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Sammendrag 
Denne oppgaven handler om sentrumspartienes miljø- og ressurspolitikk fra 1969 til 1977. I 

store deler av tiåret preget miljø- og ressurshensyn partienes standpunkt ved å fungere som et 

premiss på flere saksfelt, slik det også gjorde det når de store linjene i samfunnsutviklingen 

skulle legges. Oppgaven viser hvordan Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre la 

omfattende vekt på miljø- og ressursspørsmål i Stortinget mot midten av 1970-tallet. Dette ble 

spesielt tydelig ved stortingsbehandlingene av Korvald-regjeringens forslag til langtidsprogram 

i 1973, energimeldingen i 1975 og ressursmeldingen i 1976.  

Partienes argumentasjon bygget på en forståelse av at verden stod overfor store 

ressursutfordringer med potensiale til å ødelegge det naturlige livsgrunnlaget, om ikke 

samfunnsutviklingen ble lagt om. En del av grunnlaget for denne forståelsen var partienes 

endrede syn på naturen og på miljøproblemene. Mens natursynet i starten av perioden passet 

inn i det som har blitt omtalt som et klassisk eller moderne naturvern, utviklet sentrumspartiene 

et syn på miljøpolitikken basert på et økologisk og helhetlig miljøvern. Som en videreføring av 

dette drøfter oppgaven når et økologisk vendepunkt inntraff blant partiene på Stortinget. 

Norske partier har ofte blitt klassifisert som vekst- eller vernepartier, eller med en annen 

tilsvarende inndeling. Oppgaven drøfter om de dominerende kategoriseringene i litteraturen 

kan begrense vår forståelse av sentrumspartiene og den miljøpolitiske debatten i Stortinget i 

perioden. Videre utforskes om slike inndelinger er hensiktsmessige for det snaue tiåret denne 

oppgaven studerer. I litteraturen har Venstre blitt holdt frem som det tydeligste miljøpartiet i 

sentrum av norsk politikk. I stortingssakene omtalt i oppgaven, var det imidlertid Kristelig 

Folkeparti og spesielt Senterpartiet som fremstod som de miljø- og ressurspolitiske 

fanebærerne. For Venstres del skyldtes dette i stor grad at partiets nedgang i representasjon ga 

begrensede muligheter til å prege stortingssakene.  

Miljøpolitikken partiene utviklet, ble til i møte mellom nye strømninger og eksisterende 

standpunkt og verdigrunnlag. I tillegg ble sentrumspartiene gjennom hele perioden utfordret av 

endrede politiske forutsetninger og endrede konstellasjoner på Stortinget. Oppgaven drøfter 

hvordan og i hvilken grad partiene integrerte den nye miljøpolitikken i sin eksisterende politikk, 

samt hvordan forholdet til andre partier, spesielt forholdet til Høyre, kan ha påvirket 

posisjonene.  
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1 Introduksjon 

Problemstilling 

På 1960- og 70-tallet utviklet det seg en ny forståelse blant norske partier om hvor alvorlige 

miljøproblemer Norge og verden stod overfor. Forståelsen av alvorlighetsgrad varierte mellom 

partiene på Stortinget, både når det kom til omfang av utfordringen og hvor akutt og presserende 

det var å håndtere problemene. Enkelte partier uttrykte at menneskeheten stod overfor en total 

og omveltende krise, mens andre så miljøspørsmål som mindre gjennomgripende. Denne 

oppgaven vil vurdere hvordan, i hvilken grad, og når disse nye strømningene kom til uttrykk 

gjennom sentrumspartienes argumentasjon, uttalelser og standpunkt i Stortinget i perioden. 

I omtalen av norsk politikk er det etablert et skille mellom partiene som prioriterte miljø og 

natur, og partiene som tradisjonelt har prioritert andre hensyn, som økonomisk vekst eller 

industriutbygging. I den offentlige debatten kan det også i dag forekomme at partier blir omtalt 

som vernepartier eller vekstpartier basert på deres posisjoner i miljø-, natur-, energi- og 

ressursspørsmål. I dette landskapet har historikere og statsvitere plassert sentrumspartiene på 

1970-tallet som tydelige vernepartier (Venstre) eller i en mellomposisjon (Senterpartiet og 

Kristelig Folkeparti). Partienes plassering i miljøspørsmål på 1970-tallet, både av historikere 

og av andre, har ofte vært fundert i statsvitenskapelige analyser av partienes programmer og 

holdningene hos partienes velgere.1 

Mens andre partier er hyppigere studert av historikere, er det i mindre grad kartlagt hvordan 

sentrumspartienes posisjoner ble overført til praktisk politikk.2 De nevnte gjennomgangene av 

partiprogrammene kan si noe om sentrumspartienes primærstandpunkter i perioden, men 

forteller mindre om hvordan dette ble videreført og fremført i de politiske prosessene på 

Stortinget. Spørsmålet blir dermed om man får de samme svarene om sentrumspartienes 

standpunkter, holdninger og posisjoner hvis man studerer hvordan partiene opptrådte i relevante 

saker i Stortinget. Er det behov for å korrigere omtalen av sentrumspartienes miljøpolitikk på 

1960- og 70-tallet, og kan man finne et bedre grunnlag for posisjonene sentrumspartiene er 

tildelt i miljødebatten?  

                                                 
1 Omtale i litteraturen av partienes posisjoner og holdninger i miljøspørsmål, samt forskjellige former for 
inndeling og kategoriseringer av partiene, diskuteres senere i dette kapittelet. 
2 Fokuset er oftere på de to største partiene i perioden, Arbeiderpartiet og Høyre. 
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Oppgaven vil derfor vurdere hvilke virkelighetsforståelser som kom til uttrykk i 

sentrumspartienes miljøpolitikk, og på den måten bidra til å utvide forståelsen av 

sentrumspartienes posisjoner og påvirkning. Samtidig vil oppgaven vurdere den historiske 

omtalen av sentrumspartienes miljøpolitikk, deres plassering på vekst-verneskalaen gjennom 

politikken som ble fremført i perioden fra 1969 til vårsesjonen i 1977, og i hvilken grad en slik 

inndeling og plassering er hensiktsmessig. I dette ligger også et spørsmål om en generell 

kategorisering av partiene kan skjule saksfelt eller enkelttema der partienes faktiske 

politikkutøving brøyt med posisjonen de har blitt tildelt. Slike inndelinger kan og bidra til å 

fremstille partiene som likere eller mer uenige enn de var, siden det ikke nødvendigvis får frem 

bakgrunnen, begrunnelsene eller virkelighetsforståelsen partiene baserte sine standpunkt på. 

Bakenforliggende for dette vil være samspillet mellom de samfunnsvitenskapelige og 

historiefaglige omtalene av temaet, inkludert historikeres bruk av statsviteres begrep og 

kategorisering av politikken.3 

Det er av samme grunner mulig å sette spørsmålstegn ved om det er riktig å se tidsperioden 

som en helhet, eller om det skjer brudd og endringer i partienes utøvde politikk som skaper 

behov for å nyansere. Er partienes posisjoner konstante, og når kan man eventuelt se endringer 

og brudd i standpunktene eller begrunnelsene som legges frem på Løvebakken? Denne 

oppgaven vil bidra til en bredere forståelse av hvordan nye tanker og strømninger om 

miljøspørsmål og økologi påvirket norsk politikk ved å studere et aspekt av dette fenomenet. I 

litteraturen er det varierende påstander om når disse nye strømningene slo inn i norsk politikk 

og offentlighet, og oppgaven vil vurdere og beskrive når nye holdninger og posisjoner innen 

miljø og økologi trer frem i debattene i Stortinget.  

Miljøpolitikken inn i norsk offentlighet 

Historiker Francis Sejersted beskriver tiårene etter andre verdenskrig i Norge som 

«sosialdemokratiets lykkelige øyeblikk».4 Perioden kjennetegnes blant annet av politisk 

                                                 
3 Historiker Jan Eivind Myhre har beskrevet utviklingen og skiftene i det faglige forholdet mellom historikere og 
samfunnsvitere: Jan Eivind Myhre, «Historikeren og sosiologen: en nervøs romanse?», Nytt norsk tidsskrift 4 : 
1999. 
4 Francis Sejersted, Sosialdemokratiets tidsalder: Norge og Sverige i det 20. århundre, vol. D. 2 (Oslo: Pax, 
2005), s. 321-57. Andre norske historikere har også lagt vekt på sosialdemokratenes hegemoni i etterkrigsårene, 
men betegnet det på annet vis. For eksempel beskrev Berge Furre perioden 1952-77 som «Den 
sosialdemokratiske orden», mens Jens Arup Seip i 1963 omtalte Arbeiderparti-styret som «ettpartistaten». Se 
omtale i: Finn Olstad, Frihetens århundre: norsk historie gjennom de siste hundre år  (Oslo: Pax, 2010), s. 137. 
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konsensus rundt målene om økonomisk vekst og allmenne velferdsgoder, selv om det var 

uenigheter mellom partiene om hvordan disse målene skulle nås. Ifølge Sejersted var øyeblikket 

over da norsk politikk ble mer fragmentert fra slutten av 1960-tallet: Blant annet kom 

industristaten under kritikk, og det oppstod uenighet om overordnende målsettinger.5 En av 

disse nye konfliktene oppstod da miljøpolitikk ble satt på dagsorden. 

Akkurat når og hvordan miljøkritikk av den rådende orden slo inn i norsk offentlighet, er 

utfordrende å anslå. For det første virker dette å være lite kartlagt i detalj av historikere. Det er 

for det andre av betydning hvilke aspekter av miljøkritikken det er snakk om. Økonomisk vekst, 

atomkraft, vassdragsvern og forurensing var alle saker som opptok politikere i perioden. Det 

betyr ikke at alle debattene foregikk samtidig eller at alle var knyttet sammen. Den generelle 

interessen for miljøpolitikk virker å ha vært i en utvikling der man gradvis fikk økt fokus på 

negative konsekvenser av for eksempel forurensing, energibruk, forbruk og industrivekst.  

Dette betyr ikke at natur og miljø var et ukjent politisk tema før slutten av 1960-tallet. Blant de 

folkevalgte ble det tatt flere initiativ for å regulere norsk natur på tidligere tidspunkt. Dette 

arbeidet skjøt fart i etterkrigstiden. I 1954 vedtok Stortinget Norges første naturvernlov, Statens 

naturvernråd ble opprettet i 1955, og i 1962 opprettet man Norges første nasjonalpark i 

Rondane.6 Natur-, forurensing- og miljøspørsmål var altså ikke noe nytt i norsk politikk.  

Ifølge historiker Kristin Asdal var forurensningsspørsmål en del av hele etterkrigstiden. Hun 

peker på at dette er lite omtalt, trolig fordi kritikken var annerledes forankret og ble båret frem 

av andre aktører og på andre måter enn det vi kjenner fra senere års miljødebatt.7 Kritikken 

passer heller ikke inn i bildet av etterkrigstidens industristat med tilnærmet konsensus om 

enkelte overordnede nasjonale målsettinger, som industrivekst og velferd. Asdal bruker 

forurensing fra aluminiumsverket i Årdal som et eksempel på en tidlig miljøsak, en sak avisen 

Vårt Land på lederplass allerede i 1951 omtalte som «et forgiftet industrihelvete».8 Gjennom 

studier av slike enkeltsaker kommer det frem at miljøspørsmål var tilstede i offentligheten både 

lokalt og nasjonalt. Når det er sagt, skal man passe seg for å lese for mye inn i 1950- og 60-

tallets miljøforvaltning. Røykskadekomiteen, og senere Røykskaderådet, er sentrale i Årdal-

saken, og var på flere måter forløper til det som senere ble Statens forurensingstilsyn, nå 

                                                 
5 Sejersted, Sosialdemokratiets tidsalder, D. 2, s. 361-406. 
6 Bredo Berntsen, Grønne linjer: natur og miljøvernets historie i Norge, Rev. og utvidet utg. (Oslo: Unipub, 
2011), s. 133-56. 
7 Kristin Asdal, Politikkens natur - naturens politikk  (Oslo: Universitetsforl., 2011), s. 23-26. 
8 Ibid., s. 25. 
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Miljødirektoratet. Men Asdals studie viser også tydelig at Røykskaderådet på 1950- og 60-tallet 

var et industriorgan og ikke miljøforvaltning slik vi vil kjenne det igjen i dag.9 Det er først på 

starten av 1970-tallet Røykskaderådet inntar en klarere rolle som miljøforvalter og begrenser 

utslipp av miljøskadelige stoffer fra produksjonen i Årdal gjennom konsesjonsordninger.10  

Et annet eksempel på dette er naturvernloven fra 1954. Selv om loven ga noen verktøy til de 

som ønsket vern av natur, kom det frem i stortingsdebatten om loven at denne ikke måtte være 

til hinder for det man anså som nødvendig industriutbygging og fortsatt utnyttelse av 

vannkraftressursene.11 Et gjennomslag for verneinteressene var det dermed ikke. 

Samtidig som en ikke skal overse initiativ fra tidlig etterkrigstid, er det klart at miljøspørsmål 

ble mer fremtredende mot slutten av 1960-tallet. Det ble mer omtale av spørsmålene, flere saker 

fikk oppmerksomhet i offentligheten, og det ble mer debatt blant politikere på Stortinget. 

Francis Sejersted hevder «den nærmest apolitiske enigheten om naturvernet» sprakk med 

vannkraftdebattene mot slutten av 1960-tallet.12 Etter en lengre periode med enighet om flere 

av de store linjene i energipolitikken, og stor støtte til vannkraftutbygging, ble det i løpet av 

noen år debatt om både konkrete utbyggingssaker og de overordnede målene. Historiker Even 

Lange skriver at miljøbevisstheten først på 1970-tallet skiftet fokus til ressurser og en økologisk 

tankegang, mens det på 1950- og 60-tallet i stor grad handlet om lokale forurensingsproblemer 

eller inngrep i natur.13 I sin bok om natur- og miljøvernets historie beskriver Bredo Berntsen 

det europeiske naturvernåret i 1970 som gjennomslaget for en økologisk nytenkning.14 

Det er gjort forskjellige anslag og argumentert for forskjellige beskrivelser av når partiene ble 

mer opptatt av miljø. Historiker Edvard Bull har tidfestet endringene i partiprogrammene til 

1969.15 Flere statsvitere har imidlertid imøtegått dette. De gir Bull rett i at det kom flere nyord 

inn i programmene fra 1969, men disse representerte primært en klassisk form for naturvern, 

og var ikke et skille i den miljøpolitiske debatten. Statsviterne Hellevik, Bjørklund og Aardal 

setter et skille mellom naturvern og en mer økologisk rettet tankegang, og viser i sine 

gjennomganger av partiprogrammene at det var i 1973 disse tankene fikk sitt gjennomslag: da 

                                                 
9 Ibid., s. 50-74. 
10 Ibid., s. 75-105. 
11 Berntsen, Grønne linjer, s. 120-25. 
12 Francis Sejersted, Opposisjon og posisjon: Høyres historie 1945-1981, vol. 3 (Oslo: Cappelen, 1984), s. 346. 
13 Even Lange, Samling om felles mål : 1935-1970, red. Knut Helle, et al., vol. B. 11, Aschehougs norgeshistorie 
(Oslo: Aschehoug, 1998), s. 199-201. 
14 Berntsen, Grønne linjer, s. 157-63. 
15 Edvard Bull, Norge i den rike verden: tiden etter 1945, red. Knut Mykland, vol. 14 (Oslo: Cappelen, 1979), s. 
167. 
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ble ensidig fokus på økonomisk vekst kritisert av samtlige partier.16 Ved å benytte 

gjennomslaget i partiprogrammene som begrunnelse kan man få en forståelse av at det først er 

med og etter EF-valget i 1972 miljø- og ressursspørsmål får en større plass i norsk partipolitikk. 

Dette overser imidlertid muligheten for bevegelser og strømninger i partiene på slutten av 1960-

tallet, og får ikke frem holdninger og saker som må ha kommet opp i partienes arbeid med nye 

program før og i 1972-73. Partiprogrammene fra 1973 skiller seg kanskje fra tidligere 

standpunkt, men sier lite om holdningene kan ha hatt betydelig støtte i partiene eller i fraksjoner 

i partiene før dette manifesterte seg i landsmøtevedtak. 

Statsviterne Bjørklund og Hellevik har kategorisert naturvernets historie i tre faser.17 De 

omtaler den første fasen som det klassiske naturvernet, med fokus på å ta vare på arter og 

naturområder. Dette går over i det moderne naturvernet, der man i tillegg fokuserte på 

industrialiseringens konsekvenser for naturen, for eksempel gjennom forurensing til vann og 

luft. Den siste fasen er miljøvern basert på økologisk tankegang, altså at mennesker, arter og 

organismer over hele kloden alle er en del av et felles miljø- og ressursfelleskap som må 

forvaltes. Økologien slo gjennom i natur- og miljøvernet i overgangen fra 1960- til 70-tallet. 

Selv om kategorisering og benevnelser kan variere, er denne inndelingen i stor grad i samsvar 

med rådende fremstillinger.  

Hovedlinjene som tegnes av endringene i den norske debatten, stemmer også overens med 

miljøhistorikeres omtale av et lignende skifte internasjonalt. I årene rundt 1970 fikk et helthetlig 

økologisk syn på miljø- og ressursspørsmål sitt gjennombrudd internasjonalt, noe som gjerne 

omtales som the ecological turn eller the ecological moment.18 Statsviter John McCormick slår 

fast at Stockholmskonferansen i 1972, FNs første miljøvernkonferanse, var det definitive 

gjennombruddet for internasjonalt miljøvern.19 Ifølge McCormick stadfestet konferansen en 

overgang fra naturbevaring til miljøvern med fokus på menneskelig påvirkning på livsmiljøet. 

Riktignok har bruken av begrepet vendepunkt blitt problematisert av miljøhistorikere som har 

påpekt at beskrivelsen og betydningen av endringene er avhengig av hvilke aspekt av 

                                                 
16 Tor Bjørklund og  Ottar Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk», Politica 20, no. 4 (1988): s. 
417-20; Bernt Aardal, «Energi og miljø: nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer» (Institutt for 
samfunnsforskning, 1993), s. 98-99. 
17 Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk», s. 415-16. 
18 David Larsson Heidenblad, «Ett ekologiskt genombrott? ; Rolf Edbergs bok och det globala krismedvetandet i 
Skandinavien 1966», Historisk tidsskrift 95, no. 2 (2016): s. 246-48. Frank Uekoetter, red. The Turning points of 
environmental history (Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2010). 
19 John McCormick, The global environmental movement : reclaiming paradise  (London: Belhaven, 1989), s. 
88-105. 
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(miljø)historien man studerer.20 Historiker Jens Ivo Engels argumenterer for at det ikke skjedde 

et paradigmeskifte i menneskers forhold til natur og miljø, og at 1970-tallet ikke fører til brudd 

med for eksempel logikken bak samfunn basert på økonomisk vekst og ressursutnyttelse – 

økonomiske ideer som fortsatt vedvarer. 21 Samtidig konkluderer Engels med at årene rundt 

1970 var et vendepunkt i den politiske sfæren og i den offentlige debatten, og at det forekom 

en politisering av miljøvern og en økt bevissthet rundt miljøspørsmål blant beslutningstakere 

og i befolkningen. Siden det nettopp er den politiske og offentlige arenaen som studeres i denne 

oppgaven, er det relevant å snakke om en samtidig endring, et vendepunkt, som ikke er særegen 

for Norge.  

Det sentrale poenget er at miljøspørsmål utviklet seg til noe mer enn å ta vare på naturen og 

landskapet. Med de nye forståelsesmåtene ble det etablert ny kunnskap, ny argumentasjon og 

ny frykt som endret hvordan man tenkte og snakket om natur, miljø og ressurser. Mens man 

tidligere hadde fokus rettet mot å ta vare på naturmiljøet og -landskapet, utviklet miljødebatten 

seg i en mer ideologisk, helhetlig og samfunnskritisk retning. Vi må derfor se nærmere på 

skillelinjene mellom aktørene, og mellom sakene. 

