regjeringens politikk for de to største 

utslippssektorene i Norge, oljesektoren og 
transportsektoren. Gapet mellom det vi har 
lovet av utslippskutt og de faktiske utslip-
pene, øker år for år. Regjeringen ser ut til å 
ha gitt opp målet om å ta 2/3 av utslipps-
kuttene på 30 prosent i Norge innen 2020. 
Skal vi nå målet om 40 prosent kutt innen 
2030 må det en helt annen innsats til enn det 
vi har sett til nå.

Under budsjettbehandlingene i Stortinget 
har det vært mest oppmerksomhet rundt 
utslippene fra veitrafikken. Diskusjonen om 
drivstoffavgiftene har vært dominerende. 
Hensikten har vært å redusere utslippene, 
men utslippene fra veitrafikken økte både i 
2015 og det ligger an til en økning i 2016.

Den andre store utslippskilden i Norge, 
oljeindustrien, har fått det som de vil de siste 
årene. I forbindelse med tildelingene av nye 
blokker for oljeleting kommer regjeringens 
egne miljøfaglige direktorat og institutt med 
miljøråd knyttet til hver enkelt blokk. For 
første gang har en regjering valgt å overse 
absolutt alle miljøfaglige advarsler mot 
oljeboring i sårbare områder som har vært 
aktuelle for utlysning. Regjeringen har åpen-
bart ment at hensynet til fisk, sårbare sjø-
fuglbestander eller fare for oljesøl ikke har 
vært vektige nok argumenter mot oljeboring i 
selv de mest sårbare områdene.

I våre naboland har utslippene gått ned 
siden 1990. Sverige har nå, til tross for at 
de er nærmere dobbelt så mange mennesker 
som oss, lavere totalutslipp og langt lavere 
utslipp per person. Selv om vi ser bort fra 
utslippene fra olje- og gassutvinningen her til 
lands, slipper en svenske i gjennomsnitt ut 
mindre enn gjennomsnittsnordmannen.

Det klassiske naturvernet skulle også gå 
en lysere tid i møte ved et regjeringsskifte, 
i følge Erna Solberg. Det har vært en liten 
økning i bevilgningene til barskogvern, men 
ikke på langt nær så stor som den opp-
trappingsplanen de rødgrønne lanserte 
høsten 2013. Satsingen har i sin helhet 
kommet på grunn av Venstre og KrF. 
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Den desidert viktigste naturvernsaken de 
siste årene har vært spørsmålet om å bruke 
norske fjorder som avfallsplass for gruve-
industrien. Her har miljøfaglige instans-
er, som Havforskningsinstituttet, uttalt 
seg meget kritisk til planene. Samtlige 
miljøorganisasjoner har også gått mot 
planene, og Natur og Ungdom gikk 
våren 2016 til sivil ulydighetsaksjon 
mot planene om å dumpe gruveavfall 
i Førdefjorden. Likevel har regjer-
ingen godkjent både planene om å 
dumpe gruveavfall i Førdefjorden og 
i Repparfjorden. Sakene har skapt 
betydelig oppmerksomhet både 
innenlands og utenlands. Norge er et 
av svært få land som fortsatt bruker sjø 
og fjord som søppelplass.

Miljøverndepartementet har helt siden 
oppstarten i 1972 hatt et overordnet ansvar 
for arealforvaltningen i Norge. Dette endret 
Høyre-Frp-regjeringen allerede i sin første 
regjeringskonferanse da Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet overtok dette 
ansvaret. Sammen med beskjeden om at 
fylkesmennene skal fremme færre innsigels-
er på utbygginger som kan være i strid med 
nasjonale miljømål, har dette ført til at det 
er tillatt flere utbygginger som kan skade 
naturen rundt om i landet. Etter noen år 
med nedgang i nedbyggingen av matjord har 
nedbyggingen økt igjen.

Til slutt har flere norske byer de siste 
årene opplevd store problemer knyttet til 
helseskadelig luftforurensning. Regjeringen 
har motarbeidet at kommunene skulle få nye 
verktøy i kampen mot den helseskadelige 
lufta. Regjeringen måtte pålegges av 
Stortinget å gi kommunene mulighet til 
å innføre lavutslippssoner. Først sendte 
de på høring et forslag som ville gjøre det 
umulig for Oslo å ta lavutslippssoner i bruk. 
Dessverre har all tregheten fra regjeringens 
side ført til at kommunene som sliter med 
helseskadelig luftforurensning ikke har sjans 
til å innføre lavutslippssoner før vinteren 
2017/2018. Det betyr at befolkningen i de 
store byene må belage seg på nok en vinter 
med helseskadelig luft.

Det er sant som Erna Solberg sa før valget 
2013 – vi trenger en ny giv i miljøpolitikken. 
Den har dessverre ikke kommet de siste tre 
årene.  

En ny giv i miljøpolitikken må bygge på 
målene om at kun nullutslipp er godt nok, og 
vi har ingen arter å miste. SV vil satse 
systematisk på nullutslippsløsninger, 
kollektivtrafikk, gående og syklende. Det vil 
både kutte utslipp av klimagasser og gi oss 
en renere luft i byene.

Siden vi allerede har funnet mer fossil ener-
gi enn klimaet tåler, kan vi ikke tildele nye 
leteområder eller oljefelt til oljeindustrien, og 
vi må sikre et varig vern mot oljevirksomhet 
i de mest sårbare områdene langs kysten.

Mange planter og dyr er truet av utryddelse. 
Vi må øke innsatsen for å ta vare på disse, 
både gjennom å verne mer av naturen og 
sørge for en skånsom bruk av naturen uten-
for verneområdene. Nærnaturen er viktig for 
folk. Her kan de enkelt komme seg ut i flotte 
områder. SV vil øke innsatsen for å ta vare 
på disse områdene og vi vil grunnlovsfeste 
allemannsretten.
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3: MILJØPROBLEMENE ØKER
siden. Issmelting og oppvarming av havene 
fører til at havnivået stiger, og dette fører 
igjen med seg ekstreme konsekvenser som 
jorderosjon, oversvømmelser, stormbølger og 
andre utfordringer for befolkningen langs 
kysten. Ifølge rapporten vil de tett befolkede 
deltaområdene rundt elvene Ganges, Mekong 
og Nilen bli rammet hardest av slike 
problemer. Men også mange andre steder 
vil ekstremværet merkes. Høsten 2016 ble 
mange tusen hjemløse og flere hundre døde 
på Haiti som følge av tyfonen Matthew. 

Matproduksjonen i store deler av verden vil 
lide. Når det blir for tørt, for varmt eller for 
vått, da blir det vanskeligere å brødfø en 
voksende befolkning. Hvor skal befolkningen 
bo og hva skal man leve av når havet stiger 
og saltvannet kommer inn i de lavereliggen-
de rismarkene i land som Bangladesh. 

Kutter vi ikke utslipp, får vi mer vær som 
kan være farlig for oss, som gjør det vanske-
lig å bekjempe sultproblemene, som gjør det 
utrygt å bo mange steder der vi bor, og som 
ødelegger naturen, vårt felles livsgrunnlag. 

Surere hav
Havet er en viktig del av det naturlige 
CO2-kretsløpet. Havet har verdens største 
CO2-opptak. Når det slippes ut mer CO2 vil 
havet ta opp mer, inntil et visst punkt, og 
havet blir surere.4 Når havet blir surere, så 
bryter det ned kalket i skjellene til kreps-
dyr. Reker, hummer, muslinger, koraller og 
mange andre arter kan være utsatt. I verste 
fall dør arter ut eller blir utkonkurrert av 
arter som tåler forsuringen bedre. Fiske, som 
er av Norges viktigste fornybare næringer 
og som gir enorme eksportinntekter, kan 
rammes.

Tøffere ekstremvær 
FNs klimapanel viser at det er observert 
flere episoder med ekstremvær siden 1950, 
og at klimaendringer vil gi oss mer hyppig og 
kraftig ekstremvær i framtida.5

FNs klimapanel regner det også som sann-

3.1: KLIMA
3.1.1: Snøfrie vintre – 
konsekvenser av klimaendringene
Du våkner – det er lørdag – det er tidlig på 
året og dagen. Himmelen er blå, skiutstyret 
ligger klart. Du er klar for en kald, solfylt 
dag i marka, på fjellet eller bare i nærheten 
av huset. Kanskje er skiløypene kjørt opp, 
kanskje må du tråkke dem selv. Uansett, du 
er klar for å spenne skiene på beina og løpe, 
labbe, rusle i vei. Nyt det, mens du kan. For 
det kommer ikke til å vare. 

I Oslomarka hvor man har målt skiføret 
siden 1900, er trenden tydelig. Det blir færre 
og færre vinterdager vi kan gå på ski. Mens 
det på begynnelsen av 1900-tallet var opp 
mot 150 skidager i året er vi nå nede i over-
kant av 100 i snitt. Framtidsutsiktene er 
dystre – kanskje blir det kun 40 skidager i 
2050. Det er mindre enn to måneder, 
kanskje bare 6 helger.¹ Og føret? Mest 
sannsynlig ikke blåswix. 

Klimaendringene berører oss – de er ikke 
lenger noe som tilhører en apokalyptisk 
framtid. Det er ikke et spørsmål om å tro 
eller ikke tro på vitenskapelige fakta, men 
om å erkjenne de endringene som faktisk 
skjer. Vi kan se det på mennesker, dyr og 
landskap over hele kloden. Lufta blir 
varmere, isen smelter, havet forsures, arter 
forsvinner. Vi har visst det lenge. Tapet av 
snørike vintre og god gli på skiene er ille – 
men ikke det verste. 

Hvis vi ikke tar klimatrusselen på alvor, 
kan gjennomsnittstemperaturen i Norge øke 
med 4-6 grader celsius innen slutten av dette 
århundret. Det vil komme 15-20 prosent mer 
nedbør. Ofte som kraftig styrtregn. Vi vil 
også oppleve flere ras og større flommer.² 

Nærmere 200 millioner mennesker må flykte 
på grunn av miljøødeleggelser innen 2050.³ 
Det er konklusjonen i en rapport fra hjelpe-
organisasjonen Care som kom for noen år 
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synlig at det siden 1950 har blitt vanligere 
med hetebølger, ekstreme nedbørsmengder 
og flom i mer enn halvparten av land-
områdene som vi har målinger for.

Det er tegn på at områdene rundt Middel-
havet og Vest-Afrika har vært utsatt for flere 
og kraftigere tørkeepisoder siden 1950-årene, 
mens områder i det sentrale Nord-Amerika 
og nordvest-Australia har hatt færre og min-
dre kraftige tørkeperioder i samme periode.
 
Temperaturen har økt
Alle de femten varmeste årene som er reg-
istrert siden temperaturmålingene startet i 
1880 er registrert etter år 2000. 2016 var det 
hittil varmeste året, med 6,6 grader celcius 
over gjennomsnittstemperaturen på Sval-
bard. I 2015 var den globale temperaturen 
0,9 grader celsius over gjennomsnittet for det 
forrige århundret, og omlag 1,0 grad varmere 
enn det beregnede temperaturnivået fra 
førindustriell tid. Før 2015 var det 2014 som 
var det varmeste året. 
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3.1.3: Hva må gjøres?
Karbonbudsjettet
Under klimatoppmøtet i Paris i desember 
2015 ble verden enige om å holde tempera-
turøkningen til godt under 2 grader celsius, 
og aller helst skulle den begrenses til maks 
1,5 graders økning sammenlignet med gjen-
nomsnittstemperaturen på kloden i førin-
dustriell tid. Kravet om maks 1,5 graders 
økning var et sentralt krav fra en lang rek-
ke utviklingsland. Grunnen er at en tem-
peraturøkning på opp mot 2 grader vil ha 
katastrofale konsekvenser for dem. Flere av 
Stillehavslandene vil oversvømmes, lavere-
liggende områder i land som Bangladesh vil 
bli ubeboelige og uegnet for matproduksjon. 

Forskere har utarbeidet CO2 budsjetter som 
viser hvor store utslipp vi kan ha før vi har 
så mye CO2 i atmosfæren at temperaturen vil 
øke med mer enn enn 2 grader celsius. Det 
er laget et tilsvarende budsjett for 1,5 grad. 
Budsjettene ser også på hvor mye som alt er 
tilført siden den industrielle revolusjon. 

Dette kaller vi verdens klimabudsjett. Man 
har tatt utgangspunkt i hvor store tempera-
turøkninger vi får ved ulike nivå av CO2 
konsentrasjoner i atmosfæren. Utslippene av 
CO2 og andre drivhusgasser siden den indus-
trielle revolusjon og frem til i dag (2011) har 
redusert det fremtidige budsjettet. Tabellen 
under viser hvor store utslipp vi kan ha fra 
2015 for å ha stor grad av sikkerhet for å nå 
enten 2 eller 1,5 gradersmålet.6

Tabellen viser at om vi fortset-
ter å slippe ut like mye klima-
gasser som i dag, så vil vi om 
20 år ha sluppet ut så mye at vi 
får en temperaturøkning på 2 
grader celsius. Klarer vi ikke å 
kutte utslippene, må vi 
satse på karbonnegativitet som 
innebærer at statene betaler 
for å suge ut CO2 fra atmos-
færen eller geoengineering, som 
å sette ut gigantiske solspeil i 
verdensrommet for å stoppe 
solens stråler å varme opp 
jorden. Begge deler aner vi ikke 
konsekvensene av og innebærer 
at verdens stater må betale 
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3.1.2: Kunnskapen har vært 
der lenge – utslippene øker
Da FN’s klimapanel kom med sin første 
klimarapport i 1990, antok de at det var 
stor sannsynlighet for at mennesket hadde 
en stor del av ansvaret for økningen i den 
globale gjennomsnittstemperaturen som vi 
har vært vitne til de siste tiårene. Klimapan-
elet konkluderte med at de menneskeskapte 
utslippene raskt måtte reduseres med 60 
prosent for å stabilisere innholdet av klima-
gasser i atmosfæren. Siden da har utslippene 
økt. 

Siden klimapanelets første rapport kom for 
26 år siden, har de globale utslippene økt. 
De siste førti årene har verden sluppet ut 
like mye klimagasser som det ble sluppet ut i 
hele perioden fra 1750 og fram til 1970. 
Rådet i den første klimarapporten var å 
kutte utslippene med 60 prosent for å 
begrense oppvarmingen til to grader celsius. 
Siden utslippene har økt såpass mye siden 
1990, må vi nå ned mot null utslipp. Skal vi 
kunne begrense oppvarmingen til 1,5 grader, 
må vi ha negative utslipp av klimagasser. 

Klimarettferdighet
Ansvaret for de klimaendringene vi nå står 
foran er ulikt fordelt. Det aller meste av 
utslippene har kommet i den vestlige og rike 
delen av verden. Så selv om utslippene øker 
kraftig i land som Kina og India, har de rike 
landene et stort ansvar fordi man historisk 
sett har sluppet ut mye klimagasser. 

Kilde: Miljostatus.no



reduksjon i utslippene også i mange av de  
fattigere landene. Kina, India og Brasil har 
hatt sterk utslippsvekst de siste årene som 
følge av sterk økonomisk vekst. Kina ble for 
noen år siden det landet som slipper ut flest 
tonn klimagasser. Vi klarer ikke å løse 
klimaproblemet uten at også disse landene 
også bidrar med store utslippskutt. 

I 2014 fikk SV utarbeidet en rapport om kli-
marettferdighet og betydningen for Norge.7 
Forskerne som laget rapporten jobber ved 
Cicero, Bjerknessenteret, Norges Tekniske 
Naturvitenskapelige Universitet, Universi-
tetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og 
Christian Michelsens institutt. 

I rapporten ble landenes økonomiske evne til 
å gjennomføre utslippskutt og landenes 
historiske ansvar for utslipp lagt til grunn 
for beregningene. Videre ble det lagt til 
grunn at de samlede globale utslippskuttene 
skulle være i tråd med målet om å begrense 
den globale oppvarmingen til to grader.8

Konklusjonen var at Norge, ut fra forutset-
ningene om historiske utslipp, har ansvar for 
å kutte egne utslipp med 50 prosent innen 
2030. Tar man hensyn til at Norge er et rikt 
land, var anbefalingen at Norge tok ansvar 
for et utslippskutt tilsvarende 6 ganger 
Norges utslipp. 
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Milliarder 
tonn CO2

2 grader 
celsius

1,5 grader 
celsius

Budsjett 
etter 2011 
(IPCC)

1,000 550

Utslipp 
2012 til 
2015

157 157

Budsjett 
etter 2015

843 393

regningen for at private selskaper og stater 
har tjent seg rike på å påføre verden et 
gigantisk klimaproblem.

