STANS IMPORT AV ØDELAGT REGNSKOG!
Vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte 2019 (24.11.19)

Verdens regnskoger er truet av avskoging. Norge bidrar til dette problemet gjennom import av
soya og palmeolje. Her hjemme fører soyaimporten til intensiv husdyrproduksjon og forhindrer
oss fra å ta i bruk utmarksbeite. Import av soya og palmeolje forhindrer også Norge fra å utvikle
nye, bærekraftige næringer innen produksjon av proteiner og miljøvennlig biodrivstoff.
Det er på tide at Norges regnskogsatsing også tar hensyn til varene vi importerer. Grønn
Ungdom vil ha slutt på import av soya og palmeolje som ødelegger regnskogen i løpet av de
neste årene. I stedet vil vi ha storsatsing på produksjon av bærekraftig fôr og biodrivstoff
basert på norske ressurser som trær og alger, men også disse industriene må skje innenfor
naturens tålegrenser. Vi må redusere proteinfôrbehovet ved å redusere den animalske
produksjonen generelt, og å satse på husdyr som har spist gress heller enn kraftfôr.
Grønn Ungdom vil:
• Umiddelbart innføre toll på soya til hav- og landbruk, og ha som mål å forby import av
soya til hav- og landbruk innen 2025 dersom reelle alternativer er tilgjengelige.
• Iverksette en storstilt satsing på bærekraftig fôr basert på lokale råvarer (f.eks. marine
alger).
• Forby palmeolje med opprinnelse fra regnskoger og som ikke er produsert bærekraftig,
i alle produkter som selges i Norge fra 2023.
• Satse på bærekraftig biodrivstoff basert på biomasse i form av avfall fra industri og
husstander.
• Sørge for at soya og palmeolje ikke blir erstattet av andre, miljøskadelige importvarer.
• Innføre en importkvote på kjøtt og fisk for enkeltpersoner tilsvarende dagens
importkvoter for alkohol og tobakk. Kjøtt og fisk som ikke er basert på produkter fra
ødelagt regnskog og som er tydelig merket som dette, skal unntas importkvoten.
• At det skal kun gis nye driftskonsesjoner til oppdrettsanlegg som legger opp til å ikke
være basert på import av soya fra ødelagt regnskog.
• Øremerke midler til SINTEF for forskning på alternative kilder til dyrefôr.
• Støtte forskning på nytt kraftfôr og forskning på å produsere soya her i Norge.