Skillelinjer og kategorisering i norsk miljøpolitikk 

De som bekymret seg for miljøet i norsk politikk i tiårene etter andre verdenskrig har blitt 

omtalt, kategorisert og inndelt på forskjellige måter av ulike historikere og statsvitere. I norsk 

valgforskning og statsvitenskap har begreper som skillelinjer, konfliktlinjer og 

konfliktdimensjoner blitt brukt til å dele inn partiene og velgergrupper.22 Slik har man blant 

annet identifisert et skille i norsk politikk som har blitt satt mellom de som ønsket å prioritere 

(økonomisk) vekst og de som ønsket vern (av ressurs, natur og miljø), et skille som var nytt på 

1970-tallet og ikke en av de tradisjonelle konfliktlinjene mellom norske partier.23  

                                                 
20 Frank Uekoetter, «Thinking Big: The Broad Outlines of a Burgeoning Field,» i The Turning points of 
environmental history, red. Frank Uekoetter (Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2010). 
21 Jens Ivo Engels, «Modern Environmentalism,» ibid. 
22 David Arter, Scandinavian politics today, Politics today (Manchester: Manchester University Press, 1999); 
Stein Rokkan, «Geography, religion, and social class : crosscutting cleavages in Norwegian politics,» i Party 
systems and voter alignments, red. Seymour M. Lipset og  Stein Rokkan (New York: Free Press, cop. 1967, 
1967); Aardal, «Energi og miljø», s. 31-95. 
23 Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk», s. 417; Aardal, «Energi og miljø». 
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Venstre og Sosialistisk Venstreparti (SV) blir omtalt som de mest økologisk orienterte og 

miljøvennlige partiene i Norge på 1970-tallet.24 Mens SV og Venstre var plassert på vernesiden 

i datidens norske miljøpolitikk, var Høyre og Arbeiderpartiet (Ap) plassert i motsatt ende av 

skalaen som partier som prioriterte vekst. På denne siden stod også Anders Langes Parti (ALP), 

senere Fremskrittspartiet (FrP). Selv om det skjedde et skifte i mer miljøorientert retning i 

Kristelig Folkepartis (KrF) og Senterpartiets (Sp) politiske programmer i overgangen fra 1960- 

til 70-tallet, har flere historikere og statsvitere plassert disse partiene i en mellomposisjon i 

miljøpolitikken. Dette har i stor grad vært basert på statsvitenskapelige analyser av partienes 

programmer og holdningene hos partienes velgere gjennom hele 1970-tallet.25 Flere historikere 

har så benyttet statsviteres omtale og analyser, og gjentatt kategoriseringer av 

sentrumspartienes miljøholdninger og -standpunkt.26 Det finnes eksempler på enkeltpåstander 

og gjennomganger av konkrete politiske saker som bryter med de overordnede fremstillingene, 

men i all hovedsak er beskrivelsen av sentrumspartiene konsistent med omtalen over.27  

Skillet mellom vekst og vern er imidlertid ikke en inndeling mellom partiene som ønsket å ta 

vare på miljøet, og de som mente miljø var en uviktig sak. Samtlige partier tok til orde for å 

styrke miljøpolitikken. Ifølge statsviter Bernt Aardal er miljø ofte omtalt som et valence issue, 

altså en sak der alle er enige om målet (å ta vare på miljøet), men uenige om hvordan man skal 

oppnå dette.28 Skillet gikk heller mellom partiene som mente økonomisk vekst var mulig å 

kombinere med miljøvern, eller en forutsetning for å ta vare på miljøet, og de partiene som 

mente økonomisk vekst eller vekst i energiproduksjonen i varierende grad måtte vike for 

                                                 
24 Edgeir Benum, Overflod og fremtidsfrykt: 1970-, red. Knut Helle, et al., vol. B. 12, Aschehougs norgeshistorie 
(Oslo: Aschehoug, 1998), s. 30-34; Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk», s. 418-
22; Bernt Aardal, «Green politics; a Norwegian experience», Scandinavian political studies 13, no. 2 (1990): s. 
150; «Energi og miljø», s. 97-168. 
25 Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 32. skriver at KrF og Sp stod i en mellomposisjon, men nevner 
eksempler der de støttet vernelinjen. Blant kildene han oppgir for dette tema, er: Aardal, «Green politics; a 
Norwegian experience»; Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk»; Berntsen, Grønne 
linjer.  
Hallvard Notaker, Høyres historie 1975-2005: opprør og moderasjon  (Oslo: Cappelen Damm, 2012), s. 58. 
omtaler et lignende skille mellom partiene og viser til Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12. Mens Berntsen, 
Grønne linjer. også refererer til Aardal, «Green politics; a Norwegian experience»., og plasserer Sps og KrFs 
program i en mellomposisjon. 
26 Se forrige note og beskrivelse av eksisterende litteratur senere i dette kapittelet.  
27 I Senterpartiets historie viser Madsen til en analyse av holdningene i partiene som plasserte Senterpartiet som 
det grønneste partiet ved siden av Venstre på 1970-tallet. Historikerne Nilsen og Benum har gjennom omtale av 
partienes standpunkt i enkeltsaker antydet at bildet av partienes posisjoner er mer nyansert enn kategoriseringen 
får frem: Roar Madsen, Motstraums: Senterpartiets historie 1959-2000, vol. B. 2 (Oslo: Samlaget, 2001), s. 144; 
Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 30-34; Yngve Nilsen, «En felles plattform? : norsk oljeindustri og 
klimadebatten i Norge fram til 1998» (Avhandling (dr. art.), Senter for teknologi, innovasjon og kultur, 
Universitetet i Oslo Unipub, 2001), s. 37-65. 
28 Aardal, «Green politics; a Norwegian experience», s. 155. 
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naturens tålegrenser. Førstnevnte har blitt kategorisert som partiene som ønsket vekst med vern 

eller vekst og vern, mens sistnevnte har blitt omtalt som partiene som ønsket vern, likevekt eller 

var økologisk orienterte. I en del tilfeller blir disse to typene for enkelhets skyld forkortet til 

kun vekst og vern. Dette skillet og disse benevnelsene har blitt tatt opp og videreformidlet av 

flere historikere. 

Historiker Finn Olstad bruker i sitt oversiktsverk Frihetens århundre en klassifisering av 

meningsdimensjonene i norsk friluftsliv til en inndeling mellom de samfunnstilpassede og de 

samfunnskritiske i miljødebatten.29 Mens de tilpassede ville redde miljøet innenfor gjeldende 

normer og institusjoner, ønsket de samfunnskritiske et klarere brudd med forbrukersamfunnet 

og den gjeldende økonomiske orden. Mens noen jobbet innenfor systemet, eksemplifisert med 

opprettelsen av Miljøverndepartementet i 1972, mente enkelte at dette på langt nær var nok. 

Denne inndelingen sammenfaller i stor grad med det statsvitenskapelige skillet mellom vekst 

og vern. De samfunnstilpassede ønsket å prioritere de rådende målene om fortsatt økonomisk 

vekst og fokus på velstandsøkning, mens de samfunnskritiske stilte spørsmål ved om dette 

måtte vike for å sikre livsgrunnlaget. Historikeren Edgeir Benum har en lignende inndeling i 

sitt oversiktsverk, og omtaler dette som et skille mellom de som ønsket vekst og vern og de som 

ønsket likevektssamfunnet.30 

Vekstkritikerne var heller ikke en enhetlig gruppe. Som historiker Ola Svein Stugu påpeker i 

sin norgeshistorie, hadde de antimaterialistiske kapitalismekritikerne enten funnet grunnlaget 

for sin kritikk i en marxistisk tradisjon eller i en mer økologisk rettet tenking.31 Begge grupper 

kunne være opptatt av miljø, begge var kritiske til ukontrollert økonomisk vekst, og begge var 

kritiske til Arbeiderpartiet. Mens den marxistiske versjonen stod sterkt på venstresiden, fant 

man den ikke-marxistiske i sentrum og blant mange miljøaktivister. Et eksempel på at 

vekskritikken kunne komme fra forskjellig hold er mottakelsen av forskningsrapporten Limits 

to growth som kom ut i 1972, med den norske fysikeren Jørgen Randers som medforfatter.32 

Rapporten, som påstod at verdens bruk av naturressurser ikke var bærekraftig og 

problematiserte uhindret økonomisk vekst, fikk verdensomspennende oppmerksomhet. 

                                                 
29 Olstad, Frihetens århundre: norsk historie gjennom de siste hundre år, s. 182-84. 
30 Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 32. 
31 Ola Svein Stugu, Norsk historie etter 1905: vegen mot velstandslandet, vol. B. 4 (Oslo: Samlaget, 2012), s. 
218. 
32 Donella H. Meadows et al., Hvor går grensen? : MITs forskningsrapport om verdens fortsatte vekst, Limits to 
growth (Oslo: Cappelen, 1972). 
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Historiker Peder Anker skriver at rapporten satt «den ressursfaglige agendaen i minst et tiår.»33 

Den tok imidlertid ikke til orde for omfattende endring av det politiske eller økonomiske system 

ved å stoppe veksten, og kritiserte ikke det kapitalistiske system. Rapporten fikk derfor kritikk 

av norske intellektuelle med forskjellige teoretiske utgangspunkt, som den økologisk inspirerte 

Arne Næss og marxistiske Johan Galtung.34 

Historiker Yngve Nilsen har utarbeidet en annen inndeling av partiene og aktørene i perioden 

med grunnlag i energidebattene i 1970-årene.35 Han har identifisert synet på fremtidig vekst i 

energiforbruket som den viktigste skillelinjen, og kaller de to idealtypene for 

energifundamentalister og energirelativister. For energifundamentalistene var det nærmest en 

naturlov at vekst i energiforbruket førte til økonomisk vekst, som igjen ga mer velstand. Denne 

tankegangen stod sterkt i industrien, ofte representert ved Norges Industriforbund, og var lenge 

sentral i partiene Arbeiderpartiet og Høyre. Fundamentalistene avviste imidlertid ikke Limits 

to Growth-tankegangen som preget perioden, men mente nye energikilder og teknologisk 

utvikling ville kunne hindre ressurskrise. Energirelativistene mente den gamle tesen om 

sammenheng mellom energivekst og velstandsvekst ikke var gjeldende, og mente man kunne 

oppnå positiv utvikling av samfunnet selv om man ikke økte energiforbruket. Her sluttet også 

enigheten blant energirelativistene. I denne gruppen var det uenighet om flere forhold, for 

eksempel om økonomisk vekst var en nødvendighet for en positiv utvikling eller ikke. Nilsen 

trekker frem miljøvernerne i Norges Naturvernforbund og senere arbeiderpartistatsminister Gro 

Harlem Brundtland som eksempler på aktører som begge var energirelativister, men som kunne 

være sterkt uenige om hvilken rolle økonomisk vekst ville ha i den fremtidige 

samfunnsutviklingen.36 Innenfor idealtypen energirelativistene kan vi altså kjenne igjen en 

skillelinje som minner om det andre har beskrevet som motsetningen mellom vekst og vern. 

Faren ved å forholde seg kategorisk til generaliseringer, som vekst og vern, er at noe kan bli 

borte på veien. «Et mål må være å kunne innta en reflekterende holdning til både de historiske 

byggverk og de byggesteiner de er reist ved hjelp av», skriver historiker Jan Eivind Myhre.37 

De overnevnte kategoriseringene kan være gode verktøy, eller byggesteiner, men inndelinger 

eller generaliseringer kan virke ufullstendige eller skygge for viktige aspekter. Samtidig kan 

                                                 
33 Peder Anker, «Ressurs-, miljø- og klimahistorie,» i I det lange løp - Festskrift til Jan Eivind Myhre, red. Arne 
Hveem Alsvik, et al. (Oslo: Pax forlag A/S, 2017), s. 87. 
34 Ibid.; «Science as a Vacation: A History of Ecology in Norway», History of Science 45, no. 4 (2007). 
35 Nilsen, «En felles plattform?», s. 42-60. 
36 Ibid., s. 52-59. 
37 Jan Eivind Myhre, Historie: en introduksjon til grunnlagsproblemer  (Oslo: Pax, 2014), s. 68. 
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begrepene si oss noe nyttig om forskjellene mellom partiene og om konfliktene i den politiske 

debatten. For oppgaven har begreper og kategorisering også en verdi rent språklig: I de 

historiske beskrivelsene, for eksempel av omfattende og kompliserte miljødebatter, kan det 

være nyttig å dele inn partiene i forståelige kategorier. Utfordringene oppstår der dette skjermer 

for forståelsen. Denne oppgaven, med de perspektiver og avgrensinger som er valgt, vil vurdere 

og drøfte kategoriseringene og inndelingene slik de er brukt i litteraturen opp mot konteksten 

av miljøpolitikken i Stortinget i perioden. Oppgaven vil derfor drøfte i hvilken grad omtalen av 

sentrumspartiene gjennom slike inndelinger er hensiktsmessige, og om de gir et godt bilde av 

norsk miljødebatt på 1970-tallet.  

Som kategoriseringene antyder, varierte det hvor stor vekt de ulike partiene la på forskjellige 

miljøproblemer eller ressursutfordringer i sine analyser. Mens enkelte koblet motstand mot ny 

energiproduksjon, bekymring for befolkningsveksten og forbrukskritikk sammen med kritikk 

av økonomisk vekst, var ikke dette selvfølgelig for alle. Fra sak til sak kunne dermed 

konstellasjonene endres. Mens enkelte partier er beskrevet som konsekvente, kunne andre 

partier befinne seg i forskjellige allianser og på forskjellige sider av spekteret i forskjellige 

saker. Sentrumspartiene hadde forskjellige bakgrunn, idegrunnlag og historie. Vi må dermed se 

nærmere på sentrumspartiene for å kunne utbrodere disse forskjellene. 

Sentrum i norsk politikk 

Det er på 1960-tallet at sentrum blir et begrep i norsk politikk. Mens det hadde vært lite formelt 

samarbeid mellom det daværende Bondepartiet, KrF og Venstre før 1950-årene, kulminerte år 

med tilnærminger og samarbeid med Borten-regjeringen fra 1965 til 1971.38 Sentrumspartiene 

deltok også i regjeringen Korvald i ett år etter EF-valget, frem til stortingsvalget i 1973 da 

Arbeiderpartiet og Trygve Bratteli igjen dannet mindretallsregjering. Resten av 1970-tallet 

tilbragte sentrumspartiene i opposisjon. Partiene stod samlet om målet om å ta makten fra 

Arbeiderpartiet, og dette knyttet dem til et borgerlig samarbeid med Høyre på deler av 1960- 

og 70-tallet.  

Forholdet til Høyre var ikke uproblematisk for noen av partiene, og forholdet til både Høyre og 

de andre sentrumspartiene var mye diskutert.39 Avstand mellom sentrum og Høyre var tidvis 

                                                 
38 Madsen, Motstraums, B. 2, s. 41-73; Kåre Olav Solhjell, Tru og makt: Kristeleg folkepartis historie 1933-2008  
(Oslo: Samlaget, 2008), s. 189-232. 
39 Tru og makt, s. 199-201 og 92-93; Madsen, Motstraums, B. 2, s. 149-59. 



11 
 

stor på miljøfeltet. Som vi skal se virker avstanden særlig stor i årene etter EF-avstemningen. I 

og rundt sentrumspartiene var det snakk om å danne en tredje grønn pol i norsk politikk på 

1970-tallet, et alternativ til høyre- og venstresiden, tuftet i miljø- og distriktspolitikk.40 Likevel 

fant KrF og Sp sammen med Høyre igjen i sonderinger før stortingsvalget i 1977. Dette reiser 

spørsmål om samarbeid og posisjonering mellom partiene og hvordan dette påvirket partienes 

standpunkt. Det kan derfor ikke settes til side i oppgaven. 

Sentrumspartiene ble tuftet på forskjellige ideologiske og politiske bakgrunner, samt varierende 

verdigrunnlag. Både Sp og KrF hadde sin bakgrunn i Venstre, og oppstod som motkulturelle 

partier med en tydelig distrikts- og anti-sentraliseringstradisjon.41 Sp var det tidligere 

Bondepartiet, KrF ble dannet for å forsvare og bevare tradisjonelle kristne verdier, mens 

Venstre var Norges eldste parti med en liberal, om enn mangfoldig, bakgrunn. Alle partiene har 

med seg elementer fra sin historie inn i sakene som drøftes i denne oppgaven. Felles for alle 

partiene er at deres ideologiske grunnlag eller tidligere standpunkt ble utfordret av nye ideer, 

strømninger og kunnskap når miljø i større grad ble satt på dagsorden. I flere stortingssaker ser 

oppgaven på hvordan partienes uttalte holdninger kan forstås opp mot partiets grunnlag og 

identitet, samt deres posisjoner på andre saksfelt.  

Litteraturen om sentrumspartiene i 1970-årene inneholder til dels svært ulike fortellinger. KrF 

oppnådde gode valgresultat i dette tiåret, og boka om partiets historie kaller perioden for «KrFs 

første glansperiode».42 Til sammenligning er kapittelet om perioden fra 1973 i Senterpartiets 

historie kalt «Eit parti i motbakke», noe som både henspiller på håpet om større oppslutning 

ved stortingsvalget post EF-avstemningen i 1973 og de skuffende resultatene ved etterfølgende 

stortingsvalg.43 Hva 1970-tallet ville blitt omtalt som hvis Venstre hadde hatt en lignende bok 

om sin historie, må bli spekulasjon. Tiåret markerer starten på en lengre periode med få 

stortingsrepresentanter, etterfulgt av stortingsperioder helt uten representasjon på nasjonalt 

nivå. Felles for alle partiene var at de i perioden måtte forholde seg til nye saksfelt og 

strømninger, og at tema som miljø, energi, kvinnekamp, abort og EF-valget stilte nye spørsmål 

                                                 
40 Hilmar Rommetvedt, Borgerlig samarbeid: sprikende staur eller laftet tømmer?  (Stavanger: 
Universitetsforlaget, 1984), s. 31-35. 
41 Knut Kjeldstadli, Et splittet samfunn : 1905-35, red. Knut Helle, et al., vol. B. 10, Aschehougs norgeshistorie 
(Oslo: Aschehoug, 1994), s. 33-34, 146-49. 
42 Solhjell, Tru og makt, s. 303. 
43 Madsen, Motstraums, B. 2, s. 165. 
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partiene måtte besvare. Disse sakene utfordret sentrumspartienes identitet som partier mellom 

Arbeiderpartiet og Høyre. 

Starten av 1970-tallet var en periode der flere til da stabile faktorer i norsk politikk ble endret. 

