
Til: Landsmøte 1 
Fra: Agnes Mathilde Granli Lægreid, Viken NU 2 
Sendes til: Stortinget, Forsvarsdepartementet v/ Odd Roger Enoksen (sp), Klima- og 3 
miljødepartementet v/ Espen Barth Eide (ap), Moss kommune, Stavanger kommune, Harstad 4 
kommune, Narvik kommune, Tjeldsund kommune 5 
Ingen amerikanske militærbaser i norsk natur! 6 
 7 
Natur og Ungdom, samla til sitt 57. ordinære landsmøte på Fornebu 1.-3. april 8 
2022, krever at Stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. 9 
 10 
Mot slutten av Solberg-regjeringas periode ble det framforhandla en forsvarsavtale 11 
mellom USA og Norge. Denne skal behandles av Stortinget våren 2022. Avtalen er 12 
ikke en del av Norges NATO-forpliktelser, men en avtale mellom Norge og USA etter 13 
amerikansk initiativ. Den innebærer fire amerikanske militærbaser på norsk jord: tre 14 
flybaser, og en marinebase. 15 
 16 
Innafor disse områdene vil amerikansk lov gjelde, og Norge mister råderett over 17 
egen natur. På basene vil ikke USA være plikta til å følge norske lover for natur og 18 
miljø, som grunnlovas §112 og naturmangfoldloven. Dette betyr at lokale miljøsaker 19 
og naturinteresser skyves til side for amerikansk tjenestearbeid, som ikke skjer på 20 
naturens premisser. 21 
 22 
Av erfaring kan vi konstatere at amerikanske militærbaser forurenser vann og jord. I 23 
Filippinene, Japan, Sør-Korea og Tyskland, samt på baser innafor egne 24 
landegrenser, er det rapportert om dårlig opprydning av kjemikalier og militært 25 
materiell, avskoging, og annen uforsiktig naturforvaltning. Rundt basene er det 26 
funnet kreftframkallende stoffer og andre kjemikalier i drikkevann og jordsmonn. I 27 
tillegg er det amerikanske forsvaret en klimaversting. Hadde det vært en bedrift ville 28 
de hatt det høyeste utslippet i verden, med mer enn 70 millioner tonn CO₂-29 
ekvivalenter årlig. 30 
 31 
Med amerikanske militærbaser så nære grensa, vil spenningen mellom Russland og 32 
USA øke ytterligere, og Norge vil trekkes inn. Norske myndigheter vil ikke ha innsyn i 33 
de amerikanske basene. Dette betyr ikke bare at miljøforskrifter kan brytes, men og 34 
at amerikanske atomvåpen og andre våpen kan oppbevares her, på norsk jord. 35 
 36 
40% av alle atomvåpen i verden tilhører USA, og gjennom baseavtalen vil noen av 37 
dem kunne ende opp i Norge. Bruk av atomvåpen i krig vil være katastrofalt. Dyre- 38 
og planteliv vil utslettes, og store områder vil bli ulevelige i lang tid. I en tid der 39 
naturen raseres stadig mer, må fredsbevegelsen og miljøbevegelsen stå sammen. 40 
 41 
Norge må sette naturvern over amerikanske militære interesser, og heller være 42 
et foregangsland på nedrustning og alternativ konfliktløsning, som setter 43 
naturens egenverdi først. Derfor krever Natur og Ungdom, samlet til sitt 57. 44 
ordinære landsmøte på Fornebu 1.-3.april at Stortinget avviser baseavtalen.  45 



Til: Landsmøte 46 
Fra: Omstillingsgruppa og Harstad NU 47 
Sendes til: KLD, OED, Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, Energi- og miljøkomitéen på Stortinget, Harstad 48 
kommune, Hammerfest kommune, presse. 49 
Natur og Ungdom sier nei til verdens nordligste oljefelt 50 

