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Regnskogfondets innspill til ny handlingsplan for bærekraftsmålene 

 

Regnskogfondet synes det er svært positivt at regjeringen er i gang med arbeidet med en nasjonal 

handlingsplan for bærekraftsmålene. En handlingsplan vil forhåpentligvis styrke planleggingen og 

koordineringen av arbeidet med bærekraftsmålene som Riksrevisjonen nylig etterlyste i sin rapport. 

Internasjonal måloppnåelse  
Regnskogfondet vil spesielt understreke at avtrykkene norsk aktivitet setter i andre land, enten det 

er gjennom handel, investeringer, bistand eller annen politikk, må være en del av en norsk 

bærekraftstrategi.   

Norges måloppnåelse handler også om vårt fotavtrykk i verden, og det nasjonale og internasjonale 

arbeidet for bærekraftsmålene må derfor sees i sammenheng. Som regjeringen understreket i Meld. 

St. 14 (2015–2016). Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold:  "Aichi-målene er 

internasjonale mål, men de forutsetter nasjonal handling. Selv om norsk innsats primært vil rettes 

mot å nå målene nasjonalt, deltar vi i en globalisert verdensøkonomi. Vi har ansvar for den 

påvirkningen norsk aktivitet forårsaker utenfor landets grenser som følger av handel og 

investeringer. Innsatsen på disse områdene er derfor en viktig del av den nasjonale politikken for det 

globale naturmangfoldet."  og videre i kap 4.1: “Dette tilsier at også norske myndigheter, næringsliv 

og interessenter har fokus på at norsk produksjon og forbruk (også i utlandet) er bærekraftig og 

innen naturens tålegrenser. Statens ansvar for miljøkonsekvenser som oppstår i andre land er også 

viktig”. 1 

Mål om å gjøre Norge tropisk avskogingsfritt 

 Det er stor enighet om at FNs bærekraftsmål er uoppnåelige dersom man ikke stanser 

klimaødeleggelsen og raseringen av naturmangfold, og at klimaendringer og naturødeleggelser er i 

ferd med å undergrave de siste tiårenes framskritt når det gjelder redusert sult og fattigdom, bedre 

helse og utdanning. 

Bevaring av de tropiske regnskogene er avgjørende for å løse klimakrisen og naturkrisen. 

Regnskogfondet mener at handlingsplanen bør inkludere en målsetning om å gjøre Norge tropisk 

avskogingsfritt. Dette betyr å få på plass virkemidler som adresserer den indirekte påvirkningen 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20152016/id2468099/sec1?q=nydyrking 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20152016/id2468099/sec1?q=nydyrking


Norge har på avskoging – gjennom vårt forbruk av varer og gjennom vårt næringslivs aktivitet i 

utlandet.   

  
For å oppnå dette må handlingsplanen:  

- Stille krav ved lov til norske bedrifter og finansinstitusjoner om at deres produkter og 
virksomhet ikke skal bidra til menneskerettighetsbrudd eller alvorlig miljøskade, inkludert 
tropisk avskoging. 

- Stille krav til at offentlige innkjøp skal være avskogingsfrie og ikke bidra til 
regnskogsødeleggelse.  

- Stille krav om at norske myndigheter kartlegger det norske fotavtrykket på regnskogen. 
- Stille krav til at Statens Pensjonsfond Utland og Folketrygdfondet påser at deres 

investeringer ikke medvirker til tropisk avskoging, degradering eller tap av naturmangfold.  
- Støtte utvikling av bærekraftig norsk protein til fiske- og dyrefôr. 

 

Styrke klima- og miljørettet bistand 

Målene på klima og natur er noen av målene vi er lengst unna å nå, og Regnskogfondet mener at 

handlingsplanen må kreve styrket innsats for klima og natur i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. 

Det er stor enighet om at naturkrisen og klimakrisen forsterker hverandre, og at FNs bærekraftsmål 

blir uoppnåelige dersom man ikke stanser ødeleggelsen av naturmangfold. På FNs naturtoppmøte i 

september understreket Norge at “we must step up and increase action for nature, globally and at 

home” og at “more resources must be mobilized for biodiversity conservation at the national and 

global levels”.  

 

Urfolk og leave no one behind 

«Leave no one behind» er ett av de viktigste prinsippene i Agenda 2030. For å følge dette prinsippet 

må Norge løfte blikket og se det nasjonale og internasjonale arbeidet for bærekraftsmålene i 

sammenheng.  

Urfolk er blant de mest marginaliserte og sårbare gruppene i verden, og er spesielt utsatte under 

koronapandemien. Det fryktes nå at hele urbefolkningsgrupper i Amazonas vil utslettes. Urfolk og 

lokalsamfunn er også en viktig del av løsningen for å ta vare på naturmangfoldet. Minst en fjerdedel 

av jordas landområder eies eller brukes av urfolk, inkludert om lag en tredel av verdens landbaserte 

naturvernområder.[1]  Urfolk er over tid blitt en mindre fremtredende kategori av rettighetshavere 

og målgruppe i utviklingspolitikken.   

For å oppnå «leave no one behind»  mener Regnskogfondet at handlingsplanen bør understreke at 

urfolk bør prioriteres som målgruppe i norsk utviklingspolitikk.  

 

Regnskogfondet stiller seg også bak innspillet fra Forum for utvikling og miljø. 

 

 

[1] IPBES Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019. 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb-no&rs=nb-no&wopisrc=https%3A%2F%2Frainforest.sharepoint.com%2Fsites%2FNaturret2020%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F31b358b85b054f1a98008d7e751c143a&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=804fd2e8-c077-c5b4-da0a-6836b727dfa3-441&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1876632255%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Frainforest.sharepoint.com%252Fsites%252FNaturret2020%252FDelte%2520dokumenter%252FKutt%2520i%2520bistand%2520pga%2520Corona%252FRegnskogfondets%2520innspill%2520til%2520ny%2520handlingsplan%2520for%2520b%25C3%25A6rekraftsm%25C3%25A5lene.docx%26fileId%3D31b358b8-5b05-4f1a-9800-8d7e751c143a%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D441%26locale%3Dnb-no%26theme%3Ddefault%26version%3D20201007007%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1606406243425%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1606406243104&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=54a5ad89-37be-406b-ab07-a8c3dd0f3312&usid=54a5ad89-37be-406b-ab07-a8c3dd0f3312&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb-no&rs=nb-no&wopisrc=https%3A%2F%2Frainforest.sharepoint.com%2Fsites%2FNaturret2020%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F31b358b85b054f1a98008d7e751c143a&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=804fd2e8-c077-c5b4-da0a-6836b727dfa3-441&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1876632255%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Frainforest.sharepoint.com%252Fsites%252FNaturret2020%252FDelte%2520dokumenter%252FKutt%2520i%2520bistand%2520pga%2520Corona%252FRegnskogfondets%2520innspill%2520til%2520ny%2520handlingsplan%2520for%2520b%25C3%25A6rekraftsm%25C3%25A5lene.docx%26fileId%3D31b358b8-5b05-4f1a-9800-8d7e751c143a%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D441%26locale%3Dnb-no%26theme%3Ddefault%26version%3D20201007007%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1606406243425%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1606406243104&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=54a5ad89-37be-406b-ab07-a8c3dd0f3312&usid=54a5ad89-37be-406b-ab07-a8c3dd0f3312&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1