Fra rundt 1970 forvitret det gamle styringssystemet, skriver historiker Einar Lie.44 Ønsket om 

helhetlige og rasjonelle planer for samfunnet måtte vike for kampen om velgerne, og tidligere 

økonomiske sannheter og tenkemåter spilte fallitt i møte med nye utfordringer, i en tid der flere 

hendelser endret samfunnets prioriteringer og svekket troen på autoriteter.45 Slike endringer var 

ikke unike for Norge.46 En viktig hendelse for å forstå disse endringene i Norge er EF-valget i 

1972. Historikere som Edgeir Benum og Hallvard Notaker skriver at debatten om norsk EF-

medlemskap bidro til dette ved å svekke tilliten til autoriteter og eksperter, mens Francis 

Sejersted blant annet trekker frem at flere grupper, som bønder og fiskere, mistet tilliten til de 

to dominerende partiene, Høyre og Arbeiderpartiet.47 Historiker Yngve Nilsen hevder at 

skillelinjene som dannes i EF-debatten går igjen og preger energidebatten resten av tiåret.48 

Statsviter Bernt Aardal beskriver perioden rundt EF-valget som så spesiell, og med såpass 

mange stridsspørsmål tvinnet sammen på en gang (inkludert miljø), at han finner det 

hensiktsmessig å først starte sin analyse av partienes miljøpolitikk når partipolitikken blir 

«normalisert» igjen ved stortingsvalget i 1977.49 

Disse strømningene og hendelsene påvirket også sentrumspartiene, og spesielt EF-valget fikk 

åpenbar betydning. Borten-regjeringen ble oppløst med bakgrunn i EF-spørsmålet, og 

uenigheten om EF splittet som sagt Venstre. Motsetningene var også store i KrF før og etter 

man landet på et nei-standpunkt. Partihistoriker Kåre Olav Solhjell har trukket fram at det 

kristne grunnsynet skilte KrF fra Venstre, i den forstand at det hindret splittelse.50 KrF hadde 

en overordnet og samlende sak som var viktigere enn enkeltsaker. Sp hadde tatt sitt nei-

standpunkt gradvis, og uten like store interne uroligheter, selv om partiets posisjoneringer i EF-

saken frustrerte samarbeidspartiene og var en av årsakene til Borten-regjeringens avgang.51 EF-

avstemningen har også blitt trukket frem som en katalysator for både miljøspørsmål og annen 

                                                 
44 Einar Lie, Norsk økonomisk politikk etter 1905  (Oslo: Universitetsforl., 2012), s. 123-41. 
45 Ibid. 
46 Tony Judt, Postwar: a history of Europe since 1945  (London: Pimlico, 2007), s. 453-503. 
47 Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 11-34; Notaker, Høyres historie 1975-2005, s. 57; Sejersted, 
Sosialdemokratiets tidsalder, D. 2, s. 385-86. 
48 Nilsen, «En felles plattform?», s. 44-45. 
49 Aardal, «Energi og miljø», s. 101. 
50 Solhjell, Tru og makt, s. 282-84. 
51 Madsen, Motstraums, B. 2, s. 109-31. 



13 
 

motkultur. EF-kampen og påvirkningen dette hadde på sentrumspartiene kan dermed ikke 

overses.  

Partienes miljøpolitiske valg må sees i sammenheng med andre strømninger i norsk politikk. 

Ikke bare var det sosialdemokratiske øyeblikket over og styringssystemet forvitret: At nye 

partier ble representert på Stortinget, oljefunn og -produksjon på norsk sokkel, den 

internasjonale oljekrisen og etterfølgende økonomiske nedgangstider, er alle eksempler på 

hendelser utover det miljøpolitiske som preget partiene.  

Avgrensing av oppgaven 

Hovedaktørene i denne oppgaven er sentrumspartiene i norsk politikk, det vil si Senterpartiet, 

Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette inkluderer tidvis Det Nye Folkepartiet (DNF) som brøt 

ut av Venstre i 1972. Sentrumspartiene spilte en viktig rolle i norsk politikk på 1960- og 70-

tallet. Partiene var i opposisjon til Arbeiderpartiet i hele perioden, og dette er en komponent i 

deres felles identitet som sentrum. Samtidig er oppgavens overordnede tema et saksfelt som 

også kunne skille sentrum fra høyresiden. Oppgaven tar derfor for seg bredden i norsk 

parlamentarisk politikk der det er relevant. Dette inkluderer forskjellene mellom 

sentrumspartiene. Sentrum handlet ikke som en fast blokk i miljøpolitikken, heller ikke i denne 

perioden. Forskjellene mellom sentrumspartiene er i seg selv verdt å se nærmere på og et godt 

utgangspunkt for sammenligning.  

I deler av oppgaven er Sp og KrF mer fremtredende enn de andre sentrumspartiene. Dette 

skyldes i enkelte tilfeller partienes forskjellige roller og standpunkt, men primært er dette 

begrunnet i partienes oppslutning ved stortingsvalg og innvirkningen dette har på 

kildegrunnlaget. Splittelsen av Venstre, med påfølgende reduksjon i antall representanter på 

Stortinget, minsker mengden relevante kilder betraktelig for begge de to fraksjonene som står 

igjen. Mens Sp og KrF leverte komitéinnstillinger til alle de utvalgte sakene, og partienes 

representanter hadde flere innlegg i hver debatt, er det færre slike kilder for Venstre og DNF. 

Venstres stortingsgruppe sluttet også å referatføre gruppemøtene sine ved årsskiftet 1973-

1974.52 Nærmere beskrivelse av disse forholdene finnes i de forskjellige kapitlene. 

                                                 
52 STA, notat signert Hans Rossbach i Venstres gruppeprotokoller, udatert, skrevet inn under innlimt referat med 
navn «Møte i Venstres stortingsgruppe, fredag 7.1.1977 i grupperommet.» Det er kun to referater fra 
gruppemøter i Venstre i perioden januar 1974 til januar 1978. 
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Kildegrunnlaget og utgangspunktet for oppgaven er utvalgte debatter i Stortinget. Kapitlene er 

alle fundert i behandlingene av stortingsmeldinger, henholdsvis energimeldingene, 

ressursmeldingen og langtidsprogrammene fra perioden. Utvalget av stortingssakene er gjort 

av flere grunner. For det første er disse sakene omtalt i litteraturen som sentrale overordnede 

miljø- og ressurssaker i perioden.53 For det andre kan stortingssakene til sammen bidra til å 

danne et inntrykk av tidsperioden og av utviklingen i saksfeltene, og dermed åpne for 

muligheten til å trekke linjer mellom behandlingene og for sammenligning. De utvalgte sakene 

omhandler flere av de samme temaene i et tidsspenn på i underkant av et tiår. Et tredje poeng 

er at sakene omhandler overordnede spørsmål med langsiktige perspektiver. Saksutvalget 

belyser derfor hvordan partiene så for seg miljø- og ressursspørsmål i møte med andre saksfelt 

og med tanke på samfunnsviklingen over tid, samtidig som de tar opp helheten og 

virkelighetsforståelsen i partienes politikk. Det er i flere tilfeller overordnede syn som 

presenteres og debatteres. Siden oppgaven studerer hvordan de nye strømningene i 

miljøpolitikken kom til uttrykk har dette vært verdifullt. Et utvalg av stortingssaker med 

snevrere karakter, kunne tenkelig legge til rette for fordypning og åpne for andre perspektiver, 

men på den andre siden medføre at de overordnede perspektivene ble mindre synlige. Jeg har 

prioritert det sist. Et siste perspektiv som har bidratt til utvelgelsen, har vært gjennomganger av 

saksdokument fra behandlinger i Stortinget, både av sakene som er med i det endelige utvalget 

og andre. Dette inkluderer omtalen i partigruppenes protokoller. Utvalget er ment å være 

representativt for miljødebatten i Stortinget i perioden. 

Det kronologiske startpunktet for oppgaven er behandlingen av Borten-regjeringens forslag til 

nytt langtidsprogram våren 1969. Den siste stortingsbehandlingen oppgaven tar for seg, ble 

gjennomført i 1977. Tidsavgrensningen er basert på omtalen i litteraturen, slik den er beskrevet 

i dette kapittelet. Å sette startpunktet til 1969 er interessant fordi det er fremstilt som et 

bruddpunkt for norsk miljøpolitikk. Omtalen og vektleggingen varierer, men felles for de fleste 

fremstillinger er at de plasserer tidspunktet for en endring i miljøpolitikken i perioden fra rundt 

1970 frem mot midten av 1970-tallet. En naturlig del av denne oppgaven har vært å identifisere 

tidspunkt eller stortingsdebatter der nye tanker om miljø- og ressurspolitikk får innpass eller 

slår gjennom. Gjennom sammenligning med lignende eller tilsvarende saker, viser oppgaven i 

hvilke tidsrom disse problemstillingene blir en del av den politiske diskursen.  

                                                 
53 Omtale av de forskjellige stortingsmeldingene finnes i kapitlene som omhandler disse. Se spesielt: Benum, 
Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 28-43; Aardal, «Energi og miljø», s. 3-30; Berntsen, Grønne linjer, s. 231-
42; Nilsen, «En felles plattform?», s. 38-65; Madsen, Motstraums, B. 2, s. 144-64. 
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Før stortingsvalget i 1977 hadde felles sonderinger med Høyre ført KrF og Senterpartiet 

nærmere formalisert samarbeid, og partiene hadde levert felles merknad til regjeringens 

langtidsprogram.54 Dette dannet så grunnlag for videre samarbeid frem mot stortingsvalget i 

1981 og senere støtte til og deltakelse i Willoch-regjeringen. Dette markerer også slutten på en 

periode der sentrumspartiene, ved å stå utenfor regjering og formelle samarbeid, kanskje stod 

friere til å utvikle egen politikk og identitet. Dette er derfor et naturlig sted å avslutte tidsrommet 

for denne studien. Denne avgrensingen tilsier imidlertid ikke at spørsmålene som reises og 

utviklingen som beskrives i oppgaven ikke er interessant å følge videre etter dette – snarere 

tvert imot. Det er likevel ting som tyder på at de store linjene og skillene mellom partiene i 

miljøpolitikken om ikke var fastlagte, så hvert fall fant sin form og sine plasser frem mot valget 

i 1977. Dermed er det nærliggende å hevde at årene 1969 til 1977 er en sentral periode for å 

forstå utviklingen av partienes virkelighetsbeskrivelser i miljøpolitikken.  

For å begrense oppgavens omfang tar den for seg partiene på nasjonalt nivå, med fokus på 

Stortinget. Det er utenfor oppgavens rammer å vurdere om det var spesielle deler av partiene 

eller deres organisasjon som introduserte problemstillingene til resten av partiet. 

Problemstillingen for denne oppgaven innebærer ikke å finne kimen til partienes standpunkt, 

vurdere prosessene frem mot meningene som fremmes i Stortinget, eller å vurdere eventuelle 

bakenforliggende eller utenforstående motiv utover det som fremkommer i rikspolitikken. 

Oppgaven fokuserer i utgangspunktet på partienes politikk knyttet til miljø-, økologi-, energi- 

og ressursspørsmål. Det betyr ikke at oppgaven utelukkende er avgrenset til disse temaene. Det 

har vært nyttig og spennende å vurdere hvordan de samme strømningene påvirket områder av 

partienes politikk som ikke ellers ble oppfattet som miljøspørsmål. Samtidig ville det blitt svært 

omfattende om oppgaven skulle vurdere all politikkutvikling i partiene. Oppgaven er derfor 

konsentrert rundt noen sentrale områder og saker.  

Partienes holdninger til vekst står sentralt i kategoriseringen og inndelingen av partiene. 

Spørsmål om økonomisk vekst har også fremstått som viktige i stortingssakene som er studert. 

I tillegg var energi- og ressurspolitikken vesentlig i perioden, og har vist seg å være et godt 

utgangspunkt for å forstå og forklare, samt fungert som inngang til andre tema. Dette er i tråd 

                                                 
54 Solhjell, Tru og makt, s. 304; Madsen, Motstraums, B. 2, s. 158-59. 
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med flere historikeres funn, som beskriver energi- og ressursspørsmål som sentrale for 

miljødebatten i perioden.55  

Faghistorisk status og bruk av litteratur 

Det finnes andre områder av norsk etterkrigshistorie som er bedre beskrevet enn den 

miljøpolitiske historien – i hvert fall hvis man omtaler det som er skrevet av historikere. Feltet 

er ofte nevnt og omtalt, og gjerne med henvisninger som bygger på statsvitenskapelige kilder. 

Gjennomgår man litteraturlistene i forskjellige oversiktsverk om etterkrigshistorien, og dermed 

også en god del av sekundærlitteraturen som er benyttet til denne oppgaven, finner man at det 

er enkelte tekster og forfattere som går igjen. Grønne Linjer: Natur- og miljøvernets historie i 

Norge, skrevet av statsviter, universitetsbibliotekar og miljøverner Bredo Berntsen, er en av 

disse. Boken har nyttige oversikter over hendelser og aktører, men det er ikke uproblematisk at 

denne fremstillingen er såpass hyppig benyttet. Berntsen har selv hatt roller i enkelte av 

hendelsene og sakene han beskriver, og jeg mener det er grunn til å være varsom med å legge 

bokens forståelse av den miljøpolitiske historien til grunn. Deler av boken kan gjerne behandles 

som en faglig memoarbok, heller enn en historiebok.  

Ser man videre etter tekster som ofte går igjen, finner man flere statsvitenskapelige studier som 

omtaler norske partiers miljøpolitikk. Flere av disse er benyttet i denne oppgaven og bidrar med 

overordnede analyser av partienes programmer og velgernes holdninger. Som beskrevet 

tidligere i dette kapittelet, gir disse imidlertid få beskrivelser utover nettopp dette. Historiker 

Yngve Nilsen hevder både den miljøpolitiske historien generelt, men også spesifikke områder 

som vannkraftkonfliktene, lenge har vært samfunnsviternes domene.56 Det betyr ikke at denne 

kunnskapen ikke er nyttig, og i denne oppgaven er den benyttet der det er relevant. 

De siste tiårene har det imidlertid kommet flere historiske studier av aspekter ved den 

miljøpolitiske etterkrigshistorien. Historiker Yngve Nilsen har, både alene og med historiker 

Lars Thue, skrevet om miljø- og energipolitikk i tilknytning til norsk oljeindustri, om norsk 

                                                 
55 Edgeir Benum skriver at striden i miljøpolitikken på 1970-tallet i stor grad var knyttet til energi- og 
ressursspørsmål. Yngve Nilsen mener flere av de grunnleggende rammene for senere norsk energi- og 
klimadebatt, settes i debattene om energi- og oljepolitikken på 1970-tallet. Hallvard Notaker hevder i Høyres 
historie at energi- og miljøpolitikken i praksis ble sett på som samme sak fra og med starten av 1970-tallet. 
Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 32; Nilsen, «En felles plattform?», s. 27; Notaker, Høyres historie 
1975-2005, s. 58. 
56 Yngve Nilsen, «Ideologi eller kompleksitet? ; motstand mot vannkraftutbygging i Norge i 1970-årene», 
Historisk tidsskrift 87, no. 1 (2008): s. 62-63. 
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vannkraftutbygging og -motstand, og dermed også om miljø- og energidebattene i perioden 

denne oppgaven tar for seg.57 Historiker Kristin Asdal har skrevet flere tekster med relevans 

for problemstillingen i denne oppgaven, spesielt Politikkens natur – naturens politikk og dens 

analyse av endringene i forståelsen av hva natur, miljø og forurensing betydde på politisk og 

institusjonelt nivå. Sosiolog Gisle Andersen har med en annen teoretisk tilnærming studert 

synet på natur og miljø i parlamentariske debatter, men med fokus på petroleumspolitikken.58 

Flere masteroppgaver og hovedoppgaver har også bidratt med innsikt i den miljøpolitiske 

historien, selv om ingen av disse ser grundig på sentrumspartiene.59  

Enkelte historikere har studert andre aspekter ved miljøhistorien enn den politiske, men har gitt 

nyttige bidrag til forståelsen av natur- og miljøsynet i perioden. Den svenske historikeren David 

Heidenblads studie av miljøkriseforståelsen i Skandinavia på 1960-tallet gjennom mottakelsen 

av en av Rolf Edbergs bøker er et nyere eksempel på historikere som tar for seg aspekter ved 

den nye miljøforståelsen på 1960- og 70-tallet.60 Historiker Peder Anker har skrevet om 

økologien og dypøkologiens historie i Norge, og dens påvirkning.61 I et nyere essay skriver 

Anker om forskjellene mellom miljøhistorie, ressurshistorie og klimahistorie, og hvilke 

utfordringer de siste tiårs klimadebatt kan ha for miljøhistorikere.62  

Selv om dette ikke har vært et fokus i oppgaven, er det også trukket inn noe internasjonal 

litteratur om økologi og miljø i politikken.63 Blant annet drøfter en artikkelsamling redigert av 

historiker Frank Uekoetter vendepunkt i miljøhistorien og holdningsendringene knyttet til miljø 

som inntreffer rundt 1970 blant politikere og i befolkningen. Dette gir kontekst for forståelsen 

av norske forhold og har vært til inspirasjon for hvilke spørsmål jeg stiller. To oversiktsverk 

                                                 
57 Yngve Nilsen og  Lars Thue, Statens kraft 1965-2006: miljø og marked, vol. B. 3 (Oslo: Universitetsforl., 
2006); Nilsen, «En felles plattform?»; «Ideologi eller kompleksitet?». 
58 Gisle Andersen, «Parlamentets natur: Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945–2013)» 
(Avhandling (ph.d.), Universitetet i Bergen, 2016). 
59 Knut Are Tvedt, «Utviklingen av Høyres natur- og miljøvernpolitikk 1965-78» (Hovedoppgave i historie, 
Universitetet i Oslo, 1983); Sebastian Owe, «Høyre og klimapolitikken 1985-1992 : mål og virkemidler» 
(Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2011); Ane Bjølgerud Hansen, «Oppbrudd fra 
forbrukssamfunnet: bevegelsen Framtiden i våre hender 1974 - 1982» (Masteroppgave i historie, Universitetet i 
Oslo, 2007); Kristin Asdal, «Knappe ressurser? : Finansdepartementets og økonomenes rolle i 1970 og de tidlige 
1980-årenes miljøpolitikk» (Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1994). 
60 Heidenblad, «Ett ekologiskt genombrott? ; Rolf Edbergs bok och det globala krismedvetandet i Skandinavien 
1966». 
61 Anker, «Science as a Vacation»; «Den store økologiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land,» i Universitetet 
i Oslo 1811-2011 : Bok 7 : Samtidshistoriske perspektiver, red. John Peter Collett (Oslo: Unipub, 2011). 
62 Anker, «Ressurs-, miljø- og klimahistorie». 
63 Uekoetter, The Turning points of environmental history; McCormick, The global environmental movement : 
reclaiming paradise. 
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om europeisk historie av historikerne Tony Judt og Barry Eichengreen er med å danne 

forståelsesrammen for oppgaven.64 

Oppgaven gjør bruk av flere nyere oversiktsverk om norsk historie som Francis Sejersteds 

Sosialdemokratiets tidsalder, Finn Olstads Frihetens århundre, Ola Svein Stugus Norsk 

historie etter 1905, og Knut Kjeldstadlis, Even Langes og Edgeir Benums bind av Aschehougs 

Norgeshistorie. Oppgaven benytter i tillegg Einar Lies bøker om økonomisk historie, Norsk 

økonomisk politikk etter 1905 og Over evne: Finansdepartementet 1965-1992, sistnevnte 

skrevet med Christian Venneslan. Disse inneholder relevante forklaringer og beskrivelser av 

miljøpolitikken og dens påvirkning på partiene i perioden. På områder der det mangler spesifikk 

litteratur om norsk miljøpolitisk historie, fungerer enkelte av disse oversiktsverkene som 

introduksjoner til tematikken, og tekstene bidrar med generell kontekst og rammer.  

I oversiktsverkene er de store og dominerende partiene godt beskrevet, mens omtalen av 

sentrumspartiene varierer. Det er utarbeidet egne bøker om sentrumspartienes historie. Både 

bøkene om KrFs historie og Senterpartiets historie, men også Sejersteds og Notakers bind om 

Høyres historie, har vært sentrale for å prøve å forstå partienes bakgrunn, prioriteringer og 

argumentasjon. Mens historiker Kåre Olav Solhjells bok om KrFs historie i mindre grad legger 

vekt på historisk analyse, skriver historiker Roar Madsens bind av Senterpartiets historie seg i 

større grad inn i faglitteraturen og bygger på andre historikeres vurderinger.65 Bøkene er skrevet 

på initiativ fra partiene, men forfatterne har stått for de faglige vurderingene, i Madsens tilfelle 

med støtte av en bokkomité med medlemmer med historiefaglig bakgrunn. 

Kilder og metode 

I tillegg til sekundærlitteraturen redegjort for over, er denne oppgaven basert på skriftlige 

primærkilder tilknyttet Stortingets behandling av utvalgte saker. Dette inkluderer referater fra 

stortingsforhandlingene, komitéinnstillinger, stortingsmeldinger og NOUer. Dette er supplert 

med protokollene fra partigruppene på Stortinget. Stortingsreferatene og tilhørende dokumenter 

er i all hovedsak digitalisert og allment tilgjengelig på Stortingets nettsider. 