Med kun 18 prosent av verdens befolkning 
står industrialiserte land for over 60 prosent 
av utslippene fram til i dag. Dermed har de 
rike landene brukt en stor del av verdens 
samlede karbonbudsjett. Utslippene fra rike 
land som Norge, har bidratt til vår 
økonomiske vekst og velstand. Dermed har 
vi også langt større finansielle ressurser til å 
håndtere klimaproblemet enn fattige land.

Men, vi kommer ikke utenom en sterk

Kilde: Carbon Tracker Initiative 



3.2: LIVET UTRYDDES
Verden står i dag foran det som kanskje er 
den sjette største utryddelsen av planter og 
dyr. Den femte største var da dinosaurene 
forsvant. Det som skiller dagens utryddelse 
fra de tidligere er at den er menneskeskapt. 
Utryddelsen av arter skjer opp mot 1000 
ganger det som er naturlig. Den viktigste år-
saken til utryddelsen er vårt enorme forbruk 
av arealer. Vi bygger ut nye områder, deler 
opp dyrs leveområder og gjør inngrep som 
til sammen får stor betydning for artenes 
overlevelse. Klimaendringer vil framover 
forsterke utryddelsen og gjøre en del områder 
ubeboelige for visse arter. I tillegg er foru-
rensning og forsøpling med på å forsterke 
utryddelsen. 

Men hva skal vi med denne artsrikdommen? 
Kanskje det føles trist å tenke på at det ikke 
lenger skal finnes pandaer, isbjørner og 
gorillaer, men hva med fettkjuka, krypsekk-
dyret, grå buktkrinslav og Lamprothamnium 
papulosum?

Ta for eksempel elvemuslingen, en liten 
pusling som er truet av utryddelse, mye på 
grunn av den storstilte vannkraftutbyggin-
gen vi har hatt her i landet. Elvemusling 
er ingen delikatesse for menneskene, det er 
ikke derfor vi bør ta vare på den. Men den er 
med på å rense vannet i elva og rent vann er 
vi avhengige av. Det er samspillet mellom ar-
tene, hvor hver og en har sin plass og funks-
jon, som står i fare om vi utrydder en av 
dem. Det er dette samspillet som gir oss rein 
luft, rein jord, reint vann og alt det andre vi 
trenger.

Det er så selvsagt at vi ikke ser det. Naturen 
renser lufta vi puster inn, vannet vi drikker, 
og jorda vi dyrker maten vår i. Den gir oss 
klær, medisiner og materialer. Alt leveres 
gratis. 

Vi mennesker ødelegger fysisk og direkte de 
fornybare, livgivende tjenester fra naturen 
som jordsmonn, skog, ferskvann, mangrove 
og dyrearter.

Ofte oppdager vi hva dette er verdt gjennom 
katastrofer. Der hvor mangroveskogen var 

intakt overlevde langt flere tsunamien og 
tyfonen Nargis, enn der mangroveskogen 
var ødelagt. I nesten alle flomkatastrofer har 
man funnet ut at de har blitt forverret ved at 
mennesker har ødelagt jordsmonn, våtmark 
og skog. Kostnadene blir enorme regnet både 
i mennesker og milliarder.

Eller hva skjer når bier, humler og andre dyr 
som pollinerer forsvinner? I Sichuan i Kina 
må tusenvis av bønder befrukte frukttrærne 
selv. I California må de importere en million 
bier for å befrukte mandeltrærne. Befrukt-
ningen var gratis inntil biene forsvant. Bier 
og humler er helt avgjørende for 2/3 av våre 
matsorter og 1/3 av mengden mat vi spiser. 

I Norge har vi registrert 206 forskjellige 
arter av bier. Vi har fått mye ny kunnskap 
de siste årene, også kunnskap om at tolv av 
bie-artene sannsynligvis har forsvunnet fra 
norsk natur for godt. 

Å fjerne dyr fra økosystemet kan ha uventede 
konsekvenser. Noen arter, som meitemarken, 
er uerstattelig for å sikre jordas fruktbarhet. 
Et annet overraskende eksempel er gribber. 
Da man innførte medisinen diclofenac for 
kyrne i India, døde 97 prosent av gribbene i 
løpet av 15 år. Før åt 40 millioner gribber 12 
millioner kjøtt i året. Når de døde ut overtok 
villhundene. En beregning viste at man fikk 
ca. 48 000 flere dødsfall av rabies. Og kost-
nadene for samfunnet var over 100 milliarder 
kroner. Motsatt kan forskere fortelle at etter 
ulven ble gjeninnført i Yellowstone nasjonal-
park, økte antallet dyr og planter fordi ulven 
holdt antallet hjortevilt nede.
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Regnskogen er antagelig det mest drama-
tiske eksemplet. Den har utviklet seg i 50 
millioner år og har fortsatt 50-80 prosent 
av landjordas dyre- og plantearter. Nå har 
vi avskoget 30 prosent, og delvis ødelagt 
ytterligere 20 prosent siden annen verden-
skrig. Det har gjort verden varmere. Vi kan 
allerede se virkningen i minsket regnfall i 
flere regioner. Om regnskogen forsvinner vil 
verden bli et helt annet sted å leve. Og hvem 
kan beregne kostnaden av alle artene som 
forsvinner hver dag?

Naturen er i stadig endring – arter kommer 
og går, de tilpasser seg en natur i endring. 
Dette lærte Charles Darwin oss. Hva er da 
problemet? Jo, utryddelsen går i dag opp mot 
1000 ganger raskere enn det som er naturlig. 
Vi rekker ikke å tilpasse oss. 

I Norge har vi som mål at ingen arter skal 
utryddes, det skal heller ingen naturtyper. 
Tilstanden til de trua artene og naturtypene 
skal forbedres. 

I Norge har vi totalt 2355 arter som er 
vurdert som truet, av de 20.915 artene som 
er vurdert i forbindelse med arbeidet med 
Rødlista. De truete artene deles inn i 

kategoriene kritisk truet, sterkt truet eller 
sårbar. Disse artene har høy til ekstremt høy 
risiko for å dø ut fra Norge hvis de rådende 
forhold vedvarer.

Av de truete artene er 241 arter kritisk truet, 
879 sterkt truet, og 1235 sårbar. Selv om de 
ulike kategoriene representerer ulik risiko 
for utdøing, er det ikke mulig å avlede 
hvilken sannsynlighet for utdøing de ulike 
kategoriene representerer. 114 arter regnes 
som utdødd fra norsk natur. 

Forbruk av arealer er den viktigste årsaken 
til at arter trues av utryddelse. Fremover vil 
klimaendringene forsterke utryddelsen. 

De siste 100 årene har betydelige områder 
såkalt inngrepsfri natur forsvunnet i Norge. 
Dette er natur som ligger 5 km eller mer 
i luftlinje fra nærmeste tekniske inngrep. 
Oppstykkingen av naturområdene har 
bidratt til å dele opp planter og dyrs leve-
områder. Blant annet villreinens leveom-
råder. Hyttebygging, kraftverk, veier og 
andre inngrep har bidratt til dette. De siste 
årene er det særlig veier og kraftutbygging 
som har bidratt til at vi har mistet natur 
uten inngrep.
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3.3: LUFTFORURENSING
Den 28. november 2016 kom varselet om 
at det var helsefarlig luft hele ti steder i 
Norge. Dette inkluderte steder som Bærum, 
Fredrikstad, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, 
Fredrikstad, Moss og Stavanger. Områdene 
hadde «rødt nivå» av luftforurensing som 
kan bety «betydelig helserisiko». Personer 
med hjerte-, kar- eller luftveislidelser bør 
unngå de mest forurensede områdene i slike 
perioder. Samtidig var det registrert moder-
at luftforurensning ytterligere seks steder: 
I Bergen, Drammen, Lillesand, Sarpsborg, 
Grenland, og i Tromsø.

Lokal luftforurensing av svevestøv og NOx 
er helseskadelig. En rekke norske byer sliter 
med å sikre innbyggerne sine ren og trygg 
luft. 

Giftig byluft kan gi oss luftveislidelser, 
hjerte- og karsykdommer og kreft. Særlig 
sårbare grupper er barn, diabetikere, 
overvektige, samt mennesker med dårlig råd. 
Folk med allergi, astma og luftveislidelser får 
ekstra helseplager. 

Hjertesyke mennesker blir sykere og kan dø 
for tidlig. I en stor europeisk studie finner 
man sammenheng mellom lungebetennelse 
hos barn og langvarig luftforurensing. Man 
finner også sammenheng mellom luftforu-
rensing og lav fødselsvekt hos barn.

Luftforurensning er en av de viktigste en-
keltstående miljøårsakene til uønskede hel-
seeffekter og for tidlig død i verden. I Europa 
antar det europeiske miljøbyrået (EEA) at 
dårlig luftkvalitet førte til at nesten en halv 
million mennesker døde for tidlig i 2012. For 
Norge er det beregnet at trolig nærmere 1900 
mennesker døde for tidlig av samme årsak i 
2012.

Utslipp av svevestøv kommer særlig fra 
slitasje på vei på grunn av piggdekk og fra 
vedfyring i gamle ovner. Noen steder er også 
utslipp fra industri et problem. 

Utslipp av NOx kommer særlig fra diesel-
biler. Tunge, særlig eldre, kjøretøy er også 
store utslippskilder. Utslipp fra båter i 
havnene bidrar også. 

Det finnes ingen trygg nedre grense for 
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svevestøv, og helsemyndighetene har derfor 
anbefalt at grensene skjerpes inn. For ni-
trogenoksider er eksisterende grenseverdier 
gode, men de brytes i flere norske byer. Norge 
er dømt i ESA (Efta-landenes overvåkings-
organ) på grunn av luftforurensingen og 
brudd på luftkvalitetsdirektivet. En viktig 
grunn til dommen handler om at vi ikke har 
troverdige planer for å få ned luft-
forurensingen i årene som kommer. 

I media er det mye oppmerksomhet på 
enkeltdager med ekstremt høye utslipp. 
For å løse problemene, er det likevel viktig å 
bekjempe den jevne strømmen av forurenset 
luft som er helseskadelig over tid. Da blir det 
også færre ekstremdøgn. 

Det typiske for luftforurensingsdebatten er 
at stat og kommune skylder på hverandre. 
Det er kommunene som er forurensnings-
myndighet for lokal luftkvalitet. Kommunene 
har derfor ansvar for å utrede tiltak dersom 
luftkvaliteten er nær grenseverdiene, og 
iverksette disse for å unngå overskridelser av 
grenseverdiene på kort og lang sikt. 
Staten sitter på mange virkemidler for å bed-
re luftkvaliteten i byene. Staten har ansvaret 
for riksvegene, og har dermed påvirkning på 
trafikkmengden inn mot de store byene. 
Staten har også medansvar for kollektiv-
satsingen i kommunene, og de statlige 
bevilgningene bør økes kraftig i årene som 
kommer. Videre påvirker den nasjonale 
avgiftspolitikken både valg av oppvarming-
skilder i bygninger og hvilke typer biler vi 
velger å kjøpe.

Selv om vi vet mye om hva som skaper prob-
lemet luftforurensing, så er ikke problemet 
likt over alt. Dette er blant annet på grunn 
av at ulike byer har ulik geografi. Noen sted-
er «stenges» luften mer inne, slik som i Ber-
gen. I byer som Bergen og Oslo er det særlig 
utslipp fra biltrafikk, vedfyring i gamle ovner 
og fra havnene som skaper problemet. 
I Tromsø og Trondheim er bruken av pigg-
dekk en særlig utfordring. I Mo i Rana er 
industrien en viktig forurensningskilde.9

I Oslo er det målt årsmiddelkonsentras-
jon av svevestøv (PM10) som bryter med 
de nye helseanbefalingene for å sikre trygg 

luft ved ulike målestasjoner hvert eneste 
år fra 2003-2015. Når det gjelder de minste 
svevestøv-partiklene (PM2,5), har Oslo hatt 
årsmiddelkonsentrasjon over helseanbefalin-
gene hvert eneste år mellom 2003-2015.

Bergen har hatt årsmiddelkonsentrasjon 
av svevestøv (PM10) som bryter med de nye 
helseanbefalingene for å sikre trygg luft i 
årene 2007, 2008, 2009, 2010 og 2013. Når 
det gjelder de minste svevestøv-partiklene 
(PM2,5) har Bergen hatt årsmiddel-
konsentrasjon over helseanbefalingene hvert 
eneste år mellom 2007-2014. 

Trondheim har hatt årsmiddelkonsentras-
jon av svevestøv (PM10) som bryter med de 
nye helseanbefalingene for å sikre trygg luft 
alle år mellom 2008-2014. Det samme gjelder 
for de minste svevestøv-partiklene (PM2,5). 

Stavanger har hatt årsmiddelkonsentrasjon 
av svevestøv (PM10) som bryter med de nye 
helseanbefalingene for å sikre trygg luft alle 
år mellom 2009-2015. 

Tromsø har utfordringer med svevestøv 
(PM10) på grunn av høy piggdekkbruk. Tall-
grunnlaget for utslippene er de siste årene er 
dessverre svært ufullstendig.  

Fredrikstad har målt årsmiddelkonsen-
trasjon av svevestøv (PM10) som bryter med 
de nye helseanbefalingene alle år mellom 
2008-2014. I 2008, 2009, 2010, 2011 og 2013 
var nivået av svevestøv også over det som vil 
være nye juridiske grenser fra og med 2016. 

Grenland har målt årsmiddelkonsentrasjon 
av svevestøv (PM10) som bryter med de nye 
helseanbefalingene alle år fra 2006-2014. For 
de minste svevestøvpartiklene (PM2,5) har 
man også hatt utslippsnivåer over helse-
anbefalingene i mellom 2009-2014. 

Kristiansand har målt årsmiddel-
konsentrasjon av svevestøv (PM10) som 
bryter med de nye helse-anbefalingene i 
årene 2007, 2008, 2010, 2013. Likevel er 
svevestøvnivåene lavere enn mange andre 
større byer. Hovedutfordringen til 
Kristiansand er derfor å sikre noe nedgang 
og unngå økning.
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4.1: ER KLIMAFORLIKET 
FORSTERKET?
4.1.1: Utslippene øker
I Norge har utslippene av klimagasser økt 
med nærmere 4 prosent i perioden 1990 
– 2015. I årene fra 2006 – 2013 gikk utslip-
pene ned med 2,68 prosent. Deretter økte de 
med 1,5 prosent fra 2014 til 2015. Grunnen 
til økningen var både vekst i utslippene fra 
oljeindustrien, industrien og transport-
sektoren. Veksten i utslippene fra olje-
industrien skyldes i stor grad vedtak om ut-
bygginger som ble gjort for noen år siden av 
et enstemmig Storting. 

Statistisk sentralbyrå skrev 20. mai 2016 
følgende: «Etter en mangeårig trend med re-
duksjon i utslipp av klimagasser, økte utslip-
pene i 2015 med i underkant av 0,8 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med 
2014. Det er hovedsakelig oppgang i karbon-
dioksidutslipp fra olje- og gassutvinning og 
industri som er grunnen til økningen.».10

I de siste framskrivningene som er laget og 
som ble gjort basert på Nasjonalbudsjettet 
for 2015, er det anslått at de totale norske 
utslippene vil øke fra 53,8 millioner tonn 
i 2014 til 54,9 millioner tonn i 2020 før de 
går ned til 52,5 millioner tonn i 2030. Dette 
er litt høyere enn utslippene var i 1990 (52 
millioner tonn). Utslippene i ikke-kvotep-
liktig sektor vil gå fra 27,5 millioner tonn i 
2014 til 27,2 millioner tonn i 2030. I forbin-
delse med regjeringens Perspektivmelding, 
som kommer våren 2017, skal det lages nye 
framskrivninger.

