OSLO SENIOR HØYRE
KLIMA OG MILJØ
Høyres formålsparagraf: « Høyre vil fremme personlig frihet og sosialt ansvar, det kristne
kulturgrunnlag, medbestemmelse og eiendomsrett.»
Med dette som utgangspunkt vises det til Høyres prinsipprogram vedtatt 16.03.2019:
«Forvalteransvaret forutsetter en politikk som tar vare på naturen og forvalter
samfunnsverdier i et generasjonsperspektiv.»
Grunnleggende verdier knyttet til menneskeverdet, demokratiet og rettsstaten må beskyttes
og bevares. Derfor må vi gjøre nødvendige endringer i dag av hensyn til klima og miljø,
økonomisk og sosial bærekraft og fremtidige generasjoners velferd.
Kontinuitet mellom fortid og fremtid må fremheves i programmet. Vår generasjon er
bindeleddet mellom tidligere og kommende generasjoner. Forvalteransvaret forplikter
vår egen generasjon til å sørge for at våre etterkommere får minst like gode muligheter
som vi selv har.
For å nå 1.5-gradersmålet må verden bli karbonnøytralt innen 2050. Den absolutte grensen i
Parisavtalen er ikke å overstige 2-gradersmålet innen 2070. Det er viktig at programmet
baseres på fakta. FNs klimapanel har pekt på hva som må til for å nå nullutslipp i
luftforurensningen og begrense klimaendringene. Løsningene er komplekse forhold som
involverer energisikkerhet såvel som fred i verden.
Høyre mener at følgende må vektlegges:
• Klimapolitikk også er aktuell utenrikspolitikk. Verden blir et tryggere sted dersom vi klarer
å forhindre store klimaendringer. Vi må forstå hvorledes klimaendringene påvirker alle
samfunnsforhold slik som flyktningestrømmer og konflikt mellom ulike land og grupper.
Samarbeid med EU, FN og privat sektor må vektlegges for å sikre gjennomføring av tiltak
med global virkning. FNs 17 bærekraftsmål som også Norge er forpliktet til å følge opp, må
følges opp av tiltak som gjennomføres raskest mulig.
• Utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel kan videreføres så lenge det er
marked for disse produktene. Dersom Norge stopper oljeutvinningen brått, vil det lett kunne
føre til at andre oljeproduserende nasjoner, eksempelvis Saudi-Arabia, Iran og Russland,
øker sin produksjon av olje og gass, som inneholder mer svovel enn norsk olje og gass, og
erstatte våre produkter. En troverdig plan for utvikling av ikke-fossile energikilder i Norge slik som vann-, vind- og solkraft – må utformes etter føre var-prinsippet slik at nye
utslippsfrie energikilder kan overta når olje og gass ikke lenger er lønnsomt/har et marked.
• Kunnskap fra oljesektoren, forskning og teknologisk utvikling må ses i sammenheng og gis
incitamenter for å møte nye utfordringer. Forskning og innovative prosjekter gjennom større
bidrag til organisasjoner som Nysnø, Enova og Innovasjon Norge må støttes, og det må
foretas en dreining av statens forskningsmidler mer i retning av løsninger av klima- og

miljøutfordringene. Det bør tas initiativ til å utvikle spisskompetanse innen for eksempel
hydrogen teknologi og geotermisk energi. I tillegg sørge for at klimatiltak slik som
karbonfangst og lagring (CCS) blir vurdert i forhold til hvor mye CO2 reduksjon vi får for
pengene, samt publisere hvilke beregninger som benyttes til dette formålet.
• Alle næringer må utfordres sterkere på bærekraftig virksomhet. De frivillige
maksimumsgrensene for utslipp i alle sektorer må stimuleres og premieres.
Staten og kommunens innkjøp må prioriteres til firmaer som utvikler og/eller produserer
produkter og tjenester som er nyskapende innen klima og miljø. Grønn industrivekst og
utvikling av «grønn teknologi» må gis spesielt gode rammebetingelser.
• Samfunnet må tilpasses et annerledes værforhold som følge av endret klima.
En endret infrastruktur, som er tilpasset kraftig regnvær, jord- og snøskred, og sikring av
boligområder og veier må utvikles. Gamle og utdaterte vann- og kloakksystemene må
fornyes raskest mulig. Avrenning fra landbruksanlegg, særlig fra anlegg nær fjorder og
innlands-vassdrag, må sikres.
• Bevaring av gammel bebyggelse gjennom bruk er langt mer klimavennlig enn riving og
nybygging. Hvorledes hver og en av oss kan bidra til å forhindre klimautslipp må stimuleres
med positive incentiver i langt sterkere grad enn i dag. Det må bli bedre tilgjengelighet til
offentlig transport – spesielt for eldre og andre med nedsatt funksjonsevne. Fortsatt
stimulere til bruk av el-biler, el-ferger, ytterligere reduksjon av biltrafikk i bysentra samt
landstrøm til alle fartøyer.
• Nedbygging av landbruksjord må begrenses. Produksjon av rødt kjøtt må reduseres, og
import av soya fra land som brenner ned regnskog må forbys. I tillegg må import av kraftfor
må reduseres, og det må satses mer på beitedyr som geit og sau.
• Vannkraftproduksjon må effektiviseres gjennom oppdatering og utvidelse av eksisterende
kraftverk. Stengte vannkraftverk må fornyes og restartes. Det må gis tillatelse til
oppdemming for småkraftverk og utbygging av micro-kraftverk. Effekten av dagens
skatteregime må revurderes. Kjernekraft må ikke tillates før det kan dokumenteres at den
teknologiske utviklingen fører til risikofri utnyttelse og lagring av avfall.
Høyre ber om at
• Resultater av miljøsatsingen så langt synliggjøres, og at disse ses i sammenheng med
utvikling av kjente og nye tiltak der de som gir best effekt priorioriteres. Ingen er tjent med
at det settes i gang raske tiltak ut fra frykt, men at det fokuseres på å fortsette den positive
utviklingen slik at utslippene reduseres.
• Norge må bidra til modernisering av og markedsadgang for landbruket i utviklingsland for å
hjelpe til med å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring samt fremme
bærekraftig landbruk.
• U-hjelpsmidlene til å utvikle fornybare energikilder i utviklingsland må benyttes i langt
sterkere grad.

• Veiprising vurderes som erstatning for bompenger og bil/drivstoffavgifter, dersom
personvernet opprettholdes.
• Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) vernes mot oljeutvinning.