Natur og Ungdom, samlet til sitt 57. ordinære landsmøte 1-3.april 2022, krever at 51 
Stortinget stanser Equinors planer om utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet. 52 
Feltet er ikke forenelig med hverken klimamål, internasjonale naturvernforpliktelser 53 
eller en rettferdig omstilling vekk fra olja. 54 
 55 
Wisting-feltet ligger mer en 300 kilometer fra Finnmarkskysten, og hvis det bygges ut, blir det 56 
verdens nordligste oljefelt. Oljen fra feltet vil tilsvare 200 millioner tonn CO2. Dette er det 57 
samme som Norges nasjonale utslipp i 4 år, eller det årlige utspillet fra 50 kullkraftverk. Både 58 
FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået er tydelige på at vi ikke kan bygge ut nye 59 
oljefelt hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Wisting er 60 
planlagt å produsere olje fra 2028 og helt fram til 2058, 8 år etter verden skal være 61 
karbonnøytrale. 62 
 63 
Wisting utgjør en risiko for biologisk mangfold og dyreliv. Feltet ligger ca. 50 km unna 64 
iskantsonen, i områder som regnes som særlig verdifulle og sårbare (SVO). Særlig vil flere 65 
rødlistede fuglearter bli berørt av oljeproduksjon på Wistingfeltet, både under og etter 66 
hekkesesongen. Det er risikofylt å operere så langt nord ettersom ingen oljeselskap har 67 
tilstrekkelig arktisk erfaring. På grunn av lange avstander for beredskap ved en eventuell 68 
ulykke, vil selv små utslipp være alvorlig. EU-kommisjonen har uttalt at oljen i Arktis bør bli 69 
liggende på grunn av konsekvensene for klima og natur. Det er et tydelig signal til Norge 70 
som har et stort ansvar for å forvalte de sårbare havområdene våre og stanse nye gigafelt. 71 
 72 
Langt nord og med behov for omfattende infrastruktur, var Wistingfeltet ulønnsomt helt til 73 
Stortinget i 2020 vedtok en "koronakrisepakke” for oljenæringen. Hvis Equinor skal rekke å 74 
dra nytte av fordelene skattepakken gir, må Plan for utbygging og drift leveres innen 75 
utgangen av 2022. Dette innebærer et hastverk for utredninger og behandling, noe som kan 76 
gå på bekostning av kvaliteten. I sin konsekvensutredning operer selskapet med en oljepris 77 
som ikke samsvarer med at verden oppfyller 1,5-gradersmålet. Det er tvilsomt om feltet vil 78 
være lønnsomt for samfunnet i en verden som når klimamålene. 79 
 80 
Også fra et industrielt perspektiv vil Wisting være gal prioritering. Nord-Norge trenger 81 
langsiktige grønne arbeidsplasser, og vi gjør oss selv en bjørnetjeneste om vi låser kapital 82 
og kompetanse i en solnedgangsindustri. Vi er allerede i ferd med å have bakpå i det grønne 83 
skiftet, selv om vi har noen verdens beste forutsetninger for å få til en rettferdig omstilling 84 
bort fra olje. Utbyggingen vil også legge krav på sårt tiltrengt strøm, som er helt nødvendig 85 
for å etablere nye grønne næringer. 86 
 87 
Natur og Ungdom, samlet til sitt 57.ordinære landsmøte 1-3.april 2022, krever at 88 
Stortinget stanser utbygging av Wisting-feltet. Norge er nødt til å føre en politikk i tråd 89 
med 1,5-gradersmålet, ivareta arktiske havområder og bygge solid grønn industri for 90 
fremtiden. Wisting må ikke bli Norges nye klimaversting.  91 



Til: Landsmøte 92 
Fra: Troms og Finnmark Natur og Ungdom 93 
Sendes til: Kommuner nord for Saltfjellet, Troms- og Finnmark fylkeskommune, Harstad tidende, 94 
iHarstad, Nordlys, iTromsø, Saltenposten, NINA, Landsbruks- og matdepartementet 95 