I budsjettdiskusjonene de siste årene har det 
vært lagt stor vekt på tiltak rettet mot 
veitrafikken. Allikevel ser veksten i utslipp 
fra veitrafikken ut til å fortsette. I løpet av 
de tre første kvartalene i 2016 økte drivst-
offsalget med 3 prosent. Veksten i utslipp av 

klimagasser fra veitrafikken i denne peri-
oden kan anslås å ligge mellom 1-2 prosent.  

Norge i tet på CO2 vekst
Norge skiller seg ut i Europa gjennom at vi 
er et av få land som har en økning i våre ut-
slipp. Global carbon project, hvor blant andre 
de norske forskningsinstituttene Bjerknes-
senteret og Cicero deltar, la i november frem 
sine nyeste tall for CO2-utslipp fra bruk av 
fossil energi og sementproduksjon. Her ser vi 
at Norge er et av kun 7 land i Europa og som 
er knyttet til EUs klimapolitikk, som har økt 
sine CO2 utslipp siden 1990. Ikke bare det, vi 
har hatt noe av den sterkeste veksten i både 
antall tonn CO2 og prosentvis. Av landene 
som er knyttet til EUs klimapolitikk, er det 
bare Island og Kypros som har hatt en sterk-
ere prosentvis vekst enn Norge. Islands vekst 
fra 1990 – 2015 var på nesten 61 prosent, 
Kypros sin vekst var på nærmere 49 prosent, 
mens Norges vekst var på 23 prosent. I antall  
tonn er det kun Spania som har hatt en ster-
kere økning. De økte med 42 millioner tonn 
CO2, Norge økte med 8 millioner tonn CO2. 

De andre nordiske landene har redusert sine 
utslipp. Danmark med 35 prosent, Sverige 
med 26 prosent og Finland med nærmere 23 
prosent. Land som Storbritannia og Tyskland 
reduserte sine utslipp med henholdsvis 30 
prosent og 24 prosent.11

Norge vs. Sverige
Sammenligningen med Sverige er nyttig. 
Vi er to ganske like land med relativt godt 
utbygde velferdssystemer. Siden Sverige er 
nesten dobbelt så store som oss i folketall, 
har de i lang tid også hatt et større totalut-
slipp av klimagasser enn oss. I 1990 slapp 
de ut over 70 millioner tonn mens vi slapp 
ut over 50. Nå har dette imidlertid snudd. 
Sverige slapp i 2015 for første gang ut min-
dre klimagasser enn Norge totalt sett. 

Svenske utslipp i 2015 er anslått å være 53,4 
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millioner tonn CO2-ekvivalenter.12 Det norske 
var 53,9 millioner tonn. Sverige er fortsatt 
nesten dobbelt så mange mennesker som oss. 
Deres folketall i 2015 var 9,8 millioner. Vi var 
5,2 millioner. Ser vi på utslippene per person 
er de i Sverige 5,5 tonn, mens de i Norge er 
10,4 tonn. Innbyggertallet i Sverige i 2015 
var 9,8 millioner og i Norge 5,2 millioner. 

I Norge står olje- og gassutvinningen for en 
stor andel av utslippene, 28 prosent. Selv 
om vi tar bort alle disse utslippene, slipper 

vi ut mer per per-
son enn svenskene. 
Nordmennene slapp 
da ut 7,5 tonn CO2 
per person. Svenske 
utslipp har blitt re-
dusert som en følge 
av tiltak i hele sam-
funnet, men særlig 
gjennom reduserte 
utslipp fra oppvarm-
ing, industrien og 
avfallsdeponi.

Regjeringen avlyser nasjonale 
klimamål
I klimaforlikene som Stortinget har vedtatt 
i 2008 og 2012, legger man opp til at norske 
utslipp maksimalt skal ligge på 47 millioner 
tonn i 2020. Utslippene ligger i dag på 53,9 
millioner tonn. 

Under Stortingsvalgkampen i 2013 lovte 
Høyre å forsterke klimaforliket. Siden reg-
jeringsskiftet har det ikke kommet ett eneste 
substansielt nytt klimatiltak for å kutte 
utslipp i Norge fra regjeringen som monner 
for å nå klimamålet for 2020 om innenlands 
utslippskutt i klimaforliket. 

Norge har et mål for hvor mye klimagasser vi 
skal kutte fram til 2020, og det var ventet at 
regjeringen skulle legge fram et tilsvarende 
mål for 2030. Istedenfor la regjeringen 6. feb-
ruar 2015 fram en stortingsmelding som går 
ut på å integrere klimapolitikken i en avtale 
med EU, og som i realiteten avlyste nasjo-
nale klimamål. 

I meldingen skriver regjeringen at de skal 
kutte utslippene med 40 prosent fram mot 

2030, men spesifiserer ikke hva norske ut-
slipp skal være i 2030, hverken totalt i Norge 
eller i viktige sektorer som oljeindustri og 
transport. Det nye med regjeringens kli-
mamål for 2030 var at regjeringen på vegne 
av Norge skal gå i dialog med EU om å inngå 
en avtale om felles oppfyllelse av klimaforp-
liktelsen sammen med EU. Norske utslipp er 
nå delt inn i to kategorier. I kvotepliktig sek-
tor finner vi oljeindustrien, landindustrien 
og innenlands flytrafikk. Denne sektoren er 
en del av EUs kvotesystem for klimagasser. 
Dermed mener regjeringen at vi ikke skal ha 
nasjonale ambisjoner for disse utslippene, 
men at kvotesystemet på europeisk nivå 
sikrer kutt på europeisk nivå.

De resterende utslippene, fra såkalt 
ikke-kvotepliktig sektor, omfatter utslipp fra 
transport, jordbruk, bygg, noen industriut-
slipp og noe energiforsyning. For disse utslip-
pene ser regjeringen i større grad for seg å 
bruke nasjonale virkemidler for å begrense, 
men heller ikke her finnes det et konkret mål 
for hva norske utslipp skal reduseres til i 
2030. Venstre presenterte likevel EU-avtalen 
som en seier for 40 prosent innenlandske 
kutt: «Venstre har lenge kjempet for et mål 
om å kutte klimagassutslippene med minst 
40 % innen 2030, og at Norge må gjøre det 
med innenlandske kutt og ikke ved å kjøpe 
oss fri fra klimaforpliktelsene. (…) En ut-
slippsreduksjon på 40 % i 2030 er i tråd med 
anbefalingene fra FNs klimapanel. Kuttene 
må skje gjennom tiltak i Norge, og ikke gjen-
nom kjøp av billige FN-kvoter som har liten 
klimaeffekt.».13

I stortingsmeldingen kommer det klart fram 
at regjeringen ikke ønsker et konkret mål om 
utslippskutt fra de sektorene som ikke er en 
del av EU-kvotesystem:
«En avtale om felles oppfyllelse med EU vil 
innebære (…) EU legger opp til at noen av 
kuttene i ikke-kvotepliktig sektor kan gjen-
nomføres ved kjøp av kvoter i EUs kvotesys-
tem eller gjennomføring av klimatiltak i an-
dre EU-land. Norge vil benytte seg av denne 
fleksibiliteten på lik linje med EU-land.» 

I realiteten finnes det derfor ikke noe mål om 
hvor mye som skal kuttes av utslipp i Norge 
fram mot 2030. 
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4.1.2: Økte utslipp fra veitrafikken
De største grunnene til at norske utslipp 
øker, er vekst i utslippene fra transportsek-
toren og olje- og gassindustrien. Derfor har vi 
sett nærmere på utviklingen i disse to sek-
torene. 

Transport
Transportsektoren står for de største utslip-
pene i Norge. I denne teksten tar vi særlig for 
oss utslippsutviklingen innen veitrafikken, 
siden dette er den største utslippskilden. 
Veitrafikken har økt utslippene med 32 
prosent fra 1990 til 2015, og økningen var på 
0,3 prosent siste år.  

For å vurdere regjeringens klimatiltak i 
veitrafikken er det for det første viktig å se 
på hvilke strukturelle tiltak og prioriteringer 
regjeringen har gjort i samferdselspolitik-
ken for å få ned utslippene. Har man ført en 
samferdselspolitikk som minimerer trans-
portbehovet, begrenser biltrafikken og får 
mest mulig av transporten bort fra personbil-
trafikk og over på kollektiv, sykkel og gange, 
samt en overgang fra tungtransport på vei til 
sjø og bane? 

18

For det andre vil vi se på vektleggingen av 
teknologiske tiltak for å redusere klima-
gassutslippene, slik som overgang fra fossil 
til fornybar- og utslippsfri drivstoffteknologi. 
Disse to strategiene for å redusere miljøbe-
lastningen henger dessuten sammen. For 
å sikre tilstrekkelig miljøforbedring er det 
viktig å hindre at trafikkveksten spiser opp 
de positive effektene av ny teknologi.

Ble lovet reduserte utslipp – fikk økte
Ved budsjettforliket regjeringen inngikk med 
Venstre og Krf høsten 2014, ble det lovet at 
utslippene av klimagasser fra veitrafikken 
kom til å gå ned. 

I 2014 skrev Venstres Ola Elvestuen følgende 
i en pressemelding etter at det var inngått 
budsjettavtale med regjeringspartiene: «Dette 
er kanskje det første statsbudsjettet i historien 
der man med trygghet kan si at utslippene fra 
transportsektoren vil gå ned.».14 

Resultatet året etter (2015) var en økning 
i de totale norske utslippene og en økning i 
utslippene fra veitrafikken.15



Ved budsjettforliket som ble inngått høsten 
2015 skrev Venstre: «Venstre har nå fått 
gjennomslag for at landet for et budsjett som 
bidrar til at klimautslippene går ned og at 
det grønne skiftet stimuleres og forsterkes.».16 

Tall fra Norsk Petroleumsinstitutt viser at 
drivstoffsalget har økt de tre første kvar-
talene av året. Drivstoffsalget har økt med 
3 prosent og klimagassutslippene med 1-2 
prosent. Grunnen til at drivstoffsalget har 
økt mer enn utslippene er at det er blandet 
inn mer biodrivstoff i år enn tidligere. 

Ved inngåelsen av budsjettavtalen for 2017 
ble det igjen lovet reduserte utslipp. I en 
pressemelding fra Høyre 3. desember sa 
statsminister Erna Solberg: «Vi mener vi la 
frem tidenes grønneste budsjettforslag. Det 
har nå blitt enda grønnere. Enigheten in-
nebærer betydelige kutt i klimagassutslippene 
og gjør oss bedre i stand til å innfri våre for-
pliktelser i henhold til Paris-avtalen.».17

Svaret på dette får vi først i 2018 når SSB 

kommer med beregningene for utslippene i 
2017. Men allerede nå sier Cicero18 at den 
beregnede klimaeffekten av budsjettavtalen 
er for høy. Særlig er det verdt å merke seg at 
regjeringen har unnlatt å informere om hvil-
ke utslippsøkninger budsjettet vil bidra til. 

Biltrafikk
Siden 1990 har biltrafikken i Norge målt i 
antall personkilometer økt med 41,4 prosent 
(til 2013).19

Til tross for at den norske bilparken har blitt 
renere, har utslippene økt. I 1990 stod 
veitrafikken for 7,8 millioner tonn av Norges 
klimagassutslipp. I 2015 stod veitrafikken for 
10,3 millioner tonn av Norges klimagassut-
slipp. Det er en vekst på 32,6 prosent.20

Godstransport
De siste årene har stadig større andel av 
godstrafikken blitt flyttet over fra jernbane 
og sjø, til vei – stikk i strid med politiske 
ønsker. 
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Denne tabellen er hentet fra grunnlags-
dokumentet for Nasjonal Transportplan 
2018-2029. Veksten i gods på vei har vært 
på 100 prosent mellom 1990 og 2013, for 
sjøtransport har veksten vært på 40 prosent 
og for jernbane har veksten vært på 33 
prosent. Mens jernbanen hadde 4,8 prosent 
av godstransporten i 1990 (eksklusiv petro-
leum på skip), sank andelen til 4,3 prosent 
i 2013. For sjøtransporten (eksklusiv petro-
leum på skip) sank andelen fra 79 prosent 
til 74,5 prosent. Andelen av godset som går 
på vei økte fra 15,9 prosent i 1990 til 21,3 
prosent i 2013. 

Vi ser at andelen gods som fraktes på vei har 
økt kraftig på bekostning av de mer miljø-
vennlige transportmåtene som jernbane og 
sjø. 

Jernbanens og sjøens konkurransekraft over-
for lastebilen vil særlig påvirkes av bedre 
jernbanenett og mer riktig prising av laste-
biltransporten.

Motorveier parallelt med jernbanen 
gir færre togpassasjerer
Jernbanen har stor kapasitet og potensial 
til å frakte mye, og kan derfor bidra til re-
duksjon i trafikkutslipp gjennom overføring 
av reiser og gods fra personbil og lastebil. 
Dessverre er det slik at motorveger parallelt 
med jernbanen vil kunne undergrave togets 
konkurransekraft og lønnsomhet. 

I 2012 gjennomførte Vista Analyse bereg-
ninger av trafikkeffektene av å kombinere 
utbygging av konkrete jernbanestrekninger 

med vegprising tilsvarende 50 øre per 
personkilometer på hovedvegnettet som går 
parallelt med jernbanen. Bereggningene 
viser at full utbygging av dobbeltspor for 
jernbanen i kombinasjon med en permanent 
betaling for bruk av vegnettet vil resultere i 
at biltrafikkreduksjonen langs Vestfoldbanen 
vil bli tre og en halv gang så stor, sammenlig-
net med en situasjon hvor jernbanen bygges 
ut uten betaling for bruk av hovedvegnettet. 

Langs Østfoldbanen vil biltrafikkreduksjonen 
i så fall bli mer enn tre ganger så stor og for 
Dovrebanen mer enn dobbelt så stor. Trafikk-
begrensende tiltak på veien vil altså øke 
miljøgevinsten av jernbaneinvesteringene 
drastisk. Beregningene viser at biltrafikken 
mellom byene og tettstedene i intercity-områ-
det vil vokse betydelig, tross for jernbaneut-
bygging. Dersom jernbanesatsingen kombi-
neres med vegprising, er derimot nullvekst 
innen rekkevidde. Det har vært liten vilje fra 
regjeringen til en slik tankegang for å styrke 
effektene av statlig jernbanesatsing.

I tillegg til manglende ønske om å ta i bruk 
veiprising for å begrense biltrafikken, så 
bygges det en rekke steder mer vei med mer 
kapasistet til mer trafikk. Beregninger vis-
er at dersom man bygger motorvei parallelt 
med jernbane vil flere kjøre bil i stedet for 
tog. Derfor er det grunn til bekymring når 
regjeringen i sine statsbudsjetter har økt 
bevilgningene til vegformål med nesten 58 
prosent.

Stortinget har vedtatt et nullvekstmål: Per-
sontransportveksten i byområdene skal tas 

20

1990 2013 2030 2050
Jernbane 3 4 5 7

Sjø eksklusiv petroleum 50 70 90 120

Petroleum på skip 20 50 30 20

Veg 10 20 30 40

Sum 83 144 155 187

Oversikt over utviklingen i godstransportarbeid (mrd. tonnkm) 



med kollektivtransport, sykling og gåing. 
Sett i lys av dette målet, er det problema-
tisk at en rekke statlige vegplaner ignore-
rer denne målsetningen og kommer til å 
undergrave målet fordi prosjektene vil gi 
trafikkvekst. E16 fra Sandvika til Hønefoss 
er et eksempel på en vei som Miljødirek-
toratet konkluderte med at ville føre til økt 
biltrafikk, økte utslipp og dermed stride mot 
våre klimamål. Regjeringen gikk i 2015 inn 
for å bygge en firefelts motorvei på denne 
strekningen parallelt med den nye jernbanen 
(Ringeriksbanen). Regjeringen presser på for 
å bygge en rekke andre veier parallelt med 
jernbane også, som for ekempel E6 Ran-
heim–Værnes. Også denne veien vil gi økt 
trafikk inn mot Trondheim sentrum og gjøre 
det vanskeligere å nå målet om at personbil-
trafikken i storbyområdene ikke skal vokse. 

Bymiljøavtaler
Per i dag omfatter nullvekstmålet de ni by-
områdene som er aktuelle for bymiljøavtaler 
(Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Nord-
Jæren, Kristiansandsregionen, Nedre Glom-
ma, Buskerudbyen, Tromsø). Transporteta-
tene har anbefalt at flere byer bør omfattes 
av målet i framtiden. 

