
Sak 3 - Miljøpolitisk plattform 
Forslagene under ble sendt inn til Natur og Ungdoms landsmøte 2022 før fristen 01. Mars 2022. 
Landsstyret har gått gjennom forslagene og innstilt på om de støtter forslagene eller ikke. De 
forslagene som ble sendt inn før november fristen er innstilt av høsten LS. Fristen for å levere 
endringsforslag til endringsforslagene går når debatten om Miljøpolitisk plattform starter. 
Forslag sendes til forslag@nu.no eller leveres på rød lapp under landsmøtet til møtelederne. 

Forklaring: Hvert forslag er presentert i en boks. Tekst som er foreslått lagt til er understreket, 
og tekst som er foreslått strøket er gjennomstreket. 

Forslagene markert med grå farge er vanlige endringsforslag som ønsker å endre dagens 
politikk. Forslagene i blå farge er foreslått av landsstyret for å korte ned på dagens plattform og 
unngå at den samme politikken står flere steder – uten å endre dagens politikk. 

 
 

Endringsforslag: MP 1 Forslagsstiller: Syver Kleve 
Kolstad, Nesodden NU 

Kapittel: 0. Grunnsyn 

Erstatte punkt 4 

4. En produksjonsform som setter liv i samfunn og natur høyere enn økonomisk vekst. Systemet 
skal ikke bryte ned, ødelegge og forurense, og må legges opp til å dekke folks nødvendighetsbehov, 
ikke overforbruk. 

4. En produksjonsform som setter liv i samfunn og natur først. Et system der produksjonen av varer 
og tjenester har som mål å dekke menneskets, dyrenes og naturens behov. Dette er uforenelig med 
dagens kapitalistiske produksjonsform, der produksjonens eneste mål er å skape profitt til 
kapitaleierne, uten at natur, dyr, eller menneskers beste blir tatt i betraktning. 

Begrunnelse: NU bør konkretisere det nåværende vage punktet og anerkjenne at denne visjonen er 
umulig innenfor kapitalismens rammer. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 2 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 1. Naturarven 

Endre punkt 19: 
 
19. Norske kommuner må innføre naturbudsjetter som må forholde seg til nasjonale grenser for 
naturtap og målsettinger for restaurering. Alle norske kommuner må bli arealnøytrale.19. Norge må 
innføre et nasjonalt naturbudsjett med årlig grense for naturtap og mål for restaurering. Det må stilles 
krav om at alle kommuner blir arealnøytrale. 

Begrunnelse: Etter å ha jobbet med dette et år så har vi innsett at det er det bedre å kreve nasjonalt 
naturbudsjett 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 



Endringsforslag: MP 3 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 1. Naturarven 

Stryke punkt: 

4. Det marine biologiske mangfoldet må bevares. Naturverdier på havbunnen må beskyttes mot 
inngrep, og økosystemet i havet må ikke ødelegges av invaderende organismer. 

Bakgrunn: Punktet dekkes av punkt 26 i kap. 2: 

Strandsonen må beskyttes mot nedbygging og holdes tilgjengelig for allmenn ferdsel. En betydelig 
andel av strandsonen som i dag er nedbygget må tilbakeføres til naturlig tilstand 

Punkt 18 i kap. 6: 

Det må innføres et forbud mot gruvedrift på havbunnen inntil det er gjort grundige kartlegginger av 
økosystemene som vil bli berørt. 

Landsdstyrets innstillig: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 4 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 1. Naturarven 

Stryke punkt 16: 

16. Mangfoldet av naturtyper må ivaretas slik at deres funksjon som økosystemer og levesteder for 
arter opprettholdes. 

Bakgrunn: Punktet dekkes øvrige punkter i kapittelet 

Landsdstyrets innstillig: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 5 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 1. Naturarven 

Stryke punkt 28: 

28. Det må stilles strengere krav om støydemping for motorisert ferdsel i utmark. 

Bakgrunn: Punktet dekkes av punkt 27: 

Det må settes strenge begrensninger på motorisert ferdsel i utmark. Kun i helt spesielle tilfeller må 
det gis dispensasjon for barmarkskjøring. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 6 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 1. Naturarven 

Stryke punkt 33: 

33. Det må ikke tillates miljøødeleggende industrietablering i regnskogsområder. 

Bakgrunn: Punktet dekkes av punkt 30: 



All ødeleggelse av tropisk og subtropisk regnskog må stanses 

Og punkt 32: 

Norge må ikke importere produkter som er laget av regnskogstømmer, eller andre produkter som er 
produsert på en måte som skader regnskogen 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 7 Forslagsstiller: Helene Sofie 
Smit 

Kapittel: 1. Naturarven 

Endre punkt 34: 
34. For å sikre at genteknologien brukes til samfunnsnyttige formål, må den kommersielle gen- og 
bioteknologiske industrien styres av og folkevalgte i sin videre forskning og utvikling, ikke av 
økonomisk profitt. Folkevalgte må basere seg på uavhengig forskning, ikke økonomisk profitt, i 
styring av kommersiell gen- og bioteknologi. 

