
Sak 4 – Arbeidsprogram 1 

Landsstyrets forslag til:  2 

Natur og Ungdoms arbeidsprogram 2022 3 

Natur og Ungdoms arbeidsprogram sier hvilke politiske saker Natur og Ungdom sentralt skal 4 

arbeide med. Landsstyret og sentralstyret vil utarbeide strategier sammen for hvordan 5 

arbeidsprogrammet skal gjennomføres. Sentralstyret er ansvarlige overfor landsmøtet for å 6 

gjennomføre arbeidsprogrammet.  7 

Det finnes mange miljøproblemer, og sentralstyret har ikke kapasitet til å jobbe med alle. Vi 8 

må velge bort noen saker for å få nok tid til å arbeide med de sakene der vi får utrettet mest. 9 

Det skal også være rom i arbeidsprogrammet for at sentralstyret skal kunne gripe fatt i nye, 10 

viktige miljøsaker som kan bli aktuelle i løpet av året. Sentralstyret skal også ha tid til å følge 11 

opp det lokale arbeidet i organisasjonen. 12 

Arbeidsprogrammet blir vedtatt med forbehold om at sentralstyret får finansiert utgiftene til 13 

aktiviteter og produksjon av materiell. Derfor må sentralstyret også bruke tid på å skaffe 14 

midler til organisatorisk og politisk arbeid. 15 

I 2022 har Natur og Ungdom tre særlig prioriterte mål for det politiske arbeidet: 16 

• Omstilling: Norge går inn for null oljeleting og rettferdig omstilling  17 

• Natur: Norge får en ny og strengere naturforvaltning  18 

• Selvforsyning: Norge stiller strengere miljøkrav til oppdrettsnæringa, og styrker den 19 

miljøvennlige kystflåten. 20 

Videre skal det arbeides med: 21 

• Russland og atomkraft: Styrke miljøbevegelsen i nordvest-Russland og være en 22 

kritisk stemme i atomkraftdebatten 23 

• Internasjonalt: Holde kontakten med vårt internasjonale nettverk og delta på 24 

klimatoppmøtet 25 

• Tog: Utvikle gode jernbanekrav og jobbe for at midler overføres fra vei til bane 26 

• Jordbruk: Skolere miljøbevegelsen og fremme politiske krav ved å arrangere Grønt 27 

Spatak 28 

Sentralstyret kan omprioritere ressurser og satsninger dersom: 29 

• Nordic Mining starter anleggsarbeid i Vestland 30 

• Nussir ASA starter anleggsarbeid i Finnmark 31 

• Det startes arbeid med byggingen av Hordfast-biten av fergefri E39 32 

Alle omprioriteringer må forankres i landsstyret.33 



Omstilling  34 

Mål: Norge går inn for null oljeleting og rettferdig omstilling  35 

Norge får en mindretallsregjering med Ap og Sp de neste årene. Selv om den i seg selv ikke er 36 

så klimavennlig som vi hadde håpet, gjør mindretallet at mange avgjørelser må tas på 37 

Stortinget. Det gir oss mye rom til å påvirke og fortsette å løfte debatten om 38 

oljeleting. Fagbevegelsens stemme kommer også til å være særlig viktig under en Ap-ledet 39 

regjering, og om de snur i sentrale spørsmål i oljepolitikken vil det være en nøkkel.   40 

Delmål:  41 

• Fagbevegelsen blir med på laget for en rettferdig omstilling   42 

• Regjeringen forplikter seg til høye utslippskutt og en rettferdig omstilling  43 

Vi skal:  44 

• Lobbe for vedtak i Senterpartiet og Arbeiderpartiet om stans i oljeleting 45 

• Vise fram følgene av en rettferdig omstilling gjennom arrangementer og sosiale 46 

medier for å fremme de riktige klimaløsningene 47 

• Kreve at regjeringen legger fram en plan for å omstille arbeidsplasser og 48 

verdiskapning til grønne næringer 49 

• Hjelpe gode krefter i LO til å få gjennomslag for rettferdig omstilling på LO-50 

kongressen 51 

• Ha stormarkering for en rettferdig omstilling utenfor LO-kongressen 52 

• Jobbe for at tiltak om redusert veg- og flytrafikk blir tatt inn i klimaplanen for 2030 53 