Transportetatene i Norge har slått fast at for 
å nå nullvekstmålet kreves en sammensatt 
pakke av god transport- og arealplanlegging, 
god tilrettelegging for kollektivtransport, 
sykling og gåing, samt restriktive tiltak mot 
bilbruk. Prosjekter som bidrar til å nå null-
vekstmålet har effekt både på klima og lokal 
luftkvalitet, så vel som redusert nedbygging 
av areal. 

Noe av ideen med bymiljøavtalene var at 
staten skulle kunne påvirke byene i en mil-
jøvennlig retning slik at de kunne oppfylle 
nullvekstmålet og belønne byer som bidro 
til dette med statlige midler til kollektiv og 
miljøvennlig byutvikling. 

I denne stortingsperioden har man imidlertid 
kommet i en paradoksal situasjon. I for-
handlinger med byene har staten vært en 
pådriver for kapasitetsøkende veiprosjekter 
inn mot byene, stikk i strid med ideen om 
nullvekstmålet. Det klareste eksempelet 
på dette var forhandlingen om Oslopakke 3 

mellom staten, Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune. Her ønsket særlig Oslo 
kommune en nedskalering for prosjektet E18 
Vestkorridoren, slik at det ikke økte kapa-
siteten for veitrafikken. Staten var i forhan-
dlingene pådrivere for det motsatte. 

Et annet eksempel er forhandlingen om 
bymiljøavtale med Trondheim kommune og 
Sør-Trøndelag fylkeskommune. Denne for-
handlingen om nullvekst i Trondheims-
området skjer samtidig med planleggingen 
av E 6 Værnes–Ranheim. Vegen planlegges 
slik at den vil gi betydelig trafikkvekst, til 
tross for nullvekstmålet. Trondheim kom-
mune har sagt tydelig ifra i sin hørings-
uttalelse til NTP: «Planlagt utvidelse av E6 
Øst mellom Stjørdal og Trondheim bør ikke 
gjennomføres før dobbeltspor på samme stre-
kning er ferdigstilt og økt frekvens på jern-
bane er i drift.»

Det er forskjell på hvilke deler av Nasjonal 
transportplan regjeringen har valgt å inn-
fri. Regjeringens statsbudsjett skryter av å 
overoppfylle den økonomiske rammen for den 
første fireårsperioden av Nasjonal transport-
plan med 9 milliarder kroner. Tallet inklu-
derer bevilgning til Nye Veier og ordningen 
med tilskudd til reduserte bompengetakster. 
Dette tilsvarer en oppfyllingsgrad på 104,5 
prosent.  Riksveginvesteringer ligger samlet 
sett 3,4 milliarder kroner over gjennom-
snittlig planramme, skriver regjeringen i 
statsbudsjettet for 2017.21 For miljøsatsin-
gen Bymiljøavtaler som skulle sikre kollek-
tivsatsing er regjeringen langt fra å innfri. 
Hele ordningen med bymiljøavtaler er sterkt 
forsinket. Regjeringen opplyser selv i stats-
budsjettet for 2017 at måloppfyllelsen på 
bymiljøavtaler for perioden 2014-2017 bare 
er på 14,4 prosent sammenlignet med mål-
setningene i Nasjonal transportplan.

Elbil og avgiftspolitikk
Norge er det landet i verden med den høyeste 
tettheten av elbiler sett i forhold til folke-
tallet. Den norske elbilpolitikken har vært en 
suksess. Norge har skapt et marked for elbil-
er og fått bilselskapene til å utvikle modeller 
med stadig lenger rekkevidde. 
Personbiler står for rundt 1/3 av utslippene 
fra norsk transport.22 En gjennomsnittsnord-
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mann gjennomfører om lag 1200 reiser i året. 
760 av disse reisene er med bil.23 Mer av 
persontrafikken bør over til kollektiv, sykkel 
og gange. Bilbruken i Norge har nådd top-
pen. Bilkilometer per innbygger har gått ned 
siden 2008. Dette har skjedd samtidig med 
urbanisering. Innbyggerne i storbyene kjører 
mindre enn landsgjennomsnittet, mens folk 
som bor inn mot byområdene kjører mer enn 
landsgjennomsnittet. Selv om flere som bor 
i randsonen rundt byene bør fases over på 
kollektiv, sykkel og gange gjennom restrik-
tive tiltak mot biltrafikk, bedre kollektiv-
tilbud og bedre arealpolitikk, så vil det også 
i framtiden være mange reiser som er avhen-
gig av personbil.

En nøkkel til den høye andelen elbiler i 
Norge sammenlignet andre land, er de høye 
norske kjøpsavgiftene på vanlige biler, som 
elbilene har fritak for. Det er når kundene 
står i butikken og skal kjøpe en helt ny bil, 
at teknologibruken i biltrafikken bestemmes 
for 15-20 år fram i tid. I Norge finnes det 2,6 
millioner personbiler (2015). I tillegg finnes 
over 450 000 varebiler, og dessuten lastebil-
er, busser osv.24 Det tar lang tid å skifte ut 
teknologien i hele bilparken. Selv om nybil-
salget av elbiler var på 14,6 prosent i 2015, 
tar det lenger tid før dette slår ut på den 
totale statistikken. Gjennomsnittlig levetid 
for en norskregistrert personbil er ca. 17 år. 
Sammensetningen av nybilsalget bestemmer 
i hvilken retning kjøretøyparken skal utvikle 
seg. Derfor er det også så viktig med en rask 
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opptrappingsplan for å sikre at vi kjøper nul-
lutslippsbiler når de skal kjøpe ny bil.

Forskningsprosjektet Tempo 201425 viste at 
i valget mellom «pisk» og «gulrot» fungerer 
«pisken» best for å endre folks transport-
vaner. Pisken innebærer i hovedsak å gjøre 
det vanskeligere eller dyrere å eie og bruke 
forurensende biler. Prosjektet viser at bedre 
og billigere kollektivtransport ikke er nok og 
ikke i seg selv gir store kutt i CO2-utslippene. 
I virkeligheten er derimot pisken og gulroten 
kombinasjoner av virkemidler. Man innfører 
bompenger parallelt med at man bedrer 
kollektivtilbudet. Man innfører høye avgifter 
på fossile biler parallelt med at elbiler un-
ntas osv. I dag er elbiler momsfrie. Innføres 
moms, kan salget av slike biler falle minst 
20 prosent. Dette fordi konkurranseforholdet 
mellom fossilbiler og elbiler forrykkes.

Forskningsprosjektet Tempo 2020 konkluder-
te med at engangsavgiften og elbilprivilegier 
har bidratt til å redusere utslippene fra nye 
biler med 40 prosent siden 2006. Siden det 
tar lang tid å bytte ut hele bilparken, vil det 
ta 15-20 år før vi ser samme effekt for hele 
bilparken. 

5 til 6 prosent av norsk vannkraftproduksjon 
er nok til å drive hele den norske bilparken 
på strøm. Dette fordi motoren i en elbil ut-
nytter 80-90 prosent av energien som tas ut 
i batteriet, til framdrift, mens forbrenning-
smotoren på sitt mest effektive utnytter opp 

mot 45 prosent.

Grafen på venstre 
side viser en mar-
kant økning i salget 
av elbiler fra rundt 
2011, de siste årene 
har veksten flatet noe 
ut. En del av forklar-
ingen er at markedet 
har ventet på nye 
modeller, men med 
mer effektiv bruk av 
kjøpsavgiftene kunne 
man fått til en ster-
kere økning enn det 
man har hatt. 



Dersom målet er å gjøre elbilen til det 
foretrukne valget for alle bilkjøpere etter 
hvert, holder det dessuten på sikt ikke å gi 
avgiftslettelser for elbiler slik man har gjort 
til nå, men man må gjøre nye fossilbiler 
dyrere. 

Stortinget har satt som mål at alle nye biler 
som selges etter 2025 skal være nullutslipps-
biler. For at det skal skje, må opptrappin-
gen av avgifter på fossile biler starte nå. Å 
vektlegge forurensing i engangsavgiften er 
dessuten viktig fordi man på lengre sikt må 
fase inn kjøpsavgifter også på elbiler, men da 
må samtidig nye fossilbiler bli dyrere, fordi 
en el-bil alltid må være klart billigere enn en 
fossilbil for alle typer biler. Innen 2021 bør 9 
av 10 nye biler som selges være nullutslipps-
biler

I 2006 startet en omlegging av kjøpsavgif-
tene for nye biler i favør av biler med lavere 
CO2-utslipp. Omleggingen med å vektlegge 
utslippene fra biler i engangsavgiften var 
støttet av et bredt flertall på Stortinget, med 
unntak av FrP som vil senke avgifter på alle 
biler. Siden flere dieselbilmodeller den gang 
var mer drivstoffgjerrige enn mange bensin-
biler, bidro dette til å forsterke den allerede 
påbegynte trenden med økt dieselbilandel i 
bilparken. Siden dieselbilene hadde høyere 

lokale utslipp og dette var et problem i flere 
norske byer, innførte den rødgrønne regjeri-
ngen i 2011 en egen avgift også på utslipp 
av NOx fra bilene, og dette er en avgift SV 
foreslår å øke videre. 

Som vi ser av statistikken under, virket av-
giftsendringene som ble innført i 2007 og som 
stimulerte til kjøp av biler med registrerte 
lavere CO2 utslipp. Selv om bilprodusentenes 
utslippstester har vist seg å være misvisende 
og mangelfulle, er det liten tvil om at en-
gangsavgiften har påvirket utviklingen av 
hvilke biler som selges og at klimagassutslip-
pene for nye biler har gått ned. Dette viser at 
engangsavgiften på bil er et effektfullt virke-
middel i miljøpolitikken. Den kommer også 
til å spille en nøkkelrolle i den videre satsin-
gen på å få ned utslippene fra personbiler og 
å sikre at elbilene vinner over fossilbilene.

De høye kjøpsavgiftene på bil er under press. 
FrPs nestleder Per Sandberg tok for eksem-
pel 18. juli 2016 i VG til orde for å fjerne 
kjøpsavgiftene og flytte de over på drivstoff, 
og i FrPs program tar man til orde for både 
reduserte kjøpsavgifter og drivstoffavgifter. 
Dersom man faser ut kjøpsavgiftene på nye 
biler, faser man samtidig ut det sterkeste 
virkemiddelet for nullutslippssatsing i 
persontransporten. 

I 
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den siste budsjettavtalen mellom regjerin-
gen og Venstre/KrF for statsbudsjettet 2017 
har Venstre sørget for at CO2-komponenten 
i engangsavgiften har blitt strammet inn, 
og det er et steg i riktig retning. Men på 
den annen side har man gitt biler med store 
motorer store skattelettelser over flere år 
(utfasing av effektkomponenten), og man 
har også gitt alle fossile biler skattelettelser 
(endring i vektkomponenten). Å gi skattelet-
telser til alle nye biler uavhengig av utslipp 
er feil vei å gå dersom man skal nå målet om 
å full-elektrifisere personbiltrafikken. En ny 
giv i miljøpolitikken ville på el-bilområdet 
vært kjennetegnet av en regjering som gjorde 
alle nye fossilbiler dyrere, slik at elbil vant 
konkurransen i alle prisklasser for nye biler.

Professor i innovasjonsøkonomi, Mariana 
Mazzucato, har argumentert for at offent-
lige myndigheters risikovilje og satsning på 
utvikling av ny teknologi har mye å si for 
evnen til å gjennomføre store omstillinger. 
Store teknologiske gjennombrudd og inno-
vasjonsprosesser har vært hjulpet frem av 
svært intervensjonistiske økonomier. Det 
er dette som må til dersom Norge skal full-
føre elbilrevolusjonen og gjøre elbil til det 
foretrukne valget for alle, ikke bare mindre-
tallet.

4.1.3: Fortsatt helseskadelig luft 
Den 7. oktober 2015 ble Norge dømt av 
Efta-domstolen for brudd på EUs luft-
kvalitetsdirektiv. Domstolen slo fast at Norge 
hadde hatt for mange dager forurenset 
luft, ikke har gjort nok for å redusere den 
helseskadelige luften, og at man underveis 
i prosessen fram mot rettsaken heller ikke 
har klart å legge fram troverdige planer for 
hva som kan få ned utslippene på sikt. Un-
dersøkelser tyder på at forurensningen neppe 
vil være redusert til et akseptabelt nivå før 
2025, skriver EFTA i dommen. Dommen falt 
etter at Norge trass i flere utsatte frister ikke 
hadde kommet med noen forpliktende plan 
med konkrete tiltak som f.eks. lavutslipps-
soner.

Noe endring har skjedd i politikken for å be-
kjempe helsefarlig luft i byene i denne stort-
ingsperioden, men initiativet har kommet fra 
Stortinget, ikke regjeringen. Regjeringen på 

sin side har brukt svært lang tid på å følge 
opp Stortingets vedtak.  

Den 17. mars 2015 vedtok Stortinget enstem-
mig følgende, etter forslag fra Arbeiderparti-
et, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Ven-
stre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet 
De Grønne: 
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til 
å opprette lavutslippssoner».

En lavutslippssone er noe en kommune skal 
kunne innføre for å begrense miljøulemper 
fra vegtrafikken. I en lavutslippssone kan 
forurensende kjøretøyer med skadelig 
eksosutslipp avgiftsbelegges, slik at 
utslippene går ned.

Mange kommuner har altså ønsket å 
opprette lavutslippssoner i kampen mot luft-
forurensingen. Da regjeringen ble bedt om 
å legge fram en lovhjemmel for lavutslipps-
soner, lot oppfølgingen vente på seg. Til slutt 
vedtok Stortinget lovendring på bakgrunn av 
et representantforslag fra Arbeiderpartiet. 
Det skjedde 3. juni 2016. 

I juni 2016 sendte Samferdselsdepartementet 
et forslag om sentral forskrift om gebyr-
baserte lavutslippssoner for biler på høring. 
Dessverre førte høringsutkastet til nye 
problemer. I høringsutkastet sto det nemlig 
at gebyrbaserte lavutslippssoner ikke kunne 
innføres i samme geografiske område som 
det var innført miljødifferensierte bompen-
getakster. Dermed presterte samferdsels-
departementet å utarbeide en forskrift som 
ikke kunne brukes for eksempel i Oslo, en av 
byene der innbyggerne sliter med luft-
forurensing. 

Forskriften som ble sendt på høring la des-
suten bare opp til at lavutslippssoner kun 
skulle begrense bruken av biler som går på 
diesel eller biodiesel. Dette var i strid med 
Stortingets enstemmige innstilling hvor det 
heter at «lovhjemmelen vil gjelde norske og 
utenlandske kjøretøy som blir drevet frem 
med motor, herunder personbil, varebil, buss, 
lastebil, moped og motorsykkel». Resulta-
tet av rotet var at forskriften måtte på ny 
høring.
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Først den 20. desember 2016 kom 
beskjeden fra regjeringen om at de had-
de vedtatt forskriften som gir kommuner 
anledning til å gebyrlegge biler i områder 
med dårlig luftkvalitet, hvis kommunene 
kan dokumentere at tiltaket vil gi en forbe-
dret luftkvalitet. Veilederen til forskriften 
er ennå ikke klar og regjeringen varsler at 
den kan komme i januar. Kommunene må 
selv fastsette lokal forskrift. Kommunen må 
dokumentere at det finnes et lokalt luftforu-
rensningsproblem som vil kunne løses ved 
innføring av en lavutslippssone, og innhente 
samtykke fra Statens vegvesen i regionen. 
En slik lokal forskrift skal sendes på høring, 
for å få innspill til hvordan lavutslippssonen 
skal være. Dette vil ta tid, og det er lite sann-
synlig at byene kan ta i bruk lavutslipps-
soner allerede i vinter. Det vil evt skje fra 
senvinteren i mars/april. Men da er ikke 
luftforurensningen et like stort helseproblem 
lenger. 

Regjeringens trege håndtering gjør at byene 
sannsynligvis gå nok en vinter i møte uten 
å kunne innføre lavutslippssoner. Det betyr 
at Høyre-FrP-regjeringen i de fire vintrene 
de har styrt ikke har gitt byene det viktigste 
verktøyet de har etterspurt.

