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SAKSPAPIRER TIL SST-3-19 
 
Møtedato: 14. februar 2019 
Møtested: Hausmannsgate 19 
Møtetid: 18:00-21:00 (skolering fra 17:00) 
 
 

Saksliste 
029 Godkjenning av innkalling 
 
030 Valg av ordstyrer og referent 
Innstilling:  Rauand Ismail, ordstyrer 

Miriam Langmoen, referent 
 

031 E-postvedtak siden sist møte       O 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
032 Orienteringsrunde        O 
Hva har du jobbet med siden sist møte? 
Hvilke eksterne aktører har du hatt politisk kontakt med? 
Talspersoner: Hva skjer i De Grønne (SST og på Stortinget)? 
Internasjonal kontakt: Hvilke prosjekter jobber IU med? 
 
033 Status fylkeslag         O 
v/ Michelle Flagstad, fylkessekretær 
 
034 Politiske prioriteringer på MDGLM (B-sak)     V 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
016 Kommunikasjonsstrategi 2019 (B-sak)     V 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
035 Valgkampkonsept (B-sak)       D 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 

 

Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Dato 11. februar 2019 
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 
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036 Ansettelse av kommunikasjonsrådgiver (B-sak)    V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
037 Verve- og medlemsstrategi 2019      V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
020 Delmål til arbeidsplanen – politisk utvalg: grønne lokalsamfunn  O 
v/ Margit Fausko, sentralstyremedlem 
 
026 Delmål til arbeidsplanen – skoleringsgruppa    O 
v/ Margit Fausko, sentralstyremedlem 
 
038 Politisk Uttalelse: Forby dyreparker!      V 
v/ Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem (PU Dyrevelferd) 
 
039 Politisk uttalelse: Ikke la næringslivet profitere på klimaendringer! V 
v/ Andreas Moksnes, sentralstyremedlem (PU Klima og miljø) 
 
040 Politisk uttalelse: 500 meter til turstien!     V 
v/ Margit Fausko, sentralstyremedlem (PU Grønne lokalsamfunn) 
 
041 Politisk uttalelse: Bedre medvirkning     V 
v/ Margit Fausko, sentralstyremedlem (PU Grønne lokalsamfunn) 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
B-sak er saker som er unndratt offentligheten 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 11. februar 2019 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  11.02.19 
Saksnr. SST-3-19-037 
 
 
 
 

Strategi for verving og 
medlemspleie 2019 
 
 
Bakgrunn  
Tidligere år har det vært en verveansvarlig som har hatt ansvaret for verve- og 
medlemsstrategien. I år legger vi opp til en litt annen organisering: Org.sek. har ansvar 
for vervekonkurransen og alt det praktiske rundt denne, mens generalsekretær og 
fylkessekretær har ansvaret for strategien. 
 
 
 
Diskusjon  
Verving 
Det meste er ganske ukontroversielt. Det som er verdt å merke seg er at det foreslås at 
hovedfokuset i år skal ligge på å verve de som faller innenfor målgruppen som er vedtatt 
i kommunikasjonsstrategien, men at hvert fylkeslag kan jobbe ekstra med å verve 
grupper som er underrepresentert i GU. I praksis vil dette si at hovedfokuset i 
valgkampåret vi være å verve de som er i vår kjernemålgruppe. 
 
Medlemspleie 
I forslaget ligger det noen helt konkrete krav til fylkeslagene om at de skal ringe og 
sende mail til alle nye medlemmer, samt at de skal arrangere minst én medlemsaktivitet i 
måneden. For noen fylkeslag er det målet kanskje litt håret, mens for andre er det for 
lavt mål. Likevel tror saksbehandler at det kan være lurt å sette et konkret mål, så alle 
har et minstemål eller noe å strekke seg etter hva angår medlemsaktivitet. 
 
 
 
Saksbehandlers konklusjon 
Forslaget til strategi for 2019 legger et godt grunnlag for arbeidet med verving og 
medlemspleie i året som kommer. 
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Forslag til vedtak 
F1: Strategi for verving om medlemspleie innstilles på til landsstyret. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
generalsekretær 
 
Oslo, 28. januar 2019 
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STRATEGI FOR 

VERVING OG MEDLEMSPLEIE 
2019 

 
Innledning 
2019 er et valgår, og det vil være valgkamparbeidet som står i fokus! Valgkamp er 
derimot enn ypperlig anledning til å verve nye medlemmer, og aktivisere de som allerede 
er med! Dette er strategien for hvordan vi skal nå verve- og medlemspleiemålene i 
arbeidsplanen. For å gjennomføre strategien trengs det en innsats fra både Grønn 
Ungdom nasjonalt og fra fylkeslagene! 
 
 
Mål fra arbeidsplanen 
Verving 
Grønn Ungdom skal ha minst 2000 registrerte og 1000 betalende medlemmer innen 
utgangen av 2019. 
 
Medlemspleie 
Grønn Ungdom skal jobbe for at alle organisasjonens medlemmer har tilgang til et 
medlemstilbud, samt reell mulighet til politisk innflytelse. Grønn Ungdom skal oppleves 
som en trygg og god organisasjon å engasjere seg i. 
 
 
Strategi for verving 
Vervekonkurranse 
Vi skal videreføre årskonkurransen for verving som går mellom landsmøtene. Alle større 
GU-arrangementer må ta opp verving og vervekonkurransen på en eller annen måte.  
 
Verveuker og skolebesøk 
Det skal arrangeres to nasjonale «verveuker», én i mars og én i august i forbindelse med 
skolevalget. Fylkeslagene har ansvar for å legge planer for verving (spesielt i 
verveukene), og fokuset bør ligge på skolebesøk. 
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Betalende medlemmer 
Det skal oppfordres til å betale medlemskontingenten i det man melder seg inn når man 
verver på stand. Det skal i forbindelse med ringerunder alltid opplyses for medlemmet 
om hen har betalt medlemskontingenten sin eller ikke. 
 
Sentralstyret har ansvaret for å sende ut purringer på kontingentbetaling via e-post og 
mail, samt å ha ringerunder til de fylkeslagene uten fungerende styrer. Øvrige fylkeslag 
oppfordres til å ha egne ringerunder. 
 
Hvem skal vi verve? 
Fylkeslagene skal særlig prioritere verving på skoler der man kan nå målgruppen som er 
avgrenset i Grønn Ungdoms kommunikasjonsstrategi. Disse finner man på utvalgte 
videregående skoler og studiesteder. 
 
I tillegg kan fylkeslagene velge å jobbe med verving av grupper som er 
underrepresenterte i Grønn Ungdom, som for eksempel etniske minoriteter og gutter. 
 
 
 
Strategi for medlemspleie 
Ønske nye medlemmer velkomne! 
Alle nye medlemmer i Grønn Ungdom skal ringes og få tilsendt en velkomstmail med 
informasjon fra fylkeslaget. Alle fylkeslag skal ha en medlemsansvarlig som har dette 
ansvaret. Ved inaktive fylkeslag tilfaller oppgaven fylkessekretæren. 
 
Medlemsaktivitet og politisk innflytelse 
Alle aktive fylkeslag i Grønn Ungdom skal etterstrebe å ha minst én medlemsaktivitet i 
måneden. Dette kan innebære f.eks temamøter, leserinnleggs-workshops, skolebesøk 
og LS-forberedende møter. Alle medlemmer skal få informasjon i minst to kanaler om 
arrangementet. 
 
Lokal aktivitet 
Grønn Ungdom nasjonalt ved generalsekretær og fylkessekretær skal, i samråd med det 
aktuelle fylkeslaget, hjelpe medlemmer som bor langt unna hovedsetet i sitt fylkeslag å 
starte aktivitetsgrupper. Fylkeslagene har ansvar for å hjelpe disse aktivitetsgruppene 
økonomisk. 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Margit Fausko, sentralstyremedlem 
Dato  11.02.19 
Saksnr. SST-3-19-020 
 
 

Delmål til arbeidsplanen: 

Politisk utvalg for GRØnne 
lokalsamfunn 
 
Bakgrunn  
PUGL har vedteke delmål til tiltakstavla på Trello, for å fylle kravet i arbeidsplanen. Talet 
resolusjonar er ikkje talfesta, men alle fire i utvalet skal i utgangspunktet ha hovudansvar 
for minst éin resolusjon kvar. PUGL si forståing av «grønne lokalsamfunn» er forøvrig vid, 
men avgrensast ved at når noko openbart høyrer meir heime hjå eit anna politisk utval 
skal ikkje me skrive om det. 