                                                 
64 Judt, Postwar: a history of Europe since 1945; Barry Eichengreen, The European economy since 1945 : 
coordinated capitalism and beyond, The Princeton economic history of the Western world (Princeton, N.J: 
Princeton University Press, 2007). 
65 Solhjell, Tru og makt; Madsen, Motstraums, B. 2. 
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Denne studien analyserer hvordan partienes meninger kom til uttrykk gjennom deres arbeid, 

dokumenter og representanter på Stortinget. Oppgaven ser på de formelle prosessene og 

makthaverne slik de selv la frem sine argumenter. På den måten kan vi se hvordan de nye 

strømningene i miljøpolitikken ble formulert i den politiske hverdagen, og i møte med andre 

hensyn sentrumspartiene tok. Gjennom å studere kildene har det dukket opp nye spørsmål og 

problemstillinger som bryter mot og utfordrer det som var utgangspunktet for oppgaven. Dette 

har igjen ført til nye problemstillinger eller åpnet opp for nye spørsmål, som igjen har dannet 

grunnlag for videre studier av kildene.66 

Det er enkelte utfordringer ved bruken av de skriftlige kildene. Partiene har stor definisjonsmakt 

over hvordan de fremstår og omtales. Det er aktørene som selv har utarbeidet de skriftlige 

kildene og forberedt uttalelsene i debattene. Vi må ta høyde for at det kan være 

bakenforliggende interesser og vikarierende motiv som ikke ligger fremme i dagen, og det er 

sannsynlig at kildene er utarbeidet både med tanke på hvordan man fremstod i sin samtid og for 

ettertiden. Samtidig er det i seg selv interessant at partiene har stor definisjonsmakt over 

dokumentene, og at det var slik de selv fremstilte sine standpunkt.  

Enkelte standpunkt partiene uttrykte i Stortinget kan ha vært kompromiss eller 

flertallsbeslutninger bestemt av for eksempel partigruppene, og trenger ikke å være forankret i 

partiet som helhet eller representere bredden i partiene. I enkelte saker er det tilsynelatende 

overlatt et stort ansvar for politikkutviklingen til partienes medlemmer i de forberedende 

stortingskomiteene. Partiene på Stortinget er aktørene i oppgaven, og det har ikke vært et mål 

å beskrive hele den offentlige debatten i forbindelse med de utvalgte stortingssakene. Oppgaven 

beskriver ikke hvordan norsk miljø-, natur-, ressurs- og energipolitikk til syvende og sist ble 

utført, men hvordan det ble uttalt fra sentrale norske politikere at den skulle være. 

Oppgavens innretning betyr også at et moment helst må ha blitt uttrykt for at det skal være en 

del av analysen. På lignende vis vil det i stortingsdebattene kunne være uttalelser som ikke er 

representative for partienes standpunkt, men som står for en enkelt representants regning eller 

knytter seg til fylket vedkommende representerte, uten at dette kommer klart frem. Det er prøvd 

korrigert for dette ved at kildegrunnlaget for partienes standpunkt er relativt omfattende i hver 

enkelt sak. De fleste partiene har merknader og flere representantinnlegg i debattene. 

                                                 
66 Denne fortolkningsprosessen og vekslingen mellom helhet og del ligger tett opp til Gadamers begrep om den 
hermeneutiske sirkel slik den er forklart Jan Eivind Myhre i: Myhre, Historie: en introduksjon til 
grunnlagsproblemer, s. 18-19. 
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Fremstillingene av partiene er dermed basert på flere forskjellige kilder som til sammen danner 

et helhetlig inntrykk av posisjonene. Vi må også kunne anta at partienes merknader er 

representative for partienes posisjoner siden det er snakk om stortingsbehandlinger av større 

saker og at stortingsmeldingene er behandlet i såpass tunge komiteer som finanskomiteen og 

industrikomiteen.  

Det er innhentet tillatelse til gjennomlesing av protokollene fra gruppemøtene i partiene fra 

dagens partigrupper. For KrFs gruppereferater har jeg måtte innhentet tillatelse fra gruppestyret 

for hver enkelt henvisning. Partiene har ikke begrenset hva jeg har fått tilgang til i oppgaven. 

Jeg har ikke hatt tilgang til gruppereferater fra DNF. Som redegjort for over, sluttet 

Stortingsgruppen i Venstre i all hovedsak å referatføre møtene etter valget i 1973. 

Gruppereferatene fra sentrumspartiene er av varierende detaljnivå og interesse for denne 

oppgaven. Det er forskjeller i hvor omfattende eller forklarende referatene er fra sak til sak, fra 

en stortingssesjon til en annen, innad i partigruppene og mellom partiene. Et fyldig referat fra 

en diskusjon i en partigruppe kan sette uttalelser i stortingssalen i et annet lys, men det er langt 

mellom slike referater i sakene vurdert i oppgaven. Et flertall av de relevante referatene oppgir 

at saken ble drøftet i gruppen, at gruppen ble informert av komitémedlemmene om saken, eller 

gjennomgikk hovedlinjene i komitéinnstillingen. Dette bidrar lite til å opplyse utover det som 

også kommer frem i de åpne kildene. Unntaket fra dette er partienes behandling av 

energimeldingen i 1975 og KrF og Sps behandling av langtidsprogrammet i 1977. 

Gruppereferatene er derfor primært benyttet som kilder i deler av kapittel 2 og 4 i denne 

oppgaven. 

Kildegrunnlaget i oppgaven er konsentrert om hvordan partienes standpunkt kom til uttrykk i 

parlamentariske prosesser, altså i dokumentene de produserte og i innleggene i Stortinget. De 

parlamentariske kildene er i en viss forstand studieobjektet i seg selv. Det interessante er 

hvordan politikerne uttrykte seg og nedfelte politikken i dokumentene. Det er ikke 

mediestrategier eller den offentlige debatten som er mitt studieobjekt. En systematisk 

gjennomgang av avisutklipp om sentrumspartiene ville kunne ha utfylt bildet, særlig dersom 

utenomparlamentariske perspektiver, allmenn mottakelse og andre følger av 

stortingsbehandlingene hadde spilt en større rolle i oppgaven. Jeg har ikke vurdert det som 

hensiktsmessig i mitt tilfelle, men det kan være en oppgave for en annen studie. Aktørintervjuer 
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kunne representert en annen kildemulighet.67 Med intervju ville jeg kanskje kunne sagt mer om 

for eksempel intern splid, tilfeldigheter som spilte inn i prosessene, eller hvordan 

intervjuobjektene selv fortolker historien. Men etter en kartlegging tidlig i prosessen, ble kun 

et fåtall mulige intervjukandidater indentifisert, siden svært mange av de aktuelle kandidatene 

er avgått ved døden.68 Av de gjenlevende ville avstand i tid til stortingsbehandlingene og høy 

alder kunne begrenset realismen i at de skulle kaste lys over detaljer i dokumentene, og at dette 

så kunne etterprøves i de skriftlige kildene. 

Det er utfordringer ved å skulle vurdere hvordan og i hvor stor grad partienes uttalte politikk 

har blitt påvirket i møte med nye miljøspørsmål. En forskyvning i et partis energipolitikk eller 

økonomiske politikk kan ha et mangfold av årsaker. I andre tilfeller har det vært åpenbart eller 

tydelig uttalt hva som er bakgrunnen for endringer eller kontinuitet i partienes standpunkt. Der 

det er nødvendig er disse avveiningene og diskusjonene forsøkt synliggjort og beskrevet. Dette 

inkluderer sentrumspartienes forhold til andre partier, spesielt forholdet til hverandre og Høyre. 

Enkelte av stortingssakene har en overordnet karakter - noen vil kanskje hevde en uforpliktende 

karakter – uten alt for mange konkrete forslag, og det har derfor vært viktig å vurdere partienes 

uttalelser kritisk og sammenlignet med resten av kildegrunnlaget. Innenfor rammene en 

masteroppgave gir, er det likevel klart at det vil finnes elementer, hensyn eller kilder som ikke 

er vurdert. 

 

 

  

                                                 
67 Tidlig i prosessen med oppgaven ble det gjennomført et intervju med Per Flatberg, tidligere generalsekretær i 
Naturvernforbundet, Venstrepolitiker og informasjonsleder i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-
Kautokeinovassdraget. På grunn av oppgavens endelige perspektiv og avgrensing er dette intervjuet ikke 
vektlagt. 
68 Miljøhistoriker David Larsson Heidenblad maner til innsats fra historikere for å dokumenter kriseforståelsen 
og den økologiske vendingen som oppstod på starten av 1970-tallet mens det fortsatt er personer å intervjue. For 
den parlamentariske sfæren har dette vinduet begynt å lukke seg. For eksempel er alle sentrumspartienes 
medlemmer av henholdsvis industri- og finanskomiteen fra 1965 til 1977 avgått med døden. David Larsson 
Heidenblad, «Tillbaka till framtiden», Statsvetenskaplig Tidskrift 118, no. 2 (2016). 
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2 Energimeldingene, 1971 og 1975 
 

 «Tidligere var kraftutbyggingsverdien lett å beregne fordi man satte verdien av uberørt natur 

nærmest lik null. Men ødemark har etter hvert fått en annen status».69 

- Rolf Hellem, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. 

 

Konsensusen som hadde rådet i norsk energipolitikk ble brutt mellom behandlingen av 

stortingsmeldingene om Norges energiforsyning i 1971 og 1975, de såkalte 

energimeldingene.70 Til grunn for dette lå blant annet et nytt syn på natur, miljø og ressursbruk. 

Selv om det kun var fire år mellom stortingsbehandlingene var det to forskjellige perspektiver 

som kjennetegnet de to behandlingene. Mens den første debatten i 1971 viste en nærmest unison 

enighet blant partiene om prioriteringene i norsk energipolitikk, var det en ny beskrivelse av 

Norges og verdens energi- og ressurssituasjon som preget debatten i 1975. Det var også sentrale 

forskjeller i hvordan miljøspørsmål ble behandlet og omtalt i de to sakene. Forskjellene som 

kommer frem når man sammenligner de to energimeldingene er påtagelige, og tydeliggjør 

endringene som skjedde i norsk politikk i perioden.  

Meldingene viser også frem enkelte forskjeller mellom sentrumspartiene. Borten-regjeringen 

hadde gått av våren 1971, bare måneder før behandlingen av energimeldingen i Stortinget. De 

tidligere regjeringspartnerne stilte seg samlet bak både merknader og hovedlinjer i 

energipolitikken ved denne anledningen, noe som var naturlig all den tid stortingsmeldingen 

var lagt frem i fellesskap. I 1975 var den parlamentariske situasjonen endret og 

sentrumspartiene og Høyre førte ikke lenger en felles linje. Kristelig Folkeparti (KrF) støttet 

tilsynelatende flertallsmerknadene sammen med Høyre og Arbeiderpartiet (Ap), mens 

Senterpartiet (Sp) ønsket en omlegging av norsk energipolitikk, sammen med Sosialistisk 

Venstreparti (SV) og Venstre.71  

                                                 
69 St. tid. (1970-71), s. 2907. 
70 St. meld. nr. 97 (1969-70). Om energiforsyningen i Norge; St. meld. nr. 100. (1973-74) Energiforsyningen i 
Norge i fremtiden. 
71 Innst. S. nr. 225 (1974-75). Tilråding frå industrikomitéen om energiforsyninga i Noreg i framtida. Se s. 15-31 
for merknader fra industrikomiteen. 
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Historikere har i sin omtale av miljø- og energipolitikk generelt, og i meldingen om 

energiforsyningen fra 1975 spesielt, omtalt dette skillet, og saken har blitt brukt av historikere 

for å plassere og beskrive sentrumspartienes miljø- og energipolitikk.72 Ser man nærmere på 

behandlingene av energimeldingene er bildet som tegnes ikke like klart, og min gjennomgang 

av energidebattene i Stortinget viser behov for å justere omtalen av sentrumspartienes 

posisjoner og roller. Var det slik at skillet mellom sentrumspartiene var så tydelig som enkelte 

fremstillinger skal ha det til? Og hva var i så fall problemforståelsen og standpunktene som 

delte sentrum? 

Kapittelet er i all hovedsak kronologisk oppbygd. Først vil jeg vurdere de mest relevante 

aspektene ved energimeldingen av 1971. Deretter plukker jeg opp igjen flere av de samme 

trådene i vurderingen av energimeldingen fra 1975, og trekker opp linjer mellom de to. På den 

måten gir kapittelet en beskrivelse av energipolitikken i perioden sett i sammenheng med 

oppgavens problemstilling. 

Energimeldingen av 1971: Overordnet enighet 

«[…] ved slutten av 1960-tallet regnet mange med at energi ville forbli et ikke-politisk tema i 

all overskuelig framtid», skriver historiker Yngve Nilsen i sin doktorgradsavhandling.73 

Enigheten sitatet beskriver var også gjeldende i energidebatten i Stortinget våren 1971. 

Samtlige partier var i enige i hovedmålene for norsk energipolitikk slik den ble foreslått i 

stortingsmeldingen. Energien skulle produseres så rimelig som mulig, det skulle være nok til å 

dekke nasjonens behov, og målene for energisektoren skulle bygge på og bidra til å nå andre 

økonomiske og sosiale politiske samfunnsmål.74 I tillegg skulle dette gjøres på en slik måte at 

man tok hensyn til miljøet og folks helse. Komiteens eneste tillegg til meldingens hovedmål, 

var ønske om å tilstrebe en likere energipris i hele landet, og at prissettingen fortsatt skulle 

kunne brukes som et virkemiddel i distrikts- og industripolitikken. Disse målene var i stor grad 

i tråd med det som hadde vært norsk energipolitikk i etterkrigstiden. Man skulle bruke rimelig 

energi til å bygge hele landet, og målsettingene vitnet om troen på energipolitikken som et 

virkemiddel for å bygge det moderne samfunnet. 

                                                 
72 Nilsen, «En felles plattform?», s. 61; Notaker, Høyres historie 1975-2005, s. 58-59; Madsen, Motstraums, B. 
2, s. 218. 
73 Nilsen, «En felles plattform?», s. 38. 
74 Innst. S. nr. 222 (1970-71). Innstilling fra industrikomiteen om energiforsyningen i Norge, s. 370. 
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Basert på et utredningsarbeid som hadde pågått siden 1965, ble Stortingsmelding nr. 97 for 

1969-70 om energiforsyningen i Norge lagt frem for Stortinget til behandling i 1971.75 

Meldingen var ikke den første om Norges energiforsyning, men det ble vektlagt at dette arbeidet 

var mer omfattende enn tidligere, og at man denne gangen så lengre inn i landets 

energifremtid.76 Formålet med meldingen var å gi prognoser for energiforsyningen til og med 

1990, samt å foreslå mål for norsk energipolitikk, men det ble presisert at dette kun skulle danne 

et grunnlag for senere avgjørelser i Stortinget.77 Meldingen var ikke en ferdig plan for norsk 

energipolitikk for de etterfølgende tiår. Det var en anledning for forvaltningen å innhente 

Stortingets syn på det videre arbeidet i energisektoren i forberedelsene til senere konkrete 

politiske vedtak. Politikerne skulle legge de overordnede føringene og sette målene. Ønsket 

stortingsflertallet en fortsatt høy vekst i energiproduksjonen, fikk partiene presentert hvor mye 

ny vannkraft eller elektrisitet fra andre kilder som måtte planlegges, vedtas og bygges ut i de 

kommende årene. 

Vannkraft og atomkraft 

For å nå målene måtte det legges til rette for at tilstrekkelig energiproduksjon ble bygget ut. 

Vannkraft var en helt sentral energikilde. Stortinget skulle få fremlagt forslag til verneplan for 

norske vassdrag i løpet av kort tid, og det ble hilst velkommen fra komiteen og i debatten at 

man nå skulle få en helhetlig plan for hvilke vassdrag som skulle bygges ut og hvilke som skulle 

vernes av naturvernhensyn.78 Politikerne ville begrense utbygging i enkelte vassdrag av 

«estetiske, økologiske og vitenskapelige grunner».79 Samtidig var partiene samstemte i at 

utbygging av ny vannkraft ville være den viktigste kraftkilden i et tiårsperspektiv, og den ville 

spille en sentral rolle i norsk energiproduksjon også i tiden frem mot 1990. Politikerne 

fremhevet at vannkraft fortsatt var mer miljøvennlig enn andre alternativer. Olaf Knudson, 

saksordfører fra Høyre, uttalte i sitt åpningsinnlegg at vannkraft var den mest miljøvennlige 

                                                 
75 St. meld. nr. 97 (1969-70). Se forordene i vedlegg 1 og 2 for omtale av utredningsprosessen gjennomført av 
professor og generaldirektør i NVE, Vidkunn Hveding, for Norges Energiråd. Se også: Nilsen og  Thue, Statens 
kraft 1965-2006, B. 3, s. 55-62. 
76 Den forgående energimeldingen Stortinget behandlet var: St. meld. 19 (1966-67). Om elektrisitetsforsyningen i 
Norge. 
77 St. meld. nr. 97 (1969-70). 
78 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 365, 371-372; Berntsen, Grønne linjer, s. 231-34. 
79 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 372. 
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måten å dekke Norges kraftbehov på, og la til, at satt på spissen, var vannkraftutbygging 

miljøvern.80  

Industrikomiteen delte langt på vei dette synet. For det første fremhevet den at alle typer 

energiproduksjon ville ha negative konsekvenser. Komiteen mente de virkelige 

miljøproblemene i tiden som kom ikke ville være nedbygging av elver, men forurensing til luft 

og vann. Slike utslipp fikk man ikke fra vannkraft, i motsetning til alternativer som atomkraft 

eller oljekraft. For det andre var det komiteens syn at vern av et vassdrag ikke ville bety at 

mindre energiproduksjon skulle bygges ut. En samlet komité skrev: «Man må være 

oppmerksom på at gir man avkall på utbygging av et område av naturvernhensyn, må 

tilsvarende kraftmengder skaffes tilveie på annen måte».81 Utbygging av vannkraft var dermed 

i komiteens øyne ikke bare nødvendig og økonomisk, det var også et bedre alternativ for natur 

og miljø.  

Samtidig ønsket stortingspolitikerne snarest å komme i gang med konsekvensanalyser og 

planlegging av norsk atomkraft. Behovsprognosene antydet at det ikke ville kunne produseres 

nok energi med bare vannkraft fra og med starten av 1980-tallet, og man så et behov for å ta i 

bruk andre typer kraftverk når den tilgjengelige vannkraften var utnyttet. Skulle et 

atomkraftverk stå klart til drift på norsk jord rundt 1980, måtte en snarest mulig få på plass de 

nødvendige lovene og legge til rette for at Stortinget kunne ta de endelige 

utbyggingsbeslutningene. Man anslo at praktisk planlegging, politisk behandling og bygging 

av et atomkraftverk ville ta åtte til ti år.82 Det ble skissert en utvikling der atomkraft kunne bli 

en betydelig bidragsyter i den norske kraftbalansen i 1980-årene.83 

Verken innstillingen fra komiteen eller debatten i Stortinget kan karakteriseres som en hyllest 

av atomenergi, og flere påpekte utfordringer ved oppføring av norske atomkraftverk. Det var 

likevel få på Stortinget som tok til orde mot å gå videre med planene på dette tidspunktet. 

Venstres mann i industrikomiteen, Ola H. Kveli, mente atomkraft på sikt kunne medføre 

ulemper som var mer omfattende enn dem man på den tiden hadde ved utbygging av 

vannkraft.84 Samtidig uttalte han at 1980-tallet kunne bli atomkraftens tiår, og verken han eller 

                                                 
80 St. tid. (1970-71), s. 2876. 
81 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 372. I denne perioden var alle partiene på Stortinget representert i 
industrikomiteen. Det var: Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.  
82 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 370-371. 
83 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 369. 
84 St. tid. (1970-71), s. 2895-2900. 
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partiet hans gikk mot planene. Den generelle gjennomgangsmelodien var at politikerne nå måtte 

sørge for å bygge ut tilstrekkelig med vannkraft frem til atomkraften var klar til å ta over 

hovedtyngden av den nødvendige veksten i energiproduksjonen. 

