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Behandling: 
 
Erik Ringnes (V) fremmet slikt tilleggsforslag: 
 

1. Fylkestinget i Hedmark erklærer klimakrise og sørger for at dette avspeiles i framtidige 
budsjetter og prioriteringer. 

 
Yngve Sætre (H) fremmet slikt alternativt forslag: 
 
 "Fylkestinget erkjenner fullt ut at den globale klimakrisen er dramatisk. Men den er ingen 
tidsavgrenset situasjon. Klimakrisen er en langvarig krise som medfører langsiktige 
konsekvenser for den økologiske balansen på jorda, og utgjør en alvorlig trussel mot 
overlevelsen til en rekke arter og for livsvilkårene til mennesker. 
  
 Klimakrisen krever ikke særlige fullmakter til fylkesrådet eller erklæring av en nødsituasjon i 
Hedmark, den krever resolutt handling fra Storting, fylkesting og kommunestyrer med 
konkrete vedtak som bidrar til å snu økonomien i grønn retning. Norge har svært ambisiøse 
klimamål, og det påligger regjeringen å komme til Stortinget med konkrete forslag som vil 
bidra til å redusere utslippene i tråd med disse. 
 
Fylkestinget vil samtidig påpeke viktigheten av FN sitt budskap om at klimatiltak i skog er de 
mest kostnadseffektive tiltak som finnes. Klimatiltak i skog må innarbeides i fremtidige 
klimastrategier både på lokalt og globalt nivå." 
 
Per Martin Sandtrøen (Sp) fremmet slikt tilleggsforslag: 
 
Hedmark fylkesting vil: 
 
- Bidra til økt bygging i tre, for å lagre karbon og redusere utslipp fra sement- og 
stålproduksjon. Nye fylkeskommunale bygninger skal så mye som mulig bygges i tre. 
 
- Bidra til økt skogplanting i Hedmark. 
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- Jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å styrke tollvernet av jordbruket, for å minske 
import av blant annet soya og stimulere til økt bruk av beiteressursene i Norge. 
 
Bjørnar Tollan Jordet (SV) ble innvilget permisjon fra kl. 15.50. 
Tilstede: 29 representanter. 
 
Votering: 
Forslag fremmet av Sætre (H) fikk 6 stemmer og falt. 
Komiteens innstilling ble vedtatt med 24 mot 5 stemmer. 
Forslag fremmet av Ringnes (V) ble vedtatt med 24 mot 5 stemmer. 
Forslag fremmet av Sandtrøen (Sp), første strekpkt., ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet av Sandtrøen (Sp), andre strekpkt., ble vedtatt med 28 mot 1 stemme. 
Forslag fremmet av Sandtrøen (Sp), tredje strekpkt., ble vedtatt med 20 mot 9 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

1. Fylkestinget i Hedmark erklærer klimakrise og sørger for at dette avspeiles i framtidige 
budsjetter og prioriteringer. 

2. Fylkestinget oppfordrer regjeringen til å erklære nasjonal klimakrise. 

 
Hedmark fylkesting vil: 

 
- Bidra til økt bygging i tre, for å lagre karbon og redusere utslipp fra sement- og 
  stålproduksjon. Nye fylkeskommunale bygninger skal så mye som mulig bygges i tre. 

 
- Bidra til økt skogplanting i Hedmark. 

 
- Jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å styrke tollvernet av jordbruket, for å 
  minske import av blant annet soya og stimulere til økt bruk av beiteressursene i Norge. 
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