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Vindkraft og naturinngrep  

Vedtatt av SVs landsstyre 26. mai 2019.  
 
FNs naturpanel IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, la 

mandag 6. mai fram rapporten som gjør rede for naturens tilstand og konsekvenser for menneskers 

livsgrunnlag. Rapporten tegner et dystert bilde, og konkluderer med at menneskers utnyttelse av 

naturen i økende grad går på bekostning av naturens evne til å gi oss mat, energi og materialer i 

fremtiden. 

 

Den nye FN-rapporten viser at vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. Én million av jordens 

åtte millioner arter er utrydningstruet. Rapporten er ikke bare skremmende lesning om 

internasjonale forhold, men viser også at naturen i Norge er under sterkt press.  

 

SV vil derfor fremme forslag på Stortinget for å hindre at naturen bygges ned, og mener at det må 

opprettes nye nasjonalparker og andre verneområder. Vi krever at regjeringen må komme tilbake til 

Stortinget om et halvt år med realistiske planer for klimakutt på 60 prosent innen 2030, og 

tilsvarende realistiske krav for å hindre tap av artsmangfold og natur. 

 

SV mener at vi nå må stoppe nedbyggingen av naturen. Det planlegges en rekke nye utbygginger som 

kan få store negative konsekvenser. Nå lages en nasjonal plan for vindkraft. Fram til den nasjonale 

planen er på plass, må behandlingen av alle nye vindkraftsøknader stanses. Denne planen må sikre 

verdifulle naturområder, biologisk mangfold og urfolks rettigheter. 

 

Dette kan være første grep for å vise at vi tar på alvor krisen som FN har informert om. SV går 

dessuten inn for å stoppe behandlinga av alle nye vindkraftsøknader fram til den nasjonale planen for 

vindkraft er på plass, og krever at planen må sikre verdifulle naturområder, biologisk mangfold og 

urfolksretter. Når den nasjonale planen blir lagt fram, vil SVs landsstyre ta stilling til denne og videre 

vindkraftpolitikk. 

 

SV mener det ikke er nok å verne enkelte områder mot nedbygging. Vi må si nei til videre nedbygging 

av verdifull natur og rasering av biologisk mangfold. 

 
 