Var naturproblemene knyttet til vannkraft løst? 

I merknadene fra industrikomiteen kommer det frem at komiteen anså det å sikre natur- og 

miljøverdier ved utbygging av vannkraft som bedre ivaretatt nå enn tidligere. Noen vassdrag 

skulle etter hvert vernes, men for de resterende var prosessen bedret. Dette synet ble i liten grad 

imøtegått i debatten, og det var få motstemmer. Blant unntakene var Venstre-representantene 

Rossbach og Garbo som i partiets forhåndsbehandling i stortingsgruppen mente 

stortingsmeldingen kun fokuserte på ettervern ved utbygginger, og derfor ikke var 

tilfredsstillende.85 Industrikomiteen trakk på sin side frem at natur- og miljøverninteresser nå 

kom tidligere inn i utbyggingsprosessene etter endringene av konsesjonsloven i 1969, at 

utbyggerne tok større hensyn, og at man hadde fått på plass bedre landskapspleie for å gjøre de 

visuelle konsekvensene av utbyggingene mindre skjemmende.86  

De sistnevnte poengene ble gjentatt av representanter fra flere partier under debatten, og 

enkelte, som representanten Løbak fra Arbeiderpartiet, mente til og med den nye 

konsesjonsloven tok for mye hensyn til naturvernet ved kraftutbygging.87 Flere talere kan 

forstås dithen at naturhensynet nå var tilstrekkelig ivaretatt. Flere stortingsrepresentanter roste 

NVEs arbeid for å skåne naturen ved kraftutbygginger.88 Representantene uttrykte at 

myndighetene ikke hadde vært flinke nok til å vurdere miljøverninteresser tidligere, og det 

hadde ført til konflikter, men nå var de nødvendige systemene på plass. Disse forbedringene 

sammenfaller i tid med de grepene historiker Yngve Nilsens beskriver at de ansvarlige delene 

av forvaltningene tok etter Mardøla-aksjonene i 1970.89 Etter Mardøla ble det jobbe systematisk 

lokalt og nasjonalt for å forbedre planleggingen og minimere konfliktnivået ved 

vassdragsutbygginger. 

Rosen av kraftutbyggerne må sees i sammenheng med tidvis hard kritikk av naturvernere fra 

samtlige partier. Krav fra naturvernere i Naturvernforbundet og Aksjon Hardangervidda om å 

                                                 
85 STA, protokoll fra Venstres gruppemøtet datert 5. mai 1971. 
86 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 371-372. 
87 St. tid. (1970-71), s. 2888-2891. 
88 Se f.eks. Toralf Westermoen (KrF) og Teddy Dyring (Sp): St. tid. (1970-71), s. 2887-88, 2891-92. 
89 Nilsen, «Ideologi eller kompleksitet?». 
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stoppe all utbygging av vannkraft i Norge, og ikke minst måten dette var kommunisert på med 

angrep på NVE og generaldirektør Hveding, førte til det som kan karakteriseres som en 

irettesettelse fra Stortinget. Komitélederen beklaget Naturvernforbundets oppførsel på vegne 

av en samlet industrikomité.90 Flere talere kritiserte organisasjonen, og den som kanskje 

fremstod mest indignert var Oskar Edøy fra Arbeiderpartiet som mente innholdet i en 

pressemelding om kraftutbygging på Hardangervidda sendt ut fra Naturvernforbundet var for 

upassende til å kunne siteres fra Stortingets talerstol. Han ba organisasjonen legge seg selv ned 

om de «ikke har noe saklig å fremføre».91 Noe av denne kritikken kan ha handlet om form og 

presentasjon, men underliggende var klar politisk uenighet. Et samlet Storting ønsket fortsatt 

satsing på vannkraft, og utspill som ba om full stans i utbyggingen kan ha blitt ansett som lite 

konstruktivt all den tid partiene var enige om at landet trengte betydelig mer kraft. 

Kritikken av naturvernerne og omtalen av avbøtende tiltak i forbindelse vannkraftutbygging 

sier oss også noe om natursynet som tilsynelatende rådet i partiene. Flere historikere og 

statsvitere har beskrevet utviklingen av natursynet og utviklingen av natur- og miljøvernet. En 

lengre redegjørelse og drøfting av utviklingen blant politikerne på Stortinget følger i kapittel 4. 

Her vil jeg nøye meg med å trekke frem mer allment at synet på hva som var verneverdig endret 

seg på 1970-tallet. Flere historikere beskriver hvordan synet på verdiene i naturen utviklet seg 

fra å fokusere på enkelte arter, tverrsnitt av naturen og landskap til å fokusere på økologiske 

verdier, helhet, og sammenhengende systemer.92  

Både i komitémerknadene og i flere innlegg i debatten nevnes arbeidet landskapsarkitekter er 

satt til å gjøre for å minimere skadene ved utbygging. Dette vitner om at enkelte kan ha hatt et 

syn på naturen primært som landskap. Dette synet tilsier at man kan bøte på noe av skaden som 

oppstår ved kraftutbygging ved å bruke moderne kunnskap og teknikker for å dekke til, bygge 

om eller velge plassering av infrastruktur som gjøre mindre skade på landskapet. Slike 

vurderinger står ikke nødvendigvis i motsetning til et syn på verdiene i naturen som primært de 

biologiske eller økologiske, men det er et syn som fokuserer på det visuelle aspektet av naturens 

verdi.  

Alt dette tyder på at det på dette tidspunktet ikke var utviklet et utpreget økologisk natursyn 

blant stortingspolitikerne. Det rådende synet, la oss kalle det et klassisk natursyn, tilsa at det i 

                                                 
90 St. tid. (1970-71), s. 2887-2888. 
91 St. tid. (1970-71), s. 2905. 
92 Nilsen, «Ideologi eller kompleksitet?», s. 64-71; Asdal, Politikkens natur - naturens politikk, s. 46-49; Benum, 
Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 30-34. 



29 
 

større grad var mulig å løse naturproblemene ved vannkraftutbyggingen gjennom tekniske 

tiltak. Dette kan være en del av forklaringen på enkelte politikeres holdning til 

vannkraftutbygging og vannkraftmotstandere. Deler av uenighetene mellom 

vannkraftforkjempere og -motstandere kan ha berodd på natursynet. 

Energivekst og økonomisk vekst i 1971 

Stortingspolitikerne i 1971 mente det var en tydelig sammenheng mellom vekst i 

energiproduksjonen og den økonomiske veksten. Industriminister Finn Lied (Ap) åpnet sitt 

innlegg ved å slå fast: «Det tema vi diskuterer i dag, er av fundamental betydning for vår 

økonomiske og velstandsmessige utvikling. Energiforsyningen er en av hovedforutsetningene 

for vår økonomiske vekst».93 Ingen av de andre partiene gikk denne beskrivelsen i møte. 

Viktigheten av vekst i norsk energiproduksjon for å sikre norsk økonomi og velferd ble slått 

fast av flere fra Stortingets talerstol. 

Det var talere som kom med kritiske bemerkninger om konsekvensene av enkelte typer 

forurensende industri eller etterlyste en større helhetstenkning om energi og industripolitikken. 

Hos representanter som Hans Rossbach (V) og Toralf Westermoen (KrF) kan vi finne spor av 

en tankegang som ga andre verdier enn økonomisk vekst høyere prioritet.94 Likevel støttet 

partiene de grunnleggende premissene og målsettingene i meldingen. Ett debattinnlegg skilte 

seg ut. Einar Førde fra Arbeiderpartiet fremhevet at sammenhengen mellom energi og 

økonomisk vekst ikke lenger var like tydelig. Han var kritisk til den mest forurensende 

industrien og kritiserte «den berykta industrikomiteen», og spesielt hans egne partifeller, for 

deres holdninger til utnyttelse av den tilgjengelige energien.95 Argumentasjonen hans var 

imidlertid ikke bare knyttet til miljø og ressursbruk, men også rettet mot utfordringene i små 

lokalsamfunn tuftet på storindustrielle hjørnesteinsbedrifter og en industripolitikk han mente 

var mest til hjelp for utenlandske kapitalinteresser på eiersiden.96 Førde ble senere irettesatt av 

sin partikollega fra industrikomiteen Ingvald Ulveseth, men fikk mer positiv omtale av 

representanter fra Senterpartiet og Venstre.97 

                                                 
93 St. tid. (1970-71), s. 2892. 
94 St. tid. (1970-71), s. 2891-2892, 2913-2914. 
95 St. tid. (1970-71), s. 2914-2915. 
96 St. tid. (1970-71), s. 2914-2915. 
97 St. tid. (1970-71), s. 2918-2921. 
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Industrisak eller miljøsak? 

Førdes kritikk av egne kolleger åpner også for et spørsmål om denne stortingsmeldingens 

karakter. I Politikkens natur – naturens politikk skriver Kristin Asdal om Røykskadekomiteen 

og opprettelsen av Røykskaderådet som en oppstart av norsk offentlig miljø- og 

forurensingsforvaltning.98 Et av Asdals poenger er et at siden man kan spore norsk 

miljøforvaltning tilbake til disse offentlige organene, så kan man gjøre den feilen å gi dem en 

rolle de i sin samtid ikke hadde. Arbeidet deres var industrisak, ikke miljøsak.99 Innen rammene 

for denne oppgaven kan man stille spørsmålet: I hvilken grad var denne stortingsmeldingen en 

industrisak og i hvilken grad var det en miljøsak? 

Innstillingen til Stortinget kom fra industrikomiteen, og målsettingene som ble presentert 

handlet primært om energiproduksjon, økonomi og industri. Det samme gjelder debatten i 

Stortinget. Behandlingen var i liten grad forankret i miljø- eller naturspørsmål. Flertallet av 

talerne i debatten kom fra Arbeiderpartiet, og mann etter mann gikk opp for å forsvare 

industristaten. Dette er ikke så merkelig. Energiforsyning og energipolitikk hadde frem til 1970-

tallet handlet lite om natur og miljø. Ved denne behandlingen var natur og miljøvern blitt et 

aspekt som var betydelig, men ikke avgjørende for hvordan man skulle produsere energi i 

Norge. Det er derfor heller ikke overraskende hvilke temaer som preget debatten, men det gir 

innsikt i hvordan miljø-, natur- og ressursspørsmål figurerte i det politiske landskapet våren 

1971. Natursynet i denne debatten, slik det er omtalt tidligere, må også sees i lys av dette. 

Overnevnte enkeltinnlegg i debatten kan tyde på at det fantes motstemmer. Det er likevel 

vanskelig å bedømme hvor sentrale disse eventuelt var, og de er i hvert fall lite fremtredende i 

stortingsbehandlingen. I sentrumspartiene virker det som det var enighet om de store linjene. 

Stortingsmeldingen ble behandlet i samtlige av sentrumspartienes stortingsgrupper før debatten 

i Stortinget, og protokollene vitner ikke om uenighet om linjen som ble frontet i 

stortingssalen.100 Inntrykket man sitter igjen med, er at denne stortingsmeldingen også for 

sentrumspartiene i stor grad var industrisak. 

                                                 
98 Asdal, Politikkens natur - naturens politikk, s. 23-74. 
99 Ibid., s. 66-71. 
100 STA, protokoll fra Venstres gruppemøter datert 28. april 1971 og 5. mai 1971; STA, protokoll fra Kristelig 
Folkepartis gruppemøtet datert 26. mai 1971; STA, protokoll fra Senterpartiets gruppemøtet datert 28. april 
1971. 
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Selv om energidebatten var preget av konsensus, var det ikke enighet på samtlige felt. I 

Stortingsmeldingen ble det slått fast at veksten i det alminnelige forbruket, alt utenom den 

kraftkrevende industrien, skjedde raskere enn forutsett. I tillegg hadde den kraftkrevende 

industrien høynet sine ønsker for tilførsel av energi. Dermed måtte man øke utbyggingstakten 

om man skulle oppfylle alle behov fremover.101 Det ble slått fast at hvis det alminnelige 

forbruket skulle ha primat og dekkes først, kunne man risikere å sitte igjen med for lite energi 

til å oppfylle alle ønskene industrien hadde meldt inn.102 Arbeiderpartifraksjonen ønsket derfor 

raskere tempo i kraftutbyggingen. De ikke-sosialistiske partiene anså ikke dette som like 

prekært og støttet utbyggingstakten i stortingsmeldingene de selv hadde utarbeidet.103 De 

ønsket også å oppnå tilstrekkelig produksjon av energi, men kun unntaksvis ny, stor 

kraftkrevende industri.104 Det kunne være mer hensiktsmessig at kraften ble brukt på andre 

formål. Forutsetningene for industrien og kraftproduksjonen var endret, og man kunne ikke 

belage seg på at strukturen i økonomien og industrien for alltid skulle være den samme. En slik 

omlegging kunne godt få hjelp av rimelig kraft frigjort fra industrien, mente opposisjonen.  

Samtidig støttet ingen av partiene forslaget om å endre prinsippene for prisfastsetting av strøm 

for å oppnå det departementet mente ville være en bedre ressursallokering. NVE og 

Generaldirektør Hveding hadde jobbet for en slik endring, og fikk gjennomslag for dette 

prinsippet i stortingsmeldingen.105 Men konsekvensen av å sette energiprisene etter 

grensekostnadsprinsippet ville etter industrikomiteens mening føre til en for høy økning i 

prisene, som igjen ville bety svekkelse av konkurranseevnen til industrien og større kostnader 

for vanlige forbrukere.106 Så selv om komiteen støttet prinsippet bak forslaget, og ikke motsa 

behovet for endringer, støttet den ikke endringen i prisfastsettelsen på dette tidspunktet. 

Samtlige partier ønsket at prisen på strøm fortsatt skulle være en politisk avgjørelse, og dermed 

bevare mulighet til å ta andre hensyn enn økonomiske. 

Disse uenighetene trekkes frem fordi de sier oss noe om behandlingen av denne 

energimeldingen: I den grad det var uenighet mellom partiene, handlet det ikke om miljø, 

naturverdier eller naturressurser. Partiene ønsket et høyt tempo i utbygging av ny energi, 

                                                 
101 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 365. 
102 Innst. S. nr. 222 (1970-71), «Brev fra Industridepartementet datert 3. mai 1971 til industrikomitéen», s. 367-
370. 
103 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 370-371. 
104 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 373. 
105 Nilsen og  Thue, Statens kraft 1965-2006, B. 3, s. 55-58. 
106 Innst. S. nr. 222 (1970-71), s. 372-373. 
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debatten handlet om hvor høyt. Debatten om strømforbruket handlet ikke om ressursbruk, men 

å kunne levere rimelig strøm for fortsatt velstandsutvikling. Energimeldingen var i liten grad 

en miljøsak. 

Francis Sejersted skriver om hvordan konsensusen i norsk energipolitikk tok slutt ved starten 

av 1970-tallet, en av flere endringer som inngår i en bredere samfunnsendring der gamle 

sannheter om politisk styring stod for fall.107 Som vi har sett i kapittel 1 har flere historikere og 

statsvitere gjort forsøk på å tidfeste når slike endringer slo inn og påvirket norsk offentlighet. 

Miljøaspektet ved dette omtales gjerne i den internasjonale litteraturen som «the ecological 

turn», det økologiske vendepunkt.108 Selv om miljø har fått en plass i debatten om 

energimeldingen i 1971, finnes få argumenter for å peke på et økologisk vendepunkt på 

Stortinget på dette tidspunkt. Konsensusen om hovedlinjene i energipolitikken bestod. 

Natursynet kan ikke klassifiseres som økologisk forankret. Noen få år senere, ved behandlingen 

av neste energimelding, var situasjonen derimot en annen. 

Energimeldingen av 1975: Ikke lenger konsensus 

Stortinget behandlet på nytt en melding om landets energifremtid i mai 1975. Også denne 

gangen var det en Arbeiderpartiregjering med Trygve Bratteli som regjeringssjef som satt ved 

makten da stortingsmeldingen ble behandlet. Utover dette var mye endret, både parlamentarisk 

og i energidebatten. Meldingen og innstillingen fra industrikomiteen slo fast at Norge nå var i 

en ny energisituasjon. Målene som ble vedtatt av et samlet Storting kun fire år tidligere var 

utdaterte, og regjeringen mente tiden var inne for å utarbeide nye. 

I tillegg til miljø- og ressurshensyn ble det trukket frem en rekke endrede forutsetninger. Den 

internasjonale oljekrisen 1973-74 bidro til å utløse en omfattende debatt om norsk 

energipolitikk basert på flere forskjellige spørsmål og utfordringer som var bygget opp over tid, 

ifølge historiker Yngve Nilsen.109 Han omtaler også oljekrisen som utløsende for at energi gikk 

fra å være et nasjonalt til et internasjonalt spørsmål, og at energiforbruket gikk fra å være: «et 

grunnleggende premiss til å bli en grunnleggende problemstilling».110 I tillegg hadde 

oljeselskap gjort olje- og gassfunn på norsk sokkel, kjernekraft var i bruk i flere industriland, 

                                                 
107 Sejersted, Sosialdemokratiets tidsalder, D. 2, s. 367-68. 
108 Uekoetter, The Turning points of environmental history. 
109 Nilsen, «En felles plattform?», s. 42-44. 
110 Nilsen og  Thue, Statens kraft 1965-2006, B. 3, s. 98. 
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og prognose viste at den gjenværende potensielle vannkraften ikke var nok til å dekke fremtidig 

forbruk.111 Energiprisene var blitt høyere, noe som trolig ville vare, og komitéinnstillingen slo 

fast at dette ville bety en omstilling av energiforbruket.112  

Partiene på Stortinget, var delt i to, tre eller kanskje til og med fire fraksjoner i denne saken. 

Flertallet bestod av Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som delte merknader på 

nesten samtlige punkt. Samtidig, som vi skal komme tilbake til, hadde KrF en egen særmerknad 

der partiet utdypet sin posisjon. Mindretallet i komiteen ble utgjort av Senterpartiet og SV, som 

både hadde noen fellesmerknader og flere selvstendige merknader. Verken Venstre, Det Nye 

Folkepartiet eller Anders Langes Parti hadde medlemmer i komiteen under behandlingen.113 

Både innstilingen og debatten i Stortinget var preget av at det denne gangen var flere 

konfliktlinjer mellom partiene, og flere forskjellige konstellasjoner. Noe av mangfoldet av 

meninger kan skyldes at det var et større mangfold av partier på Stortinget. SV mente 

kapitalismen var det grunnleggende problemet, også i energi- og miljøspørsmål, og ALP ville 

som eneste parti kjempe for umiddelbar utbygging av atomkraft.114 Disse stemmene fantes i 

mindre grad på Stortinget fire år tidligere.  

Den nye energimeldingen viet mer plass og prioritet til miljø- og ressursspørsmål. Regjeringen 

redegjorde for miljøaspekter ved energiforbruk og energiproduksjon, og knyttet overordnede 

tema som vekst og levestandard til den generelle ressurspolitikken.115 Det ble tegnet et bilde 

som tilsa at Norge og verden stod overfor omfattende ressursutfordringer som det var prekært 

å løse. Det ble trukket frem at sterk økning i levestandard og økt produksjon satt større press på 

de tilgjengelige ressursene, og i innstillingen ble det spesielt fremholdt hvilke konsekvenser 

dette hadde for ikke-fornybare ressurser.116 Det ble trukket en linje fra disse utfordringene til 

spørsmål som befolkningsvekst, matproduksjon, industrialisering og forurensing.  

