
Natur og Ungdoms arbeidsprogram 2023 1 

 2 

Natur og Ungdoms arbeidsprogram sier hvilke politiske saker Natur og Ungdom sentralt skal 3 

arbeide med. Landsstyret og sentralstyret vil utarbeide strategier sammen for hvordan 4 

arbeidsprogrammet skal gjennomføres. Sentralstyret er ansvarlige overfor landsmøtet for å 5 

gjennomføre arbeidsprogrammet. 6 

 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 følgje 11 

opp det lokale arbeidet i organisasjonen. 12 

 13 

Arbeidsprogrammet blir vedtatt med forbehold om at sentralstyret får finansiert utgiftene til 14 

aktiviteter og produksjon av materiell. Derfor må sentralstyret også bruke tid på å skaffe 15 

midler til organisatorisk og politisk arbeid. 16 

 17 

I 2023 har Natur og Ungdom fire særlig prioriterte mål for det politiske arbeidet: 18 

• Fiskeri og oppdrett: Ingen vekst i sjømatnæringen før miljøproblemene er løst. 19 

• Natur: Norge får en strengere naturforvaltning  20 

• Gruve: Stanse de kontroversielle gruveprosjektene ved Førde- og Repparfjord, og 21 

forby sjødeponi 22 

• Omstilling: Stoppe utbygging av Wistingfeltet og sette fart på den rettferdige grønne 23 

omstilling av Norge 24 

 25 

Videre skal det arbeides med: 26 

• Russland og atomkraft: Støtte miljøbevegelsen i nordvest-Russland og være en 27 

kritisk stemme i atomkraftdebatten. 28 

• Internasjonalt: Styrke kontakten med vårt internasjonale nettverk og følgje 29 

internasjonale klimaforhandlinger.  30 

• Samferdsel: Utvikle gode krav til miljøvennlig transport og jobbe for at midler 31 

overføres fra vei til bane. 32 

• Landbruk: Sette fokus på jordbruksforhandlingene og arrangere Grønt Spataks 33 

30årsmarkering 34 

 35 

Sentralstyret kan omprioritere ressurser og satsinger dersom:  36 

• Nussir ASA starter anleggsarbeid ved Repparfjord.   37 



Fiskeri og Oppdrett 38 

 39 

Med store havområder og lang kyst er Norge godt tilrettelagt for fiske og oppdrett. Dette 40 

skaper både verdi og arbeidsplasser, ikke minst for lokalsamfunn. Likevel er det store 41 

problemer knyttet til hvordan næringene driftes. Strengere krav om miljøvern vil sørge for at 42 

dette er næringer som kan bli bærekraftige, og legger våre felles naturressurser til rette for 43 

framtidige generasjoner. 44 

 45 

Hovedmål: Ingen vekst i sjømatnæringen før miljøproblemene er løst. 46 

 47 

Delmål 48 

• En bred allianse av nasjonale og internasjonale aktører og forbrukere boikotter norsk 49 

oppdrettslaks.  50 

• Oppdrettsnæringen kjenner presset for å få fisken inn i lukka anlegg.  51 

• NU fronter en nasjonal debatt om bærekraft i norsk fiskerinæring. 52 

 53 

Vi skal 54 

• Lage en videoserie om problemer og løsninger i norsk oppdrettsnæring. 55 

• Oppskalere boikottkampanje, og få oppslag i internasjonal media. Særlig med fokus på 56 

påvirkningen oppdrettsnæringen har på urfolk og natur i inn- og utland. 57 

• Arrangere nasjonal aksjonsuke rettet mot oppdrettsselskapene. 58 

• Arrangere Fesk Førr Framtida (FFF). 59 

• Ha aksjonsstønt i forbindelse med framleggelsen av kvotemeldinga. 60 

 61 



Omstilling 62 

Det er krig og energikrise i Europa, men klimakrisen lar ikke vente på seg for det. Vi trenger en 63 

grønn omstilling av både Norge og Europa mer enn noen gang, der vi satser på 64 

energieffektivisering, fornybar energi og utfasing av fossil energi i tråd med 1,5-gradersmålet. Det 65 

er på tide å etablere den klimaindustrielle fortellingen i Norge. Vi må ikke bare begrense 66 

oljeutvinning fordi vi har ansvar for å kutte verdens utslipp. Det haster også å bruke penger, 67 

arbeidskraft og ressurser som i dag er bundet opp i olja, til å bygge grønne næringer som gir 68 

trygge jobber og en sterkere økonomi i framtida. Etter sterkt politisk press er bremseklossen 69 

Wisting ute av bildet, og vi har et godt utgangspunkt for videre gjennomslag! 70 

 71 

Mål: Arktis blir oljefritt, og vi setter fart på den rettferdige grønne omstillingen av Norge 72 

Delmål: 73 

• Stanse oljeleting i Barentshavet 74 

• Få gjennomslag for politikk som kutter utslipp og skaper grønne arbeidsplasser 75 

