Mål:
Tallfeste mål for utslippsreduksjon
Dvs. lage nøyaktige og konkrete mål for hvordan vi skal redusere utslippene våre
som fylke, og hvor mye de skal reduseres med.
Enklere for unge å påvirke politiske prosesser
Det skal være mye lettere å inkludere oss unge, Bergen kommune har blitt bedre på
det der de inkluderer Ungdomsrådet i Bergen (URB) en del, men det må bli bedre i
hele fylket. Vi bør tross alt få ha en mening om det som påvirker oss, både nå og i
fremtiden.
Naturbudsjett med mål om å alltid gå i pluss
Fylket skal sette opp et ordentlig og utbredt naturbudsjett med mål om å gå i pluss.
Vi er rett og slett nødt til å innse at vi ikke kan bygge ut alt til alle tider og plante litt
trær for å gjøre det godt igjen. Med et velfungerende naturbudsjett vil ikke det være
et like stort problem lengre ettersom at vi vil ha mer oversikt over hvor vi kan bygge
(om vi absolutt må).

Tiltak:
Miljøstandarder for industrien - også fiskeindustrien
Industrien og fiskeindustrien må bli bedre på å tenke miljø. Oppdrett på land,
utslippsfrie anlegg og kortreist fisk. I stedet for å bruke masse diesel på å sende fisk
fra Norge til Kina og tilbake igjen er det mye mer bærekraftig å ha lokale fiskebåter
som bidrar til lokalsamfunnet. Slike løsninger kan ikke lengre være i horisonten men
må begynne å brukes.
Årlige mål
Årlige mål er et utrolig smart tiltak. Dvs. at i stedet for å lage mål som går over 5, 10
eller 20 år må vi tenke mindre og ta det steg for steg. Dette er fordi det blir alt for lett
for politikere å fraskrive seg ansvar når det er så lenge siden planer er blitt vedtatt,
og fordi det vil bli mye lettere å regulere målene og sikre at vi kommer oss i mål til
2030. I de årlige målene skal det både være planer for hva som skal kuttes men og
hvordan man skal fikse det hvis man ikke når årets plan.
Omstille offshore-industrien vekk fra olja
Offshore industrien skal ikke lengre drive med olje i vårt fylke. Tiden har kommet for
lenge siden at vi alle vet at vi ikke kan fortsette med fossil energi.
Droppe flere sjødeponier
Vi må slutte å dumpe avfall av alle sorter i vann på under 100 meters dyp. Det finnes
mange andre måter å håndtere avfall fra f.eks. gruvedrift enn å ødelegge
økosystemer og rasere norske fjorder.

Stanse utbygging av store motorveier
Vi som fylke må ta ansvar for den rike naturen vi har her på vestlandet. Store
motorvei prosjekter som ferjefri E39 hører ikke hjemme i 2021 eller noen annen gang
i fremtiden. Vi kan ikke fortsette å trosse nullvekstmålet, ødelegge urørt natur, myr
og nordisk regnskog. I tillegg påvirker slike veiprosjekter dyrelivet i skogrike områder
drastisk.