 
 
PUGL skal: 
1. Utvikle politikk til landsstyremøta i form av resolusjonar, evt. politisk plattform 
2. Lage stoff til argumenthefte  
3. Produsere nokre kortinnlegg/lesarinnlegg 
4. Poste eit bilete på Grønn Ungdom Internkommunikasjon og seie at me finnast  
 

 
Beste helsing 

 

Margit Fausko, 

Sentralstyremedlem 

 

Ås, 10. februar 2019 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Margit Fausko, sentralstyremedlem 
Dato  11.02.19 
Saksnr. SST-3-19-026 
 
 
 

Delmål til arbeidsplanen: 

SKOLERINGSGRUPPA 
 
Bakgrunn  
Skoleringsgruppa har formulert ein 
visjon og vedteke delmål til 
tiltakstavla på Trello, for å fylle 
kravet i arbeidsplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
Skoleringsgruppa skal konkret: 
1. Planleggje og gjennomføre VKA-skolering, debattskolering, Grønnhetsakademiet, 

debattcamp og leiar/øk.ans-skolering. 
2. Sørge for oppdatering og aktualisering av argumentheftet. 
3. Kartlegge skoleringsynskjer/behov i fylka. 

 
 
 
Beste helsing 
 

Margit Fausko, 

Sentralstyremedlem 
 

Ås, 10. februar 2019 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem 
Dato  11.02.19 
Saksnr. SST-3-19-038 
 
 
 

Politisk uttalelse 

FORBY DYREPARKER! 
 
Bakgrunn 
Grønn Ungdoms landsmøte vedtok at dyrevelferd skulle være en av hovedsakene våre i 
valgkampen i 2019. I den anledning er det satt ned et politisk utvalg for dyrevelferd, som 
skal forbedre nåværende og forme Grønn Ungdoms dyrepolitikk. Grønn Ungdoms 
politiske utvalg for dyrevelferd bestemte seg i første møte at den første resolusjonen 
skulle handle om hvorfor vi bør legge ned akvarier og dyreparker. I dette saksfremlegget 
trekkes det frem moralske dilemmaer ved å holde dyr i fangenskap og drøftes hvorvidt 
det finnes akseptable måter å holde dyr i fangenskap på.  
 
Utgått politikk: 
Da Miljøpartiet De Grønne vedtok sitt arbeidsprogram i 2017 utgikk mye av Grønn 
Ungdoms politikk. Vi fikk ikke gjennomslag for forslaget om å forby dyreparker, som på 
det tidspunktet var GU-politikk. Per dags dato mener Grønn Ungdom ingenting om 
dyreparker eller akvarium.  
 
Sakseierskap: 
Vi skal være det beste partiet for dyrene. Grønn Ungdom liker å omtale oss som det 
mest dyrevennlige partiet. En av våre hovedkonkurrenter Unge Venstre er for å forby 
både dyreparker og akvarium. Vi bør ikke være noe dårligere! For å beholde 
troverdigheten i dyrevelferdspolitikken er det viktig at vi viser at vi er like radikale og 
oppdatert som Unge Venstre.  
 
 
Begreper 
I denne resolusjonen bruker vi tre begreper for å skille mellom ulike måter å holde dyr i 
fangenskap for underholdning. Saksbehandler har valgt å skille begrepene dyrehage, 
akvarium og besøksgård for å gjøre resolusjonens formål tydeligere. I tillegg til å definere 
hva saksbehandler legger i begrepet dyr, dersom det skulle være uklart.  
 
 
Dyr 
I følge dyrevelferdsloven inneholder samlebetegnelsen “dyr”; pattedyr, fugler, krypdyr, 
amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Dette er definisjonen saksbehandler 
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har valgt å bruke i saksfremlegget og resolusjonen.  
 
Dyrepark 
I følge forskriften om dyrevelferd1 ved fremvisning av dyr er dyreparker definert som 
alle former for stasjonære og varige anlegg der dyr holdes for å fremvises for publikum; 
herunder dyrehager, kommersielle akvarier og besøksgårder.  
 
Dyrehage 
En dyrehage er en park eller et område hvor ville eller tamme dyr holdes inngjerdet av 
for fremvisning. Dyrehager holdes dyr i fangenskap av kommersielle hensyn og dyrene 
vises frem til et betalende publikum på ulike måter.  
 
Akvarium 
Et kommersielt akvarium er et akvarium anlegg som viser frem fisk, havpattedyr, 
amfibier eller lignende dyr for et betalende publikum.  
 
Besøksgård 
En besøksgård er en permanent eller midlertidig fremvisning av tradisjonelle gårdsdyr. 
Besøksgårder er ikke nødvendigvis kommersielle.  
 
Naturpark 
I tillegg til definisjonene som fremgår av forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, 
innfører vi et fjerde begrep; naturpark. En naturpark er en park eller et område hvor 
formålet er å vise frem og bevare natur- og artsmangfoldet utenfor parken.  
 
 
Drøfting 
Umoralsk å holde ville dyr i fangenskap? 
Et spørsmål man må stille seg selv i debatten om hvorvidt vi skal forby dyrehager og 
kommersielle akvarium, er hvilke hensyn som må tas og på hvilket grunnlag mennesker 
skal ha lov til å holde ville dyr i fangenskap.  
 
Professor Guri Larsen i Rådet for dyreetikk uttalte i 20162 at det er umoralsk å holde dyr 
i fangenskap. Hun får støtte fra Dyrebeskyttelsen som mener at kravet om å at dyrene 
skal ha mulighet til å utfolde sine naturlige behov er uforenlig med et liv i en kommersiell 
dyrehage. I samme artikkel uttaler statssekretæren i Landbruks- og matdepartementet at 
han er uenig og mener at dyreparker er en viktig institusjon som bidrar til 
kunnskapsøkning. 
 
Forskningsartikkelen Do Zoos and Aquariums Promote Attitude Change in Visitors, A 
Critical Evaluation of the American Zoo and Aquarium Study3 konkluderte med at det 
ikke finnes grunnlag for å påstå at dyreparker bidrar til holdningsendring, kunnskap eller 
interesse i artsbevaring hos besøkende. Dyrene plasseres i uvante omgivelser og har 
ofte alt for små områder å bevege seg på. Observasjon av de stressede dyrene og deres 
unaturlige omgivelser gir mennesker lite kunnskap om dyrenes faktiske natur. Det man 
                                                   
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-09-05-1035/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4 
2  https://www.tv2.no/a/8600329/  
3  
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.689.4069&rep=rep1&type=
pdf  
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lærer av dyrehager og kommersielle akvarier er at det er greit å holde dyr i fangenskap.  
 
Bevaring av artsmangfoldet? 
Mange dyreparker hevder at de jobber for å bevare utrydningstruede arter. Dyreparken i 
Kristiansand viser stolt frem orangutangen og understreker at dette er en art som holder 
på å forsvinne. Akvariet i Bergen har to Filippinske Krokodiller. En art som er sterkt truet 
fordi deres naturlige leveområde ødelegges.  
 
Et annet eksempel på en norsk park som jobber for å bevare truede arter er Langedrag. 
På Langedrag finner du tradisjonelle, norske gårdsdyr i tillegg til arter som du finner i 
norsk natur. Nordiske arter som fjellrev og ulver, som finnes i  Langedrag, er sterkt truet.  
 
Saksbehandler mener det er et skille mellom parker som jobber for å bevare arter som 
finnes i norsk natur og arter som er truet andre steder i verden. Norge er forpliktet til å 
bevare våre egne truede arter. I naturparker som Langedrag kan det være en måte å 
bidra i dette arbeidet. Om målet er å få/oppnå en bærekraftig bestand, kan det være 
nødvendig med menneskelig hjelp for å få en art på beina igjen. Målet skal alltid være å 
få dyrene tilbake i naturen.  
 
Om dyrene ikke finnes naturlig i norsk natur vil denne reintroduksjonen tilbake til 
naturen føre til unødvendig stress for dyrene. Det er ingen grunn til at norske parker skal 
avle opp orangutanger, når man heller kan støtte lokale tiltak i områdene de kommer fra. 
Om målet virkelig er å hjelpe dyrene er det mer hensiktsmessig å bidra til å bevare 
skoger og andre naturområder som dyrene trenger for å overleve. 
I en studie fra Universitetet i East Anglia (UEA)4 konkluderer flere forskere med at den 
mest effektive metoden for å bevare utrydningstruede arter er å bruke ressursene på å 
bevare dyrenes habitat heller enn å avle dem i fangenskap. Dr Paul Dolman, forsker ved 
UEAs miljøvitenskaplige skole påpeker at avl i fangenskap kan være en siste løsning, men 
at det finnes få eksempler på tilfeller hvor dette har vært en vellykket metode. Han er 
bekymret for at fangenskapsoppdrett kan få katastrofale følger, fordi man prioriterer 
ressursene på dyr i fangenskap heller enn å bevare satse på avl og bevaring av dyrenes 
naturlige habitat.  
 
