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SNU TRENDENE FOR
NATUR OG KLIMA!
De som har gitt dere sin stemme ønsker en regjering som kan gi dem troen på at det
vi går inn i, er noe bedre enn det vi går fra. En statsminister som skyver usikkerhet
og fremtidsfrykt til side, og som viser hvordan vi i fellesskap kan bygge en fremtid
som tilbyr noe å glede seg til. De som har gitt sin stemme til dere ser at vi står midt
oppe i en endring som vil få en helt spesiell innvirkning på Norge. En liten, åpen og
eksportbasert økonomi som vår vil ikke forbli uberørt når verdens ledere nå leter
etter alternativer til å importere fossil energi.
Med en aldrende befolkning, og en økonomi som avhenger av et energimarked i fundamental endring, må vi omstille oss nå for å fortsatt være konkurransedyktig i en
tid med raskt voksende befolkning og stadig mer omseggripende klimatiltak fra både
land, byer og private selskaper. Hyppigere og mer alvorlig ekstremvær vil føre til økte
flyktningestrømmer, og stadig høyere kostander til utbedring av ødelagt infrastruktur. De økonomiske utsiktene til oljebransjen gjør at nye prosjekter vil måtte gjennomføres med stadig lavere marginer og stadig færre hender på dekk. Og når land
som Storbritannia, Frankrike, Nederland og India vil gå over til en 100% fornybar
transportsektor før vi rekker å få nye prosjekter i Barentshavet i produksjon, spørs
det om vi i det hele tatt vil ha et marked for produktene vi selger i tiden etter 2040.
Heldigvis er alternativene klare! Vi trenger alle de som i dag jobber i oljen; økonomene, ingeniørene, platearbeiderne og mekanikerne, hvis vi skal klare å løse dette.
Hvis vi starter nå kan vi gjennom en gradvis overføring av kompetanse og arbeidskraft fra offshoresektoren til landbasert industri, til havbasert fornybar energi og
eksportrettet maritim næring, bli et land hvor velferd og trygge jobber også bugner
i et klimatrygt samfunn. Det er nå 9,8 millioner mennesker som er ansatt i fornybar
energi i verden, og det tallet kan øke til 24 millioner arbeidsplasser innen 2030.
Denne omstillingen må vi få til samtidig som vi stanser tapet av natur. De siste 40
årene har vi mistet over halvparten av dyrelivet på jorden. Dette er starten på en
masseutryddelse som skjer i det stille, og denne utarmingen skjer også i Norge. Hele
2.355 norske arter er klassifisert som truet. De trenger sårt en snuoperasjon. Her er
WWFs innspill til hvordan deres regjering kan vise ansvar ved å legge verdier som
føre-var-prinsippet og forvalteransvaret til grunn for å skape et trygt og fremgangsrikt Norge.

Living planet index (venstre)
viser nedgangen i naturmangfold, mens CO2-nivået
i atmosfæren (høyre) viser
økningen i globale klimagassutslipp. Klide: Living Planet
Report 2016
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DAGENS SITUASJON:
Tap av dyreliv: 58% > 1970
Energi: 1,3 mrd u. strøm
Klimautslipp: Kun 3 år ig jen m dagens utslipp
Norge: 7’ største eksportør av CO2 i verden
Oljepris: Forventer varig nedgang fra 2030
Sjømat: 91,6 mrd i eksport, til 146 land i 2016
Hav: 3 mrd avhenger av fiskeprotein

VERDIER

REGJERINGENS
VISJON
Regjeringen vil sikre Norge som et trygt
velferdssamfunn, hvor skaperkraft og
bærekraftig forvaltning av ressursene
ligger til grunn for økt sysselsetting
og styrket norsk verdiskaping innenfor
rammene av et lavutslippssamfunn.

• Føre-var prinsippet
• Forvalteransvaret
• Skaperkraft
• Frihet
• Fellesskap
• Internasjonal solidaritet

MEGATRENDER
Befolkningsøkning globalt –> økte utslipp
Eldrebølge nasjonalt -> lavere skatteinngang
Urbanisering -> fragmentering av natur
Energimarkedsendring -> fornybarrevolusjon
Klimatiltak -> i alle sektorer og på alle nivåer
Naturkatastrofer og ekstremvær –> migrasjon +
kostnader til infrastrukturg jenoppbygging
Økt miljøbevisthet -> særlig blant unge
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MÅL FOR PERIODEN
2017 - 2021
1.

STRATEGISKE MÅL:
10-20 ÅR

2.
3.

• Stabilisere jordens klima til 1,5C
• Omstille Norge til et lavutslippssamfunn
(80-95% kutt i klimagassutslipp i 2050)
• Sikre full sysselsetting innenfor
rammen av et lavutslippsamfunn
• Øke norsk næringslivs konkurransekraft
uten utslipp eller tap av natur.
• Stanse tapet av natur

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Kutte nasjonale klimagassutslipp i tråd med
klimalovens mål om 80-95% reduksjon fra 1990
til 2050.
Gjennomføre en grundig utredning av Norges
totale klimarisiko opp mot målsettingene i
Parisavtalen.
Stanse tildelingen av nye felt på norsk sokkel,
og sikre særlig verdifulle områder (SVO),
inkludert Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen,
iskantsonen og polarfronten, Lofoten, Vesterålen
og Senja (Nordland VI og VII og Troms II),
Skagerrak, Møre-feltene og kystnære områder
av Finnmark(50 km belte fra land) som varige,
petroleumsfrie områder.
Åpne for at SPU kan investere i unotert
infrastruktur, herunder fornybar energi.
Lansere en global redningspakke for livet i havet,
som inkluderer økt vern, redusert forsøpling og
bedre forvaltning i utviklingsland.
Være en pådriver for FNs bærekraftmål globalt
og sørge for at vi når målene i Norge gjennom en
trinnvis handlingsplan.
Etablere en nullvisjon for miljøskadelig
forsøpling.
Utpeke 100 prioriterte arter og 20 utvalgte
naturtyper.
Styrke norsk naturforvaltning og sikre at
naturmangfold-loven ligger fast.
Sikre 10% vern av produktiv skog i Norge og
styrke den internasjonale regnskogsatsingen.
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.
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