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Klima- og miljødepartementet  

postmottak@kld.dep.no         Oslo, 9/10-2020 

 

Innspill til FNs miljøforsamling og til ny naturavtale 

NOAH – for dyrs rettigheter takker for muligheten til å komme med innspill til FNs miljøforsamling 
og til ny naturavtale. Vi ønsker også å takke for at vi fikk muligheten til å delta, og holde innlegg, på 
innspillsmøtet 28. september.  

FNs naturpanel utpekte i 2019 beslagleggelse av areal som den største trusselen mot ville dyrearter 
globalt, og direkte utnytting i form av jakt og fangst som den nest største trusselen.1 Tilstanden er ikke 
ulik i Norge. 87% av artene som er truet i Norge trues på grunn av arealbruksendringer.2 Vi subsidierer 
tiltak for jakt blant barn og unge og tillater jakt på rødlistede arter. NOAH vil derfor trekke frem to 
helt sentrale områder som må prioriteres i ny naturavtale: overgang til et plantebasert matsystem og 
målrettet økning i vern av ville dyr og deres levemiljøer ved fredning fra jakt og andre inngrep.  

En overgang til et mer plantebasert matsystem i form av endret kosthold og produksjon vil drastisk 
redusere mengden areal som mennesker legger beslag på. Husdyrproduksjon beslaglegger tilnærmet 
1/3 av jordens isfrie areal, noe som gjør det til den største typen av menneskebasert arealbruk.3 Målt i 
biomasse utgjør husdyr (fremst til kjøttproduksjon) 60% av alle pattedyr på jorden, mens 36% er 
mennesker. Altså er kun 4% av alle pattedyr ville, målt i biomasse.4 Food and Land Use Coalition 
(FOLU) påpeker at en endring i kosthold i retning mer plantebasert er essensielt av hensyn til 
biologisk mangfold, og at areal som frigjøres som resultat av mindre kjøttkonsum kan brukes til 
restaurering av natur og gjenoppretting av skog – et viktig karbonlagringstiltak.5 «Union for 
Concerned Scientist» publiserte i 2017 «World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice» 

hvor de foreslo 13 tiltak for å imøtegå både klima- og naturkrisen. Her var blant annet restaurering av 
ville dyrs habitater, stans i desimering av ville dyrepopulasjoner (spesielt toppredatorer), og ikke minst 
kostholdsendring mot et plantebasert kosthold trukket frem som sentrale tiltak.6  

Koronapandemien har vist oss hvor sårbare vi er, og hvor stor påvirkning vår aktivitet har på naturen, 
dyrene og kloden som helhet. Menneskers rovdrift på naturen, da særlig i form av ødeleggelse av ville 
dyrs habitater, er blant de viktigste faktorene som fører til økt risiko for pandemier som korona-

 
1 IPBES. (2019). Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’. Hentet fra 
https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment  
2 Miljøstatus. Hentet fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/arter/ 28.6.2019 
3 Machovina B., Feeley K.J., Ripple W.J.. (2015). Biodiversity conservation: The key is reducing meat consumption. Science of the Total 
Environment. 536:419-431 
4 Bar-On, Yinon M., Philips, Rob & Milo, Ron. (2018). The biomass distribution on Earth. PNAS June 19, 2018 115 (25). 
https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115 
5 FOLU. (2019). Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use. September 2019. The Global Consultation 
Report of the Food and Land Use Coalition  
6 Ripple, William J., Wolf, Christopher, Newsome, Thomas, Galetti, Mauro, Alamgir, Mohammed, Crist, Eileen, Mahmoud, Mahmoud I., 
Laurance, William F. & 15 364 forskersignaturer fra 184 land. (2017). World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice. 
BioScience, Volume 67, Issue 12, December 2017, Pages 1026–1028. https://doi.org/10.1093/biosci/bix125  
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viruset.7 Ofte er også zoonoser koblet til intensive husdyrsystemer, ettersom disse systemene består av 
genetisk like dyr i høy tetthet, som er utsatt for kontinuerlig stress og som derfor er spesielt 
mottakelige for sykdom.8 Avskoging og andre arealbruksendringer, antibiotika-resistens, 
klimaendringer, flere former for handel med ville dyr, samt intensivt husdyrhold er alle faktorer som 
øker risikoen for fremveksten av zoonoser. Bevaring av vill natur, og beskyttelse av ville dyr, 
økosystemer, habitater og generelt biologisk mangfold er dermed essensielt for å hindre dette. 
Koronakrisen, naturkrisen og klimakrisen er altså tett knyttet sammen, og løsningen på én kan bidra til 
løsningen på alle. 