Det ble stilt spørsmål ved om energivekst og vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) fortsatt 

kunne sidestilles, siden nyere statistikk viste at denne sammenhengen ikke var like sterk som 

tidligere antatt.117 Videre ble det trukket frem at energikrisen og belastningen på verdens 

                                                 
111 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 1-4; St. meld. nr. 100 (1973-74), s. 4. 
112 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 2. 
113 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 15-31. 
114 For eksempler på dette, se innleggene til Berge Furre (SV) og Carl I. Hagen (ALP): St. tid. (1974-75), s. 
4160, 4195-4197. 
115 St. meld. nr. 100. (1973-74). Se spesielt kapittel 6-8. 
116 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 4. 
117 St. meld. nr. 100. (1973-74), se spesielt kapittel 8 og 12; Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 5 og 11. 
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naturressurser og miljø gjorde det nødvendig å vurdere hvor lenge veksten i energiforbruket 

kunne fortsette. Spesielt gjaldt dette rike land som allerede var industrialisert.  

Et sentralt mål i 1971 hadde vært at strøm skulle produseres så billig som mulig, og at den totale 

energimengden skulle dekke alle behov. Kun få år senere ble disse målene frafalt.118 Nå skulle 

retningslinjene for norsk energipolitikk bygge på «ei balansert avveging av ressursutnytting, 

miljøomsyn og sikring av ein rimeleg vokster og eit betre livsmiljø».119 På lengre sikt slo man 

fast at man måtte ta hensyn til at verden hadde begrenset med ressurser. 

Arbeiderpartiregjeringen sa seg derfor enig i en målsetting om noe lavere vekst i BNP frem mot 

år 2000.120 

Det var likevel ikke snakk om et totalt brudd med foregående tiårs energipolitikk, og deler av 

de overordnende målsettingene ble videreført. Energipolitikken skulle fortsatt være et 

virkemiddel for å nå andre samfunnsmål. Flertallet på Stortinget vektla at det viktigste for norsk 

energipolitikk fortsatt var å bidra til sysselsetning og bidra til å skape nye arbeidsplasser – 

spesielt i distriktene.121 Man skal heller ikke overdrive hvor drastisk politikerne så for seg at 

omleggingen av norsk energipolitikk skulle være.  Regjeringen oppsummerte dette på følgende 

måte: 

«Det er ikkje spørsmål om å legga forbruksvanar og produksjonsmønster drastisk om. 

Regjeringa meiner at ein medviten langsiktig energipolitikk gjer det mogleg å økonomisera med 

energi utan at det går utover levestandarden for den einskilde eller konkurransetilhøva i 

produsjonslivet [sic] og trivnaden på arbeidsplassen».122  

Energimeldingen varslet dermed at målsettinger var endret og nye hensyn skulle tas, men 

regjeringen og Stortingsflertallet mente det var mulig å fortsette hovedlinjene. På dette området 

var det uenigheter mellom partiene. Den omfattende enigheten i norsk energipolitikk var brutt. 

For å forstå dette bruddet er det fire aspekter ved debatten vi skal fokusere på. Først skal vi se 

på partienes forskjellige vekstmål for energiproduksjonen. Deretter hvordan partiene vurderte 

sammenhengen mellom økonomisk vekst og sine målsettinger for veksten i 

energiproduksjonen. Hvor partiene stod i disse spørsmålene fikk igjen konsekvenser for hvilke 

                                                 
118 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 2 og s. 11. 
119 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 2. 
120 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 11. 
121 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 18. 
122 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 5. 
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energikilder de ville prioritere å bygge ut, noe som omtales i det tredje underkapittelet. Til slutt 

vurderes den tekniske uenigheten om prognoser og behovsanalyser, før kapittelet rundes av 

med vurderinger av sentrumspartienes rolle og argumentasjon. 

Hvor høy skal veksten være? 

Den fremste uenigheten i behandlingen av energimeldingen var målet for veksten i 

energiproduksjonen frem mot 1990. Underliggende for alt dette var forståelse av en endret 

energi- og ressurssituasjon. Differansen i partienes standpunkt handlet primært om hvor 

alvorlig og prekær den nye energi- og ressurssituasjonen var, hvilke energikilder som var best 

egnet for denne nye situasjonen, og hva partiene anså som realistisk og nødvendig å 

gjennomføre. 

Arbeiderpartiregjeringen hadde i innstillingen støtte fra Høyre og KrFs komitemedlemmer om 

et energiregime som la opp til en gjennomsnittlig årlig vekst på omlag 3,35 prosent frem mot 

1985.123 Dette tallet var basert på regjeringens fremlegg av prognosene fra 

Industridepartementet og NVE.124 Flertallet gikk dermed inn for lavere vekst i 

energiproduksjonen enn tidligere mål tilsa, og de fremhevet selv behovet for å trappe ned og 

stabilisere veksten.125 Senterpartiet fremmet på sin side nye mål om enda lavere vekst i 

energiproduksjonen, basert på forslag fra Naturvernforbundet.126 Sp og resten av mindretallet 

ønsket stabilisering av energiforbruket pr. innbygger innen 1990, samt at målet for 

energiforbruksveksten ikke skulle overstige to prosent årlig frem mot 1985.127  

Senterpartiet kritiserte regjeringen, og partiene som støttet deres linje, for å fortsette en 

forsyningsorientert energipolitikk, der prognosene for fremtidige behov ble lagt til grunn uten 

kritiske vurderinger.128 Saksordfører Sverre Helland (Sp) omtalte dette som at energipolitikken 

hadde «vorte registrert meir enn styrt».129 Selv mente Sp deres egen linje baserte seg på hvor 

mye energi landet faktisk trengte. I dette kritiserte de også det gamle målet om å oppfylle 

Norges energibehov til lav pris, et mål de selv inntil da hadde støttet. Videre mente Sp at 

                                                 
123 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 16. 
124 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 5-11; St. meld. nr. 100. (1973-74), s. 15-31. 
125 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 16. 
126 Notaker, Høyres historie 1975-2005, s. 58-59. 
127 Forslaget lagt frem av Sverre Helland (Sp) i debatten, St. tid. (1974-75), s. 4127. Voteringen over forslagene 
finnes i St. tid. (1974-75), s. 4214-4215. 
128 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 18-19; St. tid. (1974-75), s. 4124-4125. 
129 St. tid. (1974-75), s. 4124. 
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regjeringens omtale av en omveltning av energipolitikken kun var retorikk, og at det i realiteten 

forelå få reduksjoner i meldingen, eksemplifisert med få endringer i utbyggingstakt og omfang 

av vassdragsutbygging. I sitt hovedinnlegg kritiserte Helland Ap, KrF og Høyre for å ville 

utsette de nødvendige omstillingene. Senterpartiet mente det ville være enklere å takle 

overgangsvanskene med en gang, både fordi en utsettelse ville gi kortere tid til omstilling 

senere, og fordi endringene ville være vanskeligere å gjennomføre hvis man først hadde belaget 

seg på et enda høyere energiforbruk.130 

I stortingsmeldingen hadde flertallet en tydelig oversikt over energipolitikken som lå til grunn 

for deres mål. Mindretallet hadde ingen stortingsmelding å lene seg på. Det var dermed ikke 

nærmere spesifisert hvor mindretallet ville redusere veksten i energiforbruket eller hvilken 

kraftutbygging partiene ville avstå fra. Representanten Knudson fra Høyre fremførte denne 

kritikken ved å si: «Men man reduserer ikke veksten i energiforbruket bare ved å sette opp en 

bestemt prosent i et dokument».131 Mens Arvid Johanson, leder av industrikomiteen fra 

Arbeiderpartiet, spurte mindretallet retorisk: «Hvor vil de slå av strømmen?»132 Flertallet mente 

nedjusteringen av energiveksten med et mål på to prosent ville bli for brå. En for rask reduksjon 

uten en klar plan for hvor veksten skulle reduseres ville få konsekvenser for svakere grupper i 

samfunnet og utsatte deler av næringslivet. Ap, Høyre og KrF ville la grensene for veksten 

settes etter den økonomiske og næringspolitiske kursen.133 De fremhevet at et samlet Storting 

nå gikk inn for redusert veksttempo, mens uenigheten lå i hvor raskt man skulle ned og hvor 

mye lavere veksten skulle være.134  

Samtidig innstilte flertallet av Ap, Høyre og KrF på at eventuell innspart energi på et område 

kunne brukes til å øke forbruket på et annet.135 I forlengelsen av dette er det verdt å merke seg 

at flertallet ønsket å fremme en ny energimelding med oppdaterte energiprognoser i løpet av 

noen få år.136 På den måten kunne man oppdatere tallmaterialet fortløpende og ha et bedre 

beslutningsgrunnlag både for helheten og for enkeltsaker. Mindretallet var ikke mot en ny 

energimelding, men mente dette ikke stod i veien for å vedta lavere målsettinger umiddelbart – 

                                                 
130 St. tid. (1974-75), s. 4126. 
131 St. tid. (1974-75), s. 4139. 
132 St. tid. (1974-75), s. 4141. 
133 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 15. 
134 St. tid. (1974-75), s. 4141. 
135 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 16. 
136 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 17. 
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snarere tvert imot.137 Det ville bli enklere om samfunnet startet omleggingen med en gang, og 

ikke utsatte stabiliseringen til senere. 

Her trer det frem en forskjellig forståelse av hva målstyring, prognosene og målsettingene var. 

Mindretallet med Senterpartiet i spissen ser ut til å ha sett på målsettingen for veksten i 

energiproduksjonen som et virkemiddel for å styre energiforbruket i mer miljø- og 

ressursvennlig retning. Først skulle politikerne sette et velfundert mål, og så skulle 

energipolitikken styres etter dette. Flertallet med Ap, KrF og Høyre delte ikke denne 

holdningen, og virker å ha vurdert prognosene først og fremst som et forsøk på å gi 

stortingspolitikerne et best mulig beslutningsgrunnlag. I en flertallsmerknad ble det fremhevet 

at prognosene ikke var bindende, men «utgangspunktet for det videre planleggingsarbeidet», et 

poeng som også ble gjentatt flere ganger i debatten.138 Målsettingene var ikke et mål i seg selv, 

mente flertallet, men en indikator på nivået av energiproduksjon som var nødvendig for å oppnå 

andre samfunnsmål. Partienes syn på målstyringen kan enten sees som en reell uenighet om 

styringen av energipolitikken, eller som at flertallet ikke var villige til å gi miljø- og 

ressursspørsmål forrang, slik mindretallet ville. For å forstå dette fullt ut, må vi også se på 

partienes syn på sammenhengen mellom økonomisk vekst og vekst i energiproduksjonen. 

Energivekst og økonomisk vekst i 1975 

Mens det i energimeldingen fra 1971 var enighet om sammenhengen mellom vekst i 

energiproduksjon og økonomisk vekst, mente nær sagt samtlige partier i 1975 at denne var 

avtagende og mindre enn tidligere. Flertallet utgjort av Ap, Høyre og KrF mente en viss 

sammenheng mellom tilgangen på energi og vekst i BNP var uomtvistelig, og at vekst i 

energiproduksjonen fortsatt ville være en forutsetning for å nå viktige samfunnsmål.139 

Mindretallet mente dette ikke lenger var tilfellet. Senterpartiet hevdet man var kommet til et 

punkt der den tradisjonelle veksten ødela mer enn den forbedret, og at fortsatt vekst kunne true 

naturgrunnlaget, livsmiljøet, forholdene i u-land, og bidra til ytterligere sentralisering.140 

Senterpartiet ville ha et samfunn i likevekt, og representanten Helland definerte dette som et 

samfunn som ble kjennetegnet av «ein tilstand der den økonomiske utnyttinga ikkje forringar 

                                                 
137 Se for eksempel Helland (Sp): St. tid. (1974-75), s. 4126. 
138 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 16. 
139 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 15. 
140 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 21; St. tid. (1974-75), s. 4126. 
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ei naturleg sjølvforsyning av naturressursar, og der det skjer omfattande resirkulering».141 I en 

merknad sammen med SV trakk Sp frem at samfunnet fikk stadig mindre økonomisk vekst for 

energien man brukte.142 

Flertallet, med Ap i spissen, ville sette mål for energiproduksjon etter hvilke andre mål man 

ønsket for samfunnet. Energipolitikken skulle fortsatt brukes aktivt for å oppnå andre 

samfunnsmål som full sysselsetting, sosial utjevning, støtte til distriktene og miljøet.143 Også i 

denne sammenheng ble det advart i sterke ordelag mot konsekvensene av å ikke produsere nok 

energi, og mindretallet ble beskyldt for å være populister som ga etter for moderne strømninger 

som miljøvern.144 Flertallet advarte om at mindretallets mål kunne bety rasjonering av energi.145 

KrFs Odd Vigestad, medlem av industrikomiteen, uttalte at KrF ikke kunne ta ansvar for en 

situasjon der man ikke kunne bygge nye institusjoner eller næringsvirksomhet på grunn av 

mangel på energi.146  

Likevel var det et samlet Stortinget som hadde beveget seg i synet på sammenhengen mellom 

veksten i energiproduksjonen og økonomisk vekst. Både i innstillingen og i debatten gikk også 

Arbeiderpartiet og Høyre gode for en noe svekket korrelasjon mellom disse. «Det er klart at 

tilgang på energi har vært en forutsetning for en høy materiell levestandard. Men vi har i det 

siste sett tegn som tyder på at når forbruket stiger over et visst nivå, får vi ikke lenger automatisk 

en tilsvarende økonomisk vekst», uttalte Miljøvernminister Gro Harlem Brundtland (Ap).147 

Forskyvningen i politikk handlet likevel ikke bare om miljø og ressurser. Dette skjedde også 

samtidig som omlegginger og rasjonalisering i industrien gjorde at denne sektoren trengte 

mindre arbeidskraft.148 Maskiner tok over for mennesker, og da ble sammenhengen mellom 

mer energi til industrien og flere arbeidsplasser avtagende.  

Endringene i synet på energiforbruk og økonomisk vekst fremstår som et viktig brudd i norsk 

energipolitikk. At en slik endring inntraff i perioden har også blitt omtalt av historikere, som 

har pekt på at energi ble sett på som «en innsatsfaktor med minkende betydning».149 Det har 

                                                 
141 St. tid. (1974-75), s. 4126; Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 21. 
142 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 20-21. 
143 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 17. 
144 Se for eksempel Furuseths (Ap) anklager om uansvarlighet, og Tøsdals (Ap) antydning om at enkelte ønsket 
seg tilbake til en tid med en levestandard der folk omkom av sult: St. tid. (1974-75), s. 4171, 4156. 
145 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 15; St. tid. (1974-75), s. 4129. 
146 St. tid. (1974-75), s. 4142-4144. 
147 St. tid. (1974-75), s. 4163. 
148 Nilsen, «Ideologi eller kompleksitet?», s. 76-78; Sejersted, Sosialdemokratiets tidsalder, D. 2, s. 367-68. 
149 Nilsen og  Thue, Statens kraft 1965-2006, B. 3, s. 132. 
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blitt påpekt at mens ingen av partiene tok avstand fra økonomisk vekst, mente mindretallet 

energi ville bli en mindre viktig innsatsfaktor fremover for å oppnå velstand og velferd.150 

Historiker Yngve Nilsen har inndelt aktørene i energidebatten i perioden i 

energifundamentalister og energirelativister.151 Han hevder videre at energimeldingen som ble 

behandlet i 1975, var en seier for relativistene.152 Meldingen fremstod som en prinsipiell seier 

for holdningen om at energiveksten ikke kunne fortsette i det uendelige og at en trygg fremtid 

var mulig også uten en omfattende økning i energiforbruket. Dette stemmer overens med 

statsviterne Bjørklund og Helleviks funn i norske partiprogram. De slår fast at mens det var lite 

kritikk av denne sammenhengen tidligere, fant de kritikk av ensidig fokus på økonomisk vekst 

i programmene til samtlige partier fra og med 1973.153 Denne forskyvningen i det politiske 

landskapet er viktig for å forstå sentrumspartienes standpunkt. Det var i tillegg med å danne 

grunnlaget for hvilke energikilder politikerne ville prioritere og hvor mye ny energiproduksjon 

de mente nasjonen trengte. 

Prioritering av energikilder 

Behandlingen av energimeldingen skulle legge rammene for hvordan energien skulle 

produseres. Prognosene regjeringene la frem antydet at norsk fastkraftforbruk ville øke med om 

lag 50 prosent fra 1971 til 1985.154 Regjeringen slo fast at hvis man skulle oppfylle dette 

behøvdes høy takt i utbyggingen av vannkraft, og i tillegg måtte varmekraft- og kjernekraftverk 

stå klart innen 1985.155 Partienes posisjoner i spørsmålet om produksjonsmålsetting er tett 

knyttet sammen med energikildene. De partiene som ønsket det høyeste vekstnivået, nivået 

regjeringen beskrev, aksepterte også en mer omfattende utbygging av nye kraftverk. Partiene 

som ønsket lavere vekst, mindretallet av Sp, SV og Venstre, hadde naturlig nok ikke samme 

utbyggingsbehov. Mindretallet trakk frem dette i debatten, og påpekte at lavere energibehov 

ville gi større fleksibilitet og dermed muligheten til å prioritere bort de mest miljøskadelige 

kraftutbyggingene – inkludert atomkraft.156 Dette argumentet gikk begge veier for mindretallet: 

                                                 
150 Nilsen, «Ideologi eller kompleksitet?», s. 76-78. 
151 Se kapittel 1 for ytterligere forklaring av denne inndelingen. 
152 Nilsen, «En felles plattform?», s. 61. 
153 Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk», s. 417-20. 
154 St. meld. nr. 100 (1973-74), s. 15-22; Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 5-7. 
155 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 9-10. 
156 Se for eksempel Austrheim (Sp): St. tid. (1974-75), s. 4155 
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man ønsket ikke storstilt utbygging av vannkraft og var skeptiske til atomkraft, dermed gikk 

man inn for lavere vekstmålsettinger. 

Mindretallet mente vannkraftens tid nærmet seg slutten, men ville av natur- og vernehensyn 

ikke mene noe om den totale kapasiteten vannkraften skulle bidra med i norsk 

energiproduksjon.157 På den måten kunne hver utbyggingssak behandles enkeltvis med fokus 

på verdiene i den konkrete saken, uten mål om å oppnå en total energimengde. Flertallet med 

Ap, Høyre og KrF var enige i at hver enkelt utbygging måtte opp til individuell behandling, 

men mente vannkraften fortsatt ville være helt sentral i den norske energimiksen og støttet 

utbyggingsnivået i energimeldingen.158 I flertallets støtte til ny vannkraft finner man igjen et 

miljøargument som også var gjeldende ved forrige energimelding: Tross enkelte ulemper ved 

utbygging, var vannkraft en fornybar ressurs som var mindre skadelig for natur og miljø enn 

alternativene.  

Ingen partier ba om full stans i vannkraftutbyggingen. Skillelinjene gikk mellom partiene som 

ønsket høy utbyggingstakt og de som ønsket et lavere eller moderat nivå. Begge sider anerkjente 

at det var behov for mer vannkraft, men aksepterte at en del vassdrag var verneverdige. På dette 

tidspunkt var enkelte vassdrag vernet for en tiårsperiode gjennom den første verneplanen, og 

utbygging av disse ville komme i spill senere.159  

Mellom fraksjonene var det uenighet om konsesjonssystemet og tempoet i den politiske 

behandlingen av vannkraftutbygginger. Flertallet inntok en føre-var-holdning til 

energisituasjonen. Det tok lang tid å behandle en kraftutbygging, og de mente man med fordel 

kunne ha en reserve av utredet kraftpotensiale, i tilfellet det skulle dukke opp en ny energikrise 

eller prognosene skulle være for lave. Olaf Knudson fra Høyre mente det ville være uforsvarlig 

å ikke planlegge og konsesjonsbehandle tilstrekkelig utbygging til å kunne dekke prognosene, 

så fikk det heller være positivt om man klarte å holde veksten lavere.160 Flertallet presiserte 

likevel at det ikke var en automatikk i at utbyggingsplanene som energimeldingen skisserte 

ville bli gjennomført.161 

Mindretallet var ikke enige i det og mente omfattende konsesjonsbehandling vil føre til at mer 

energi enn nødvendig ville bli bygd ut. Argumentet synes å ha vært at konsesjonsbehandling i 

                                                 
157 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 19-20, 26. 
158 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 25-26. 
159 I alt 50 vassdrag var midlertidig vernet i ti år fra 1973: Berntsen, Grønne linjer, s. 231-32. 
160 St. tid. (1974-75), s. 4139. 
161 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 26. 
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seg selv ville gjøre det lettere å få gjennomslag for utbyggingsplanene: hvis det først ble brukt 

ressurser på at noe ble planlagt, så ville det bli bygd. Når de i tillegg mente energibehovet ville 

være lavere enn Stortingsmeldingen la til grunn, var det dermed ikke behov for 

konsesjonsbehandling i stort omfang.  

