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Mange miljøproblemer!

Stockholm Resilience Center/Steffen et al, Science 2015, Pimm et al, Science 2014 
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Naturpanelet april 2018

• Forringelse og ødeleggelse av natur skjer 

overalt, og må stanses nå! Det gjelder vårt 

livsgrunnlag!

• Minst 3,2 milliarder mennesker lider på grunn av 

ødelagt natur. Jorden går mot en sjette 

masseutryddelse. Tap av natur koster mer enn 

10 prosent av verdens økonomi.

• Vi er helt nødt til å stanse og snu ødeleggelsen 

av natur for å sikre alle tilgang til mat og rent 

vann, stanse farlige klimaendringer, hindre 

konflikter og unngå flyktningkriser.



Klimapanelets landrapport

• 23 % av de menneskeskapte 

klimagassutslippene kommer fra arealbruk

• 70 % av verdens isfrie områder påvirkes direkte 

av menneskelig aktivitet

• 70 % av verdens ferskvannsforbruk går til 

vanning i jordbruket

• Oppvarming på landjorda er dobbelt så høy 

som gjennomsnittet

• Bærekraftig arealforvaltning er essensielt for å 

redusere klimagassutslippene



Bærekraft v. 2.0





Arealforbruket truer artene
20 % av artene er på rødlista

Arealendringer desidert største trussel



Reduksjon og fragmentering









Kun 25 prosent av 

norsk natur er 

kartlagt

Utgangspunktet for en som 

planlegger må faktisk være at 

naturverdier er IKKE kjent
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Vindkraftprosjektets størrelse (MW)

Feltarbeid vindkraftprosjekter



Energi Norges veikart





Sabimas råd til fornybarutbygging
• Fornybar energi må erstatte fossil

• Oppgradere eksisterende energianlegg

• Etablere ambisjonsnivå for fornybarutbygging

• Mer ENØK

• Mer forskning

• Fullfør økologisk grunnkart

• Krav til konsekvensutredninger og kompetanse hos utreder

• Overvåke konsekvenser av anlegg og utvikle metodikk for samlet belastning

• Forpliktende nasjonale og regionale planer

• Tyngre vektlegging av naturens verdi

• Veie energiproduksjon i hvert anlegg mot naturkonsekvenser

• Forbedre lovverk og prosesser

• Gi inngrepsfri natur stor vekt

• Bruke BAT og avbøtende tiltak https://www.sabima.no/naturvennlig-fornybar-energi/

https://www.sabima.no/naturvennlig-fornybar-energi/


ET AREALNØYTRALT NORGE

Skal vi stanse tapet av naturmangfold, må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at vi 
må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer, framfor å bygge ut mer natur