Bakgrunn: Spesifisere at folkevalgte må ta vurderinger basert på råd fra uavhengige eksperter i 
spørsmål om kommersiell genteknologi 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 8 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 2. Primærnæringene 

Stryke punkt 1: 

1. Det må forskes mer på bærekraftig jordbruk og legges en plan for hvordan man skal legge om 
jordbruket slik at matproduksjonen blir mest mulig miljøvennlig. 

Bakgrunn: Punktet dekkes, er intetsigende og uforståelig 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 9 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 2. Primærnæringene 

Stryke punkt 9: 

9. Det må ikke produseres mer kjøtt enn hva som er forenlig med økt nasjonal selvforsyning, uten 
import av fôr. 

Bakgrunn: Punktet dekkes av punkt 4: 

Norge må øke sin selvforsyningsgrad betraktelig. Det må være et klart mål å bli mindre avhengig av 
import av mat og fôr. 

 
Og punkt 6: 

Norsk kjøtt-, egg og melkeproduksjon må i størst grad baseres på miljøvennlige alternativer, som 
beite- og utmarksressurser. Unødvendig bruk av kraftfôr, eller fôr produsert på en måte som skader 



andre lands naturressurser må unngås. Det må være et langsiktig mål for Norge å bli selvforsynt 
med fôr. Toll og avgiftssatser må settes deretter. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 10 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 2. Primærnæringene 

Stryke punkt 18: 

18. Dyrket mark må ikke legges brakk. Dyrket mark som ligger brakk må tas i bruk. 

Bakgrunn: Punktet dekkes av punkt 7 i kap. 1: 

Verneverdige kulturlandskap må holdes i hevd. Gjengroing må bekjempes gjennom aktive 
skjøtselstiltak. 

og punkt 16 og 17 i kap. 2: 

-Et aktivt vern av norsk dyrkbar mark. Det må innføres et forbud mot nedbygging av matjord. 
-Samlet fulldyrket areal må opprettholdes og økes. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 11 Forslagsstiller: Helene Sofie 
Smit 

Kapittel: 2. Primærnæringene 

Nytt punkt 23: 

23. Subsidieordningen for husdyr skal være basert på en kontinuerlig oversikt over antall dyr heller 
enn datosatte opptellinger. 

Bakgrunn: Dette vil gjøre det enklere å ha en kontinuerlig bærekraftig husdyrbestand, heller enn at 
det mest lønnsomme er å slakte rett etter den felles datoen for opptelling. Da fordeler man slakting 
utover året, og det er bedre for dyrevelferd. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 12 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 2. Primærnæringene 

Stryke punkt 31: 

31. CO2-fritaket i fiskeflåten må oppheves. I sammenheng med dette må fiskerfradraget økes. 

Bakgrunn: Dette har vi fått gjennomslag for! 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 13 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 2. Primærnæringene 



Stryke punkt 39: 

39. Fiskefôret skal baseres på en kombinasjon av marine biprodukter, vegetabilske råvarer og 
bærekraftig produserte alger. 

Bakgrunn: Punktet dekkes av punkt 37: 

Fôret til oppdrettsfisk skal ikke bestå av fisk som kan brukes til menneskemat eller fisk som er fra 
truede bestander 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 14 Forslagsstiller: Helene Sofie 
Smit 

Kapittel: 4. Energi 

Legge til nytt punk 13: 

13. Det skal ikke bygges ut nye vindparker på land 

Bakgrunn: Heller enn å ta en vurdering sak for sak, gå inn for å si at all vindkraft på land er for 
miljøskadelig til at vi kan være for utbygging 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 15 Forslagsstiller: Syver Kleve 
Kolstad, Nesodden NU 

Kapittel: 4. Energi 

Endre ingress: 

OLJE OG GASSUTVINNING 

Utvinning og bruk av olje og gass gir enorme klimagassutslipp. I tillegg forurenses havet av olje og 
kjemikalier. En ukontrollert utblåsning av olje vil gi katastrofale følger. Norsk oljeindustri er en 
trussel mot verdens klima, samt dyre- og planteliv. Samtidig er mange mennesker og lokalsamfunn i 
dag avhengige av arbeidsplassene i industrien. Derfor må petroleumsnæring avvikles på en så 
solidarisk og rettferdig måte som mulig, selv om vi innser at omstillingen haster og at vi har dårlig 
tid på å gjennomføre den. De samfunnsøkonomiske kostnadene av omstillingen må fordeles jevnt, 
ikke legges på arbeidere alene. 