Vi skal: 76 

• Samarbeide med AUF, ungdomspartier, fagbevegelse og flere allierte lokalt og nasjonalt 77 

for politikk som begrenser oljeutvinning og stimulerer til grønn industri 78 

• Lobbe på de store partiene lokalt for vedtak på letestans 79 

• Skape internasjonalt press mot utvinning av olje i Arktis 80 

• Lobbe for vedtak som hindrer utbygging av ny fossil infrastruktur i Barentshavet på 81 

Arbeiderpartiet sitt landsmøte 82 

• Støtte arbeidet mot at Norge åpner områder for gruvedrift på havbunnen 83 

• Jobbe for felles krav til en nasjonal plan for grønn omstilling sammen med fagbevegelsen 84 

og industri-Norge 85 

• Skolere organisasjonen i oljepolitikk og grønn omstilling  86 

• Være en pådriver for at all norsk politikk er i tråd med 1,5-gradersmålet 87 

• Slå ned på fossilindustriens grønnvasking og etablere den klimaindustrielle fortellingen 88 

 89 



Natur 90 

 91 

Den nye regjeringen virker ikke til å prioritere natur noe særlig. I budsjettet har de kuttet i midler 92 

til vern, de verste veiprosjektene opprettholdes og klimaministerens ord om naturbudsjett forblir 93 

bare ord. Det er den lokale bit-for-bit nedbyggingen som er den største trusselen for 94 

naturmangfoldet, og derfor må naturen settes i fokus i lokalvalget. 95 

  96 

Mål: Norge får en strengere naturforvaltning  97 

  98 

Delmål:  99 

• Arealnøytralitet og en bedre naturforvaltning blir viktige saker i lokalvalget.  100 

• Norge vedtar et nasjonalt naturbudsjett med grense for naturtap og mål for restaurering.  101 

  102 

Vi skal:  103 

• Hjelpe lokallag i arbeidet med arealnøytralitet i deres kommune.  104 

• Hjelpe lokallagene å delta i flere høringsrunder. 105 

• Utarbeide ressurser for lokallag om hvordan de kan jobbe opp mot lokalvalget.  106 

• Alminneliggjøre begrepene arealnøytralitet og naturbudsjett gjennom kampanjer og 107 

medier.  108 

• Sette søkelys på dårlig lokal naturforvaltning rundt omkring i landet.  109 

• Stille krav til de nyvalgte kommunestyrene og gjennomføre aksjoner utenfor rådhus over 110 

hele landet. 111 

• Jobbe for å øke inntekter til langsiktig arbeid med naturforvaltning i organisasjonen.112 



Gruve  113 

I 2022 gjennomførte Natur og Ungdom sivile ulydighetsaksjoner ved Førdefjorden, samtidig ble 114 

byggetillatelsen til Nussir ASA kjent ugyldig av statsforvalteren. I høst leverte Natur og Ungdom 115 

sammen med Naturvernforbundet stevning til søksmål mot staten vedrørende gruvedumping i 116 

Førdefjorden. 117 
 118 

Mål: Stanse de kontroversielle gruveprosjektene ved Førde- og Repparfjord, og forby sjødeponi  119 

 120 

Delmål:   121 

• Vinne Førdefjordsøksmålet  122 

• Skrinlegge prosjektet i Repparfjord  123 

 124 

Vi skal:  125 

Vinne Førdefjordsøksmålet  126 

• Samle inn penger til søksmålet  127 

• Følge opp Fjordutvalget og deres arbeid med å få investorer til å trekke seg  128 

• Lage lokallagsressurser og aksjonspakke 129 

 130 

Skrinlegge prosjektet i Repparfjord  131 

• Fortsette samarbeidet med SNRR 132 

• Opprettholde interndebatten rundt sivilt ulydige aksjoner  133 

• Arbeide med ny minerallov  134 

• Arrangere markering i Repparfjord sommeren 2023 for å feire gjennomslagene, styrke 135 

alliansen og aktualisere saken  136 

 137 

 138 

  139 



Annet saksarbeid  140 

 141 

RUSSLAND OG ATOMKRAFT 142 

• Miljøbevegelsen i nordvest-Russland styrkes  143 

• Natur og Ungdom er en kritisk stemme i atomkraftdebatten i Norge  144 

• Russiske ungdomsaktivister får hjelp og støtte 145 

 146 

INTERNASJONALT 147 

• Sette søkelyset på internasjonale klimaforhandlinger 148 

• Søke samarbeid med miljøbevegelsen i land Equinor opererer 149 

 150 

SAMFERDSEL 151 

• Norske politikere gjør det lettere og billigere å reise miljøvennlig 152 

• Jernbane prioriteres over veg i Nasjonal transportplan 153 

 154 

LANDBRUK 155 

• Sette søkelys på jordbruksforhandlingene 156 

• Arrangere Grønt Spataks 30årsmarkering 157 

 158 

FJORD 159 

• Investorer trekker seg fra Nordic Mining, og nye obligasjoner blir ikke solgt 160 

• Jobber for at det ikke deponeres avfall i norske fjorder  161 
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