Profitt versus dyrevelferd 
Dyrehager og kommersielle akvarium er drevet av selskaper som har som mål å tjene 
penger. Til tross for at de prøver å kommunisere ut at de har edlere formål, som f.eks. å 
verne om truede arter eller drive med informasjonsspredning er det viktig å huske at 
deres viktigste oppgave er å sørge for profitt.  
 
Et av hovedproblemene med å holde dyr i fangenskap for profittens skyld er at pengene 
veier tyngre enn dyrenes behov. Hvilke dyr dyreparkene velger å vise frem gjenspeiler 
denne prioriteringen tydelig. Dyreparken i Kristiansand er stolte av sin store samling av 
eksotiske dyr som løver, tigre, orangutanger og sjimpanser. Dette er dyr som man 
vanligvis finner i dyreparker verden over. Slike dyr trekker publikum på en annen måte 
enn mindre eksotiske dyr som tradisjonelle gårdsdyr.  
 
Likevel vet vi at de dyrene som er vanligst å ha i dyreparker er dem som trives minst 

                                                   
4  https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150604203450.htm 
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med å leve i fangenskap5. Disse dyrene kan ikke leve verdige liv i dyrehager. Derfor er 
dyrehagenes mål om profitt grunnleggende i konflikt med dyrenes velferd.  
 
Et forbud mot dyreparker vil være kontroversielt fordi nedleggelse vil kunne føre til at 
folk mister jobben. Enkelte parker vil risikere å legges ned fordi de ikke kan møte 
kravene. Andre parker vil kunne overleve fordi de tilbyr annen underholdning enn 
visning av dyr. Dyreparken i Kristiansand er ikke kun en attraksjon fordi de har dyr, men 
også fordi de har andre underholdningstilbud som Kardemommeby, tivoli, Kaptein 
Sabeltann, badeland og Hakkebakkeskogen. Et forbud vil (i flere tilfeller) ikke 
nødvendigvis bety at flere tusen arbeidsplasser går tapt.  
 
Besøksgårder 
I lovverket faller besøksgårder under definisjonen dyrepark. Besøksgårder skiller seg fra 
dyrehager og akvarium ved at de ikke viser frem eksotiske dyr, men tradisjonelle husdyr. 
Så lenge publikum ikke bidrar til unødvendig stress for dyrene, ser ikke saksbehandler 
noen grunn til å forby denne praksisen så lenge Grønn Ungdom er for hold av husdyr. 
Kravene for dyrevelferd burde imidlertid være like strenge, om ikke strengere, for 
besøksgårder som for vanlige gårder.  
 
 
Spørsmål til diskusjon  
• Er formålet til en naturpark og en dyrepark tydelig nok til at det er hensiktsmessig å 

skille mellom disse? 
• Resolusjonen konkluderer med at besøksgårder skal være tillatt så lenge ikke 

publikum bidrar til unødvendig stress for dyrene. Burde vi si nei til besøksgårder, selv 
om vi er for å hold av husdyr? 

• Burde vi tillate parker som jobber for å bevare utrydningstruede arter som ikke hører 
til i norsk natur? 

• Hvordan skal håndhevingen foregå i praksis? Skal nåværende DP sende tilbake dyr til 
områdene de kommer fra? 

 
 
Saksbehandlers konklusjon 
Det er klart at et liv i fangenskap ikke kan innebære tilstrekkelig god dyrevelferd for ville 
dyr. Deres artstypiske behov kan ikke tilfredsstilles. Saksbehandlers mener dyreparker er 
enda et trist eksempel på en næring hvor menneskenes jag etter profitt og 
underholdning går på bekostning av dyrenes velferd. Som forarbeidene til 
dyrevelferdsloven legger opp til må dyrevelferden i et dyrehold sees opp mot formålet 
og behovet for driftsformen. Det kan umulig sies å være etisk forsvarlig å holde ville dyr 
fanget kun for underholdning. Argumentet om at dyreparkene gir publikum kunnskap 
om dyrenes atferd holder ikke vann. Å holde dyrene i fangenskap er ingen god måte å 
formidle kunnskap om dyrenes atferd og det er derfor ikke et legitimt argument for å 
holde dyr fanget.  
 
Skal man tillate ville dyr i fangenskap skal det være dyrenes hensyn som settes først. 

                                                   
5 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888705.2018.1513838#aHR0cHM6Ly9
3d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMDg4ODcwNS4yMDE4L
jE1MTM4Mzg/bmVlZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA==  
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Underholdning eller profitt er ikke en legitim grunn til å holde ville dyr i fangenskap. 
Saksbehandler mener at naturparker kan være et virkemiddel i arbeidet for å bevare 
artene som er truet i norsk natur. Kravene for oppdrett, avliving og reintroduksjon til 
naturen skal gjøre på dyrenes premisser, ikke menneskenes. Et grunnleggende krav for å 
kunne avle utrydningstruede arter i fangenskap er at man jobber for å bevare deres 
naturlige habitat og at man har en plan for å få dem tilbake til naturen.  
 
Det er bare besøksgårder, ikke-kommersielle naturparker og forskningssentre med 
strenge forskrifter som er dyrevelferdsmessige forsvarlige. Derfor er det bare disse tre 
som bør bestå.  
 
 
Forslag til vedtak 
F1: Resolusjonen «Forby dyreparker!» vedtas slik den foreligger. 
F2: Resolusjonen sendes til GULS-1. 
 
 
Vedlegg: - Forby dyreparker!  
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
På vegne av politisk utvalg for dyrevelferd: 
 
Elisabeth Udjus, 
Sentralstyremedlem 
 
Oslo, 5. februar 2019  
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FORBY DYREPARKER! 
 
Et liv i fangenskap er uforenlig med god dyrevelferd for ville dyr. Dyreparker er nok et 
eksempel på en industri som setter menneskers interesser og ønsket om profitt foran 
dyrenes behov. Parkene hevder at de jobber for folkeopplysning, bevaring av arter og 
atferdsforskning. Likevel vet vi at de ikke gir dyr mulighet til å leve ut sine naturlige 
behov. 
 
I kampen mellom dyrevelferd og profitt, er det profitten som vinner. Derfor vil 
dyreparker aldri kunne gi dyrene det livet de fortjener. Som forarbeidene til 
dyrevelferdsloven legger opp til må dyrevelferden i et hvert dyrehold sees opp mot 
formålet og behovet for driften. Dyreparker tar bort dyrenes egenverdi og reduserer 
dem til en attraksjon som eksisterer kun for å underholde mennesker.  
 
 
Grønn Ungdom vil at:  

• Dyrehager og kommersielle akvarium bør utfases gjennom å forby dem import av 
dyr, i tillegg til å forby videre oppdrett av dyr som allerede befinner seg i 
parkene. På denne måten får dyrehager og akvarium tid til å omstille seg til 
underholdningsparker uten dyr. 
 

• Kommersielle og ikke-kommersielle besøksgårder skal tillates så lenge dyrene 
ikke utsettes for unødvendig stress og dyrevelferden vektlegges tungt. 
 

• Naturparker som jobber for bevaring av artsmangfoldet i norsk natur skal tillates. 
Det skal tas særlig hensyn til dyrenes interesse ved oppdrett, avliving, 
introduksjon av nye individer i parken og reintroduksjon av arter tilbake til 
naturen. 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Andreas Moksnes, sentralstyremedlem 
Dato  11.02.19 
Saksnr. SST-3-19-039 
 
 
 

Politisk uttalelse: 

IKKE LA NÆRINGSLIVET 
PROFITERE PÅ KLIMAENDRINGER! 
 
Bakgrunn  
Det er umoralsk å tjene penger på klimaendringer. Norske klimagassutslipp er fortsatt 
altfor høye, og næringslivet må ta en stor del av skylden. Det trengs nye tiltak for å legge 
press på bedriftene. I denne resolusjonen foreslås to mulige løsninger: stram til CO2-
avgiften, eller ta i bruk selskapsskatten. Økte avgifter kan kombineres med en 
klimabelønningsordning for ikke å ramme skjevt sosialt. For å gi bedriftene enda sterkere 
insentiv til å kutte, kan man gå inn for at bedrifter som har utslipp etter 2030 ikke bør få 
ta ut overskudd.  
 