Bakgrunn: Det ser ikke ut som vi får startet en oljeavvikling i nærmeste fremtid og dersom vi får 
for dårlig tid på oss er det ikke sikkert det blir så rettferdig og solidarisk som vi ønsker. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 16 Forslagsstiller: Syver Kleve 
Kolstad, Nesodden NU 

Kapittel: 4. Energi 

Endre punkt 20: 

20. Det må ikke tildeles nye konsesjoner til oljevirksomhet. Det må lages en rettferdig 
nedtrappingsplan med avvikling som mål for den eksisterende petroleumsindustrien. Staten må 



sørge for at det lages en nedtrappingsplan med avvikling som mål for den eksisterende 
petroleumsindustrien. Avviklingen må skje så fort og så rettferdig som mulig. 

Bakgrunn: Vi må understreke at staten har et ansvar for at dette blir gjort, vi skal ikke vente til 
markedet eller Equinor selv bestemmer seg for å fase ut olja. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 17 Forslagsstiller: Syver Kleve 
Kolstad, Nesodden NU, og 
Sivert Refsdal, Hedmarken 
NU 

Kapittel: 4. Energi 

Stryke hele delkapittelet: 

ATOMKRAFT 

Atomkraft er en utfordrende ( .............. ) 

Bakgrunn: NU burde ha en nyansert mening om atomkraft fordi det finnes både gode og dårlige 
sider, men det er bedre å ikke ha noe standpunkt på det enn å ha et såpass unyansert ståsted. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 18 A Forslagsstiller: Syver Kleve 
Kolstad, Nesodden NU 

Kapittel: 4. Energi 

Stryke punkt 34: 

34. Norge må være en pådriver for global nedtrapping av atomkraft. Vi må også være en pådriver 
for dekommisjonering av atomkraftverk som har nådd sin levealder. 

Bakgrunn: Hvis landsmøtet ikke vil stryke hele delkapittelet så kan man fjerne de to punktene som 
handler om atomkraft i utlandet. I mange situasjoner er det bedre at atomkraftverk opprettholdt, 
istedenfor å bli byttet ut med kull, olje, gass osv 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 18 B Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 4. Energi 

Endre punkt 34: 

34. Norge må være en pådriver for global nedtrapping av atomkraft. Vi må også være en pådriver 
for dekommisjonering av atomkraftverk som har nådd slutten av sin levealder. 

Bakgrunn: Som F18 A, men vil kun stryke at vi vil ha nedtrapping generelt, og beholde at vi vil ha 
nedtrapping av kraftverk som har nådd sin levealder. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 



Vedtak: 

Endringsforslag: MP 19 Forslagsstiller: Syver Kleve 
Kolstad, Nesodden NU 

Kapittel: 4. Energi 

Stryke punkt 35: 

35. Norge må ikke støtte forlengelse av levealderen på gamle atomkraftverk gjennom økonomiske 
eller tekniske bidrag. 

Bakgrunn: Hvis landsmøtet ikke vil stryke hele delkapittelet så kan man fjerne de to punktene som 
handler om atomkraft i utlandet. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 20 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 5. Transport 

Nytt punkt: 

11. Mikromobilitetstilbud i byer må kun rulles ut dersom de faktisk erstatter biltrafikk og fører til 
utslippskutt. Mikromobilitetsfrakomstmidler må kunne repareres og gjenvinnes forsvarlig 

Bakgrunn: Ta standpunkt om hva vi mener om offentlig tilgjengelige tilbud for fremkomstmidler 
ment for korte reiser. Eksempelvis bysykler og elsparkesykler. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 21 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 5. Transport 

Stryke punkt 16: 

16. Det bør innføres restriksjoner på trailertrafikk sammen med andre tiltak for å få transporten over 
på bane og båt. 

Bakgrunn: Punktet dekkes av punkt 11: 

Vegkapasiteten må ikke utvides i trafikkbelastede områder. I stedet må det satses på 
transportminimering, kollektivtrafikk og godstransport på jernbane og båt. 