4.1.4: Utslippsfest i oljeindustrien
Oljeindustrien har hatt den sterkeste vek-
sten i utslipp siden 1990. Her har veksten 
vært på over 80 prosent. Dette til tross for 
at vi i 1991, som første land i verden, inn-
førte en CO2-avgift. Avgiften har bidratt til å 
redusere veksten i utslippene, men ikke til å 
redusere utslippene. 

Dessuten kommer det aller meste av ut-
slippene når oljen og gassen forbrennes, ikke 
under produksjon. I Johan Sverdrup-feltet 
i Nordsjøen, som ble vedtatt bygget ut av 
stortingsflertallet (mot SV og MDGs stem-
mer) i 2015, ligger det olje og gass som vil 
gi et utslipp på 889 millioner tonn CO2. Det 
tilsvarer 16 ganger det årlige totale norske 
utslippet. 

I Barentshavet sørøst er det anslått at det 
ligger olje og gass som gir et utslipp på 800 
millioner tonn CO2.
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Vi har funnet for mye
Verdens ledende klimaforskere har slått fast 
at verden ikke kan utvinne alle oppdagede og 
økonomisk drivbare fossile funn. Det vil gi et 
utslipp av klimagasser som gjør at tempera-
turen vil stige langt mer enn 2 grader celcius. 

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har 
tidligere i et av sine scenarier anslått at 2/3 
av de oppdagede ressursene av kull, olje og 
gass må bli liggende. Samtidig sier de at det 
fortsatt vil være behov for olje og gass også 
et godt stykke inn i fremtiden. Det er disse 
scenariene oljeindustrien bruker når de skal 
legitimere sine krav om nye leteområder. Det 
som ofte ikke sies i forbindelse med disse 
scenariene, er at det er stor sjans for at vi 
mislykkes i klimakampen dersom vi ikke 
legger opp til langt større utslippskutt enn 
scenariene gjør. IEA anslår selv at det er 50 
prosent sjans for at temperaturøkningen blir 
høyere enn 2 grader med dette scenariet. 

I september 2016 kom en ny rapport fra 
organisasjonen Oil Change International.27 
Denne går lenger enn tidligere rapporter 
og sier det ikke holder å la oppdagede, men 
foreløpig ikke igangsatte fossile utvinning-
sprosjekt bli liggende. De konkluderer med 
at også en del felt som alt er satt i drift må 
avsluttes før tiden om vi skal ha sjans til å 
nå målet om 1,5 eller maks 2 graders 
oppvarming. De potensielle klimagass-
utslippene fra olje, kull og gass i felt som 
drives i dag vil gi oss en temperaturøkning 
på mer enn 2 grader. 

Skal vi klare å holde oss til maksimalt 1,5 
graders oppvarming, holder det ikke å kun 
gå løs på kullproduksjonen. Reservene som 
finnes i olje- og gass feltene vil alene gi oss 
mer enn 1,5 graders oppvarming. 
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Oil Change Internationals rapport anbefaler 
at:
• Det ikke settes i gang noen nye fossile 

prosjekter, hverken utvinning eller nye 
infrastrukturprosjekt for å frakte fossil 
energi gjennom.   

• Noen olje og gassfelt, samt kullgruver, 
først og fremst i rike land stenges før de 
er tømt. 

• Det gis finansiell støtte til fossilfri ut-
vikling i fattige land.

Dette betyr ikke at man skal stanse fossil 
energiproduksjon over natten. Myndigheter 
og næringsliv bør gjennomføre en planlagt og 
kontrollert avvikling av fossil industri som 
sikrer rettferdighet for de som jobber i denne 
industrien og de samfunn som er avhengig av 
den. 

Med den nødvendige nedgangen i fossil 
energiproduksjon de neste årene, frigjøres 
ressurser slik at satsingen ren energi kan 
økes og øke antall jobber i energisektoren. 

Karbonbudsjettet som det er tatt utgang-
spunkt i i grafen under, gir 66 prosent sjans 
for å begrense temperaturøkningen til 2 
grader celcius og 50 prosent sjans for å nå 
målet om 1,5 grader celcius. For å nå målene 
må henholdsvis 68 eller 85 prosent av de 
kjente fossile energikildene bli liggende. 

Om lag 30 prosent av de kjente reservene i 
kull, olje og gassfelt er i felt som er i drift. 

Oljeindustrien trumfer alle 
miljøfaglige advarsler mot oljeboring 
i sårbare områder
I forbindelse med utlysninger av oljeblok-
ker i de ordinære konsesjonsrundene og i de 
såkalte utlysningsrundene under «Tildeling i 
forhåndsdefinerte områder» (TFO), gjennom-
føres det offentlige høringer der regjeringen 
innhenter råd fra sine miljøfaglige eksperter 
i Miljødirektoratet (Tidligere SFT, Klima- og 
forurensningsdirektoratet og Direktoratet for 
naturforvaltning), Havforskningsinstituttet 
og Polarinstituttet, samt miljøorganisasjoner 
og andre. Rådene de får spenner fra alt til 
hvilke hensyn som må tas ved eventuelle til-
latelser til leteboring og produksjon, til rene 
advarsler mot å sette i gang oljevirksomhet i 
enkelte områder. 

De rødgrønne sørget i sin tid for at rådene 
som kom fra regjeringens egne under-
direktorat ble gjort offentlig kjent, noe de 
ikke var før 2006. Naturvernforbundet har 
på bakgrunn av dette sett på i hvor stor grad 
de ulike regjeringene har fulgt advarslene 
mot oljeboring eller ikke.28 

• Bondevik 2-regjeringen fulgte 30 prosent 
av advarslene mot oljeboring i sårbare 
områder 
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• De rødgrønne fulgte 20 prosent av ad-
varslene 

• Dagens regjering har ikke fulgt en eneste 
av advarslene. De har så langt oversett 
absolutt alle advarsler mot oljeboring i 
sårbare områder ved utlysning gjennom 
de ulike konsesjonsrundene. 

Forsøk på å flytte iskanten
Barentshavet er et svært produktivt havom-
råde, og videre et svært viktig område for 
mange fiskearter, som både gyte-, oppvekst- 
og leveområde. Området rundt iskanten er 
et spesielt produktivt økosystem i Barent-
shavet. Når isen smelter og trekker seg til-
bake utover sommeren, skapes det spesielle 
forhold som gir høy planktonproduksjon. Fisk 
som nyttiggjør seg av iskantproduksjonen er 
i hovedsak lodde og polartorsk. Dette områ-
det tiltrekker seg også store mengder sjøfugl 
og sjøpattedyr, og i tillegg benytter mange 
sjøpattedyr sjøisen i forbindelse med hvile og 
fødsler. Flere av disse sel- og hvalartene og 
mange av sjøfuglartene står på den norske 
rødlista. Det er kombinasjonen av høyt 
biologisk mangfold og høy produksjon gjør 
området særlig verdifullt.

Iskantsonen nord i Barentshavet er ett av 
områdene regjeringen vil åpne for oljevirk-
somhet, til tross for advarslene fra regjerin-
gens egne fagdirektorat. Sammen med Polar-
fronten er iskantsonen definert som særlig 
verdifulle områder med svært høy sårbarhet 
for påvirkning i forvaltningsplanene for disse 
havområdene. En oljeulykke her vil kunne 
ha dramatiske, og i verste fall irreversible, 
konsekvenser. 

Kystverket er helt klare på at det ikke finnes 
teknologi for å fjerne oljesøl fra islagte 
områder. Allikevel velger regjeringen å 
tillate oljevirksomhet i et sårbart og verdfullt 
område hvor det er stor sjans for is. 

Vinteren 2015 kom regjeringen med en delvis 
oppdatering av forvaltningsplanen for Bar-
entshavet hvor de forsøkte å komme med en 
ny definisjon av grensene for hvor iskanten 
går. Med SV i førersetet sendte Stortingets 
flertall (alle unntatt H og Frp) meldingen i 
retur til regjeringen og ba dem sette i gang 

en skikkelig oppdatering av forvaltning-
splanen for Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten. Høyre-FrP-regjeringen har 
i sin stortingsperiode ikke levert en eneste 
gjennomarbeidet forvaltningsplan for et 
havområde som Stortinget har kunnet be-
handle. Dette til tross for at for eksempel 
forvaltningsplanen for Norskehavet var plan-
lagt oppdatert i 2014. 

Til tross for at regjeringen i sin regjering-
serklæring skriver følgende: «Det skal ikke 
åpnes for petroleumsvirksomhet eller kon-
sekvensutredes i henhold til petroleumsloven, 
i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverk-
settes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, 
iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene jf 
samarbeidsavtalen.», ble det tildelt blokker 
innenfor og nær iskantsonen i 23. konse-
sjonsrunde. 

Dette bruddet er så alvorlig at en gruppe 
med miljøorganisasjoner har gått til søksmål 
mot staten på bakgrunn av tildelingene i 23. 
konsesjonsrunde. 

24. konsesjonsrunde
Høsten 2016 startet Høyre-FrP-regjeringen 
opp 24. konsesjonsrunde som har som mål 
å tildele nye leteområder til oljeselskapene. 
Første ledd i en konsesjonsprosess er at olje-
selskapene inviteres til å nominere områder 
de ønsker skal kunne tildeles til oljeboring. 

Igjen viste regjeringen hvor lavt prioritert 
forvaltningsplanene for havområdene er i 
deres bevissthet. Regjeringen hadde tatt med 
områder som i forvaltningsplanene er vedtatt 
unntatt petroleumsvirksomhet fordi de er 
definert som «særlig sårbare og verdifulle». 
Oljeselskapene kunne altså foreslå oljeboring 
i slike områder i 24. konsesjonsrunde. Olje-
selskapene kunne også foreslå oljeboring i et 
marint verneområde ved Jæren.

Samarbeidspartiet Venstre kalte invitas-
jonen til nominasjon for en «krigserklæring». 
Praksisen var stikk i strid med tidligere 
konsesjonsrunder. Dersom man sammen-
ligner vilkårene for 24. konsesjonsrunde med 
de andre konsesjonsrundene, finner man at 
vilkåret om å unnta de særlig verdifulle og 
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sårbare områdene var fjernet. Regjeringen 
måtte love at det ikke skulle deles ut blokker 
i disse områdene.

Oljeutbygginger forlenger olje-
alderen og trenerer norske klimamål
Oljeindustrien er den sektoren som har dre-
vet utslippsøkningen i Norge i mange år, og 
grunnen til dette er at mange av oljefeltene 
bygges ut til å drives med fossil gass.

En av de største oljepolitiske beslutningene 
denne storingsperioden var utbyggingen av 
Johan Sverdrup-feltet, et av de aller største 
oljefeltene i norsk historie med en levetid på 
50 til 70 år. Stortinget hadde flere ganger 
slått fast at det er et mål at feltene på Ut-
sirahøyden bygges ut med kraft fra land. Da 
utbyggingsplanene for Johan Sverdrup ble 
levert staten i februar 2014, viste det seg at 
bare deler av kraftbehovet til Johan Sver-
drup og de omkringliggende feltene skulle 
dekkes med kraft fra land og at resten skulle 
dekkes med forurensende gassturbiner. 
Planene ville øke norske klimagassutslipp 
betydelig. Gjennom et representantforslag 
fra SV ble regjeringen tvunget av oppo-
sisjonen på Stortinget til å endre på planene, 
selv om tidsplanen for å få på plass utslipps-
fri kraftforsyning til alle utbyggingene på 
Utsira-høyden dessverre ikke er stram nok 
til å sikre at Norges klimamål for 2020 nås. 

Regjeringen har i denne stortingsperioden 
ikke kommet med ett eneste forslag av be-
tydning om å kutte klimagassutslippene i 
oljeindustrien.  Man har for eksempel så 
langt ikke stilt krav til Statoil om utslipps-
fri kraftforsyning ved den planlagte Johan 
Castberg-utbyggingen. Regjeringens tilbake-
holdne holdning til klimakrav blir begrunnet 
med at Norge ikke skal ha egne klimamål 
for oljeindustrien, siden de er en del av EUs 
kvotemarked. Ulempen med en slik holdning 
er blant annet at når man investerer i oljeut-
bygginger, så investerer man i infrastruktur 
som kan stå i mange tiår og under mye stren-
gere klimaregimer enn det EUs kvotesystem 
i dag klarer å ha på plass. Dette har vært en 
sentral begrunnelse for hvorfor mange 
partier ønsker utslippsfri utbygging.

4.1.5: Norge i verden
Norge har lenge hatt en høy stjerne inter-
nasjonalt for arbeidet vi gjør i ulike miljøfor-
handlinger, som for eksempel klima-
forhandlingene. Bevilgningene til bevaring 
av regnskog som de rødgrønne kom med un-
der klimaforhandlingene på Bali i 2007 var 
viktige for å få fremdrift i forhandlingene. 

Norge har sammen med andre rike land i 
klimaforhandlingene vært med på å love 100 
milliarder dollar pr år innen 2020 til kli-
matiltak i fattige land. Løftet har vært svært 
viktig for å bygge tillit mellom rike og fattige 
land i internasjonalt klimasamarbeid. Norges 
opptrapping av klimainnsatsen for å bidra til 
at verden når målet innen 2020 har tidlige 
blitt vurdert som svært positiv av aktører 
som Cicero og World Resources Institute.29

Norges arbeid for å sikre energi til verdens 
fattige har også vært et viktig bidrag. Om 
lag 1,4 milliarder mennesker lever i dag uten 
tilgang på elektrisitet. Elektrisitet trengs 
til alt fra å i leselys til lekser, drive kuvøser 
på sykehus eller oppbevare livsviktige me-
disiner kjølig, og elektrisitet kan bidra til å 
utvikle næringsliv og arbeidsplasser.

Kutt i støtten til energitiltak for de 
fattige og kutt i støtten til bevaring 
av regnskog
Den rødgrønne regjeringen satte i sin tid i 
gang en større satsing på fornybar energi i 
bistanden. 

Satsingen på fornybar energi i fattige 
land har blitt betydelig kuttet under 
Høyre-FrP-regjeringen. I sine alternative 
budsjett har SV ligget betydelig over regjer-
ingen i alle år. 

I 2007 annonserte den daværende regjeri-
ngen at Norge skulle bruke inntil 3 mrd kr 
årlig på bevaring av regnskog. Dette ble også 
en del av det første klimaforliket. Også her 
har det vært kuttet de siste årene, til tross 
for den sterke støtten regnskogsatsingen har 
hatt i Stortinget. Tabellen under viser bevil-
gningene til ulike klima og energitiltak over 
Utenriksdepartementets budsjett siden 2014, 
inkludert forslaget fra den rødgrønne regjeri-
ngen høsten 2013. 
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Det har vært en viss økning i bevilgningene 
til Norfund, men på langt nær nok til å dekke 
opp for kuttene i støtten til fornybar energi. 
I tabellen over har vi kun tatt med de 
bevilgningene til Norfund som er relevante 
for klima. 

Klima- og miljøposten inneholder blant annet 
bevilgninger til FNs grønne klimafond som 
ble opprettet gjennom klimakonvensjonen. 
Fondet skal være hovedkanal for storskala 
multilateral finansiering av ulike klima-
tiltak, både utslippsreduksjoner og klima-
tilpasning. Dette er noe av grunnen til 
økningen i 2015. 

4.1.6: Det manglet handling, ikke 
ord om et forsterket klimaforlik
Etter at regjeringserklæringen kom høsten 
2013 har det ikke manglet på store ord og 
forsikringer om at regjeringen og støttepar-
tiene skal forsterke klimaforliket, og at de 
allerede er i gang med det. 

12. desember 2013: Tidligere klima- og 
miljøminister Tine Sundtoft: «Med dette 
budsjettet starter regjeringen arbeidet med å 
forsterke klimaforliket»

Tidligere miljøpolitisktalsmann Oscar Grim-
stad (Frp): «Vi kan få den reduksjonen som 
står i klimaforliket. Vi har også sagt at vi 
skal forsterke det»

18. desember 2013: Statsminister Erna Sol-
berg: «Vi (har) sagt at vi skal forsterke klima-
forliket»

12. februar 2014: Tine Sundtoft: «vi har sagt 
at vi skal forsterke klimaforliket»

4. mars 2014: Brev til Stortinget, Tine Sund-
toft: «Arbeidet med å følge opp og forsterke 
klimaforliket har høy prioritet.»