 
Drøfting 
Virkemidler for et klimavennlig næringsliv 
Progressiv CO2-avgift 
CO2-avgiften er myndighetenes viktigste virkemiddel for å redusere klimagassutslippene 
i ikke-kvotepliktig sektor6. Den generelle avgiften omfatter alle mineralprodukter: 
mineralolje, bensin, naturgass og flytende petroleumsgass. I tillegg har vi CO2-avgift på 
utslipp fra petroleumsvirksomheten. I Norge er over 80 prosent av utslippene av 
klimagasser underlagt kvoteplikt, CO2-avgift eller begge deler. Tidligere hadde man flere 
fritak fra eller lave satser på avgiften, men i dag betaler de fleste samme sats. 
 

                                                   
6 Regjeringen, 2019. CO2-avgiften. https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-
budsjett/skatter-og-avgifter/veibruksavgift-pa-drivstoff/co2-avgiften/id2603484/  
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CO2-avgiften i Norge er i 2019 på 508 kr per tonn CO2-ekvivalenter7. Regjeringen gikk i 
Jeløyaplattformen inn for en flat CO2-avgift som skulle trappes opp i løpet av perioden. 
Men økningen fra 2018 er på kun åtte kroner, og effekten blir lav på grunn av andre 
avgiftslettelser. Først og fremst er det avgjørende at man øker CO2-avgiften til et høyt 
nok nivå til at den skaper reelle utslippskutt. MDG ønsker en betydelig økning i avgiften 
og at den skal være lik for alle sektorer. I alternativt statsbudsjett øker De Grønne 
avgiften til 600 kr. per tonn, mens for flytrafikken økes avgiften til 1000 kr per tonn. 
Naturvernforbundet har foreslått at den generelle satsen bør økes til 1500 kr per tonn i 
2020. GU gikk inn for samme sats i 2018.  
 
I tillegg til å øke satsen, går det an å gjøre avgiften progressiv: Jo flere CO2-ekvivalenter 
man slipper ut, jo dyrere blir hver enhet. Dermed blir kostnaden av å forurense enda 
større for bedriftene som har de høyeste utslippene, og de får insentiver til å 
gjennomføre betydelige kutt. Samtidig kan man i noen grad skåne småbedrifter, som 
muligens vil ha vanskeligere med å omstille seg. Hvis vi øker CO2-avgiften så mye som 
De Grønne ønsker, vil det bli en stor økonomisk påkjenning for disse bedriftene; en 
progressiv avgift bøter på dette. Vi kjenner allerede til et progressivt system fra 
skattlegging av inntekt: Der betaler man skatt etter evne, altså inntektsnivå. En 
progressiv CO2-avgift innebærer at man betaler skatt etter ansvar.  
 
En høy og progressiv CO2-avgift kan ha noen uheldige bieffekter. Norske bedrifter vil 
muligens tape i markedet mot utenlandske konkurrenter, og det er også en fare for at de 
flytter produksjonen utenlands og fortsetter å slippe ut klimagasser i et land med 
svakere reguleringer (“karbonlekkasje”). Bedriftene som rammes hardest, er kanskje 
“hjørnesteinsbedrifter” som er viktige for lokalmiljøet. Bedrifter i sektorer der det er 
vanskelig å kutte, kan bli rammet uforholdsmessig hardt. Sist, men ikke minst, er det et 
spørsmål om hvordan ordningen skal fungere i praksis. Det kan bli vanskelig å gjøre 
CO2-avgiften relativt dyrere for enkelte bedrifter på en måte som framstår rettferdig for 
alle.  
 
Det kanskje viktigste argumentet for å bruke CO2-avgiften aktivt er enkelt: Avgifter 
virker. Direkte avgifter på utslipp er kanskje det mest effektive tiltaket for å få ned 
utslippene, særlig på kort sikt. På den annen side finnes det åpenbart en smertegrense 
for hvor høyt vi kan sette avgiftene. Noen sektorer, petroleum og luftfart, har hatt både 
CO2-kvoter og CO2-avgift. Vi kan legge avgiften på både kvotepliktig og ikke-
kvotepliktig sektor, men med slik “dobbel skattlegging” er det viktig at man tar hensyn til 
helheten slik at de berørte ikke påføres en urimelig byrde. Det er i alle tilfeller viktig at 
CO2-avgiften kombineres med andre tiltak, som støtte til bedrifter som ønsker å bli 
klimavennlige. MDG og GU har allerede mye god politikk som sikrer dette hensynet.  
 
CO2-avgiften må også være i samsvar med Verdens handelsorganisasjons regelverk for 
import og eksport, som skal sikre rettferdig konkurranse mellom medlemslandene. 
Regelverket tillater å ilegge en CO2-avgift på importerte varer i form av en toll ved 
grensen. Da må varen tilsvare innenlandske produkter som blir ilagt avgift, og 
avgiftsnivået må være det samme8. Varer som eksporteres, må derimot kompenseres for 

                                                   
7 Regjeringen, 2019. Avgiftssatser 2019. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-
avgifter/avgiftssatser-2019/id2614443 
8 Naturvernforbundet, 2017. KAF – mulig i Norge?, s. 69. 
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13137020-1536701053/Fylkeslag%20-
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avgiften dersom importlandet ikke har tilsvarende avgiftsnivå. Merk at oljeindustrien 
først og fremst er en eksportnæring, og at den derfor kan få kompensasjon for CO2-
avgiften. For å straffe oljenæringen, må man altså bruke andre virkemidler. Internasjonalt 
er det fremdeles ikke bestemt hvordan man skal kombinere klimaavgifter og frihandel 
(import og eksport).9  Frankrikes president Macron har tatt til orde for høyere 
karbonavgift og tilsvarende “klimatoll” i EU, uten å ha fått gjennomslag så langt.  
 
Bruke selskapsskatten 
En alternativ måte å presse næringslivet til større utslippskutt er å bruke 
selskapsskatten.  
Staten skattlegger næringslivet først og fremst gjennom selskapsskatten, som i dag er på 
22 prosent.10 Partier på høyresiden ønsker å senke denne satsen, for å gjøre det enklere 
for norsk næringsliv å konkurrere mot bedrifter i utlandet som betaler lav skatt. 
Venstresiden mener derimot at selskapsskatten må være høy for å kunne finansiere 
velferdsordningene våre. Nettopp fordi skattesatsen er viktig for både næringslivet og 
staten, er det en mye diskutert skatt, og det er flere hensyn enn klimakutt som spiller 
inn. På den annen side kan endringer i selskapsskatten være et veldig effektivt 
virkemiddel, siden klimagassutslippene vil påvirke overskuddet til bedriften. Ved å gå inn 
for at bedrifter som ikke kutter nok, får doblet selskapsskatt, underlegger vi næringslivet 
klimapolitikken på en helt ny måte. Bedriftene får 10 år på seg til å kutte utslippene til 
null, i tråd med at de skal gå foran for å gjøre Norge til et nullutslippssamfunn. 
 
Et argument mot å bruke selskapsskatten som virkemiddel er at den beregnes ut fra 
bedriftenes overskudd. Skatteloven gir flere friheter på hvilke utgifter man kan trekke 
fra overskuddet.11 Bedrifter som ikke ønsker å kutte sine utslipp, men heller ikke få økt 
skatt, kan dermed endre utgiftspostene sine slik at effekten av skatteøkningen blir 
redusert. En avgift derimot må betales uavhengig av bedriftens inntekt og overskudd. 
Ved å bruke CO2-avgiften i stedet, sikrer vi at ingen bedrifter slipper unna å kutte.  
 
Karbonavgift til folkets klimaløsninger 
Budsjettforhandlingene i Norge og demonstrasjonene til de gule vestene i Frankrike 
viser at avgiftsøkninger ofte møter stor motstand. Karbonavgift til fordeling (KAF) er en 
løsning på dette problemet12. Ved å kombinere CO2-avgiften med en variant av KAF, 
gjør vi avgiften progressiv både med hensyn til utslippsnivå og inntektsnivå. KAF går kort 
sagt ut på at man legger en avgift på all bruk av fossilt brensel, men inntektene går ikke 
til statskassa. I stedet deles de ut igjen. De som forurenser mest, får dermed igjen mindre 
penger enn de har betalt i avgift og vice versa. MDG kaller det en 
“klimabelønningsordning”, men de deler den i to: Inntektene fra personbiltransport 
betales ut igjen over skatteseddelen, mens inntektene fra næringslivstransport går til et 
eget fond.  
 
