
Klima- og miljødepartementet har pr 12.12.2016 mottatt 734 kampanje-epost på norsk og 365 
kampanje-epost på engelsk. 

Se eksempler nedenfor. 

 

Til Vidar Helgesen,  

Jeg vil ha en sterk klimalov!  

Våre liv avhenger av levende natur med et mangfoldig dyreliv, rent vann, frisk luft og nok mat, men 
klimaendringene utfordrer den verden vi kjenner i dag. Derfor må utslippene ned. Og alle må bidra.  

Våren 2017 skal Stortinget vedta en norsk klimalov. Det handler om å bestemme oss for at norske 
utslipp skal reduseres hvert eneste år slik at vi blir et samfunn uten utslipp i 2050.  

Dette er Norges bidrag til en levelig klode. Dette er de viktigste endringene til regjeringens 
klimalovforslag: 

• Klimamål: Det må defineres hvor store nasjonale klimagassutslipp Norge skal ha i 2050 for å 
bli et lavutslippssamfunn i tråd med Parisavtalen. 

• Prosess: Stortinget vedtar et tak for hvor mye klimagasser Norge kan slippe ut de neste 12 
årene. Regjeringen lager en handlingsplan som viser hvordan de skal nå klimamålene og 
hvordan ansvaret fordeles på de ulike delene av samfunnet. Oppfølgingen må skje i en årlig 
klimadebatt i Stortinget. 

• Klimagassbudsjetter: Statsbudsjettet bør inneholde en oversikt over hvordan budsjettet 
påvirker klima og hva regjeringen gjør for å nå klimamålene. 

• Kvalitetssikring: En uavhengig gjennomgang må sjekke at politikken som gjennomføres er i 
tråd med klimamålene som er vedtatt. Et sterkt faggrunnlag må ligge til grunn for 
avgjørelsene i klimapolitikken. 

• Regjeringen vil unngå at mangel på måloppnåelse skal få rettslige konsekvenser. Dette må 
strykes fra regjeringens forslag. 

Lykke til med arbeidet! 

 

Norway: keep your climate promise 

• The draft of the climate law is too vague and noncommittal to keep the government to 
account and make sure we reach our 2050 national emission targets in line with the Paris 
agreement.  

• A strong climate law must include not only a national plan for net zero emissions in line with 
the Paris agreement but concrete measures on how to achieve it.  

• An independent body should be tasked with assessing whether the government’s policies are 
in line with the climate targets and there should be legal consequences where the government 
fails to comply.  

• Climate change requires action from every country in the world. As an arctic country, we 
know what's at stake and want a strong climate law that ensures we’re doing our bit. 