Og punkt 13: 

Miljøpolitikken må legge klare rammer for transportpolitikken. Transportpolitikken må organiseres 
slik at alle transportpolitiske virkemidler sees i sammenheng og miljøvennlig kollektivtrafikk 
favoriseres når beslutninger skal fattes og penger skal fordeles. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 22 Forslagsstiller: Syver Kleve 
Kolstad, Nesodden NU 

Kapittel: 5. Transport 



Nytt punkt: 

21. Det må innføres gratis kollektivtransport, finansiert gjennom skattesystemet. 

Bakgrunn: Gratis kollektivtransport er den beste løsningen for å få folk til å slutte å kjøre bil og det 
å bevege på seg er en helt grunnleggende rettighet, akkurat som helsevesen, skole osv. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: MP 23 Forslagsstiller: Syver Kleve 
Kolstad, Nesodden NU 

Kapittel: nytt kapittel 

Legge til nytt kapittel 9: 

9. ØKONOMISK VEKST OG KAPITALISMEN 

Kapitalismen, altså dagens globale økonomiske system, er avhengig av evig vekst og evig økende 
forbruk for å fungere. Systemets behov for evig vekst er uforenelig med bevaring av klodens 
begrensede ressurser. Markedet tvinger et hvert privat selskap til å velge kortsiktig profitt fremfor 
langsiktige og bærekraftige løsninger. Dette er fordi bedrifter som ikke konstant ekspanderer 
økonomisk er dømt til å gå konkurs. På denne måten blir bedrifter tvunget til å velge billige 
miljøfiendtlige løsninger for å overleve på markedet. Hvis økonomien slutter å vokse, vil vi oppleve 
at utslippene går nedover, slik vi gjorde i 2008. Ulempen ved dette er at økonomien vil gå inn i en 
krise, som vil gjøre livet svært vanskelig for de aller fleste. Kapitalismen gir oss derfor to 
alternativer: 1. Begrense økonomisk vekst og leve under konstante økonomiske kriser. 2. Fortsette 
med økonomisk vekst til vi utrydder oss selv og alt liv på jorden. Men det finnes et tredje alternativ: 
Å avskaffe kapitalismen til fordel for et system som setter mennesker og miljø først, ikke penger og 
profitt. Det er dette Natur og Ungdom går inn for. Nøyaktig hvordan et slikt system skal se ut vet vi 
ikke og det er heller ikke noe vår organisasjon kan bestemme alene. Dersom vi skal ta forskningen 
og klimakrisen på alvor, er vi nødt til å tenke nytt, utenfor kapitalismens rammer. 

1. Staten må begrense og regulere det private markedet, slik at det blir vanskeligere for 
bedrifter å ta miljøfiendtlige valg, selv når disse valgene er profitable. 

2. Politikerne må innrømme at grønn økonomisk vekst er en umulighet 
3. Kapitalismen må avskaffes. Det må innføres et nytt økonomisk system som kan fungere 

uten evig økonomisk vekst. 

Bakgrunn: Kapitalismen dreper kloden og NU bør anerkjenne dette, selv om vi som organisasjon 
ikke kan fjerne kapitalismen alene. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke 

Vedtak: 

 

Endringsforslag nr: MP 24 Forslagsstiller: Sivert 
Refsdal, Hedmarken NU 

Kapitel: 8. Internasjonalt, 
EU og EØS 

Endringsforslag: Stryke hele kapitelet om EU og EØS 

 

EU og EØS 



EU som system bygger på økonomisk vekst gjennom frihandel, noe som fører til økt 
forbruk, mer transport og mer forurensning. EUs landbrukspolitikk fører til en 
sentralisering og industrialisering av produksjonen, noe som har negative konsekvenser 
for miljøet og det biologiske mangfoldet. At Norge står utenfor EU er ingen garanti for 
at vi fører en mer ambisiøs miljøpolitikk, men det gir oss handlefrihet til å gjøre det, for 
eksempel som uavhengige i internasjonale forhandlinger. 

Natur og Ungdom krever:  

 

1.  Norge må ikke bli medlem i den Europeiske Union. 
 

2. Norge må benytte seg av handlingsrommet vi har i prosesser i EU til å påvirke 
politikken i en miljøvennlig retning. 

 
3. Norge må ut av EØS og på denne måten fristilles fra det indre markedet. 

 

4. Reservasjonsretten må benyttes ved direktiver og forordninger som legger 
begrensninger på norske miljøstandarder og norsk miljøpolitikk. 