En alternativ løsning kan være å overføre pengene til kommunene, øremerket til 
miljøtiltak. Det kan gjøres på to måter: Kommunene kan bli tildelt penger basert på 
innbyggertall. Da får kommunene midler etter størrelsen, og løsningen ligger nærmere 
KAF-prinsippet. Man kan argumentere for at folkerike kommuner trenger mer penger 
                                                   
%20Hordaland/Rapporter%20o.l./KAF%20mulig%20i%20Norge%20-%202018-09-
11.pdf    
9 Naturvernforbundet, 2017. KAF – mulig i Norge?, s. 7 
10 Regjeringen, 2019. Avgiftssatser 2019. 
11 Lovdata. Skatteloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14 
12 Naturvernforbundet, 2017. KAF – mulig i Norge? 
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for å gjennomføre gode klimatiltak. Ulempen er at kommuner i distriktet der det er 
vanskelig å kutte utslipp, kan tape på ordningen. Alternativt kan man tildele pengene 
basert bedriftenes utslipp i den aktuelle kommunen. Det kan oppleves som mer rettferdig 
at de kommunene som må gjennom den største omleggingen blir kompensert 
tilsvarende. I begge tilfeller bør man la innbyggerne foreslå og stemme frem klimatiltak i 
sin kommune for å sikre folkelig forankring. 
 
Problemet med disse løsningene er at bedriftene ikke får noe direkte igjen for det de 
betaler inn. I tråd med MDGs forslag kan man derimot bruke avgiftsinntektene til å 
opprette et klimafond for bedriftene, hvor de kan søke om midler til å gjennomføre 
klimatiltak. Fordelen med dette er at bedriftene får økonomisk støtte til omleggingen, 
ikke bare høyere utgifter. Dette kan være spesielt viktig for små og mellomstore 
bedrifter.  
 
Netto null utslipp hos næringslivet i 2030 
Det er umoralsk å tjene store penger på klimafiendtlig virksomhet. Det betyr likevel ikke 
at det ikke skal være lov å gjøre det. Avhengig av hvilket område man opererer i, vil det 
variere hvor mye innsats som kreves for å nå dette målet. Noen industrier vil være 
avhengig av negative utslipp for å klare netto nullutslipp, fordi det er svært vanskelig for 
dem å kutte alle utslipp. I industrien kan man være avhengig av teknologiske løsninger 
og alternativer som ikke er på plass enda. Et vedtak om at man ikke skal kunne hente ut 
overskudd med mindre man kommer seg til null, kan virke strengt eller lite rettferdig. Et 
slikt vedtak vil bety at næringer som ikke har mulighet til å omstille seg raskt nok, vil bli 
svært hardt straffet. Man kan være enig i at næringslivet skal gå foran, men mene at det 
er for radikalt å legge slike økonomiske straffer på dem. Det kan oppfattes som at vi 
ønsker å straffe alle bedrifter, og ikke hjelpe dem i deres omstilling.  
 
På den annen side vet vi at alle bedrifter vil måtte være utslippsfrie om noen tiår, og at vi 
kun tvinger næringslivet gjennom noe de også hadde måttet gjort ellers. Som et 
klimaparti er det viktig at vi også stiller store krav til næringslivet når vi oppfordrer 
befolkningen til å kutte utslipp. Grønn Ungdom har tidligere vedtatt at Norge må kutte 
utslippene med 75 prosent innen 2030, og derfor mener saksbehandler dette er et 
naturlig år å forvente at næringslivet har kuttet alle sine utslipp. Næringslivet bør ikke 
være de siste til å bidra, men tvert imot gå foran i omstillingen til et nullutslippssamfunn. 
Derfor foreslås det at næringslivet skal ha netto null klimagassutslipp innen 2030. Når 
man nekter bedrifter å ta ut overskudd, er det er sterkt insentiv til å klare dette målet. 
Det vil også sende et tydelig signal om at vi ikke lar bedriftene slippe unna ansvaret. Vi 
setter klimaet, ikke økonomien, først.  
 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Bør vi bruke selskapsskatten eller en økt CO2-avgift for å tvinge næringslivet til 
å kutte? 

• Er det lurt å gjøre CO2-avgiften progressiv? 
• Er det lurt å opprette en ordning med klimabelønning (KAF)? 
• Bør vi starte mer forsiktig ved å foreslå en utredning av tiltakene først?  
• Skal inntektene fra den økte CO2-avgiften gå til statskassa, til klimafond eller til 

andre klimatiltak? 
• Er det lurt å nekte bedrifter med utslipp etter 2030 å hente ut overskudd?  
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Saksbehandlers konklusjon 
En betydelig høyere og progressiv CO2-avgift vil være et godt tiltak for å forplikte 
næringslivet til å kutte sine utslipp raskt. En progressiv avgift vil kunne skåne de minste 
bedriftene til en viss grad, men tvinge de store til å kutte utslipp. Saksbehandler anser at 
dette tiltaket er bedre enn å bruke selskapsskatten, som er et virkemiddel med mer 
usikker effekt fordi det er lettere for bedriftene å finne smutthull. For å øke 
oppslutningen om en høy CO2-avgift, bør inntektene gå tilbake til de som betaler. 
Saksbehandler anser at et klimafond for næringslivet er den beste løsningen. Til slutt bør 
vi stille tydelige krav om at næringslivet skal gå foran i klimakampen. Innen 2030 bør alle 
norske bedrifter ha netto null utslipp, eller måtte vente med å ta ut overskudd til de når 
målet. 
 

 

Forslag til vedtak 
F1: Etter votering mellom alternativer innstiller Sentralstyret på resolusjonen «Ikke la 
næringslivet profitere på klimaendringer!» til Landsstyret. 

 

Vedlegg: - Ikke la næringslivet profitere på klimaendringer!  

 
 
 
Med vennlig hilsen, 
På vegne av politisk utvalg for klima og miljø: 
 
Andreas Moksnes, 
sentralstyremedlem 
 
Trondheim, 10. februar 2019 
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IKKE LA NÆRINGSLIVET 
PROFITERE PÅ KLIMAENDRINGER! 
Klimagassutslippene i Norge går ikke raskt nok nedover. Grønn Ungdom mener at 
bedrifter som tjener penger på virksomhet som er skadelig for klimaet og andre 
mennesker, har et særlig ansvar for å kutte sine utslipp. Hvis Norge skal nå klimamålene, 
må næringslivet gjøre en større innsats. 
 
Økonomiske insentiver virker. Grønn Ungdom ønsker å belønne de som driver 
klimavennlig virksomhet, men vi er nødt til å bruke en kombinasjon av gulrot og pisk. 
Avgifter er et effektivt virkemiddel for å få næringslivet til å kutte egne utslipp. Bedrifter 
kjenner seg selv best og vet hvilke tiltak de kan gjennomføre. Når vi pålegger bedrifter 
en avgift basert på utslippsnivået deres, sørger vi for at de velger tiltakene som er mest 
effektive først. Næringslivet vil ikke slippe unna med symboltiltak, men vil måtte 
gjennomføre klimatiltak som virkelig monner.  
 
Grønn Ungdom mener at: 

• Det er svært umoralsk å tjene penger på klimafiendtlig virksomhet. Bedrifter 
som fortsatt slipper ut klimagasser i 2030 bør ikke kunne ta ut overskudd.  
 

• CO2-avgiften skal økes til 1500 kr. per tonn og satsen skal trappes opp årlig. 
Avgiften skal gjøres progressiv, slik at den blir dyrere per utslippsenhet for 
bedrifter med store utslipp. 
Alternativt: 

1. CO2-avgiften skal legges på 1500 kr. per tonn og trappes opp årlig. I 2030 
skal avgiftssatsen dobles fra 2029-nivå. Avgiften skal gjøres progressiv slik at 
det blir dyrere per utslippsenhet for bedrifter med store utslipp.  

2. Bedrifter som har netto klimagassutslipp etter 2030 skal ha en 50% økning 
av selskapsskatten, og en ytterligere årlig økning basert på utslippsnivå.  
 

• Myndighetene må utrede hvordan en ordning med en progressiv CO2-avgift kan 
fungere i praksis. 
 

• CO2-avgiften skal gå til klimafond og -rådgivning for bedriftene. 
 Alternativt: 
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1. CO2-avgiften skal gå til kommunene basert på innbyggertall. Innbyggerne 
skal være med på å velge hvilke klimatiltak avgiften skal brukes til i hver 
kommune. 

2. CO2-avgiften skal gå til kommunene basert på hvor store utslipp bedriftene 
har i kommunen. Innbyggerne skal være med på å velge hvilke klimatiltak 
avgiften skal brukes til i hver kommune.  
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Margit Fausko, sentralstyremedlem 
Dato  11.02.19 
Saksnr. SST-3-19-040 
 
 
 

Politisk uttalelse: 

500 meter til turstiGen! 
 
