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Hei  

 

Pga problemer med epostserveren vår, gikk denne meldingen dessverre ikke ut før helgen. Vi har 

fortsatt vansker, derfor sender jeg nå fra min private gmail konto. Min vanlige jobbepost er den 

jeg ellers benytter: agnes@barekraftigeliv.no 

 

God uke og beklager tilbakemelding etter fristen! 

 

Hilsen Agnes 

 

 

 

 

Kjære Tine,  

 

Takk for muligheten til å komme med våre synspunkt  ang disse viktige spørsmålene.  

 

Bærekraftige liv stiller seg bak innspillet fra WWF, med noen egne kommentarer. De følger her.  

 

 

 

Hvordan bør Norges klimamål utformes? 

Stilt ovenfor en anerkjennelse av de menneskeskapte klimaendringenes eksistens og negative 

effekt, kan vi vanskelig se gode alternativer til en planlagt og forpliktende utslippsreduksjon enn 

en klimalov, etter modell fra den britiske klimaloven. I tråd med vanlig målstyring ser vi for oss 

på forhånd satte utslippsmål, som årstallsfestede delmål. Utformet på den rette måten vil det 

kunne gi styrende myndigheter, uavhengig av politisk tilhørighet, gode måltall å styre etter.  

 

I denne saken må det være hovedjobben til regjerende myndigheter, å sette konkrete og 

forpliktende mål, all den tid et samlet globalt forskerpanel estimerer at det haster mer enn vi har 

trodd til nå. Norge må kunne vise til positive resultater, også (og kanskje særlig) innenfor egne 

grenser.  

I arbeidet med hvordan dette skal realiseres i det nødvendige omfang kan man vektlegge støtte 

som stimulerer innovasjon og kreative løsninger, parallellt som man (detalj-)styrer tiltak. 

Infrastrukturen for å stimulere næringsliv, organisasjonliv og sivilsamfunn til 

«omstillingsdugnad» er allerede på plass, den må bare brukes målrettet og belønnes etter effekt. 

Dette krever selvsagt et eget utredningsarbeid, men kan bidra til å skape støtte til det «nye 

bildet» av nasjonen Norge, som er nødvendig i nye tider.   

 

 

Hva bør være Norges bidrag til internasjonal klimapolitikk og en internasjonal klimaavtale 
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og hvilke tiltak bør Norge gjennomføre nasjonalt, for å kutte utslipp? Innenfor hvilke 

sektorer kan vi bidra mest? 

 

Samlet kommentar.  

I tillegg til at vi som nasjon har et historisk ansvar og en unik økonomisk posisjon (som vi mener 

må vektlegges tungt), har vi også en nasjonal identitet som er tett på naturen. Samtidig som 

Norge er et samfunn som er sterkt modernisert, lever fremdeles mange tett på naturen og 

naturkreftene. Fremdeles er det mange som høster, fisker, jakter og dyrker, og rådende trender 

viser en oppadgående kurve på grasrotplan nettopp på disse feltene i dag. Havbruksnæringen er 

en av landets aller viktigste, og skal forbli det også fremover. Den videre utviklingen her må 

sikres en bærekraftig utvikling. Når viktige arbeidsplasser forsvinner fra olje- og 

petroleumssektoren, en nødvendig konsekvens av en global energiomstilling, har Norge 

fremdeles viktig kompetanse som kan gi fart til nye, innovative næringer, både som leverandør 

av råvarer, foredling og som kunnskapsnasjon. 

Eksempler på nye næringer som bør stimuleres kan være utvikling av ren energi 

(hav/vind/bølger/sol etc), øke utnyttingsgraden av utmark som beite og derigjennom sikre 

bærekraftig kjøttproduksjon og gode vilkår for turisme i et levende kulturlandskap (særlig aktuelt 

på Vestlandet), næringer som kan vise til klare klimamål og nyskapende innovasjon som bringer 

oss et skritt nærmere løsningen.  

 

 

Vi i Bærekraftige liv mener at mange gode løsninger bør forskes fram, prøves ut og 

implementeres, også på lokalplan. Over hele verden letes det etter gode, bærekraftige verktøy og 

svar for en ny tid i lokale «laboratorium», som store sosiale eksperimenter der folk fra alle 

yrkesgrupper og med bred erfaring deltar. Gjennom Transitionnettverket presser det seg fram 

nye løsninger og støtte til en større samfunnsomlegging. I Norge ser vi de samme trendene 

gjennom det voksende Transition-nettverket, hvor Bærekraftige liv er en sentral del. Globalt 

kunne et viktig bidrag være å innarbeide støtte til bærekraftig lokalsamunnsutvikling i nasjonale 

klimaavtaler. Ute kan det bety å bidra spesielt mot prosjekter for bærekraftig 

lokalsamfunnsutvikling. Innenlands kan det være å støtte norsk lokalsamunnsutvikling - og et 

nasjonalt kompetansesenter for dette. 

 

 

Lykke til med det videre arbeidet. Hilsen Agnes  

 

 

 

Agnes Tvinnereim 

 

Mobil 97603880 

agnes.tvinnereim@gmail.com 
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