7. oktober 2014: Erna Solberg: «Vi har 
signalisert nye tiltak som vi kommer til å 
gjennomføre for å forsterke klimaforliket»

5. desember 2014: Nikolai Astrup: «Vi har 
levert på å forsterke klimaforliket, vi er i 
gang»

11. februar 2015: Erna Solberg: «Vi har for-
sterket klimaforliket»

20. mai 2016: Klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen: «Regjeringen fører en ambisiøs 
klimapolitikk og forsterker klimaforliket.»

For de fleste betyr en forsterkning av kli-
maforliket at utslippene av klimagasser går 
ned mer enn man tidligere har vært enige 
om. Utslippsveksten, kuttene i støtten til 
fornybar energi i utviklingsland, bevaring av 
regnskog, en vekst i drivstoffavgiftene som 
har vært lavere enn fallet i bensin- og die-
selpris, nedskjæringene på viktige klimainn-
satsområder internasjonalt og en uhemmet 
tildeling av sårbare områder til oljeindus-
trien, som vil gi oss høye utslipp i mange år 
fremover er ingen forsterkning av klimafor-
liket. Tvert imot. Norsk innsats i kampen 
mot klimaendringene er svekket de siste tre 
årene. 
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Tiltak for klima og 
miljø i statsbudsjettene, 
millioner kroner

2014 
Rødgrønt 
forslag

2014 2015 2016 2017 2017 
(etter 
avtalen)

Endring

Klima- og 
skogsatsningen

2932 2794 2819 2674 2709 2784 -148

Norfund 
klimainvesteringer

442 461 555 562 562 562 120

Fornybar energi 1407 1330 806 470 470 495 -912

Klima og miljø 168 199 871 847 767 767 599

Totale 
klimabevilgninger

4949 4784 5051 4553 4508 4608 -341



4.2: ER DET KLASSISKE 
NATURVERNET STYRKET? 

4.2.1: Det har blitt lettere å bygge 
ned natur
I det tidligere omtalte intervjuet med 
Naturvernforbundets medlemsblad sa Erna 
Solberg i tillegg til at det trengs en ny giv 
i miljøpolitikken: «Under dagens regjering 
(de rødgrønne, vår anmerkning) har klassisk 
naturvern blitt nedprioritert. Det går sakte 
med vern av skog, selv om skogeierne har 
tilbudt store arealer.».

Skal fjordene være søppelplasser?
Den største naturvernsaken i denne perioden 
har vært spørsmålet om å dumpe gruveavfall 
i Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Rep-
parfjorden i Finnmark. 

I april 2015 ga regjeringen tillatelse til å 
bruke Førdefjorden i Sogn og Fjordane som 
avfallsplass for gruveindustrien. Norge er et 
av få land som fortsatt dumper gruveavfall 
i sjøen. Ikke bare det, vi jobber også gjen-
nom internasjonale fora for at dette skal bli 
en metode som tillates i flere land. Vi gjør 
det vi kan for å forhindre at internasjonale 
miljøavtaler vi er en del av skal stanse slik 
skadelig virksomhet. 

Førdefjorden er en nasjonal laksefjord. Det 
betyr at fjorden er viktig for villaksen og at 
det er satt sterke begrensninger på hvilken 
aktivitet som tillates. Det var ikke til hinder 
for etablering av et sjødeponi med finmalte 
partikler rett utenfor grensene av den nasjo-
nale laksefjorden. 

Da Miljødirektoratet ble spurt om å komme 
med rene miljøfaglige råd i saken, advarte de 
mot gruvedeponiet. De fryktet dette ville gå 
utover livet i fjorden og fiskeslag som er truet 
av utryddelse. Havforskningsinstituttet, 
Fiskeridirektoratet og samtlige miljø-
organisasjoner gikk også mot planene. 

Lenger nord i landet, i Repparfjorden i Fin-
nmark, som også er en nasjonal laksefjord, 
har regjeringen godkjent reguleringsplanen 

som åpner for å dumpe avfallet i fjorden. 
Advarslene har også her kommet fra blant 
andre Havforskningsinstituttet. Allikevel ga 
regjeringen den endelige utslippstillatelsen i 
desember 2016. Dette er på tvers av råd fra 
en samlet miljøbevegelse og et nærmest en-
stemmig Sameting hvor kun Frp stemte for å 
etablere et sjødeponi. Selv Høyre stemte mot 
i Sametinget. 

Flytting av makt ga økt nedbygging 
av naturen
Under diskusjonen om opprettelsen av Mil-
jøverndepartementet på slutten av seksti-
tallet, ble det diskutert muligheten av å gi 
departementet like stort ansvar for våre 
naturressurser som Finansdepartementet 
har for økonomien. Det skjedde ikke. Men 
Miljøverndepartementet fikk et svært viktig 
ansvar i å være øverste myndighet for for-
valtningen av arealene våre. Det innebar at 
departementet både kunne foreslå vern av 
områder, men også være de som avgjorde om 
en utbygging kunne gjennomføres eller ikke, 
dersom det ble diskusjon om utbyggingen 
kunne være i strid med ulike miljømål. Det 
finnes unntak fra dette, som for eksempel i 
kraftutbyggingssaker, hvor det er Olje- og 
energidepartementet som er ankeinstans og 
har siste ord. 

Som vi har sett, er det våre arealinngrep 
som i dag har mest å si for våre planter og 
dyr. Noe av det første den blåblå regjeringen 
gjorde da den tiltrådte var å flytte plan-
avdelingen i Klima- og miljødepartementet 
til Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet. De fjernet altså et av de viktigste 
ansvarsområdene til Klima- og miljø-
departementet. Dette var en klar svekkelse 
av departementet. 

I tillegg til å flytte ansvaret for bruken av 
arealene i Norge bort fra Miljøverndeparte-
mentet til Kommunal- og moderniseringsde-
partementet, ga regjeringen også beskjed til 
landets fylkesmenn om at det skulle sendes 
færre statlige innsigelser på utbyggingsplan-
er i kommunene. Muligheten for å fremme 
statlig innsigelse mot utbygginger er et 
viktig verktøy som fylkesmennene har for 
å kunne påse at saker som avgjøres lokalt 
ikke bryter med for eksempel nasjonale eller 
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internasjonale miljømål. Det ble videre gitt 
beskjed om at ved behandling av innsigelser 
skulle det legges stor vekt på hva de lokale 
styresmaktene hadde vedtatt, selv om dette 
var i strid med nasjonale miljømål. Hver for 
seg kan de mange utbyggingssakene synes 
små og ubetydelige. Da er det heller ikke så 
rart at kommuner ofte kan gå inn for utbyg-
gingen. Men nettopp derfor er det viktig at 
man har et system som sikrer at noen ser 
helheten i de utbyggingene som skal foregå. 
Og som sikrer at dette skjer på en så skån-
som måte som mulig. 

Utfallet av saker departementet har behan-
dlet har endret seg tydelig etter regjer-
ingsskiftet i 2013. Planene blir oftere enn før 
godkjent i samsvar med kommunens vedtak. 

Under er noen eksempler på saker der Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet har 
gått imot miljømyndighetenes uttalelser: 

A: Tillatelse til boligbygging gir omfattende 
klimautslipp i Oppegård kommune: 
Oppegård kommune ønsket å bygge 110-115 
boliger i et nytt område uten eksisterende 
infrastruktur. Fylkesmannen i Oslo og Aker-
shus fremmet innsigelse til planen fordi det 
manglet god kollektivdekning, noe som vil gi 
store klimagassutslipp som følge av at folk 
blir avhengige av å bruke bilen. Klima- og 

miljøministeren hadde samme oppfatning, og 
skrev følgende i sitt brev av 14. januar 2015, 
til Kommunal- og moderniseringsministeren: 
Klima- og miljødepartementets samlede 
vurdering er at kommunens forslag til plan 
ikke er i overensstemmelse med norsk kli-
mapolitikk og norske klimamålsettinger, og at 
det ikke foreligger vektige grunner som tilsier 
at Oppegård kommune har behov for å bygge 
ut/endre planområdet i det omfang som er 
foreslått. 

Tross alle innsigelsene og Klima- og 
miljødepartementets syn, ga Kommunal- og 
moderniseringsministeren 30. juni 2015 Op-
pegård kommune klarsignal til utbyggingen. 

B: Godkjenning av ny vegtrasé for E8 i 
område med store naturkonflikter i Troms: 
Kommunal- og moderniseringsministeren ga 
grønt lys til utbygging av E8 i Tromsø kom-
mune, tross en rekke innsigelser fra Statens 
vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og 
Fylkesmannen. Innsigelsene var begrun-
net i store samfunnsmessige kostnader for 
brukerne av veien, fredede fangstgroper for 
villrein og naturmangfold. Innsigelsene ble 
ikke tatt til følge. Traséen kommunal- og 
moderniseringsministeren godkjente kommer 
blant annet i konflikt med en truet natur-
type (åpen låglandskildemyr), og viktige 
kvartærgeologiske forekomster. 
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C: Tillatelse til nedbygging av et område med 
verdifull matjord i Vestby kommune: 
20. desember 2013 ga Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet tillatelse til 
at et 70 dekar stort jordbruksområde i Vest-
by kunne nedbygges. Både fylkesmannens 
miljøvernavdeling og landbruksavdeling var 
kritiske til tiltaket, som legger beslag på 
meget god matjord, gir økte klimagassutslipp 
og strider mot rikspolitiske bestemmelser for 
kjøpesentre og gjeldende fylkesdelplan for 
handel. 

Nedbygging av matjord
Presset mot matjorda er økende, både i 
Norge og ellers i verden. Byene er ofte plas-
sert i områder med de beste matjord-
ressursene. Grunnen er åpenbar, det var her 
det var enklest å skaffe seg et utkomme. 

Om lag 3 prosent av Norges landareal er 
egna til dyrking av mat. Dette er det viktig 
å ta vare på. Det tar om lag 1000 år å bygge 
opp et par cm matjord. 

I tillegg finnes over en fjerdedel av verdens 
arter i jordsmonnet. Jord spiller en 
nøkkelrolle i tilgangen på rent vann, og i å 
forhindre katastrofer som flom og tørke. På 
landområdene utgjør jordsmonnet det største 
karbonlagret, og vern om jord kan bidra 
til en bedre tilpasning til klimaforandring-
er. Vedlikehold eller forbedring av verdens 
jordressurser er viktig for at menneskenes 
behov for vann- og 
matsikkerhet blir 
oppnådd.

Krav om nye arealer 
til boliger, veier og 
næringsutvikling 
må balanseres mot 
behovet for jord-
vern. Under den 
rødgrønne regjer-
ingsperioden gikk 
omdisponeringen av 
matjord til utbyg-
gingsformål ned. De 
siste årene har dette 
økt igjen. 

Derfor har Stortinget skjerpet målet om å 
redusere nedbyggingen av matjord. 
I forbindelse med behandlingen av jordvern-
strategien høsten 2015 vedtok Stortinget 
følgende: Stortinget fastsetter det årlige målet 
for omdisponering av dyrka mark til 4 000 
dekar.  Stortinget ber regjeringen sørge for at 
målet nås gradvis innen 2020.

Subsidier til hogst i inngrepsfri 
natur
Naturområder uten inngrep kan ha høyere 
rikdom av plante- og dyrearter enn andre 
områder. Slike områder viser seg ofte også å 
være viktige leveområder for dyr. Derfor har 
det vært viktig at det i utbyggingssaker blir 
tatt hensyn til om områdene er uten inngrep 
eller ikke. Terskelen for å bygge ut i områder 
uten inngrep har vært høyere. I regjering-
splattformen skriver regjeringen imidlertid: 
Regjeringen vil avvikle «inngrepsfrie natu-
rområder» (INON) som verktøy i arealpoli-
tikken. Dette betyr at regjeringen gjør det 
lettere å hogge i verneverdige skogsområder, 
bygge skogsbilveier inn i dem og tillate andre 
utbygginger.  

Tidligere var det ikke lov å gi statlige 
subsidier til bygging av skogsbilveier i 
områder uten større tekniske inngrep. Dette 
har regjeringen endret og det kan nå gis 
støtte til hogst av skogsområder med store 
verdier for naturmangfold, klima og frilufts-
liv, men hvor det er ulønnsomt å hogge. 
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I statsbudsjettet for 2015 ble tilskuddet til 
bygging av skogsbilveger økt med 10 million-
er. Dette er miljøødeleggende subsidier som 
Norge er blitt anbefalt å fjerne av OECD, og 
som Norge har som målsetning å fjerne ifølge 
konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), 
gjennom de såkalte Aichimålene.

Barskogvern
I skogen bor om lag halvparten av de truede 
plantene og dyrene i Norge. Vern av skog er 
helt avgjørende for å ta vare på disse. Ved 
fremleggelsen av det siste statsbudsjettet fra 
de rødgrønne, høsten 2013 ble det bevilget 
331 millioner kroner. Det ble i tillegg lovet en 
årlig opptrapping på 100 millioner årlig frem 
til og med 2017. Hadde denne planen blitt 
fulgt, skulle det vært bevilget 631 millioner 
kroner til barskogvern i 2017. Det ble det 
ikke. Bevilgningen ble på 442 millioner. 

Etter at Høyre-FrP-regjeringen i høst la frem 
sitt siste budsjettforslag før valget 2017, ser 
vi hvordan regjeringen har prioritert. Det 
er lett å slå fast at de ikke har holdt løftene 
om å styrke skogvernet og det klassiske 
naturvernet. Høyre og Frp har i flere år 
foreslått å kutte bevilgningene, de årene 
bevilgningene allikevel har økt har det 
kommet som en følge av at Venstre og Krf 
har presset gjennom høyere bevilgninger. 

I grafen til høyre ser vi resultatet for bar-
skogvernet dersom SV hadde sittet i reg-
jering i grønt, regjeringens forslag i blått 
og forliket mellom regjeringspartiene og 
støttepartiene i svart. Etter fire år med 
Høyre-FrP-regjering har bevilgningene til 
skogvern økt med litt over 
100 millioner kroner. Det er 
betydelig mindre enn det som 
ble lovet av de rødgrønne.  

200 år før vi har tatt 
vare på de mest utryd-
ningstruede plante- og 
dyreartene i Norge
Som vi så tidligere, har 
Norge totalt 2355 arter som 
er vurdert som truet. Av de 
truede artene er 241 arter 
kritisk truet, 879 sterkt truet, 

og 1235 sårbare. 

Gjennom Naturmangfoldloven, som ble frem-
met av den rødgrønne regjeringen og vedtatt 
av Stortinget i 2009, har myndighetene fått 
et verktøy som skal sikre truede planter, dyr 
og naturtyper. 

I Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om 
Natur for livet – Norsk handlingsplan for 
naturmangfold31 ble det et samlet Storting 
som viste til at det var behov for å prioritere 
ca. 400 plante- og dyrearter. Dette kom frem i 
utredninger fra Direktoratet for naturforvalt-
ning i forkant av at Naturmangfoldloven ble 
vedtatt. Stortinget sa også at det hastet med 
å komme i gang med å ta i bruk de nye mod-
erne, dynamiske og treffsikre virkemidlene 
for å stanse tapet av naturmangfold. 

Det er i dag vedtatt å prioritere 13 arter. De 
åtte første prioriterte artene ble vedtatt av 
Kongen i statsråd 20. mai 2011. Den sittende 
regjeringen har prioritert 5 truede planter og 
dyr, samt en naturtype. Ifølge miljø-
organisasjonen Sabima, vil det ta over 200 år 
før Norge har klart å prioritere de 400 artene 
Stortinget har ment det hastet med å priorit-
ere og vedta handlingsplaner for. 