Bakgrunn 
Turområde og nærnatur er noko folk likar. Det heng saman med både livskvalitet, 
folkehelse og biologisk mangfald, men tilgangen til nære turområde er ingen sjølvfølge. 
Nær åtte av ti bor i byar og tettstadar, andelen er gradvis aukande, og kampen om areala 
i byar og tettstadar kan vera hard. Stortingsmelding 18 (2015-2016) om friluftsliv 
refererer til undersøkingar som viser at bustadar og opphaldsstadar ikkje bør ha meir 
enn 500 meter til store grøne område, og 200 meter til små, grøne område, for at 
områda skal ha funksjon som friluftsområde i kvardagen. SST synte at andelen av 
befolkninga som hadde slik tilgang til store og små grøne område (>200 daa og >5 daa) 
var høvesvis 49% og 55% i 2013. 
 
Ideen til 500-metersmålet er henta frå Den Norske Turistforeining, som sidan 2013 
aktivt har oppmoda politikarar på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå over heile landet til å 
leggje dette målet til grunn for sine arealplanar. 
 
MDG har frå før foreslått ei nærnaturlov for å verne bynære, store naturområder på linje 
med Oslomarka. Forslaget vart stemt ned på Stortinget i mars 2018, men er rådande, 
grøn lokalsamfunnspolitikk. 500-metersmålet utvider sikringa av nær natur ved å også ta 
for seg turstigane inne i tettbygde strøk. 
 
 
Drøfting 
JA-sider ved nære turområde 

● Livskvalitet og rekreasjon (aukar dess meir natur, estetikk og biomangfald) 
● Folkehelse, førebyggande og gjenoppbyggande 
● Nær natur = nært biologisk mangfald  

→ verdi i seg sjølv og som opplevingsverdi 
→ verdi i form av “økosystemtenester” (pollinering, vassføring ol.) 

● Sosial inkludering av eldre, unge, folk med nedsett funksjonsevne, folk med 
innvandrarbakgrunn. 

● Turområde i nær gangavstand kan bidra til å redusere det økologiske fotavtrykket 
forbunde med kvardagsturar. 
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● Engasjement: den som er glad i naturen gjer meir for å ta vare på naturen. 
Negative sider ved å prioritere nettverk av turstigar der folk bur er at det vil kunne skape 
konfliktar knytt til arealbruk, også opp mot bruksområde som kan argumenterast for som 
miljøvennlege på andre måtar (til dømes klimaeffekten av kraftig fortetting). Utvalet 
meiner derimot at omsynet til turstgar og turopplevingar er så viktig og relevant for så 
mange grøne saker at me bør vedta eit mål som sikrar folket nære turområde. Særleg 
livskvaliteten til folk i lokalsamfunna må vege tyngre enn ynsket om kraftig fortetting av 
byggingsmasse - har ein ikkje livskvalitet er det liksom ikkje så mykje poeng i det grøne 
samfunnet. Dette argumentet meiner saksbehandlar er i tråd med den grøne ideologien. 
 
Definisjon av stig 
Regjeringa forklarar ein turstig som eit tråkk i terreng som betrar framkomelegheita i 
natur- og friluftslivsområde, primært med sikte på ferdsel til fots. Han er merka og rydda, 
normalt utan lyssetting, og har ei avgrensa grad av opparbeiding på bakken.  
https://www.regjeringen.no/contentassets/2db68158cc544b7588a0565b86ff8e62/tur
stier_v-0939b_kultur-og_kirkedeptet_2008.pdf 
Til resolusjonen som skal famne breitt, også i byar, tenkjer utvalet at omgrepet turstig 
skal forståas i ein endå litt breiare forstand, for å involvere turområde som ikkje kan 
tolkast som natur- og friluftslivsområde, men framleis har eit tydelig preg av natur - til 
dømes elvepromenadar, parkar og grøntomringa kulturminne. Dette for å gjere målet 
meir gjennomførbart. Samstundes bør det i dei fleste tilfelle vera ei prioritering som 
premierer turstigar i mest mogleg naturnære omgivnadar rundt stigen. 
 
Kva skjer i kommunane 
94% av kommunane opplyser at dei prioritetar nærtur som politisk mål i kommunen si. 
Dei opplyser vidare at dei oppfordrar frivillige lag og foreiningar som ynskjer å legge til 
rette for nærtur, prioriterer nærtur i samfunns- og arealplan og i kommunal 
handlingsplan, men det er ei differanse mellom kor godt nærturar prioriterast i 
handlingsplanar og i økonomiske planar.  men det er berre ein middels grad av å 
«prioritere arbeid for at det skal innførast minstekrav/indikator om maks avstand til 
turstigen. Ein plass mellom 16 og 27 av landets 185 kommunar har innført avstandskrav, 
og då er 500 meter det vanlegaste.  
https://www.nmbu.no/download/file/fid/34945 
Saksframlegger meier det er hald i å utføre resolusjonen, då det ikkje er alle som er så 
heldige å bu i ei kommune som for all fortid og framtid prioriterer nærturane. Likevel kan 
ein vera audmjuk med tanke på mykje godt arbeid som mange har drivi på gjennom 
mange år.  
 
500-metersmålet og forplikting 
I forbinding med Friluftslivets år, 2015, la Regjeringa fram Stortingsmelding 18 (2015-
2016), “Friluftsliv - natur som kilde til helse og livskvalitet”, der dei delvis slutter seg til 
500 m-målet til DNT på denne måten: “Ved planlegging er det faglige holdepunkter for å 
legge til rette for at det er mindre enn 500 meter fra den enkelte bolig til nærmeste 
allment tilgjengelige grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett. 
Regjeringen vil oppfordre alle kommuner til å utarbeide grønnstruk turplaner for sine 
byer og tettsteder.” 
 
Stortingsmeldinga vart i 2018 følgt opp med “Handlingsplan for friluftsliv - natur som 
kilde til helse og livskvalitet”. Her er det mange fantastiske tiltak og idear, men korkje 
vidareføring eller juridisk sikring av 500 m-målet. 



24 
 

At Solberg-regjeringane allereie har lagt fram dette og til nokon grad konkretisert dette 
målet allereie kan gjera at det opplevast mindre aktuelt for Grønn Ungdom og 
Miljøpartiet dei Grøne å aktivt ta standpunkt for å meine det same. Saksbehandlar kan 
heller ikkje utelukke at friluftsmeldinga har ført til at fleire får tilgang til nær natur. Men 
ved å sjå på konkrete, lokale arealkonfliktar i landet er det nærliggande å tenkje at 
prioriteringane varierer mykje frå kommune til kommune, og at målet ikkje er sikra. 
Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, har om denne saka uttalt til 
Stavanger Aftenblad (juni 2016): “Friluftsliv og natur blir ofte omtalt positivt i festtaler 
og fra Stortingets talerstol. Likevel taper disse sakene ofte mot andre interesser i 
statsbudsjett og utbyggingssaker.” 
https://www.aftenbladet.no/meninger/i/6Bd9o/Naturen-pa-500-meters-avstand 
Aktualiteten i å vedta denne politikken for Grøn Ungdom og Miljøpartiet dei Grøne kan 
soleis vera å anten ta eigarskap til å setje søkelys på og faktisk prioritere det, ikkje berre 
som mål, men som krav. Me kan også ta eigarskap ved å leggje inn meir ambisiøse mål 
eller fleire konkretiseringar, til dømes innanfor natur- og biomangfaldkvaliteten på 
nærturstigane. Utvalet argumenterer for begge delar. 
 
