Vedtatt av Grønn Ungdoms landsstyre (16.06.2019)
Klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt og vil tvinge millioner av mennesker på flukt fra flom,
tørke, sult og krig. Verden skriker etter omstilling, og Norge må gå foran. Forskningen er tydelig:
olje, gass og kull må ut, og vi må satse på fornybare energikilder som vind, vann, bølger, tidevann
og sol.
Norges oljeeventyr er i ferd med å bli et mareritt for mennesker i sårbare land, dagens
barn og ungdom og framtidige generasjoner. Når vi pumper opp og selger olje til resten av
verden, selger vi klimaendringer. Det må vi slutte med.
Samtidig som vi kvitter oss med olja, må vi satse stort på andre energikilder. Vi har store
muligheter til å bli verdensledende på fornybare energikilder som havvind og bølgekraft,
det er bare den politiske viljen som står i veien. Nå er det på tide at vi kjører på og satser
tungt og systematisk på nye energieventyr. Energiselskapene trenger minst like gode
vilkår som oljeselskapene hittil har hatt.
Grønn Ungdom mener at:
• Vi må gradvis redusere den norske olje- og gassnæringa, og fase den helt ut innen
2030. Ingen nye felt skal åpnes, og all leting skal stanses umiddelbart.
• Dagens leterefusjonsordning for olje og gass må erstattes med en tilsvarende
ordning for fornybar energi. Staten må ta store deler av forsknings- og
investeringskostnadene til selskaper som vil produsere fornybar energi i landet.
• Tillatelser til produksjon av landvind, havvind og annet havkraft bør gis gjennom tildeling
av konsesjoner eller utvinningstillatelser, etter modell fra olje- og gasspolitikken, slik at vi
får en overordnet og langsiktig plan for utbyggingen.
• Vindkraftutbygging på land bør som hovedregel skje der natur allerede er nedbygd, og vi
vil prioritere havvind over landvind som krever store naturinngrep.
• Det er et mål at utbygging av fornybar energi skal sikre lokale arbeidsplasser og
lokalsamfunnene skatteinntekter. På sikt bør en grunnrenteskatt for fornybar energi
utredes. Det innebærer også forsøksprosjekter på vindmøller i lokalprodusert tre.
• Vi skal aktivt fremme installasjon av småskala produksjon av fornybar elektrisk energi.

•

Norge bør ta sikte på å bli et land med stor nettoeksport av fornybar energi og tilhørende
teknologi og vi bør koble oss mest mulig på det europeiske energimarkedet.
• Oljefondet skal ikke investere i fossil energi, og minst 15 prosent av fondet skal
investeres direkte i fornybar infrastruktur.