«Natur er grunnleggende for å oppnå FNs bærekraftsmål og Parisavtalen», sa Erna Solberg i 
forbindelse med «Leader’s pledge» i forkant av FNs forsamling for biologisk mangfold nylig. Her 
lovte Norge, sammen med 75 andre land å forplikte seg til å gjennomføre de nødvendige handlingene 
for å oppnå visjonen om å leve i harmoni med naturen innen 2050. NOAH håper at regjeringen tar 
dette på alvor og fremmer omfattende tiltak for natur og dyr både i internasjonale forhandlinger og her 
hjemme.  

En ny naturavtale bør på et bedre vis sikre etterlevelse av målene som blir satt, men det betyr ikke at 
målene må være mindre ambisiøse. Et av poengene fra den ferske Global Biodiversity Outlook-5-
rapporten om Aichi-målene var at få land har implementert sine nasjonale målsettinger inn i regelverk 
og politikk. Generelt trengs det et høyere ambisjonsnivå for nasjonale mål for naturmangfold. Vi 
håper at statsråd Rotevatn og regjeringen vil gå inn for å sikre et rapporteringssystem som sørger for at 
nasjonene som eventuelt ratifiserer en potensiell avtale etterlever målene som settes. Om det er tenkt at 
målene skal baseres på frivillighet i samme grad som Paris-avtalen er det også essensielt at land som 
Norge går foran som gode eksempler. Derfor oppfordrer vi til at det feies for egen dør samtidig som 
man jobber for bevaring av natur globalt. Norge har mye å hente i forhold til bevaring og forvaltning 
av vill natur.   

Helt konkret foreslår NOAH at følgende grep tas i nasjonal politikk, og videreføres i naturavtale: 

• Fase ut alle subsidier av tiltak som virker negativt overfor klima og natur. Særlig må 
landbrukssubsidiene til animalsk produksjon og for å gjøre kjøtt billigere, strykes. Subsidier til 
desimering av dyrearter eller andre skadelige naturinngrep må også strykes. Subsidier kan isteden 
oppmuntre til plantebasert landbruk og bevaring av arter og vill natur. 

• Større fokus på bevaring av arter ved at alle rødlistede arter blir prioriterte, og ingen truede arter skal 
holdes «nede». Reelt vern av natur i form av nasjonalparker uten jakt, landbruk eller andre inngrep. 

• Fokus på ikke-letal forebygging av konflikt mellom ville dyr og mennesker, og på økt toleranse for 
ville dyr. Mennesker kommer til å leve tettere på ville dyr, og vi må lære oss å akseptere deres 
tilstedeværelse uten å ta livet av dem. 

 
7 UNEP. (3.3.2020). Coronavirus outbreak highlights need to address threats to ecosystems and wildlife. Hentet fra 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-need-addressthreats-ecosystems-and-wildlife  
8 UNEP. (8.4.2020). Six nature facts related to coronaviruses. Hentet fra https://www.unenvironment.org/newsand-stories/story/six-nature-
facts-relatedcoronaviruses?fbclid=IwAR2o1iokYtrxw9B4T0A8oGPwbL1KbPLnvBUvDi5i1-R8oNi0r3Am8jMEgj0  
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Det globale arbeidet for natur i FNs miljøforsamling og i ny naturavtale burde ta sikte på at vi nå, i 
2020, har nådd toppen for naturødeleggelse og fordrivelse av vill natur. Vi håper departementet ønsker 
å ta med seg våre innspill videre. 

 

Med vennlig hilsen,  

NOAH – for dyrs rettigheter v/ 

Siri Martinsen, leder og veterinær  

Marie Henriksen Bogstad, agroøkolog 
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