Tilrettelegging 
I den tradisjonelle, ukommersielle friluftslivstradisjonen i Noreg har det vore høgt 
verdsatt at naturen er minst mogleg tilrettelagt og mest mogleg «ekte og fri». Sjølv stigar 
kan ta vekk noko av den fullkomne naturverdien, og redusere kjensla av å kome nær 
naturen, «å få ei grein i fjeset er ein del av naturopplevinga.» Dette strid med 
tilretteleggingssynet til det kommersielle reiselivet - på motsett side er dei som ynskjer å 
selje turar for elsykkel midt inne i fjellheimen, og det strid til nokon grad med ulike 
brukargruppers ynskje om tilrettelegging og sikkerheit. 
Friluftslivstradisjonen er forøvrig einige i at der det er høgt turtrykk bør ein samle 
trykkslitasjen til éin stig - stundom små grusvegar eller steintrapper, om trykket er 
særleg høgt. Tradisjonen meiner også at ein skal oppmode flest mogleg til å delta i 
friluftslivet, og argumenterer slik for ein høg grad av tilrettelegging nær folketette strøk. 
Her kan ein «ofre» meir av skogen eller landskapet til ein breiare trasé, sittebenkar, 
oppslagstavler, tilrettelagte utkikspunkt ol., dels også for folk med ulike handicap. Vidare 
meiner tradisjonen at det skal avta til ei «middels tilrettelegging» når ein kjem litt lenger 
vekk frå det folketette strøket for å auke naturuttrykket, og at langt vekk frå 
sivilisasjonen skal naturen i endå større grad få vera seg sjølv. 
Saksbehandlar meiner at turstigane som er omfatta av resolusjonen som hovudsak bør 
ha ei høg tilrettelegging, fordi det er snakk om dei nære kvardagsturane for alle 
brukargrupper. Samstundes kan sjølv slike område få for stor grad av tilrettelegging, og 
med det fjerne deler av opplevinga og naturmangfaldet, skogsområde som høver for leik 
og utforsking kan risikere å måtte vike for sykkelstigar osv. Difor bør ein ikkje nasjonalt 
forplikte til tilrettelegging, men oppmodne til det og la kommunane sjølv vurdere korleis 
dei vil ta vare på ulike nærturinteresser. 
 
Bruk av statlege instansar til innseiing 
Norsk friluftsliv uttrykte uro i forbinding med den nye Granavolden-plattforma, fordi den 
nye regjeringa har uttalt at dei ynskjer ei effektivisering i arealsaker, altså at dei skal gå 
raskare, og at dei vil redusere bruken av statlege innseiingar (= overstyring av 
kommunale utbyggingssakar v/Fylkesmannen). Dette gir friare spelerom til kommunane, 
der naturens eigenverdi ofte tapar mot andre arealsaker, fordi kommunen sjølv ynskjer å 
gjere billege løysingar, eller fordi det er vanskeleg å ta upopulære val i små lokalsamfunn.  
https://www.norskfriluftsliv.no/dette-betyr-regjeringsplattformen-for-friluftslivet/ 
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Spørsmål til diskusjon 

● Med tanke på at Solberg I-regjeringa allereie har uttalt målet i Mld. St. 18 (2015-2016) - 
er resolusjonen framleis relevant? 

● Kva bør inkluderast i omgrepet “turstig”? (Stig i natur, stig i park, stig langs elvar i byer, 
gate med mange trær?) 

● Kan 500-metersgrensa til nærnatur gå negativt ut over anna arealplanlegging på ein 
måte som gjer at me ikkje bør vedta ho? 

● Bør 500-metersmålet vera eit krav eller ei oppfordring? 
 
 
Saksbehandlars konklusjon 
Utvalet meiner at turvennlege lokalsamfunn er ein politisk JA-sak som famnar sentrale 
deler av grøn politikk. Me meiner vidare at eit krav om turstig innanfor 500 frå bustadar 
har tungtvegande fordeler vega opp mot potensielle konfliktar, og bør vedtakast som ein 
rettsleg sikring for framtidig arealplanlegging. Friluftsliv og moglegheit til lågterskel 
turopplevingar nær der ein bur er så viktige at Grønn Ungdom bør markere seg i saken 
ved å vedta resolusjonen slik den ligg føre: kravet må vera maksimalt 500 meter til 
turstigen! 
 

Forslag til vedtak 
F1: Resolusjonen «500 meter til turstigen» vedtakast slik den ligg føre. 
 
Vedlegg: - 500 meter til turstigen 
 
Med beste helsing, 
På vegne av Politisk Utval for Grøne Lokalsamfunn: 
 
Margit Fausko, 
sentralstyremedlem 
 
Ås, 10. februar 2019   
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500 METER TIL TURSTIGEN! 
 
 
Nærleik til naturen 
Turar i natur og grøne omgivnadar bidreg til betre folkehelse, rekreasjon og auka 
livskvalitet. Kort avstand og lett tilgang til turstig der ein bur stimulerer fleire folk til å gå 
små turar i kvardagen, og er ein naturleg del av eit grønt lokalsamfunn. Å ta vare på og 
styrke tilgangen nærturområder er særleg viktig i byar og tettstader under fortetting 
som resultat av folkeauke og urbanisering. I tillegg til goda for menneska vil sikring av 
nære turstigar også kome til gode for det nære biologiske mangfaldet som lev i 
turområda sine blå og grøne økosystem. Mangfald av artar og landskap langs turstigen er 
også med på å heve opplevingsverdien av nærturen. 
Turstig i denne samanhengen forstår me som ein uasfaltert stig eller liten veg. 
Omgivnadene bør helst bestå heilt eller delvis av frie elver og frittvoksande planter, men 
menneskekonstruerte, grøne omgivnadar kan også inngå. Tilrettelegginga for ulike 
brukargrupper bør vera stor nær tettbygde strøk, men avta dess lenger inn i den frie 
naturen ein kjem. 
 
 
Grøn Ungdom vil: 

● At alle bustadar skal ha ein turstig innanfor 500 meters avstand. Dette må krevjast i 
framtidig arealplanlegging og oppmuntrast til i eksisterande arealstrukturar. 

● Ta vare på og bygge opp om biologisk mangfald og vakre trasear rundt turstigane. 
● Tilgjengeleggjere turstigane gjennom god opplysning, skilting og merking. 
● Skjøtte og leggje nærstigane til rette for lågterskel, allmenn ferdsel. 
● At relevante statlege instansar sikrar at kommunane gjennomfører krava. 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Margit Fausko, sentralstyremedlem 
Dato  11.02.19 
Saksnr. SST-3-19-041 
 
 
 

Politisk uttalelse: 

Bedre medvirkning 
 
Bakgrunn 
Medvirkning skaper bedre beslutninger og et bedre samfunn. Innspill fra befolkningen 
gir bedre beslutninger og er viktig for å opprettholde et sterkt demokrati med høy 
deltakelse. Gjennom gode medvirkningsprosesser får forvaltning og politikere viktig 
informasjon om behov og forhold, og dermed et bedre kunnskapsgrunnlag for viktige 
beslutninger. God medvirkning synliggjør konsekvenser og løsninger, samtidig som det 
ivaretar befolkningens rett til å bli hørt. 
 
Spesielt viktig er ivaretakelse av barn og unges rett til medvirkning. Dette er en gruppe 
av befolkningen som mangler stemmerett ved valg, men som likefullt lever med 
konsekvensene. Det avhenger av alder, men en stor andel av barn og unge mangler 
tilgang til flere arenaer i sivilsamfunnet, som også er en viktig del av det norske 
demokratiet. Gruppen sitter på unik kunnskap: barn og unge vet best hvordan det er å 
være barn og ungdom. Når gruppen i stor grad er avhengige av offentlige tilbud og 
tjenester er det viktig at deres stemme høres i demokratiet. Målet med medvirkning for 
barn og unge må blant annet være å skape et godt samfunn for barn og unge, og slik 
sikre gode oppvekstsvilkår. En god barndom varer livet ut, og spesielt distriktskommuner 
med høy andel fraflytting vil tjene på å sikre barn og unge i kommunen nettopp en god 
barndom. 
 
I Norge har barn og unge en lovfestet rett til medvirkning. Barnekonvensjonen ble 
vedtatt av FN i 1989 og ratifisert av Norge i 1991. Konvensjonen ble norsk lov i 2003. 
Barnekonvensjonen artikkel 12 lyder som følgende: «Barnet har rett til å si sin mening i 
alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt». Barn og unges rett til 
medvirkning er også omtalt i Plan og bygningsloven paragraf 5-1 Medvirkning: «Enhver 
som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at 
dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand 
til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte». 
 
Grønn Ungdom mener at økt deltakelse, mer medvirkning, involvering og 
ansvarliggjøring er viktig for å engasjere mennesker for fellesskapets fremtid. I 
Arbeidsprogram 2017-2021 står det at: «Demokrati er mer enn stemmerett. De Grønne 
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vil derfor styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner og sørge for 
åpne og inkluderende demokratiske prosesser.» Det er naturlig å styrke Barn og Unges 
mulighet til medvirkning for å oppnå disse målene. 
 
