
 

Samlet miljøbevegelse krever en sterk klimalov! 

Til våren skal Stortinget vedta en klimalov, og regjeringen har nå et utkast til klimalov på høring. 

WWF-Norge, Naturvernforbundet, Zero, Framtiden i våre hender, Bellona, Sabima, Greenpeace og 

Natur og Ungdom krever at klimaloven styrkes betydelig i forhold til lovforslaget som regjeringen har 

lagt fram. 

I budsjettavtalen (03.12.16) har samarbeidspartiene styrket forslaget ved å tallfeste 

lavutslippssamfunnet for 2050, og skal hvert femte år fra 2020 stramme inn klimamålene basert på 

oppdaterte vitenskapelige kunnskap på fastsettelsestidspunktet. Målene skal være tallfestede, 

målbare, rapporterbare og verifiserbare, og fremme gradvis omstilling fram mot 2050. Samtidig er det 

fremdeles ikke tydelig i den fremforhandlede teksten at et lavutslippssamfunn i 2050 skal oppnås med 

utslippsreduksjoner i Norge, noe som må spesifiseres i det endelige klimaloven for å skape retning for 

den grønne omstillingen og ambisjoner i klimapolitikken. 

Konsekvensene ved ikke å nå klimamålene verden har forpliktet seg til er så dramatiske at det fører til 

enorme konsekvenser for økosystemene og truer grunnleggende menneskerettigheter. Dette er viktig 

å ha som bakteppe når Norges klimamål og klimalovens innretning skal fastsettes. I følge Climate 

Interactives Climate Scoreboard vil det som til nå er meldt inn av nasjonale bidrag til FN vil føre til en 

global oppvarming på mellom 3,5 grader celsius, som er langt unna forpliktelsen som er 1,5 til 2 

grader.  

 

Alle må gjøre mer, og Norge må ta sin del av ansvaret.  

 

WWF-Norge, Naturvernforbundet, Zero, Framtiden i våre hender, Bellona, Sabima, Greenpeace 

og Natur og Ungdom krever at klimaloven styrkes med følgende elementer: 

- En klar definisjon på hva lavutslippssamfunnet er, og hva det vil bety for nasjonale utslipp i 2050. 
- Et nasjonalt utslippsmål for 2030, og et eget mål om klimanøytralitet i 2030. 
- Et system som sikrer at klimavirkningene vurderes, vektlegges og synliggjøres i alle relevante 

offentlige beslutninger, som enkeltvedtak, planer, tildeling av tilskudd og ved offentlige innkjøp.  

- Karbonbudsjetter: Stortinget skal vedta tallfestede utslippstak for utslipp i Norge og for hver sektor 
i en 10-12 års periode, sammenliknet med hva utslippene var i 1990. 

- Handlingsplaner: Stortinget skal vedta sektorvise handlingsplaner med virkemidler og tiltak for å 
nå utslippsmålet i en 4-5 års periode. 

- Klimagassbudsjett: Statsbudsjettet skal inneholde en oversikt over tiltak som har konsekvenser for 
klimautslipp, med finansiering av tiltak i statsbudsjettet og ansvarlig for oppfølging. 

- Krav til at kommuner synliggjør klimavirkningen av kommuneplanen og årsbudsjettet. 
- Et system som sikrer uavhengig faglig grunnlag og kontroll for å vurdere om eksisterende 

virkemidler er tilstrekkelige for å nå de vedtatte klimamålene.  

- Punktet der regjeringen foreslår å lovfeste seg bort fra muligheten til å holdes til ansvar for 
klimapolitikken strykes.  

 

Vennlig hilsen 
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