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Ås erklærer miljø- og klimakrise! 

 

Interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne 

ved representant Erik Wegge Bergvik 

 

Den 22. mars demonstrerte mer enn 40.000 skoleelever for en bedre klimapolitikk, bare i 

Norge. I mai erklærte det britiske parlamentet nasjonal klimakrise. Irland har senere gjort det 

samme, og lignende erklæringer har kommet i Sveits og Canada. Nå kreves det at også 

Norge, og lokale styresmakter erklærer miljø- og klimakrise. Takket være en 

underskriftskampanje må flesteparten av landets fylkesting nå ta stilling til om de skal gjøre 

dette, også her i Akershus. 

 

Av kommunene var Bodø først ute med til å erklære krise. Byer som Tromsø, Stjørdal og  

Kristiansund har fulgt etter. Vi mener at Ås må gjøre det samme. Krise er et dramatisk ord, 

men det er også dramatiske utfordringer vi står ovenfor. Et vedtak om miljø- og klimakrise 

forplikter. 

 

Når land, byer og kommuner erklærer klimakrise er det som et svar på reaksjonene i 

samfunnet som har kommet fra streikende ungdommer og grupper i sivilsamfunnet etter 

rapporter fra FN og andre. Rapportene viser at klimasituasjonen eskalerer raskere enn vi 

antok for bare få år siden.  

 

Også de ferske rapportene om at insekter, pattedyr og mange andre arter forsvinner raskere 

enn vi har visst, er uttrykk for en dramatikk som også vil kunne slå hardt inn på våre barns 

muligheter for trygghet og velferd fremover. Klimakrisen forsterker disse andre krisene og 

kan ikke sees uavhengig av dem. 

 

Klimaendringene er her. I april ble det satt 20 varmerekorder i Norge. Sommeren 2018 var 

fantastisk for solbadende nordmenn på norgesferie, men den var et mareritt for 

brannvesenet, Sivilforsvaret og alle de frivillige som måtte avbryte ferien for å slukke de mer 

enn 2.000 skogbrannene som pågikk på grunn av tørken. Enda verre var det for bøndene. 

Kornavlingene i 2018 var de laveste på 50 år. Fortvilte bønder fikk det umulige valget 

mellom å la dyra sine sulte i hjel eller avlive dem på grunn av fôrmangel, og det ble kamp om 

å få tak i fôr fra andre steder. Det er en forsmak på hendelser vi vil se mer av i framtiden hvis 

vi ikke får utslippene under kontroll. 

 

Skal vi hindre at 10 millioner flere mennesker må legge ut på flukt, slik FN anslår vil skje om 

vi ikke klarer å stanse oppvarmingen på 1,5 grader, må utslippene av klimagasser ned til null 

innen 2050. Det finnes politiske løsninger og Ås kommune må ta sin del av ansvaret. Det er 

tross alt i kommunene utslippene skjer. Det er vår tur til å erklære miljø- og klimakrise, og vi 

må oppfordre Stortinget til det samme.  

 

Kommunestyret bør vise at vi nå tar dette ansvaret. For våre barn og barnebarns fremtid. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 



F1: Ås kommune erklærer miljø- og klimakrise. Kommunestyret erkjenner med dette 

at verdenssamfunnet befinner seg i en krisesituasjon som følge av klimaendringene 

og tap av biologisk mangfold. 

 

F2: Ås kommune oppfordrer også Stortinget og Akershus/Viken fylkeskommune til å 

erklære miljø- og klimakrise. 

 

F3: Rådmannen bes i lys av klimakrisen og den nært beslektede biomangfoldkrisen 

om å prioritere klima og tiltak for bevaring av biologisk mangfold høyt innenfor alle 

kommunens områder. Dette inkluderer både kutt i klimagassutslipp og 

klimatilpasning. Også i utgangspunktet upopulære tiltak skal vurderes. 

Kommunestyret og Rådmannen skal arbeide for å øke forståelsen hos befolkningen 

for viktigheten av tiltakene.  

 

F4: For å nå 1,5 gradersmålet er vi nødt til å ta vår del av ansvaret, og Ås kommune 

må halvere sine klimagassutslipp innen 2030. Kommunestyret ber om at det i den 

kommende klima- og energiplanen utarbeides et klimaregnskap- og budsjett som 

inneholder det nødvendige grunnlaget som trengs for å kunne vurdere klimatiltak 

innenfor kommunens handlingsrom – slik at kommunen lettere kan nå 

utslippsmålene. 

 

 


