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Vedtatt av landsmøtet

Bærekraftige arbeidsplasser
NNN støtter FNs bærekraftsmål. Det er verdens felles arbeidsplan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi mener at
bærekraft og konkurransekraft ikke er motsetninger. Det er ikke slik at god
miljøpolitikk truer arbeidsplasser, det er det dårlig miljøpolitikk som gjør.
Vi har bare en jord. Vi må alle legge om til et liv som er mer bærekraftig. Det gjelder
oss som individer, men også våre arbeidsplasser. I matindustrien må vi sørge for at
en større del av matproduksjonen skjer i Norge. Det bidrar til mindre transport og
øker selvforsyningsgraden. Vi må også sikre vår evne til å produsere mat på egne
ressurser gjennom blant annet styrket jordvern og prioritering av havområder til
matproduksjon. Matvaresikkerhet må prioriteres.
Legge til rette for rettferdig omstilling. Arbeidsplasser og arbeidsoppgaver vil
forandre seg, og omlegging til et mer bærekraftig samfunn være en sentral drivkraft i
endringen. Da er det viktig at vi som arbeidstakere går i front og legger premissene
for endringene som kommer. Ingen skal omstilles til arbeidsløshet. Partssamarbeidet
forankret i Hovedavtalen fordrer at det tas initiativ til å finne løsninger i fellesskap.
Skal vi lykkes, må vi kutte utslipp og skape arbeidsplasser.
Våre arbeidsplasser skal være bærekraftige. Av og til vil dette koste både i form
av penger og at gamle arbeidsplasser erstattes av nye. Slik har det alltid vært, men
målet må være at vi ligger i forkant av utviklingen. Det vil gi oss trygge arbeidsplasser
i framtiden, teknologisk forsprang, og sunn innovasjon i mat og drikkevarebransjen.
Våre naturressurser gir oss velferd. Våre rike havressurser er en forutsetning for
dette. Utenfor LoVeSe er havsokkelen på sitt smaleste. Det er grunnen til at man her
har de rike fiskeforekomstene. Det er også et viktig gyteområde for pelagiske
fiskeslag og gytefeltene for NVG sild og TOBIS utenfor Møre og i Nordsjøen. NNN mener
derfor at LoVeSe skal vernes.
Dyrkbar mark utgjør kun tre prosent av Norges landareal. Prioritering i forhold til arealbruk
må tilkomme matproduksjon. Jordsmonnet, egnet til produksjon av mat, er en ikkefornybar
ressurs. Det er de fornybare ressursene havet og jorda gir, som er framtida.
NNN krever:
• At forskjellen mellom norskprodusert mat og importert mat blir synliggjort i større grad.
• Økt innsats på forskning og utviklingsprosjekter (FOU) som retter seg mot en mer
bærekraftig matproduksjon på norske resurser.
• Økt selvforsyningsgrad må vektlegges, spesielt i forhandlinger om handelsavtaler.
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Økt tilrettelegging for mer resirkulering og gjenbruk.
At kontroll og tilsyn i alle ledd av norsk matproduksjon styrkes.
At miljøkriminalitet i større grad rettsforfølges og at strafferammene skjerpes.
At partssamarbeidet forankret i Hovedavtalen benyttes til å finne løsninger for
bærekraftige arbeidsplasser.
At skapes motivasjon til utbygging av fornybar energi og energieffektiviserende tiltak
styrkes.
At hele verdikjeden i matproduksjonen raskest mulig blir fossilfri.
At hensynet til våre evigvarende fiskeriressurser må prioriteres fremfor olje, gass og
havvind.
At bestandsforskningen styrkes, slik at vi får en forvaltning som gir en evigvarende
ressurs.
At Norge jobber internasjonalt for en forvaltning som gjenoppbygger fiskebestander.
At sjømatnæringen utvikles til en bærekraftig næring i Norge og internasjonalt.
At regelverket for oppdrettsnæringen må bygge på forskning og føre var-prinsippet.
At jordvern prioriteres for å sikre produksjon av mat.