GRANPLANTING LØSER IKKE KLIMAKRISEN! 96 
Natur og Ungdom, samlet til sitt 57. ordinære landsmøte 1-3.april 2022, krever 97 
avskaffing av støtteordninger for granplanting, og stans av all planting av gran som et 98 
klimatiltak. 99 
Hovedargumentet for å støtte granplanting som klimatiltak er karbonlagring. Politikere mener 100 
at trærne kan brukes som et billig karbonlager. Denne karbonlagringen kan best omtales 101 
som en midlertidig løsning.  102 
Norske skoger binder CO2 tilsvarende 60% av Norges karbongassutslipp. 75-80% av dette 103 
lagres i jordsmonnet (det øverste laget av jorden i skogen). Når disse trærne blir hogget ned 104 
vil røttene i trærne dø og majoriteten av CO2-et som er lagret slippes ut i luften. Den 105 
gjenværende CO2-en lagret i selvet treet vil sakte, men sikkert, også slippes ut i luften.  106 
Planting av granskog vil direkte skape økt temperatur i atmosfæren ved å redusere 107 
plantefeltets albedo. Et område dekket med snø er lyst og reflekterer mye sollys (høy 108 
albedo). Å plante en granskog vil skape temperaturøkning gjennom å redusere områdets 109 
albedo, da skogen vil være mørk og redusere sollysrefleksjon. 110 
Gran finnes ikke naturlig sør for Saltfjellet. Norsk gran regnes som en fremmed art utenfor 111 
sitt naturlig område, og staten bruker masse ressurser på å fjerne den i fremmede områder. 112 
Gran er en hardfør art. Den sprer seg lett og er dokumentert til å ofte spre seg utenfor 113 
plantefeltene, slik at den dekker større deler av lokalområdet. I alle områdene det finnes 114 
gran er utbredelsen stor og konsentrert. 115 
Granplanting i Nord-Norge vil være katastrofalt for de lokale økosystemene. I områdene hvor 116 
granplanting skal ta sted vil det oppstå konflikt med naturinteresser, i tillegg til at områdene 117 
ofte er habitat for krevende og sårbare arter. De andre artene i områdene må tilpasse seg 118 
granen som følge av plantingen. Tilpasning til omgivelsene er en naturlig prosess som 119 
foregår over tusenvis av år. Når arter blir “tatt på senga” og plutselig finner seg selv i et 120 
ugunstig habitat vil de ikke ha muligheten til å tilpasse seg. Granen vil spre seg lett og 121 
utkonkurrere andre stedsegnede arter. Dette vil i verstefall føre til at arter kan dø ut lokalt og 122 
at økosystemer kan kollapse. 123 
Områder hvor det blir plantet gran blir gjort utilgjengelig for rekreasjonell bruk. Det plantes 124 
ofte i områder med høy bonitet, altså mye næringsmidler og godt vekstpotensial, for å sikre 125 
at granen vokser hurtig. Derimot ødelegger granplanting jordsmonnet fordi barnålene som 126 
faller på bakken forsurer jordsmonnet. Dermed blir boniteten i området skogen plantes i 127 
betraktelig redusert. Slikt jordsmonn bør bevares til fordel for bruk som beitemark eller 128 
kulturlandskap. Det er også viktig å understreke at granplanting kan krenke samenes 129 
urfolksrettigheter. Dette fordi granplanting fratar og til slutt ødelegger områdene som brukes i 130 
reindrift. 131 
Planting av gran burde ikke bli omtalt som klimatiltak. Det fanger ikke CO2, men skaper det. 132 
Felt med gran som singulær art er ikke egnet som skog og ødelegger for de lokale 133 
økosystemene. Det krenker rettighetene til samer og ødelegger verdifull dyrkbar jord.  134 
Natur og Ungdom, samlet til sitt 57. ordinære landsmøte 1-3.april 2022, krever 135 
avskaffing av støtteordninger for granplanting, og stans av all planting av gran som et 136 
klimatiltak.   137 



Til: Landsmøte 138 
Fra: Helene Sofie Smit, Viken NU 139 
Sendes til: Nærings- og Fiskeridepartementet, Norges Fiskarlag, Sjømat Norge, Norges Kystfiskarlag, 140 
Norske sjømatbedrifters landsforening, Pelagisk Forening 141 

Natur og Ungdom går imot bunntråling 142 
 143 
Natur og Ungdom, samlet til landsmøte på Fornebu 1.-3. april 2022, krever 144 
avvikling av bunntråling i norske farvann 145 
 146 
For 100 år siden svømte det stor rovfisk som kveite, torsk og hvitting rundt i Oslofjorden. Nå 147 
er man heldig om man ser noen. Det er flere grunner til dette, men noe som har blitt trukket 148 
fram blant hovedårsakene er fiske med bunntrål.  149 
 150 
Fiske med bunntrål foregår ved at en stor notpose med lodd på bunnen blir dratt etter en 151 
fiskeskøyte. Disse loddene slepes langs havbunnen og lager en sammenhengende vegg av 152 
not fra overflate til bunn som drar med seg alt den støter på og etterlater havbunnen pløyd 153 
opp. I Norge er dette tillatt alle områder dypere enn 60 meter, med noen svært få vernede 154 
korallområder som eneste unntak. 155 
 156 
Havforskningsinstituttet anslår i en rapport fra 2021 at bunntråling har vært en av de største 157 
påvirkningsfaktorene i Skagerrak, som Indre Oslofjord er en del av, de siste 100 årene. Indre 158 
Oslofjord er det mest påvirkede området i Norge, så det er åpenbart hvilken konsekvens 159 
trålerne har hatt. Fiskere som benytter seg av bunntrålere har sagt at de kun fisker på 160 
sandsletter, men rapporten fra havforskningsinstituttet peker på at det ikke alltid stemmer. 161 
Særlig Ytre Oslofjord har alltid inneholdt en rekke spesielle biotoper, blant annet 162 
nasjonalparkene Hvaler og Færder, og i mange av disse områdene har det vært gitt 163 
tillatelser til bunntrålsfiske. Dette er områder vi i utgangspunktet sier at vi verner, men det 164 
kan ikke kalles vern når det bedrives ødeleggende industrifiske like ved. Man har aldri full 165 
kontroll på hva det egentlig er man drar over med loddene, og det er vanskelig for annen fisk 166 
å slippe unna noten. 167 
 168 
FNs naturpanel har et mål om å verne 30% av alle hav innen 2030. I forbindelse med det er 169 
Norge som havnasjon nødt til å se på hvordan vi forvalter de verdiene vi har. Havene 170 
rommer mer liv enn den tørre jordoverflaten, er et viktig matfat og arbeidsplass og 171 
produserer halvparten av luften vi puster. Rovdrift av havbunnen er å skyte oss selv i foten.  172 
 173 
Bunntråling kan sammenlignes med å grave opp et helt jorde for å få tak i én blomst. Det 174 
hadde vært helt uakseptabelt på land, og burde være like så sjokkerende under vann.  175 
 176 
Natur og Ungdom samlet til landsmøte på Fornebu 1.-3. april krever at Nærings- og 177 
Fiskeridepartementet tar på seg det ansvaret vi har som havnasjon og avvikler bruk 178 
av bunntrål.  179 