Det er også verdt å merke seg at regjeringen 
delvis har avprioritert en art, svarthale-
spove. Tidligere skulle den tas vare på over 
hele landet, men den sørlige underarten ble 
avprioritert av tidligere Klima- og miljømin-
ister Tine Sundtoft etter protester fra bønder 
på Jæren. 
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Disse artene er i dag prioritert å ta vare på:
Pattedyr: fjellrev
Fugler: dverggås og svarthalespove 
(den nordlige underarten)
Insekter: elvesandjeger, eremitt og klippe-
blåvinge
Planter: dragehode, honningblom, rød skog-
frue, svartkurle, skredmjelt, dvergålegras og 
trøndertorvmose

Naturmangfoldloven gir også mulighet for å 
gi enkelte naturtyper ekstra beskyttelse som 
utvalgte naturtyper. Dette kan være 
naturtyper som er truet eller på 
annen måte er viktige for å ta 
vare på naturmangfoldet. I 
Norsk rødliste for naturtyper 
utgitt av Artsdatabanken er 
40 naturtyper kategorisert 
som truet. 31 naturtyper 
er kategorisert som nær 
truet. Kongen i statsråd 
kan etter naturmangfold-
loven gi spesielt verdifulle 
naturtyper status som utval-
gt naturtype gjennom forskrift. 
I 2011 ble fem naturtyper vedtatt 
som utvalgte naturtyper. Etter val-
get har det kommet en ekstra naturtype 
det skal satses ekstra på for å ivareta, kyst-
lynghei. 

Dette er våre utvalgte naturtyper så langt: 
Slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, kalk-
lindeskog, hule eiker og kystlynghei. 

Da Naturmangfoldloven ble vedtatt 9. juni 
2009 sa daværende stortingsrepresentant for 
Høyre, Peter Skovholt Gitmark: «I Artsdata-
bankens rødliste finnes det nesten 4000. Av 
disse er om lag 2000 truet. Jeg vil fremheve 
at det er svært nødvendig med et raskt tempo 
i utvelgelsen av prioriterte arter og utvalgte 
naturtyper, slik at disse virkemidlene får en 
reell betydning.». Uttalelsen står i grell kon-
trast til regjeringens sommel i saken.

Blyhagl tillatt på ny
I 2005 fikk Norge et totalforbud mot bly-
hagl. Dette ble innført på grunn av foru-
rensningsfaren ved å spre bly i naturen og 
helseskadene av å spise kjøtt som kunne 
være forurenset av bly. Siden den gang har 

forskningen på området blitt stadig tydeli-
gere på skadevirkningene, både for natur 
og helse. Gjennom et representantforslag i 
Stortinget fikk Arbeiderpartiet med seg 
regjeringen på å oppheve forbudet. Vedtaket 
om å tillate blyhagl innebærer økte miljø-
trusler fra blyforurensing i norsk natur. 
Dette skjedde til tross for sterke advarsler fra 
helse- og miljøfaglig hold. Det skjedde des-
suten på tross av at Norge har et mål om at 
utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer skal 
stanses innen 2020. Bly er ett av stoffene som 

omfattes av målet. Da saken ble debat-
tert i Stortinget sommeren 2016 

uttalte klima- og miljøminister 
Vidar Helgesen: «Det er klart 

at enhver bruk og enhver 
økt bruk av bly vil gjøre 
det vanskeligere å nå det 
målet.».32

Farvel til stille natur?
Til tross for protestene fra 

en samlet norsk miljø- og 
friluftsbevegelse, fikk reg-

jeringen flertall for å tillate 
fornøyelseskjøring med snøskuter 

i naturen. Åpningen vil føre til mer 
støy og forstyrrelser i norsk natur. Dette 

kan være en trussel mot mange arter, og vil i 
tillegg ødelegge naturopplevelsen for mange. 

En uforsvarlig rovdyrforvaltning
Norge er trolig nå det landet i Europa – av en 
viss størrelse - som har færrest store rovdyr. 
Tyskland og Frankrike har hver rundt 200 
ulver, mens Spania har rundt 2000. Selv lille 
Danmark har nå flere titalls ulver. Myndig-
hetene der har lagt føringer for at opptil 10 
familiegrupper kan etablere seg. 

Her til lands har Stortingsflertallet blitt 
enige om ynkelige 4-6 ynglinger i året, hvorav 
tre helnorske. Regjeringen, med Klima- og 
miljøministeren i spissen, ønsket et høyere 
mål og avslo rett før jul 2016 å gi tillatelse til 
felling av fire ulvefamilier innenfor ulve-
sonen. Fellingen av disse ulvene ville vært i 
strid med naturmangfoldloven og Bern-
konvensjonen

Men det har dessverre blitt enklere å ta ut 
ulv under denne regjeringen. 
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Eksempel 1: Den 28. april 2014 sendte 
Klima- og miljødepartementet et brev til 
fylkesmennene og de regionale rovvilt-
nemndene om iverksetting av en «tydeligere 
og mer effektiv soneforvaltning». Dette har 
blitt fulgt opp av Miljødirektoratet gjennom 
et brev der det åpnes for uttak av ulv utenom 
beitesesongen i områder der tilstedeværelse 
av stasjonær ulv kan innebære et skade-
potensiale i beitesesongen. Dette medfører at 
det gis skadefellingstillatelser på ulv uten at 
skade har skjedd, og at ulven i praksis blir 
fredløs utenfor ulvesona.

Eksempel 2: 15. april i fjor sendte Klima- og 
miljødepartementet (KLD) en instruks til 
miljødirektoratet om å gi fellingstillatelse på 
en bjørn som nylig har gått ut av hiet sitt: «Vi 
ber Miljødirektoratet fatte vedtak om uttak av 
én (1) bjørn i Stor-Elvdal kommune. Uttaket 
skal primært skje innenfor Mykleby beitelags 
beiteområde. I alle tilfeller skal uttak be-
grenses til vest for Glomma», skriver depar-
tementet. Grunneier i dette området er den 
profilerte høyremannen Anders Kjær. Han 
ba selv om en rask fellingstillatelse i samtale 
med statssekretær Lunde, som åpenbart var 
lydhør. KLD sendte raskt instruksen til 
direktoratet. De måtte logre og vedtok felling, 
uten vanlig saksbehandling, og SNO skjøt 
bjørnen neste dag. «En slik instruks har jeg 
aldri opplevd før», sier direktør Ellen Hambro 
i direktoratet. 

Åpning for jakt på kongeørn 
I forbindelse med et forslag fra Senter-
partiet om å endre norsk rovdyr-
politikk, fikk de sammen med 
regjeringspartiene flertall for et 
forslag om åpne for et forsøk med jakt 
på kongeørn i Norge. 
Kongeørn er fredet. 

Vernet av vassdrag kan stå 
for fall 
I energimeldingen, som kom våren 
2016, foreslo regjeringen å åpne for 
kraftutbygging i verna vassdrag som 
et flomdempende tiltak. Heldigvis fikk 
Stortinget skjerpet inn dette kraftig. 
Men i forbindelse med spørsmålet om 
flomdempende tiltak i elva Opo, som blant 
annet renner gjennom Odda, har regjeringen 

foreslått å åpne opp for konsesjonsbehandling 
av kraftutbygging. Dette fikk de gjennomslag 
for i Stortinget. Vi frykter nå at dette kan 
danne presedens for andre vernede vassdrag. 

4.2.2 Miljøorganisasjonene 
reagerer
To år etter stortingsvalget 2015 gikk tre 
miljøorganisasjoner (Naturvernforbundet, 
WWF og Sabima) ut og kritiserte regjeringen 
kraftig for deres manglende innsats for å ta 
vare på naturen. De pekte på en rekke 
konkrete saker hvor naturen hadde tapt 
diskusjonen internt i regjeringen.

Noen av sakene saker var store og hadde hatt 
bred mediedekning, men de fleste var mindre 
endringer i lover, forskrifter, brev, instrukser 
og budsjettendringer. Summen av alle disse 
vedtakene er det som skaper den store trus-
selen mot naturen. 

I et brev til statsminister Erna Solberg skrev 
organisasjonene: «Dette er ikke lenger enkelt-
saker, men et mønster hvor det ser ut som vi 
har en regjering som i stedet for å jobbe for å 
ta vare på naturen, fører en kamp mot 
naturen.»

Dette er dessverre dommen over regjeringens 
arbeid for å ta vare på norsk natur.
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5 SV’S FORSLAG TIL LØSNINGER
5.1 MILJØSAKEN ER 
AVGJØRENDE FOR SV
Naturen skal gi levebrød, glede og velferd 
også for barna våre. Da må vi stanse 
klimaendringene og utryddelsen av planter 
og dyr. Vi må sørge for null utslipp av klima-
gasser, ren luft i byene og vern av naturen.

Produksjonen og etterspørselen etter 
fossil energi vil måtte avta i årene som kom-
mer om verden skal ha mulighet til 
å nå klimamålene. Norge har 
de beste forutsetninger for 
å omstille seg, basert på 
den grønne teknologien 
som verden trenger i 
framtiden. Stadig flere 
viktige deler av næring-
slivet ser at kun nullut-
slipp er godt nok og at 
en industri som satser 
på nullutslipps-
teknologi er et konkur-
ransefortrinn. Lavere 
oljeinvesteringer kan gi 
større rom i økonomien til 
andre 
investeringer. 

Nabolandene våre har offensive fornybar-
satsinger. Norge må ikke bli hengende etter, 
men finne sine satsinger. Norges natur-
rikdom må tas vare på. Både gjennom vern 
av de mest sårbare og verdifulle områdene 
og en miljømessig riktig bruk av områdene 
utenfor. 

Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å 
velge miljøvennlige løsninger. Det krever en 
stor satsing på utbygging og utbedring av 
jernbanen, og en offensiv omlegging av 
transportsektoren.

En ny miljøpolitikk innebærer omstillinger 
for samfunnet og befolkningen. 
Men konsekvensene av å ikke ta miljøutfor-
dringer som klimaendringer, tap av planter 

og dyr og helseskadelige luftforurensning på 
alvor, er langt større. 

Her kommer et knippe av de tiltakene SV 
ønsker å prioritere. Listen er på ingen måte 
utfyllende. 

5.1.1: Klima - Bare nullutslipp er 
godt nok
Norge skal gjøre vår del av klimajobben og 
skape en framtid uten klima-

gassutslipp. En viktig skillelinje i norsk 
miljøpolitikk går mellom de som 

mener det er viktig å gjen-
nomføre store utslippskutt 

i Norge og sikre at vi blir 
et lavutslippssamfunn 
innen 2050, og de som 
mener vi først og fremst 
skal kjøpe CO2-kvoter 
i andre land som kan 
godskrives vårt 
klimaregnskap. 

SV mener Norge må 
kutte utslipp i alle sek-

torer for å ha en troverdig 
miljøpolitikk. SV mener 

at utslipp av klimagasser i 
Norge må reduseres med minst 

50 prosent innen 2030, og det må 
fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for 
fossile utslipp innen 2040.

Hvis Norge ikke omstiller seg til et samfunn 
med lavere utslipp, er det stor fare for at vi 
vil bli hengende etter internasjonalt. Det vil 
komme sterkere krav i fremtiden om at 
varer og tjenester produseres uten utslipp 
eller med så lave utslipp som mulig. Norge 
må være med å utvikle og ta i bruk den 
miljøvennlige teknologien. I tillegg har vi 
gjennom våre historiske bidrag til 
klimaendringene, og vår rikdom, store 
muligheter til å omstille oss. Vi har også et 
moralsk ansvar i å selv bidra. 
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Kutt fossil energibruk
SV vil erstatte bruken av fossil energi i Norge 
gjennom å satse på energieffektivisering og 
fornybar energi. Vi vil ha smartere hus og 
industriprosesser, og bidra til at norsk 
industri blir verdensledende på nullutslipps-
løsninger. SV mener Norge må satse på å 
erstatte fossilt kull i industriprosessene 
med trekull eller hydrogen, samt fange og 
lagre CO2 fra sementproduksjon, ammoniak-
kfabrikker og energigjenvinningsanlegg. 
Og norske verft kan ta skipstrafikken inn 
i nullutslippsalderen. Slike store satsinger 
kan skapes dersom myndigheten bidrar til å 
avlaste risiko gjennom støtteordninger, men 
også etterspør produkter med lave utslipp og 
stiller krav om miljøforbedringer.

SV vil styrke satsingen  på ny teknologi som 
produserer energi lokalt. Norge må videreut-
vikle sine fornybare energiressurser og 
samtidig klare å ivareta naturmangfoldet. 
Potensialet for energieffektivisering og ener-
gisparing er dessuten stort. Både i industri, 
næringsbygg, offentlige bygg og hushold-
ninger. Det skal gjennomføres kutt på minst 
10TWh innen 2030 fra dagens nivå gjennom 
energieffektivisering i eksisterende 
bygninger.

Det må satses på økt produksjon av blant 
annet avansert og bærekraftig biodrivstoff, 
biogass, jordvarme, bølgekraft, solenergi og 
vind. Utviklingen må skje på en måte som er 
forsvarlig for klima, natur og annen fornybar 
ressursutnyttelse. Vi vil opprette en demon-
strasjonspark for havvind. Vi vil innføre 
påbud om utsortering av organisk avfall for 
produksjon av biogass.

La oljen ligge
Siden verden har funnet mer 
fossil energi enn vi kan ut-
vinne, vil ikke SV åpne noen 
nye områder på norsk 
sokkel, eller tildele noen 
nye blokker til olje-
industrien i åpnede om-
råder. SV mener derfor 24. 
konsesjonsrunde må avlyses. 
Vi vil sørge for at sårbare og 
verdifulle områder som 
Lofoten, Vesterålen og Senja, 

Møreblokkene, Skagerak, iskanten, Polar-
fronten og Jan Mayen og uåpnede deler på 
norsk sokkel forblir oljefrie. 

SV har i mange tiår advart mot for høyt 
investeringstempo i norsk oljenæring. Der-
for har vi stemt mot flere oljeutbygginger og 
mot tildeling av mer areal for oljeleting. De 
store partiene i norsk politikk har ønsket 
en annen utvikling. Derfor vil omstillingen 
som nå kommer være mer utfordrende, mer 
krevende, men like nødvendig.  

Dersom det er flertall for å godkjenne nye 
oljeutbygginger, går SV inn for at det skal 
stilles krav utslippsfri energiproduksjon til 
oljefeltene. Dette må stilles som krav allerede 
i tildelingen av leteområder i konsesjonsrun-
dene og dessuten i forbindelse med myn-
dighetenes godkjenning av utbygginger.  

Statens pensjonsfond utland
Gjennom Statens pensjonsfond utland (SPU) 
er Norge en stor aktør. Vi kan gjennom våre 
investeringer påvirke utviklingen mange 
steder. SV fikk i sin tid gjennomslag for egne 
etiske retningslinjer for SPU, og jobber nå 
for å trekke SPU ut av fossil energi. Både av 
hensyn til klimaet og for å redusere økono-
misk risiko er det viktig at fondet utelukker 
alle fossile sektorer.

Øke den internasjonale klimainn-
satsen
De siste årene har støtten til fornybar energi 
i utviklingsland fra Norge gått ned. For å gi 
fattige tilgang på moderne energitjenester, 
for å kunne sikre barn skolegang, gi innbyg-
gerne moderne helsetilbud og en velstandsut-

vikling uten at utslippene øker, er det 
avgjørende at rike land som Norge 

bidrar til utvikling av fornybar 
energi i utviklingsland. 

Videreføring av Norges 
bidrag for å bevare regn-
skogen er avgjørende. 
SV vil i tillegg hindre at 
regnskogsbevaring blir en 

del av det internasjonale 
kvotesystemet. Skjer det, vil 

land kunne slippe å kutte sin 
fossile energibruk gjennom kjøp 
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av kvoter fra regnskogsbevaring. 

Norge må øke sine bidrag til internasjonale 
klimatiltak kraftig hvert år framover. Norges 
økonomiske kapasitet og historiske ansvar for 
klimaendringene må ligge til grunn for stør-
relsen på vår internasjonale klimainnsats. 

Jernbane i stedet for fly
Skal vi klare å redusere utslippene fra 
transportsektoren må det bli enklere å reise, 
pendle og transportere gods og varer på en 
miljøvennlig måte. Da trenger vi både raskere 
og bedre jernbane. I 2015 lå tre av Europas 
elleve mest trafikkerte innenlands flyruter 
i Norge. Utslippene fra flytrafikken har økt 
kraftig og vil fortsette å øke dersom vi ikke 
satser på mer miljøvennlige transportmidler. 

I stedet for nye rullebaner og utvidelser av 
flyplassene i Sør Norge, må det i årene fram-
over satses på jernbane mellom Oslo - Ber-
gen, Oslo - Trondheim og Oslo - Stavanger. 
Derfor går vi blant annet mot planene om en 
tredje rullebane på Gardermoen. Vi vil i 
stedet utvikle lyntog mellom de store byene, 
slik at reisetiden reduseres kraftig. 