Petroleumsbaserte varmekraftverk og kjernekraft var hovedalternativene til vannkraft. Disse 

energikildene ble trukket frem både fordi utbyggingskostnaden av deler av resterende vannkraft 

var høy, og fordi den rimelige andelen av vannkraften trolig ikke ville kunne dekke fremtidens 

behov alene.162 Selv om det i debatten ble uttrykt skepsis til begge formene fra flere hold, var 

det enighet om å gå videre med utredninger av både gasskraft og oljekraftverk.163  

For kjernekraft var imidlertid motsetningene større. Siden forrige energimelding var atomkraft 

videre utredet, og NVE mente man burde ha et verk klart på Østlandet i løpet av et tiår, for 

deretter bygge flere rundt om i landet frem mot år 2000.164 Flertallet ville imidlertid ikke gi 

klarsignal for konsesjonsbehandling, og det ble uttrykt usikkerhet ved sikkerhetsaspekt, 

avfallshåndtering, lokalisering og miljøkonsekvenser. Regjeringen ble bedt om å stoppe 

konkret planlegging mens man utredet norsk kjernekraft ytterligere, og Stortinget vedtok heller 

å sette ned et utvalg.165 Med dette rant planene om norsk kjernekraft gradvis ut i sanden. Planene 

om norsk kjernekraft ble aldri materialisert, og falt så helt bort når behovsprognosene for norsk 

energiproduksjon ble nedjustert mot slutten av 1970-tallet og etter Three Mile Island-ulykken i 

1979.166 Ifølge Francis Sejersted var det lettere for norske politikere å velge bort kjernekraft, 

sammenlignet med sine svenske motparter, siden svenskene ikke hadde tilgjengelige 

alternativer i form av betydelige mengder vannkraft, samt de nye olje- og gassressursene.167 

Det er verdt å merke seg at alternativene for konkrete vedtak om kjernekraft lå på bordet før og 

under debatten. Bratteli-regjeringen ønsket å vedta utbygging, men fikk ikke en gang støtte av 

egen stortingsgruppe.168 Både forslag fra mindretallet om å stanse planer om atomkraft, frem 

til 1985 eller for alltid, samt forslag fra ALP om å fortsette arbeidet med planlegging og 

konsesjonssøknad, ble nedstemt.169 Dette kan skyldes at det også i partiene som utgjorde 

                                                 
162 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 2-4, 25-29.  
163 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 27. 
164 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 2. 
165 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 27-28; St. tid. (1974-75), s. 4215. 
166 Nilsen og  Thue, Statens kraft 1965-2006, B. 3, s. 117-21, 39-40; Sejersted, Sosialdemokratiets tidsalder, D. 
2, s. 371-73. 
167 Sosialdemokratiets tidsalder, D. 2, s. 371-73. 
168 Ibid., s. 371-73. 
169 St. tid. (1974-75), s. 4215 
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flertallet i behandlingen var motforestillinger til norsk kjernekraft.170 Statsviter Bernt Aardal 

antyder at det var ved konkretiseringen av planene og påfølgende debatt om lokalisering fra 

1973 at motstanden bygget seg opp, og får støtte av Bredo Berntsen.171 Nilsen og Thue sier 

derimot at motstanden var bredere anlagt og godt organisert, og viser til at det også var motstand 

i forvaltningen gjennom det nyopprettede Miljøverndepartementet.172 Både støttespillere og 

motstandere av atomkraft trakk fra Stortingets talerstol frem, med henholdsvis positivt og 

negativt fortegn, den folkelige motstanden som avgjørende for utsettelsen av et endelig 

vedtak.173  

I 1971 var målet å bygge ut nok energi for fremtiden, og dermed ta i bruk de mest 

hensiktsmessige og rimelige energikildene. Også denne grunnleggende enigheten var brutt i 

1975. Som Nilsen og Thue påpeker skulle man nesten tro at siden vannkraft var en fornybar 

energikilde, og med voksende skepsis til atomkraft, så kunne partiene enes om en satsing på 

vannkraft som energikilde.174 Slik var det ikke. For mindretallet, som med bakgrunn i miljø- og 

ressursargumenter ikke ønsket massiv utbygging av de fleste energikildene, var løsningen 

lavere vekst i energiproduksjonen. Gjennom dette ble miljø-, natur- og ressurshensynene 

partiene la til grunn viktige for å forstå både debatten om veksten i energiproduksjonen og 

politikernes prioritering – eller ikke-prioritering - av energikilder. 

Synet på eksperter og prognoser 

Det siste aspektet for å forstå bruddet i norsk energipolitikk som energimeldingen i 1975 

representerer, handler om premissene for prognosene i stortingsmeldingen. Prognosene dannet 

grunnlaget for vekstmålet, og dermed for hvilke energikilder som skulle bygges ut, og i hvilket 

omfang. Senterpartiet og SV mente tallene som var lagt til grunn ga et feilaktig bilde av 

energisituasjonen i Norge, og fikk støtte av Venstre.175 Hvis man brøt opp perioden, kunne tall 

fra SSB vise at veksten i energiforbruket kun var 2,9 prosent for perioden 1969 til 1972, mens 

man i enkeltåret 1974 hadde hatt en reduksjon. La man til at økte energipriser ville redusere 

forbruket, og energisparingstiltak forhåpentligvis ville ha en effekt, mente Sp målet om to 

                                                 
170 Sejersted, Sosialdemokratiets tidsalder, D. 2, s. 371-73.; Se også innlegg fra Astrid Gjertsen (H) og Odd With 
(KrF): St. tid. (1974-75), s. 4175-4176, 4201. 
171 Aardal, «Energi og miljø», s. 11-13; Berntsen, Grønne linjer, s. 237-42. 
172 Nilsen og  Thue, Statens kraft 1965-2006, B. 3, s. 117-21. 
173 Se f.eks. innlegg fra Sirevaag (H) og Eika (V): St. tid. (1974-75), s. 4146-4148, 4165-4168. 
174 Nilsen og  Thue, Statens kraft 1965-2006, B. 3, s. 122-23. 
175 St. tid. (1974-75), s. 4165-4168. 
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prosent vekst frem til 1985 var realistisk og nødvendig.176 Som nevnt, skulle energiforbruket 

deretter stabiliseres frem mot 1990. I sitt innlegg tok saksordfører Helland (Sp) opp at den 

svenske Riksdagen nettopp hadde vedtatt et slikt mål på to prosent årlig vekst.177  

Flertallsfraksjonen med Ap, Høyre og KrF mente derimot at Senterpartiets bruk av 

energistatistikken var svak. De mente mindretallet ikke kunne basere seg på å plukke ut en 

såpass kortvarig periode, og at de ikke tok hensyn til hva som lå bak statistikken, som den 

manglende nedbøren og dermed lavere kraftproduksjonen i 1974.178 Ikke bare mente de 

Senterpartiet undervurderte hvor stor omveltningen ville bli hvis man gikk inn for to prosent 

vekst fremover, men de anklaget mindretallet for å gå inn for en uforsvarlig lav vekst på 

sviktende grunnlag.  

Gjennom hele stortingsdebatten angrep flertallet og mindretallet hverandres bruk av 

tallgrunnlaget. Dette kan forstås som en reell uenighet om hvilken statistikkforståelse som 

skulle ligge til grunn for videre planlegging i energisektoren. En annen mulighet er at partiene 

fant tall og ekspertise som passet med deres posisjoner og standpunkt. Disse to forklaringene 

er ikke gjensidig utelukkende, og det er rimelig å anta at begge deler i varierende grad kan ha 

vært tilfellet. Uansett var det for begge sider avgjørende å bygge opp kredibiliteten til tallene 

og statistikken de baserte sine standpunkt på. Dermed var det også en naturlig strategi å angripe 

motstanderens tallgrunnlag.  

Det kan ha vært nyttig for flertallet å fremstille Senterpartiets og mindretallets forslag som lite 

faktabasert eller i verste fall naivt. Flertallspartiene forsvarte ekspertisen og ekspertkunnskapen, 

og harselerte tidvis med de de mente var mindretallets iboende skepsis mot eksperter.179 

Mindretallet brukte derimot motekspertise hentet utenfor statlige institusjoner for å vise at det 

fantes alternativer. Sp, Venstre, SV viste til utredninger og vedtak i Sverige, tall fra FN-

kommisjoner, og Ford Foundation for å begrunne sine standpunkt om at lavere energivekst var 

økonomisk forsvarlig.180 Med det sa de at prognosene i Stortingsmeldingen ikke var den eneste 

tilgjengelige eller brukbare virkelighetsbeskrivelsen. 

                                                 
176 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 15; St. tid. (1974-75), s. 4125. 
177 St. tid. (1974-75), s. 4125. 
178 Se for eksempel spørsmål til Senterpartiets hovedinnlegg fra Korvald (KrF) og Johanson (Ap): St. tid. (1974-
75), s. 4127. 
179 Se for eksempel innlegg fra Westermoen (KrF) og Lyng (H): St. tid. (1974-75), s. 4172, 4184-85. 
180 Se innlegg fra Helland (Sp), Austrheim (Sp), Skard (Sv), og Eika (V): St. tid. (1974-75), s. 4128, 4155, 4160-
4161, 4167; Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 21. 
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Mindretallets kritikk av eksperter og teknokrater var imidlertid ikke enestående i samtiden. 

Flere historikere har beskrevet hvordan den nye miljøkritikken som ble gjeldende i 

samfunnsdebatten sammenfalt med kritikk av byråkrater og eksperter.181 Noe av 

ekspertkritikken var fundert i en tanke om at ekspertenes uttalelser ble til i møtet mellom 

vitenskapen og ekspertens eget verdigrunnlag. Ekspertisen var ikke verdinøytral. 

Miljøbevegelsen hentet derfor inn vitenskapelig ekspertise som delte deres verdier.182 Troen og 

mistroen mot ekspertenes autoritet var et tegn i tiden, og vises tydelig når man sammenligner 

flertallet og mindretallets argumentasjon i denne saken. 

Politikerne hadde bedt ekspertene om å lage prognoser og råd som skulle gi dem svarene om 

Norges energifremtid. Uenigheten oppstod når enkelte av rådene ikke var tilpasset 1970-tallets 

nye problemstillinger. «Politikerne var kommet i en situasjon der ekspertenes «svar» ikke 

lenger hadde noen verdi», skriver Nilsen og Thue, og beskriver hvordan ekspertene dermed 

åpnet for at politikerne kunne søke kunnskap og svar fra annet hold.183  Premissene som hadde 

ligget til grunn for energimeldingen i 1971 ble endret av faktorer som oljekrisen og med økende 

økologisk kritikk, og dermed mistet enkelte partier troen på ekspertenes bevisførsel. 

Sentrums nye argumentasjon 

Energidebattene på 1970-tallet har som nevnt blitt brukt for å beskrive sentrumspartienes 

energi- og miljøpolitikk i perioden. Beskrivelsene av sentrumspartiene har likevel variert. Til 

slutt i dette kapittelet skal vi derfor se på hvilke argumentasjoner sentrumspartiene la til grunn, 

og hvordan partienes posisjoner fremstod – både enkeltvis og i det politiske landskapet. 

Senterpartiet var premissleverandør for hvordan energidebatten artet seg. Partiet la nye 

strømninger og nye tanker om miljø-, ressurser- og økologi til grunn for sine standpunkt.184 

Partiet la vekt på at de naturgitte grensene for verdens og Norges ressursbruk var oppnådd, og 

promoterte likevektstankegang og likevektsøkonomi (se Hellands definisjon over) som 

grunnlag for et en god samfunnsutvikling. Senterpartipolitikere trakk frem ansvar for fremtidige 

generasjoner, ansvaret for u-land og deres utvikling, og uttalte at ressursproblematikken kanskje 

                                                 
181 Se blant annet: Nilsen, «En felles plattform?», s. 38-42, 56-59; Sejersted, Sosialdemokratiets tidsalder, D. 2, 
s. 361-62; Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 28-34. 
182 Nilsen, «En felles plattform?», s. 56-59. 
183 Nilsen og  Thue, Statens kraft 1965-2006, B. 3, s. 127. 
184 For eksempler på Senterpartiets argumentasjonen nevnt i dette avsnittet, se merknaden til innstillingen og 
innleggene til representantene Helland, Austerheim, Steenberg, Skulberg og Bjartnes: Innst. S. nr. 225 (1974-
75), s. 15-31; St. tid. (1974-75), s. 4123-4127, 4154-4156, 4168-69, 4177-4178, 4190-4192. 
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var den største utfordringen man stod over. De anklaget andre partier for å ikke ta problemene 

på alvor. Forståelsen av at det var en ny energi- og ressurssituasjon ser ut til å ha blitt delt av 

samtlige partier. Men mens flertallet i sin innstilling slo fast at dette ikke betydde nye premisser 

for samfunnsplanleggingen, argumenterte Senterpartiet for å bruke energipolitikken som en del 

av en ny retning i samfunnsutvikling. 

Flere av partiene prøvde gjennom debatten å posisjonere både seg selv og andre partier i forhold 

til hverandre gjennom å plassere eller stemple både motstandernes og egne meninger. 

Komitéleder Helland (Sp) plassert i debattens første innlegg Ap, Høyre og KrF sammen, SV i 

en mellomposisjon, og Senterpartiet som partiet med et lavere vekstmål enn de andre.185 Målet 

kan ha vært å fremstille sitt parti som det mest miljøvennlige. Dette kan også forstås som et 

forsøk på å skape avstand til radikale SV. Det er rimelig å anta at Sp først og fremst ville 

fremheve egen politikk, men dette skjedde på samme tid som pågående interne debatter i årene 

etter EF-avstemmingen om partiets posisjon i partifloraen. Flere i partiet var bekymret for at 

man kunne bli tett assosiert med venstresiden etter EF-kampen, samtidig som det var store 

debatter i Sp om forholdet til og et mulig regjeringssamarbeid med Høyre.186 

Uten merknader, og med kun ett debattinnlegg hver, er ikke det splittede Venstres betydning i 

behandlingen av denne energimeldingen omfattende. Mens Venstre la seg på samme linje som 

Sp, støttet Det Nye Folkepartiet (DNF) flertallet. Venstres eneste representant i debatten støttet 

mindretallet på alle sentrale punkter, også i argumentasjon, og uttalte at også de ønsket et 

samfunn basert på en likevektsøkonomi.187 DNFs eneste taler mente derimot at 

likevektstankegangen var tåkeprat, ville ha raskere fremdrift i planene om atomkraft, og skilte 

dermed lag med resten av sentrum.188 Venstre er viet plass i litteraturen som et av de tydeligste 

miljøpartiene på 1970-tallet. I behandlingen av denne saken i Stortinget var imidlertid Venstres 

posisjoner og meninger lite fremtredende, og deltagelse og påvirkning i den praktiske politikken 

redusert. 

 

 

                                                 
185 St. tid. (1974-75), s. 4123. 
186 Madsen, Motstraums, B. 2, s. 144-59. 
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Kristelig Folkepartis balansegang 

På tross av uenighetene i innstillingen finner man igjen en del av de andre sentrumspartienes 

argumentasjon hos Kristelig Folkeparti. KrF advarte mot å la økonomisk vekst føre til økt bruk 

av ikke-fornybare ressurser og økt materiell rikdom, la vekt på at økt velferd og trivsel ikke var 

betinget av økt forbruk, og presiserte Norges moralske forpliktelser i ressursspørsmål, spesielt 

overfor utviklingsland og verdens fattige.189 Partileder Kåre Kristiansen uttrykte skepsis mot 

fortsatt vekst i energiforbruket med at det førte til «sterkere skadevirkning av sosial og 

miljømessig art».190  Han mente man kunne risikere å belaste naturen slik at biologiske systemer 

ville bryte sammen. 

Elementer av KrF-politikerne argumentasjon var spesielle for partiet, knyttet til deres 

verdibakgrunn.191 De fremhevet det åndelige verdigrunnlaget som man bygde gode samfunn 

på. Menneskets forvalteransvar ble trukket frem, det ble poengtert at den økte velstanden og 

den materielle veksten ikke måtte ødelegge for andre gode verdier i menneskers liv, og det ble 

etterspurt nye holdninger til forbruk, spesielt blant unge.192 Kristne grunnverdier som 

nestekjærlighet var grunnlaget for samfunnsutviklingen partiet ønsket både for Norge og 

verden, og dermed også som underliggende premiss for energipolitikken.193 

Å forklare KrFs rolle og standpunkt i debatten er derimot utfordrende. KrF var til tider klart 

kritiske til Sp og mindretallet, og delte i det aller meste felles innstilling med Høyre og 

Arbeiderpartiet. Samtidig var partiets representanter opptatt av at sentrumspartiene egentlig 

ikke stod så langt fra hverandre. Forskjellene mellom fløyene ble virkelig uklare når KrFs 

representanter brøyt enigheten med Høyre og Arbeiderpartiet, og stemte for forslaget fremmet 

av Senterpartiet om å stabilisere energiforbruket innen 1990.194 KrFs stortingsgruppe hadde 

vedtatt et lignende standpunkt i sin behandling av stortingsmeldingen 11. mars, men det var 

først 29. april, dagen etter komitéinnstillingen og fraksjonsmerknadene var lagt frem, at 

stortingsgruppen vedtok støtte til Senterpartiets forslag.195 

                                                 
189 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 17-18. 
190 St. tid. (1974-75), s. 4182. 
191 Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk», s. 417-20. 
192 Se for eksempel innlegg fra Vigestad (KrF) og Westermoen (KrF): St. tid. (1974-75), s. 4142-44, 4171-4173. 
193 Innst. S. nr. 225 (1974-75), s. 17-18. 
194 St. tid. (1974-75), s. 4193-4194, 4214. 
195 STA, protokoll fra Kristelig Folkepartis gruppemøter datert 11. mars 1975 og 29. april 1975. 
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De andre fraksjonene kritiserte KrF for dette i debatten. Både Kåre Willoch (H) og Oddvar 

Nordli (Ap) mente KrF inntok motstridende standpunkter når de både støttet 

flertallsinnstillingen som sa at tallgrunnlaget ikke var godt nok for vedtak om stabilisering av 

energiforbruket, og samtidig stemte for Senterpartiets forslag om stabilisering innen 1990.196 

Samtidig kritiserte mindretallet KrFs balansegang og stilte spørsmål ved hva KrF egentlig 

mente. Etter denne kritikken følte partileder Kristiansen seg nødt til å gå opp på talerstolen for 

å presisere at han og nestleder Bondevik delte standpunkt.197  

Kritikk av KrF kom etter flere varierende uttalelser fra Stortingets talerstol. Representanten 

Westermoen tok et oppgjør med økologien og økofilosofien han mente Sp la til grunn, og 

Vigestad advarte mot at mindretallets vekstmål kunne sette arbeidsplasser og energitilgangen 

til viktige institusjoner i fare.198 Sistnevnte kalte forskjellen i måten flertallet og mindretallet 

ville styre samfunnsutviklingen for «fundamental», og kom med et retorisk spark til Sp og 

mindretallet ved å påpeke at nordmenn ikke kunne leve av å barbere hverandre.199 Samtlige av 

KrFs talere var kritiske til mindretallets tallgrunnlag og bruk av energistatistikk. 