5.  
Begrunnelse: Natur og Ungdom sitt hovedmål må alltid være å bekjempe global 
oppvarming og naturødeleggelser. Enhver vei ut av denne klimakrisen og naturkrisen som 
vi står i, skal Natur og Ungdom være for. Dagens kapittel om EU og EØS utelukker 
muligheten for at EU kan være en del av løsninga. Dette er en avsporing fra vårt grunnsyn 
og fører kun til at vi skremmer bort medlemmer på høyresiden av poltikken. Dette er ikke 
lurt, særlig nå som vi har nådd rekordlav medlemskare. Natur og Ungdom skal være en 
stemme for den unge generasjonen på tvers av partipolitisk tilhørighet. Klima og 
naturkrisen er vår tids viktigste sak, og samarbeid på tvers av partier er den eneste måten å 
løse den på. 

Landsstyrets innstilling: vedtas ikke 
Vedtak:  

  

Endringsforslag nr: MP 25 Forslagsstiller: Sivert 
Refsdal, Hedmarken NU  

Kapitel: 1. Naturvern, 
Rovdyr  

Endringsforslag: Stryke hele kapitelet om Rovdyr  
  
ROVDYR  
Matproduksjon basert på bruk av utmarksressurser er miljøvennlig. Rovdyr kan være en 
trussel mot dyr på utmarksbeite. Det er et mål å bevare levedyktige rovdyrstammer i 
Norge samtidig som det tilrettelegges for miljøvennlig jordbruk.  

NNaattuurr  oogg  UUnnggddoomm  kkrreevveerr::  
  

20. Det må bygges opp levedyktige bestander av store rovdyr og rovfugl i 
Norge.  

  
21. Miljøfaglige råd må ligge til grunn ved utstedelse av jaktkvoter på dyr det 
drives bestandsregulerende jakt på.  

  



22. Det skal ikke gis fellingstillatelser på rovdyr, med mindre dyret volder store 
tap. Så langt det er mulig må det unngås å gi fellingstillatelser på dyr som kan 
tilføre nytt genmateriale til den norske ulvbestanden.  

  
23. Ved rovdyrskader må det gis full erstatning.  

  
24. Det må satses mye på forebyggende tiltak slik at tapene av dyr på 
utmarksbeite reduseres. Dette innebærer økonomisk støtte til tilsynsordninger, 
forskning og utprøving av ulike tiltak.  

  
Begrunnelse: Natur og Ungdom ble opprettet i 1969 som en naturvernorganisasjon. På 
den tiden var ikke klimakrisa et begrep man snakket om. I 2022 derimot er det for alvor 
det. I 1969 var vår viktigste oppgave å hindre tap av natur og dyreliv. I dag er dette fortsatt 
en av våre viktigste saker, men vi vet også at hvis vi ikke stopper klimakrisa så hjelper det 
ikke at vi har vernet hver eneste art i naturen. For klimaendringer vil akselererer 
artsutryddelsen. Hvis vi skal ha noe håp for å få løst klima og naturkrisen trenger vi 
oppslutning rundt saken, vi trenger rett og slett et stort press fra hele befolkningen, fra 
bygd til by. Dagens kapittel om rovdyr ekskluderer folk fra bygda. Vi er nødt til å velge 
våre kamper nå. Det å ikke nevne ulv i en plattform er ikke det samme som å si ja til 
skyting av ulven. Det er heller og rekker ut en hånd til: Rena, Alvdal, Tynset og resten av 
bygde Norge. Forslaget støtter opp om vårt prinsipp om et desentralisert samfunn og vil 
gjøre at vi kan bevare lokallagsaktivitet i distriktene. 
Landsstyrets Innstilling: vedtas ikke 
Vedtak:   
  

 

Endringsforslag nr:  MP 
26 

Forslagsstiller: Anna 
Gjems French, Innlandet 
NU  

Kapitel: 1. Naturvern, 
Rovdyr  

Endringsforslag: Endre innledningen til kapitelet om Rovdyr  
  
Matproduksjon basert på bruk av utmarksressurser er miljøvennlig. Rovdyr kan være en 
trussel mot dyr på utmarksbeite. Det er et mål å bevare levedyktige rovdyrstammer i 
Norge Sør-Skandinavia samtidig som det tilrettelegges for miljøvennlig jordbruk.  

  
Begrunnelse: Bakgrunnen for å bytte ut "levedyktige bestander i Norge" med "levedyktige 
bestander i Sør-Skandinavia", er at vi har felles rovdyrstammer med Sverige, når det 
kommer til bjørn og ulv for eksempel. Dette er rovdyr som beveger seg uavhengig av 
norske grenser, og som beveger seg over store områder. Det er derfor mer relevant, og i 
tråd med dagens rovdyrdebatt, å snakke om sør-skandinaviske rovdyrbestander heller enn 
norske rovdyrbestander. 
Landsstyrets Innstilling: vedtas ikke 
Vedtak:   
 

 