Kollektivtrafikk framfor motorvei
I byene må kollektivtrafikken, gange og 
sykkel være de dominerende transport-
midlene. Her vil vi satse på ordningen med 
bymiljøavtaler der byene forplikter seg til bil-
begrensende tiltak mot at staten bidrar med 
finansiering av kollektivtrafikk. Ordningen 
med bymiljøavtaler må utvides til flere byer, 
blant annet Bodø, Tønsberg, Moss, Hamar, 
Molde, Lillehammer, Gjøvik og Sandefjord. 
Gjennom disse avtalene må staten støtte inn-
til 70 prosent av store kollektivinvesteringer, 
i tillegg til drift av kollektivtransport. 
Kommuner og fylker skal følge opp med 
miljøvennlig arealplanlegging og effektive 
restriktive tiltak som reduserer biltrafikken.

Vi vil prioritere kollektivtrafikken, gående 
og syklende på bekostning av nye motorveier 
som gir økt biltrafikk inn til byene og tett-
stedene. Bilbruk skal være dyrere i by-
områder, og det kan skje gjennom blant 
annet rushtidsavgift og parkeringsavgifter. 
Parkeringspolitikken må legge opp til en 
reduksjon i bilbruken. 

Bare nullutslipp er godt nok
Når det gjelder nye biler vil vi sette et mål 
om at 9 av 10 nye biler som selges i 2021 skal 
være nullutslippsbiler. Dette skal særlig skje 
gjennom endringer i engangsavgiften for nye 
biler og støtte til ladeinfrastruktur i hele 
landet. Et slikt delmål vil bidra til at man 
kan nå Stortingets mål om at alle nye biler 
som selges skal være uten utslipp innen 2025. 

I tillegg må det gjennom offentlige anbud og 
tilskudd stilles krav om busser og ferger uten 
utslipp, samt at det må stimuleres til bruk av 
lastebiler uten utslipp for eksempel gjennom 
utformingen av avgiftssystemet og gjennom 
opprettelse av lavutslippssoner i byene. 

Disse tiltakene vil også bidra til at befolknin-
gen i byområdene får ren og trygg luft.

5.1.2: Naturmangfold - Ingen arter 
å miste
Større innsats for å ta vare på truede 
planter og dyr
SV vil ta vare på mangfoldet av planter og 
dyr. Vi vil ta vare på artenes leve-
områder, både gjennom vern, fornuftig bruk 
og restaurering av ødelagt natur. 

Gjennom naturmangfoldloven, som ble ved-
tatt mens SV hadde miljøvernministeren, 
fikk vi bedre mulighet til å ta vare på utryd-
ningstruede planter og dyr. Vi vil derfor 
utarbeide en opptrappingsplan av prioriterte 
arter og naturtyper. I tillegg vil vi trappe opp 
aktiviteten mot såkalt svartelistede arter. 
Arter som ikke naturlig hører hjemme i norsk 
natur, men som kan gjøre stor skade både i 
naturen og for næringer som landbruk, må 
bekjempes. 

Naturkartlegging
For å sikre en god forvaltning og planlegging 
må man kartlegge naturtyper, landskapstyp-
er og arter, slik at man sikrer en kunnskaps-
basert forvaltning. Derfor vil vi sørge for 
fremdrift i utarbeidelsen av et økologisk 
grunnkart som forteller oss hvilke natur-
verdier vi har hvor i Norge. 
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Vern av natur
Vern av naturen er viktig for å sikre den for 
ettertiden. Vi vil sikre 10 prosent vern av 
havområdene innenfor territorialgrensen 
gjennom marine verneplaner, samt sikre 10 
prosent vern av den produktive skogen. Vi 
vil også utvide dagens ordning med utvalgte 
naturlandskap der man sikrer skjøtsel, og 
utnevne arter i kulturlandskapet til 
prioriterte arter.

Vern elvene
Vi vil ikke bygge ut verna eller verneverdige 
vassdrag, og vi vil utarbeide en egen verne-
plan for kystnær vassdragsnatur. Flere vass-
drag som fortsatt er urørt av kraftutbygging 
trenger vern. Det gjelder for eksempel 
Øystesevassdraget i Hordaland.  

Nye nasjonalparker
Et stort antall av de norske nasjonalparkene 
ligger høyt til fjells. Det har lenge vært 
anerkjent at det er områder i lavlandet som 
fortjener sterkere vern, for eksempel gjennom 
den beskyttelsen en nasjonalpark vil gi. Vi 
vil derfor opprette nye nasjonalparker som 
Østmarka nasjonalpark i Oslo og Akershus 

og Preikestolen i Rogaland. Dette er alle tre 
fylker som ikke har noen nasjonalpark i dag. 

Ta vare på naturen rundt byene
Det meste av vår natur vil fortsatt ligge 
utenfor verneområdene. Derfor er det helt 
avgjørende at vi bruker og tar vare på disse 
arealene på en fornuftig og langsiktig måte. 
Flere av byene i Norge har storslåtte 
natur- og friluftsområder. I Oslo har man fått 
Markaloven, som sikrer Oslomarka mot ned-
bygging. Vi vil utarbeide en tilsvarende lov 
som sikrer etablering av utbyggingsgrenser 
rundt større byer, for å ivareta de nære 
naturområdene.

Grunnlovfest allemannsretten – sikre 
friluftslivet
Det å ta vare på folks friluftsmuligheter er 
viktig. Derfor har SV forslått å grunnlovs-
feste allemannsretten. Tillatelsene til mer 
motorferdsel i naturen er et stort tilbake-
skritt som går på bekostning av det tradis-
jonelle friluftslivet. Derfor har vi foreslått at 
åpningen for fornøyelseskjøring med snø-
skuter trekkes tilbake. 
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Kull ut av oljefondet: SV var pådrivere for at samtlige partier på Stortinget ble enige om at 
Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke lenger skal være investert i kullselskaper.

10 prosent vern av skog: SV var saksordfører for naturmangfoldsmeldingen, og fikk på 
plass et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 
prosent av skogarealet. SV fikk også flertall for mange andre viktige forslag i denne 
meldingen. 

Handlingsplan sjøfugl: Som saksordfører for naturmangfoldsmeldingen sikret SV flertall 
for følgende: «Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan for å bedre situasjonen for 
sjøfugler. I handlingsplanen må det gjøres en vurdering av hvilke øvrige sjøfugler som bør få 
status som prioritert art.» 

Framdrift nasjonalparker: Som saksordfører for naturmangfoldsmeldingen siket SV 
flertall for følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fatte vedtak i 
sakene om nasjonalparkene Jomfruland, Raet, vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden og 
varsle Stortinget om dette på egnet måte.»  I desember 2016 ble Raet og Jomfruland nasjonal-
parker opprettet, et arbeid som den rødgrønne regjeringen satte i gang.

Nullutslipp bil i 2025: KrF og Venstres enighet med regjeringen om at etter 2025 skal nye 
privatbiler, bybusser og lette varebiler være nullutslippskjøretøy, kom på plass etter at SV 
foreslo dette i sitt dok 8 forslag om 49 klimatiltak i transportsektoren våren 2016.

Viktig skog-enighet i ratifikasjonen av Paris-avtalen: Våren 2016 var SV saksordfører 
for norsk ratifikasjon av Paris-avtalen og sikret flertall for at norsk posisjon i klimaforhan-
dlingene med EU er at skog og arealbruk bør bidra til å øke ambisjonene ut over dagens nivå, 
heller enn å inkluderes i eksisterende klimamål for ikke-kvotepliktig sektor. SV sikret også 
flertall for at Norge skal innfri lovnaden om karbonnøytralitet i 2030.

Satsing på hydrogen i industrien: Våren 2016 fremmet SV forslag og fikk flertall for føl-
gende: «Stortinget ber regjeringen stimulere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel 
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilot-
prosjekt.»

Satsing på trekull i industrien: Våren 2016 fremmet SV forslag og fikk flertall for følgen-
de: «Stortinget ber regjeringen stimulere til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjen-
nom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotpros-
jekt for norsk produksjon av trekull.»

Krav til nullutslipp i drosjenæring: Våren 2015 fikk SV gjennomslag for: «Stortinget ber 
regjeringen sikre fylkeskommunene mulighet til å sette vilkår om null- og lavutslippssaker for 
nye drosjer gjennom §11 i yrkestrafikkloven.»

Hindre utslipp på store oljeutbygginger: Våren 2015 fremmet SV forslag og fikk gjenn-
omslag for: «Stortinget ber regjeringen i plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup stille 
krav om etablering av en områdeløsning som omfatter Gina Krog, Edvard Grieg, Ivar Aasen og 
Johan Sverdrup, hvor hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land, med en tidsplan for 
gjennomføring. (Og som oppfølging av dette, ble de i forbindelse med proposisjonen om utbyg-
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ging av Johan Sverdrup vedtatt: Rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet skal senest i 2022 
etablere en områdeløsning for kraft fra land som skal dekke hele kraftbehovet til feltene Johan 
Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krogh.)»

Klimakrav for arbeidet med nasjonal transportplan: Våren 2015 fikk SV gjennomslag 
for: «Stortinget ber regjeringen sørge for at mål for klimautslipp i 2020 og 2030 er førende for 
regjeringens fremlegg til Nasjonal transportplan.»

Fjerne fossil olje til oppvarming: Våren 2015 fikk SV gjennomslag for følgende: 
«Stortinget ber regjeringen legge fram et lovforslag som forbyr bruk av fossil olje til opp-
varming i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg. Regjeringen bes også vurdere å utvide 
forbudet til også å omfatte topplast.». Våren 2016 uttalte så energi- og miljøkomiteen følgende: 
«ber regjeringen om å sørge for at forskrift om forbud mot fossil oppvarming innen 2020 trer i 
kraft så snart som mulig og skal gjelde all fossil oppvarming, inkludert spisslast, men med de 
nødvendige unntaksmuligheter.»  

Krav til nullutslipp kollektivtrafikk: Våren 2015 fikk SV gjennomslag for: «Stortinget ber 
regjeringen sørge for at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller 
lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.»

Krav til landstrøm i norske havner: Våren 2015 fikk SV gjennomslag for: «Stortinget ber 
regjeringen i samarbeid med havneeierne lage en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i 
norske havner, herunder finansiering og virkemidler for å oppnå dette.»

Stoppet flytting av iskanten: Stoppet Regjeringens forsøk på å flytte grensen for den sår-
bare iskanten og dermed automatisk åpne for oljeboring. Området ved iskanten er det stedet 
der næringsstoffer virvles opp og alt fra hoppekreps til fisk og fugl til store pattedyr feter seg 
opp. Stortinget valgte å sende stortingsmeldingen i retur til regjeringen og be de lage en 
helhetlig oppdatering av forvaltningsplanen.

GMO: Våren 2015 ønsket regjeringen å liberalisere norsk politikk for genmodifiserte organ-
ismer. SV og Senterpartiet sikret da flertall for sitt forslag om at GMO-modifiserte varer 
fortsatt må undergå nasjonal behandling av regjeringen før de eventuelt kan selges i Norge.

El-ferger: Våren 2015 fremmet SV forslag om El-ferger: «Stortinget ber regjeringen endre 
regelverket for offentlige anskaffelser slik at det på alle fergestrekninger som settes ut på offen-
tlig anbud, stilles krav om 0-utslippsteknologi der dette er teknisk mulig. Dersom det ikke er 
mulig, skal det stilles konkrete energi- og utslippskrav.» Før forslaget ble behandlet i komiteen 
hadde V og KrF fått følgende på plass i budsjettforhandlinger med Regjeringen: «Stortinget 
ber regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og 
lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette.» 

Ren og trygg luft: SV var saksordfører for et representantforslag om ren og trygg luft og 
forhandlet fram flertall for følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for 
Stortinget med tiltak for å redusere svevestøv og annen luftforurensning til nye grenseverdier 
og videre til et trygt nivå – i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger til nasjonale mål i brev 
av 28. februar 2014. Tiltakene må utarbeides i tett samarbeid med berørte kommuner.»

SV har i denne stortingsperioden fremmet følgende miljørelaterte representant-
forslag:

• Om 50 prosent statlig bidrag til trikkelinje nord for Sinsenkrysset over Tonsenhagen til 
Linderud i Oslo



42

• Om elektrifisering av Skarfjell 

• Om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av 
strømkabel til Svalbard 

• Om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland 

• Om et klimaforlik for transportsektoren med 49 forslag for 50 prosent klimakutt basert på 
Miljødirektoratets rapport: “Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030. Kunnskapsgrunnlag 
for lavutslippsutvikling” 

• Om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeolje 

• Om utvidelse av nasjonalparkplanen og prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og 
på Preikestolen 

• Om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris 

• Om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020 

• Om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15) 

• Om vern av Øystesevassdraget 

• Om å sikre at ny E18 planlegges i tråd med klimaforliket og om opprettelsen av miljøfelt 

• Om å sikre at det settes et klimamål for samferdselssektoren ved planlegging av ny  
Nasjonal transportplan 

• Om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi 

• Om forbud mot omsetning av de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 

• Om retten til trygg og giftfri luft 

• Om nasjonalt forbud mot miljøgifter 

• Om å sikre fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen 

• Om utbyggingen av E18 Vestkorridoren og konsekvenser for luftkvalitet og klimagassut-
slipp 

• Om klimabudsjettet 

• Om å sikre kraft fra land-løsning for hele Utsirahøyden 

• Om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland

SV har også fremmet flere grunnnlovsforslag som vil bli behandlet i neste stortingsperiode. 
Et slikt er forslaget om å grunnlovsfeste allemannsretten.

Alle representantforslagene er samlet her: https://www.sv.no/wp-content/up-
loads/2013/12/160524_Dok-8-SVs-stortingsgruppe-2016.pdf



SLUTTNOTER
¹ Universitetet i Bergen Asgeir Sorteberg http://www.dn.no/d2/2015/03/26/2111/Milj/p-bar-bakke

² https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler

³ http://www.care.org/search-shelter-mapping-effects-climate-change-human-migration-and-displacement

4 http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/forsuring-av-havet/

5 http://www.miljostatus.no/Ekstremvar/

6 https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown

7 https://www.sv.no/blog/2014/12/02/norge-har-et-stort-klimaansvar/

8 Etter at rapporten kom har målet for temperaturøkning blitt skjerpet til at vi skal holde oss godt under 2 
grader og helst ikke mer enn 1,5 grader C. 

9 http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Januar-2016/Helseskadelig-luft-pa-kalde-dager/

10 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige/2016-05-20#content

11 http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/

12 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-ut-
slapp-och-upptag-19902015/

13 https://www.venstre.no/artikkel/2015/02/04/borgerlig-enighet-om-40-klimakutt/

14 https://www.venstre.no/artikkel/2014/11/21/utslippene-fra-transportsektoren-reduseres-for-forste-gang/

15 https://www.ssb.no/klimagassn 

16 https://www.venstre.no/artikkel/2015/11/23/et-budsjettforlik-for-miljo-oppvekst-og-nye-arbeidsplasser/

17 https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2016/budsjettenighet/ 

18 http://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/klimaeffektene-av-partienes-budsjettforslag 

19 http://ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/236729?_ts=14f3f6ad490

20 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-endelige/2016-12-13

21 Side 223 i  http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/sd.pdf

22 https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=36652

23 http://www.tempo2014.no/Transport-og-klima-Cicero-Rapport.pdf

24 https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar/2016-03-30

25 http://www.tempo2014.no/Transport-og-klima-Cicero-Rapport.pdf

26 Utregning gjort av Naturvernforbundet basert på ressursanslag fra Oljedirektoratet

27 http://priceofoil.org/2016/10/05/release-paris-agreement-ratification-means-no-new-fossil-fuels/

28 http://naturvernforbundet.no/getfile.php/1378879/Dokumenter/Rapporter%20og%20faktaark/2015/      
Notat%20milj%C3%B8r%C3%A5d%20olje.pdf

29 http://www.wri.org/sites/default/files/norwegian_fast_start_finance_contribution.pdf

30 https://www.regjeringen.no/nb/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/kommunal-planleg-
ging/motsegnsstatistikken-for-2014/id2364590/

31 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64248

32 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/referater/stortinget/2015-2016/s160310.pdf

43