 
Drøfting 
Lovfestet rett til Nasjonalt medvirkningsorgan 
Retten til ungdomsråd bør være lovpålagt. Gjennom lovfestet rett til medvirkning vil 
ungdom kunne påvirke beslutningsprosesser på en annen måte enn om dette skal være 
basert på frivillighet. Dette bekreftes også av Knudsen og Tjerbo i rapporten «De unge 
stemmene» (2009), der det kommer frem at kommunene selv mener at de i liten grad 
sørger for å innhente informasjon fra barn og unge eller trekker dem med i utforming av 
tilbud. Knudsen og Tjerbo (2009) trekker også frem at kommuner med få innbyggere i 
mindre grad har en medvirkningsordning for ungdom enn kommuner med mange 
innbyggere. I små eller innbyggerfattige kommuner, kan anstrengt kommuneøkonomi 
også kan være en årsak til at ungdomsråd prioriteres bort. 
 
Selv om det finnes andre måter å involvere ungdom i beslutningsprosesser, vil et 
demokratisk valgt ungdomsråd ha en helt spesiell legitimitet. Råd for barn og unge vil gi 
arbeidet større legitimitet og større gjennomslagskraft enn annen medvirkningsordning 
for samme gruppe. Ungdom representerer en gruppe som ikke har stemmerett og som 
dermed ikke har samme anledning til å påvirke beslutningsprosesser som voksne 
personer, og det bør derfor være ekstra viktig å sikre gode ordninger for medvirkning for 
ungdom i kommunene og fylkeskommunene. 
 
I 2018 lovfestet Stortinget retten til ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom. Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
11. juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det 
fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne 
bestemmelsen får først virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2019. 
 
Hva med retten til et nasjonalt ungdomsråd?  Å lovfeste retten til nasjonalt ungdomsråd 
vil gi barn og unge i Norge en bedre mulighet til å samarbeide om utfordringer, og bedre 
deres mulighet til å påvirke nasjonal politikk- som også påvirker barn og unges liv. Barn 
og unge har like stor rett til et nasjonalt ungdomsråd eller medvirkningsorgan som rett til 
kommunalt ungdomsråd.  
 
Utfordringene knyttet til å opprette et nasjonalt ungdomsråd er å fastsette et godt 
mandat og en god modell. Hvem skal være representert og hvordan skal de velges? 
Hvordan skal den geografiske fordelingen være og hvilke saker skal rådet jobbe med?  
Det mest naturlige er å bygge på den modellen for medvirkning som allerede eksisterer: 
1. Kommunalt medvirkningsorgan 
2. Fylkeskommunalt medvirkningsorgan 
3. Nasjonalt medvirkningsorgan 
 
Da vil eksempelvis leder av hvert fylkeskommunale ungdomsråd representere 
ungdommen i sitt fylke i nasjonalt ungdomsråd. Da blir det nasjonale ungdomsrådet en 
arena for samarbeid på tvers av fylker i tillegg til å styrke de fylkeskommunale 
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ungdomsrådenes mulighet til medvirkning. Dette er et alternativ som ikke er partipolitisk 
men heller bærer preg av et nettverk for allerede eksisterende ungdomsråd. 
Andre modeller og løsninger kan også vurderes. 
 
Regionale ungdomsråd 
Regionale ungdomsråd er ungdomsråd på nivå mellom kommune og fylkeskommune og 
skal ikke erstatte kommunale ungdomsråd- men styrke dem. I en tid hvor fylkene i 
Norge blir større er det ekstra viktig å styrke den lokale medvirkningen opp mot 
fylkeskommunene. Som møteplass for lokale ungdomsråd vil regionale ungdomsråd 
bidra til nettverksdanning og økt interkommunalt samarbeid, samt være en arena for 
læring og erfaringsutveksling. Regionale ungdomsråd styrker kommunale ungdomsråds 
mulighet til medvirkning opp mot fylkeskommunen. De gir ungdommer i regionen 
mulighet til å samarbeide om saker og utfordringer. Regionale ungdomsråd vil kunne 
være en flott ressurs for fylkeskommunen og de fylkeskommunale ungdomsrådene da 
de regionale ungdomsrådene kjenner lokale behov og utfordringer godt.  
 
Er det likevel slik at dette er hensiktsmessig i hele landet? Det kan være en utfordring å 
finne økonomiske midler til å drive regionale ungdomsråd, og noen steder er det kanskje 
ikke ønske eller behov blant de lokale ungdomsrådene for et slikt organ. Det er også 
utfordrende at regionale ungdomsråd kan ta vekk fokuset fra fylkeskommunale 
ungdomsråd, og gjøre at ungdom går glipp av muligheten til å påvirke gjennom 
fylkeskommunens eget medvirkningsorgan. Det er også mulig at det kan skape konflikter 
innad i fylker dersom ulike regionale ungdomsråd blir uenige i saker, men det kan også 
være positivt at denne uenigheten kommer frem.  
 
 
Spørsmål til diskusjon 
• Hvordan kan man sikre at et nasjonalt ungdomsråd best ivaretar barn og unges 

medvirkning? 
• Bør nasjonalt medvirkningsorgan være partipolitisk uavhengig eller involvere eks 

ungdomsparti eller frivillige ungdomsorganisasjoner? 
• Kan et slikt nasjonalt ungdomsråd svekke andre ungdomsorganisasjoner? (EO, LNU, 

andre interesseorg.) 
• Bør regionale ungdomsråd ha direkte kontakt med fylkeskommuner og ha rett til 

innsyn i og involveringer i politiske saker? 
• Er det økonomisk forsvarlig å fremme opprettelse av regionale ungdomsråd i hele 

landet? Er det hensiktsmessig alle steder? 
• Hvem skal ta kostnadene: Fylkeskommunen, kommunene eller ungdomsrådene? 
 
 
Saksbehandlers konklusjon 
Grønn Ungdom bør stå i spissen for å styrke barn og unges medvirkning, for å oppnå økt 
deltakelse, mer medvirkning, involvering og ansvarliggjøring i samfunnet. Slik kan vi 
engasjere mennesker for fellesskapets fremtid. Argumentene om hvorfor ungdomsråd 
på kommunalt og fylkeskommunalt nivå må lovfestes gjelder også for nasjonalt 
medvirkningsorgan: det skaper bedre samfunn og ivaretar barn og unges rett til å bli 
hørt. Regionale ungdomsråd vil kunne være veldig positivt som et supplement til lokalt 
og fylkeskommunalt ungdomsråd. Det skaper engasjement, og gir møteplasser for 
engasjerte ungdommer hvor de kan diskutere felles utfordringer og finne felles 
løsninger.  
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Forslag til vedtak 
F1: Resolusjonen «Bedre medvirkning!» vedtas slik den foreligger 
 
Vedlegg: - Bedre medvirkning! 
 
 
Med vennlig hilsen 
På vegne av Politisk Utvalg for Grønne Lokalsamfunn: 
 
Sirianna Stormo Pettersen 
Utvalgsmedlem 
 
  
Oslo, 10. Februar 2019 
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Bedre medvirkning! 

 
Bedre medvirkning skaper bedre samfunn 
Barn og unges mulighet til medvirkning må styrkes i Norge. Retten til et nasjonalt 
medvirkningsorgan bør lovfestes på lik linje med retten til kommunalt- og 
fylkeskommunalt medvirkningsorgan. Dette vil gi barn og unge i Norge en bedre 
mulighet til å samarbeide om utfordringer, og bedrer deres mulighet til å påvirke nasjonal 
politikk - som også påvirker barn og unges liv. Det er på tide å ta barn og unge på alvor: 
de har rett til et nasjonalt ungdomsråd! 
 
I en tid hvor fylkene i Norge blir større er det ekstra viktig å styrke den lokale 
medvirkningen opp mot fylkeskommunene. Regionale ungdomsråd er ungdomsråd 
mellom kommuner på nivå mellom kommune og fylkeskommune og skal ikke erstatte 
kommunale ungdomsråd, men styrke dem.  Regionale ungdomsråd skal være en 
møteplass for lokale ungdomsråd og vil bidra til nettverksdanning og økt interkommunalt 
samarbeid, samt være en arena for læring og erfaringsutveksling. Regionale ungdomsråd 
styrker kommunale ungdomsråds mulighet til medvirkning opp mot fylkeskommunen. 
De gir ungdommer i regionen mulighet til å samarbeide om saker og utfordringer. 
Regionale ungdomsråd vil kunne være en flott ressurs for fylkeskommunen og de 
fylkeskommunale ungdomsrådene da de kjenner regionenes behov og utfordringer godt.  
  
 
Grønn Ungdom vil: 
• Etablere et nasjonalt ungdomsråd. 
• Lovfeste retten til regionale ungdomsråd. 
• Verne om retten til kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd. 
• Sikre alle ungdomsråd tilbud om god opplæring i demokrati og medvirkning. 
 


