
Vedtatt av Grønn Ungdoms landsstyre 26.02.2017 
 
 

Et suverent stortingsflertall er enige om at klima- og miljøutfordringen vi står overfor er blant 

vår tids aller største utfordringer. Norge har forpliktet seg til Paris-avtalen, men den 

nødvendige handlingen uteblir. Skal Norge oppfylle avtalen, redusere den globale 

oppvarmingen og stoppe ikke-reverserbare miljøødeleggelser, må det skje et taktskifte i 

norsk klima- og miljøpolitikk. 

 

Ingen regjering har de siste tiårene vært i nærheten av å omsette ord til handling i møte 

med klima- og miljøutfordringene. Derfor mener vi at partiene med sterkt miljøfokus; 

Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Venstre skal gå 

sammen om å utforme ti konkrete minstekrav for norsk klima- og miljøpolitikk. Alle de 

nevnte partiene forplikter seg til å bare støtte en regjering dersom den stiller seg bak disse 

minstekravene. I tillegg forplikter partiene seg til å stemme for forslag som imøtekommer 

disse kravene, og mot forslag som ikke gjør det. 

Denne avtalen er ikke ment å oppfylle alle partiene sine fulle miljøambisjoner. Den er 

derimot ment som et helt nødvendig minstekrav for at framtidas generasjoner skal arve et 

like godt land å leve i som oss. 

 

KrF, MDG, R, SV og V er uenige på mange områder, men bør være villige til å sette 

partipolitisk uenighet til side for å imøtekomme vår tids største utfordring.  

Forslag til minstekrav: 

 

1.   Norge skal kutte sine klimagassutslipp i henhold til Paris-avtalen (800 000 tonn 

CO2) hvert eneste år. 

 

2.    Innfør varig vern av de sårbare områdene LoVeSe, Mørebanken og Iskanten.  

 

3.    La 23. konsesjonsrunde bli den siste for olje på norsk sokkel. 

 

4.   Fase ut subsidiene til leting etter olje og gass, og investere tilsvarende beløp i norsk 

fornybarnæring. 

 

5.   Jernbane skal prioriteres over vei i transportpolitiske bevilgninger. 



 

6.    Minimum halvere den totale norske matkastingen i løpet av perioden. 

 

7.    Forby fjorddeponi i Norge 

 

8.    Redusere skatter og avgifter på reparasjoner og gjenbruk. 

 

9.    Motvirke tapet av biologisk mangfold. 

 

10.  Satse på norske ressurser til fôr i fiskeoppdrett og kjøttproduksjon, sørge for at alle 

spiselige produksjonsdyr blir til mat og mangedoble vår produksjon av protein- og 

energirike plantevekster.      

 

 

 

 



 