• Løfte debatten om klimarisiko og lønnsomheten i enkelte oljefeltutbygginger  54 

• Følge opp klagen til den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen  55 



Natur 56 

Mål: Norge får en ny og strengere naturforvaltning  57 

Verden står ovenfor en klimakrise og en naturkrise, og disse må sees i sammenheng. Friske og 58 

robuste økosystemer er vår viktigste beskyttelse mot klimaendringene.  Tap av natur foregår 59 

gjennom arealendringer, overhøsting, klimaendringer, forurensing og spredning av fremmede 60 

arter, i den rekkefølgen. I Norge bygges naturen ned bit for bit i alle landets kommuner, og 61 

ingen sitter med den totale oversikten over naturtapet.  62 

Delmål: 63 

• Norge vedtar et nasjonalt naturbudsjett med grense for naturtap og mål for restaurering 64 

og landets kommuner bruker naturbudsjett for å bli arealnøytrale 65 

• Norge forbyr dumping av gruveavfall i norske fjorder, og regjeringen stanser 66 

gruveprosjektene ved Repparfjord og Førdefjorden 67 

Vi skal: 68 

• Legge til rette for store aksjoner for å bygge opp en lokal samferdselssak til å bli et 69 

nasjonalt symbol på at vi trenger en ny naturforvaltning 70 

• Besøke ulike kommuner i landet for å styrke arbeidet for arealnøytrale kommuner 71 

• Opprettholde folkelig press og beredskap for aksjoner i kampen mot gruveprosjektene 72 

ved Repparfjord og Førdefjorden 73 

• Hjelpe Arbeiderpartiet med å fronte god naturpolitikk 74 

• Tvinge Senterpartiet til å ta et standpunkt mot sjødeponi og gruveprosjektene ved 75 

Repparfjord og Førdefjorden 76 

• Sette søkelys på naturtoppmøtet  77 



Selvforsyning 78 

Mål: Norge stiller strengere miljøkrav til oppdrettsnæringa, og styrker den miljøvennlige 79 

kystflåten 80 

I en tid hvor befolkningen stadig vokser, vil bærekraftig matproduksjon være avgjørende. 81 

Norge har store ressurser som i dag ikke brukes til sitt fulle potensiale. I koronatiden har vi 82 

sett at selvforsyning er nødvendig for å kunne dekke behov. En høyere grad av bærekraftig 83 

selvforsyning vil styrke den norske primærnæringen, kutte utslipp og opprettholder miljøet. 84 

Delmål: 85 

• Regjeringen iverksetter tiltak for å innfase lukka anlegg i oppdrettsnæringa 86 

• Norsk ungdom deltar i fiskeridebatten 87 

Vi skal: 88 

• Arrangere havseminar våren 2022 89 

• Skolere miljøbevegelsen og fremme politiske krav ved å arrangere Fesk Førr Framtida 90 

• Være synlige på SoMe med innhold som gjør fisk sexy 91 

• Samarbeide med lokallag om å sette oppdrettssaker på dagsorden 92 

• Svekke oppdrettsnæringas gode navn og rykte ved å synliggjøre maktstrukturer og 93 

penger  94 



Andre saksområder 95 

RUSSLAND OG ATOMKRAFT 96 

• Miljøbevegelsen i nordvest-Russland styrkes 97 

• Natur og Ungdom er en kritisk stemme i atomkraftdebatten i Norge 98 

INTERNASJONALT 99 

• Natur og Ungdom har god dialog med vårt europeiske nettverk 100 

• Delta på klimatoppmøtet COP 27 101 

TOG 102 

• Utvikle gode jernbanekrav 103 

• Jobbe for at midler overføres fra vei til bane 104 

JORDBRUK 105 

• Skolere miljøbevegelsen og fremme politiske krav ved å arrangere Grønt Spatak 106 


