
Naturkrisen må stoppes 

Det blir stadig mindre inngrepsfri natur i Norge. I følge Miljødirektoratet var kun 44 prosent av 
landarealet i Norge regnet som inngrepsfritt i 2018. Det er inngrepsfrie naturområder som 
ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre naturinngrep. Villmarkspreget natur, som 
ligger 5 km eller mer unna tyngre inngrep, er redusert fra omtrent 50 prosent av landarealet i 
1900 til 11,5 prosent i 2018. I Sør-Norge ligger kun fem prosent av arealene mer enn fem km 
fra tyngre naturinngrep som veier, jernbane, kraftledning, vindkraftanlegg eller regulerte 
vassdrag.  

Nå er også datalagring og batterifabrikker på full fart inn i LNF-områdene rundt om i 
kommunene, i tillegg til staten sin iver etter stadig flere og breiere veier, utbygging av verna 
vassdrag og andre statlige utbygginger.  

Fragmentering og forbruk av natur er hovedårsaken til at arter og naturtyper havner på 
rødlistene. I følge WWF, Verdens Naturfond mister vi natur i et tempo som ikke har skjedd på 
millioner av år. Økte temperaturer som følge av klimaendringer og måten vi bruker 
naturressursene våre på, presser nå naturen til det ytterste.  

Kommende generasjoner er avhengige av at vi forvalter naturen på en bærekraftig måte. 
Utbygging skjer i kommunene, derfor mener vi i SV at kommunene trenger fast ansatte og 
kompetente naturforvaltere som kan tenke langsiktig og økologisk, og som følger opp 
nasjonale og internasjonale forpliktelser. 

SV mener også at kommunene må føre arealregnskap, og ha oversikt over sine 
naturtyper. Tapt natur må bokføres, ødelagte myrer skal regnes med i karbonbudsjettet, og 
skadet natur må kompenseres ved tilsvarende areal et annet sted. Alle kommuner må være 
arealnøytrale, og ta ansvar for restaurering av ødelagt natur.  FN har øremerket 
perioden 2021–2030 som det globale tiåret for restaurering av natur. SV mener kommunene 
må ta det på største alvor.  

Norge signerte biomangfoldsloven i Rio i 1992. Nå haster det å følge opp forpliktelsene.  
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