Til: Landsmøte 180 
Fra: Oslo NU  181 
Sendes til: Klima- og miljødepartementet, presse, Oslofjordkommunene, Henning Røed 182 
Nei til dritt i norske fjorder - oppgrader renseanleggene rundt 183 
Oslofjorden nå! 184 
 185 
Natur og Ungdom samlet til sitt 57. ordinære landsmøte 1.-3.april på Fornebu, 186 
krever at den akutte situasjonen til Oslofjorden blir tatt på alvor og at staten 187 
investerer i bedre renseanlegg rundt fjorden! 188 
 189 
Blant de rundt 2 millioner menneskene som bor i nærheten av Oslofjorden som 190 
bruker den jevnlig, er det tydelig at livet i Oslofjorden sliter og har gjort det lenge. 191 
Den største og mest problematiske utfordringen Oslofjorden står ovenfor, er at 192 
mengden nitrogen i fjorden stadig øker. Hovedkildene til mengdeøkningen av 193 
nitrogen og andre næringssalter er utslipp fra jordbruket og for dårlig rensing av 194 
kloakken som slippes ut i fjorden, ifølge Norsk Institutt for vannforskning (NIVA).  195 
 196 
Nitrogen fungerer som gjødsel for planter som trådalger, kalt «lurv», og nå 197 
overgjødsler vi. Dagens renseanlegg har ikke kapasitet til å fjerne mer enn rundt 198 
70% av nitrogenet fra kloakken til den stadig økende befolkningen rundt fjorden, og 199 
konsekvensene er store. «Lurven» legger seg som et kvelende teppe over de 200 
undersjøiske skogene av ålegress og sukkertare hvor et mangfold av arter lever, 201 
formerer seg og har matfatet sitt. Når plantene dør synker de ned på bunnen og 202 
råtner, en prosess som krever oksygen. Flere steder er oksygennivået i bunnvannet 203 
så lavt at NIVA kategoriserer det som «giftig». Slik blir de forhøyede nitrogennivåene 204 
et omfattende problem som påvirker alt livet i fjorden. 205 
 206 
Situasjonen er akutt og krever flere tiltak. Det viktigste er å forbedre renseanleggene 207 
rundt Oslofjorden, slik at de blir dimensjonert for mengden nitrogen som kommer til 208 
fjorden. Alle kommunene rundt Oslofjorden, representert av 29 ordførere, har i et 209 
notat til klima- og miljødepartementet tatt til orde for dette tiltaket. De har sagt seg 210 
villige til å ta 75 prosent av kostnadene, om staten tar 25 prosent. Natur og Ungdom 211 
støtter kommunene i dette kravet, og krever at staten støtter kommunene i 212 
oppgraderingen av renseanleggene, slik at forholdene i Oslofjorden igjen blir 213 
levelige. Vi har sagt det før og vil si det igjen: Nei til dritt i norske fjorder! 214 
 215 
Natur og Ungdom samlet til sitt 57. ordinære landsmøte 1.-3. april på Fornebu, 216 
krever at den akutte situasjonen til vår kjære Oslofjord blir tatt på alvor, og at 217 
staten bidrar til investeringen i bedre renseanlegg rundt fjorden! 218 
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