
Skriftlig innspill til nytt globalt rammeverk for naturen under 
konvensjonen for biologisk mangfold.   
 
2019 var året hvor barn og unge tok til gatene og krevde handling både for klima 
og miljø. I tillegg var det et år vi så voldsomme branner i flere områder med intakt 
natur, og stort tap av biologisk mangfold. I dag er det blant annet skogbranner i 
Australia som setter naturen i fare, det er med andre ord en vedvarende trend. 
Arbeidet med en ny naturavtale er desto viktigere i årene som kommer, og i det 
tiåret vi nå har begynt.  
Det er viktig at unge er med i utarbeidelse, innføring, implementering og 
måloppnåelse av en ny naturavtale. Vi er blant de som kommer til å sette 
naturavtalen i verk i Norge og internasjonalt, og det er viktig at den nye avtalen 
inneholder det vi trenger for å stoppe de negative trendene i naturen.  
 

1. Reell ungdomsmedvirkning. 
 
Det er dagens barn og unge som kommer til å leve med de største 
konsekvensene av tap av biologisk mangfold. Derfor er det viktig at unge får en 
reell og meningsfull mulighet til medvirkning og deltagelse i prosessen for å få på 
plass et nytt globalt rammeverk for natur under konvensjonen om biologisk 
mangfold. Med reell medvirking og deltagelse menes at unge har mulighet til å 
være selvstendige og selv bestemme hva som er viktig. Vi må selv få velge hvem 
som skal representere oss, og at vår kompetanse blir sett på som en faglig ressurs 
som ikke kan erstattes. Det er også essensielt at vi får tilgang til nok informasjon 
for å kunne sette oss godt inn i saken og at får muligheten til  påvirkning i hele 
den politiske prosessen. LNU har gode prinsipper for ungdomsmedvirkning som 
bør tas med inn i både utarbeidelsen av naturavtalen, men også naturavtalen 
som et ferdig dokument og en strategi i sin helhet. 
 

2. Hvordan vi strukturerer økonomien. 
 
IPBES-rapporten som kom i mai 2019 sier at de største driverne for tap av 
biologisk mangfold kommer av at vi produserer og forbruker mer enn før. Vi 
bruker landarealer og ressurser på en annen måte enn tidligere. Vi bruker mer 
areal både på land og til havs. Vi frarøver fremtidige generasjoner muligheten til å 
kunne bruke ressurser og landområder. Rapporten peker på at vi trenger 
fundamentale endringer for å klare å snu trenden. Det betyr at vi må endre på 
måten vi organiserer vår økonomi, så ikke økonomisk aktivitet går på bekostning 
av natur. Økonomien må heller samsvare med naturens tålegrenser og bidra 
positivt for mennesker og miljø. Vi trenger derfor strengere reguleringer og store 
holdningsendrende kampanjer for nasjonale og globale samfunn. 
 



3. Samstemt politikk for utvikling. 
 
For at ikke andre politikkområder skal sette kjepper i hjulene for fremskritt i 
restaurering og bevaring av natur, er det viktig at vi vi har samstemt politikk som 
hindrer tap av biomangfold både over og under jorda. Derfor må vi ha en 
klimapolitikk som ikke går på akkord med biologisk mangfold og miljø, gjennom 
utvinning av materialer til teknologi, utplassering av store servere osv. I tillegg må 
vi redusere vårt inngrep i naturen, ikke bare flytte kostnadene fra et sted til et 
annet. Når norsk oljeproduksjon nå skal bli utslippsfri i Norge, så blir den ikke 
utslippsfri der den brukes. Utslippene henger sammen, og her har Norge et 
historisk og økonomisk ansvar for å gjøre mer. 
 

4. Bærekraftig og rettferdig landbruk. 
 
Måten vi bruker jorda på, vår jordbrukspraksis, er viktig for bevaring av biologisk 
mangfold, men i dag ser vi at den heller bryter mangfoldet ned. Vi må jobbe for et 
regenerativt jordbruk som binder karbon og øker det biologiske mangfoldet både 
over og under jorda. Med regenerativt landbruk og karbonlagring i jord bidrar vi 
til å redusere klimaendringer og gjøre jorda mer tilpasningsdyktig mot tørke og 
flom. I tillegg er det bra for det biologiske mangfoldet og livet også nede i jorda. 
 
Når vi importerer soya fra Brasil bruker vi også jord, men ikke i Norge. For å ikke 
bryte ned jord og biologisk mangfold også internasjonalt må vi øke 
selvforsyningsgraden her hjemme i Norge.. Vi må snu trenden med at jord legges 
brakk i Norge, og øke den reelle selvforsyningsgraden gjennom blant annet å ta i 
bruk beite som et miljøtiltak, både for Norge og andre land.  
 
Spire krever at Norge i arbeidet med den nye naturavtalen 

- Sikrer reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i arbeidet med ny 
naturavtale.  

- Arbeider for å legge om økonomien så økonomisk aktivitet ikke går på 
bekostning av mennesker og miljø.  

- Har gode prinsipper for å sikre samstemt politikk for utvikling, som jobber 
mot samme mål om bevaring og restaurering av natur.  

- Krever økt bevilgning til forskning og tiltak som fremmer karbonlagring i 
jord i jordbruket, både nasjonalt og internasjonalt. 

- Øker selvforsyningsgraden til minst 50 % fram mot 2030, gjennom 
utmarksbeite og mer matproduksjon på norske ressurser. 
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