Samtidig virker det som KrFs prøvde å skape et inntrykk av at deres egen posisjon egentlig var 

nærmere Senterpartiet enn innstillingen kunne gi inntrykk av. De fleste av KrFs representanter 

i debatten tok til orde for at de reelle meningsforskjellene ikke egentlig var så store. Nestleder 

Kjell Magne Bondevik sa rett ut at han ikke mente det var noen «avgjørende forskjell» mellom 

KrF, Senterpartiet og Venstre i denne saken.200 Både partileder Kåre Kristiansen, og tidligere 

leder og statsminister Lars Korvald, uttalte begge at de ikke så de prinsipielle forskjellene, og 

la vekt på enigheten og likhetene i sentrumspartienes posisjoner.201 Den prinsipielle enigheten 

med Sp ble også fremhevet i behandlingen av saken i KrFs stortingsgruppe.202 KrFs 

representanter la vekt på at både flertallet og mindretallet ønsket en tydelig reduksjon i veksten 

i energiforbruket, og uttrykte at selv om tallgrunnlagene var forskjellige så ville den praktiske 

konsekvensen av fraksjonenes målsettinger etter deres mening reelt sett være nesten identiske. 

I motsetning til de andre partiene hevdet KrF, i alle fall ved en del av representantene, at 

standpunktene i debatten var sammenlignbare. I løpet av debatten uttalte altså representanter 

                                                 
196 St. tid. (1974-75), s. 4195, 4209. 
197 St. tid. (1974-75), s. 4214. 
198 St. tid. (1974-75), s. 4142-44, 4171-4173. 
199 St. tid. (1974-75), s. 4142-44. 
200 St. tid. (1974-75), s. 4193. 
201 St. tid. (1974-75), s. 4181-4183, 4157-4159. 
202 STA, protokoll fra gruppemøtet i Kristelig Folkeparti datert 5. mars 1975. 
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for KrF at differansen mellom partiets eget standpunkt og resten av sentrum på én og samme 

tid både var fundamentalt forskjellig og uten prinsipielle forskjeller 

At KrFs posisjon kan virke uklar, og at partiet endret mening etter innstillingen var ferdigstilt, 

har bidratt til at enkelte fremstillinger i litteraturen er upresise. Yngve Nilsen plasserer KrF som 

en del av flertallet og forklarer at partiet støttet en årlig vekst på 3,35 prosent, men nevner ikke 

at partiet stemte med mindretallet om stabilisering.203 Roar Madsen omtaler partienes 

posisjoner på lignende vis i boken om Senterpartiets historie.204 Hallvard Notaker kommenterer 

at Senterpartiet markerte seg med sitt standpunkt om stabilisering av energiforbruket innen 

1990, men nevner ikke at KrF støttet samme forslag.205  

Vi kan konkludere med at det er utfordrende å skulle beskrive, og hvert fall kategorisere, KrFs 

posisjon og standpunkt i energidebatten i 1975. Ser man kun på merknadene fra KrFs 

medlemmer i industrikomiteen, så er partiet plassert som støttespillere til Arbeiderpartiet og 

Høyre. Leser man KrFs debattinnlegg separat fra flertallsinnstillingen, er det til tider vanskelig 

å skille partiet fra sine kolleger i sentrum. Dette viser et behov for å justere omtalen av KrFs 

posisjoner i energidebatten og at skillet mellom sentrumspartiene ikke var så tydelig som 

enkelte fremstillinger skal ha det til.  

Konklusjon: Et vendepunkt for norsk energipolitikk  

Kanskje tenkte Einar Førde (Ap) på kritikken han fikk av egne partifeller i 1971 da han i 1975 

påpekte at det hadde skjedd en utvikling i norsk energidebatt der alle på Stortinget nå 

tilsynelatende var enige om å spare energi, stabilisere energiforbruket, samt at man var gått bort 

fra den mest optimistiske troen på sammenhengen mellom vekst i energiforbruket og vekst i 

økonomien.206 Konsensusen som hadde rådet i norsk energipolitikk ble brutt mellom 1971 og 

1975, både på områdene Førde påpekte, og på flere andre felt. Sentrumspartiene hadde en 

sentral rolle i dette bruddet, og deres miljø- og ressurspolitikk gir oss ytterligere innsikt i hva 

endringene skyldtes og inneholdt. 

Gjennomgangen av energimeldingene viser endringer i sentrumspartienes standpunkt, 

argumentasjon og forståelse av situasjonen for natur og miljø. Selv om partiene ikke hadde 

                                                 
203 Nilsen, «En felles plattform?», s. 61. 
204 Madsen, Motstraums, B. 2, s. 218. 
205 Notaker, Høyres historie 1975-2005, s. 59. 
206 St. tid. (1974-75), s. 4207. 
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felles standpunkt i 1975, tok alle sentrumspartiene steg i mer miljørettet retning i løpet av 

perioden. Det har som nevnt blitt slått fast av andre at økologien slo inn i partiprogrammene 

rundt 1973. Mens det er vanskelig å finne tydelige spor av et økologisk vendepunkt ved debatten 

i 1971, var det i 1975 flere tegn på at norsk miljø- og energipolitikk var endret. Dette gjelder 

for sentrumspartiene, og det gjelder for partiene på Stortinget generelt. Dette vises i partienes 

syn på veksten i energiproduksjonen, deres holdninger til ulike energikilder og deres holdninger 

til prognosene for Norges energifremtid. Den nye forståelsen av miljø- og ressursutfordringene 

som partiene la til grunn var en viktig faktor i sentrumspartienes politikkutvikling og er viktig 

for å forstå sentrumspartienes standpunkt i perioden. 

Energidebattene på 1970-tallet er som vi har sett brukt av flere historikere for å beskrive eller 

plassere sentrumspartienes miljøpolitikk. Denne omtalen bør nyanseres. Gjennomgangen av 

energimeldingene viser for det første at Senterpartiet hadde en rolle som pådriver for lavere 

vekst i energiproduksjonen og som forkjempere for likevektssamfunnet. Partiet var også, 

kanskje sammen med SV, det tydeligste opposisjonspartiet til regjeringen og flertallet. For det 

andre er det påtagelig hvor lite fremtredende Venstre og DNF er i stortingsbehandlingen av 

energimeldingen i 1975. Partienes innvirkning og deltakelse i disse sakene fremstår redusert.  

For det tredje er ikke KrFs posisjon i den siste av de omtalte stortingsbehandlingene så tydelig 

som enkelte historikere har antatt, spesielt når det kommer til målet om stabilisering av 

energiproduksjonen. Dette skyldes trolig at partiet uttrykte andre og supplerende holdninger i 

debatten enn det som kom frem i fellesmerknaden med Arbeiderpartiet og Høyre, men også at 

KrFs balansegang i energidebatten er utfordrende å beskrive. Gjennomgangen av debatten i 

Stortinget viser dermed at avstanden mellom sentrumspartiene ikke var så stor som tidligere 

beskrevet. Energidebattene på 1970-tallet viser også at partipolitikk ikke skjer i et vakuum, og 

at miljøspørsmål ikke kan sees separat fra andre saker eller partienes strategiske hensyn. Både 

KrFs og Sps representanter var opptatt av deres egne posisjoner i forhold til andre partier, noe 

som ser ut til å ha påvirket partienes posisjoner. 
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3 Ressursmeldingen, 1976 
 

«Vi begynner etter hvert å nå grensen for den pris vi er villige til å betale for et høyt 

bruttonasjonalprodukt i et samfunn hvor de elementære menneskelige materielle behov allerede 

er sikret».207 

-  Erland Steenberg, Stortingsrepresentant for Senterpartiet. 

 

I behandlingen av ressursmeldingen i 1976 fremmet sentrumspartiene et overordnet syn om en 

samfunnsutvikling basert på lavere ressursbruk og lavere økonomisk vekst. Partiene 

argumenterte for en kursendring der andre verdier enn de materielle skulle få en mer 

fremtredende rolle i det norske samfunnet. Miljø- og ressursargumenter stod sentralt i 

sentrumspartienes begrunnelse for en slik omlegging, selv om vekstkritikken var bredere anlagt. 

Senterpartiets (Sp) og Kristelig Folkepartis (KrF) motparter i debatten var hovedsakelig 

Arbeiderpartiet (Ap) og Høyre, på tross av sentrumspartienes pågående sonderinger om 

regjeringssamarbeid med Høyre. Partiene som i størst grad ønsket stø kurs, argumenterte for at 

miljøet likevel kunne bevares – at vekst og vern gikk sammen. Sentrumspartiene mente 

samfunnsutviklingen som stortingsmeldingen la opp til potensielt var naturødeleggende.  

Samtidig var dette en omfattende debatt om de store linjene i norsk politikk og 

samfunnsutvikling der mange temaer og saksfelt langt utover miljø- og ressurspolitikk ble 

diskutert. I stortingsbehandlingen finner vi en tendens til at partiene inkorporerte 

miljøpolitikken i eksisterende standpunkt og brukte den nye miljø- og ressursargumentasjonen 

for å fremme allerede eksisterende posisjoner og visjoner for samfunnsutviklingen. 

I dette kapittelet vil jeg vurdere sentrumspartienes politikk i møte med en ny ressurssituasjon 

for Norge og for verden gjennom behandlingen i Stortinget av stortingsmeldingen om 

Naturressurser og økonomisk utvikling, den såkalte ressursmeldingen.208 Ressursmeldingen ble 

avgitt av Brattelis arbeiderpartiregjering i 1975 og debattert under Nordlis 

arbeiderpartiregjering i 1976. Det var første gang Stortinget fikk fremlagt og debatterte en 

                                                 
207 St. tid. (1975-76), s. 2865. 
208 St. meld. nr. 50 (1974-75). Naturressurser og økonomisk utvikling. 
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helhetlig ressurspolitikk i et slik omfang, og flere av temaene var ikke tidligere drøftet i en 

samlet behandling.209 Meldingen var basert på en utredning skrevet av en ekspertgruppe, kalt 

Ressursgruppen av 1974 (heretter omtalt som Ressursgruppen) nedsatt av regjeringen 

Bratteli.210 Riktignok satte også regjeringen Borten i sin tid ned et ressursutvalg, men 

rapportene dette utvalget utarbeidet dannet ikke grunnlaget for noen stortingsbehandling.211  

Som omtalt i både kapittel 1 og 2 gjør splittelsen av Venstre at partiets betydning i 

stortingsbehandlingene blir redusert. Uten merknader og med få debattinnlegg hver er 

kildegrunnlaget for både Venstre og Det Nye Folkepartiet (DNF) lite. I deler av kapittelet er 

derfor KrF og Sp mer omtalt.  

I dette kapittelet vil jeg vurdere hva som skjer når bekymringene for miljø- og ressurskrise skal 

festes til papiret som partipolitikk i Stortinget. Mens fokuset i forrige kapittel var på 

energipolitikk og vekstnivået i energiforbruket, heves blikket til å omhandle flere saksfelt og 

en bredere debatt om vekstens rolle i samfunnsutviklingen. I dette kapittelet dokumenteres først 

hvordan partiene oppfattet landets og verdens endrede ressurssituasjon i 1975-1976. Deretter 

vurderer jeg hvordan sentrumspartiene svarte på nye utfordringer, og viser hvordan partiene 

gjorde økonomisk vekst til det sentrale spørsmålet, både i et internasjonalt og nasjonalt 

perspektiv. Dette danner så grunnlaget for å vurdere sentrumspartienes miljø- og 

ressurspolitikk. Avslutningsvis vil jeg se på hvordan denne ble formet i møte med andre 

politiske saker og de partipolitiske realitetene i perioden.  

Den globale ressurssituasjonen var en ny utfordring 

Arbeidet i Ressursgruppen, utarbeidelsen av stortingsmeldingen og debatten i Stortinget må 

forstås i sammenheng med en rekke hendelser i norsk og internasjonal politikk (se kapittel 1). 

I innledningen til stortingsmeldingen ble den internasjonale oljekrisen i 1973, med påfølgende 

økonomiske nedgangstider, trukket frem som en vekker for forståelsen av verdens sårbare 

                                                 
209 Innst. S. nr. 195 (1975-76) Innstilling fra den forsterkede finanskomité om naturressurser og økonomisk 
utvikling, s. 1; St. tid. (1975-76), s. 2819. 
210 NOU 1974:55: Norges ressurssituasjon i global sammenheng, «Forord». 
211 Ressursutvalget nedsatt av regjeringen Borten i 1968 leverte i alt tre innstillinger om Norges ressurssituasjon i 
perioden 1969 til 1971. Den tredje innstillingen var særskilt vedlegg til St. meld. 27 (1971-72) som NOU 1972: 
1, men innstillingene gikk i all hovedsak på siden av meldingens tema: St. meld. 27 (1971-72) Om 
regionalpolitikken og lands- og landsdelsplanleggingen, «kapittel 1: Innledning»; Trygve Haugeland og  Birger 
Rasmussen, Bruken av Norges naturressurser: prinsipper, krefter, problemer, retningslinjer : Norge gjennom 10 
000 år : utredning nr 3  (Oslo: Universitetsforlaget, 1972), "Til Statsministeren".  
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ressurssituasjon.212 Stortingsmeldingen slo videre fast at forståelsen av, og kunnskapen om, 

grensene for verdens ressursbruk nå var større. Målet med Ressursgruppens utredning og den 

påfølgende Stortingsmeldingen var å få ytterligere klarhet i den norske ressurssituasjonen. 

Partiene på Stortinget var enige om flere av premissene for ressurspolitikken og om deler av 

situasjonsbeskrivelsen. Analyser av partiprogrammene fra 1973 viser at samtlige partier på 

Stortinget var kritiske til et ensidig fokus på økonomisk vekst.213 Dette var også tilfellet i 

ressursdebatten. Heller ikke de store partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, mente utviklingen 

kunne skride frem som før. Alle partiene i finanskomiteen, unntatt Anders Langes Parti (ALP), 

stod bak flertallsmerknadene i innstillingen som slo fast at verden egentlig hadde tilstrekkelig 

med ressurser. Spørsmålet var hvordan ressursene skulle kunne fordels jevnere globalt, mellom 

fattig og rik, på en måte som ikke forringet miljøet.214 Partiene var enige om at situasjonen var 

urovekkende når det gjaldt mat og matproduksjon, spesielt med en stadig voksende befolkning. 

Det var i tillegg enighet om at den økte ressursbruken og utnyttelsen av råvarer hadde negativ 

effekt på natur og miljø, spesielt ferskvann og jordsmonn. Som vi skal komme tilbake til, 

advarte også stortingsflertallet mot den materielle vekstens påvirkning på menneskers liv, ikke 

bare på det økologiske livsgrunnlaget, men også mot den negative helsemessige og sosiale 

virkningen.  Flertallet slo fast at «Øket materiell vekst synes å trekke med seg ulike ulemper 

for en fullgod tilværelse».215 Partiene fant derfor sammen i at rike land måtte bremse sin 

ressursbruk og økonomisere med ikke-fornybare ressurser. 

Sentrumspartiene støttet altså i stor grad Arbeiderparti-regjeringens beskrivelse av verdens 

ressurssituasjon, men de delte ikke syn på veien videre for samfunnsutviklingen og økonomien. 

Egil Aarvik fra KrF uttalte at jorda hadde nok ressurser til å dekke behovene, men mente det 

likevel ikke var «nok til å dekke alle menneskers krav og begjær».216 Saksordfører Bjarne Mørk 

Eidem fra Arbeiderpartiet fremholdt at kanskje bortsett fra mat, hadde verden nok ressurser, 

men global fordeling tilsa å sette bremsene på i rike land.217 Ser man på disse to utsagnene, som 

begge er representative for sine respektive partier, fremstår ikke forskjellene i standpunkt som 

                                                 
212 St. meld. nr. 50 (1974-75), s. 4-5. 
213 Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk», s. 419. 
214 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 5. 
215 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 5. 
216 St. tid. (1975-76), s. 2878. 
217 St. tid. (1975-76), s. 2819-2824. 
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store. Nesten alle partiene var enige om at norsk ressursforbruk måtte modereres. Så hvor lå 

uenigheten?  

Uenigheten handlet om hvor raskt og hvor drastisk partiene ville gå til verks for å omstille det 

norske samfunnet til den nye ressurssituasjonen, og spesielt hvilke vekstnivå man burde sikte 

mot i forskjellige deler av norsk økonomi. I tillegg var partiene splittet i spørsmålet om hva et 

samlet globalt ansvar for ressursene ville si for norsk ressurspolitikk, og i hvilken grad tiltak og 

moderasjon i Norge ville ha effekt. Kjernen, og en avgjørende problemstilling for politikerne, 

var derfor om, og i så fall hvordan, man skulle få til en fortsatt økning i norsk velstand i vid 

forstand, og samtidig heve verdens verst stilte ut av fattigdom? 

I Stortingsmeldingen og i innstillingen slo Brattelis arbeiderpartiregjering fast at 

ressurssituasjonen alene ikke var grunn nok til å redusere takten i den norske økonomien.218 

Regjeringen skrev at mangel på råvarer i seg selv ikke var utfordringen, og trolig heller ikke 

ville bli det. Problemet var heller hvordan råvarer og andre ressurser skulle fordeles for å få 

verdens fattige ut av nøden. Regjeringen mente det teknisk sett ikke var behov for en 

retningsforandring, og konkluderte: 

«Ressursgruppens rapport gir ikke grunnlag for å anta at det foreligger noen motsetning 

mellom Norges ressursbruk og den som fortoner seg ansvarlig i internasjonal sammenheng, 

men rapporten legger vekt på at det på nesten alle områder gis begrensinger eller foreligger 

hensyn som setter grenser for de nåværende utviklingstendenser».219  

Dette skulle bli et sentralt punkt i debatten.  

Sentrumspartiene var nemlig tydelige motstandere av regjeringens konklusjon om 

ressursbruken. Regjeringens påstand om at norsk ressursbruk var forsvarlig ble flere ganger 

påtalt fra talerstolen. Sentrumspartiene mente verdens ressurssituasjon tvert imot tilsa at 

endringer i norsk samfunnsutvikling var helt nødvendig. Sammen med Sosialistisk Venstreparti 

(SV) argumenterte partiene for at verdens ressurssituasjon måtte få større konsekvenser for 

norsk økonomi og norsk samfunnsutvikling enn stortingsmeldingen la opp til. Senterpartiets 

hovedtaler, Johan Østby, mente regjeringens formulering viste at den ikke var moden til å styre 

landet i en så avgjørende periode for nasjonens og verdens utvikling som man nå var inne i.220 

                                                 
218 St. meld. nr. 50 (1974-75), s. 15-21; Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 4. 
219 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 4. 
220 St. tid. (1975-76), s. 2832-2834. 
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Østby mente regjeringens påstand om at den norske ressursbruken var forsvarlig, måtte bety én 

av to ting: enten en kynisk holdning om at Norge kunne avstå fra å hjelpe verdens fattige, eller 

at regjeringen ønsket å heve hele verdens befolkning opp på norsk forbruksnivå, noe som igjen 

ville bety en global ressurskatastrofe. Hovedtalerne fra KrF og Venstre rettet også kritikk mot 

regjeringens holdning, og uttalte at de ikke kunne godta et slikt premiss.221 For sentrumspartiene 

var det avgjørende å sette i gang nye tiltak i Norge og endre retning for landets utvikling. 

Sentrums løsning var lavere vekst 

Også i denne stortingsbehandlingen var et av de mest debatterte temaene vekstnivået. Som 

andre også har pekt på gikk skillene i debatten om vekst i ressursmeldingen i all hovedsak 

mellom de to store partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, og de mindre partiene.222 Som statsviter 

Bernt Aardal skriver, la meldingen til grunn at fortsatt høy økonomisk vekst og miljøvern kunne 

gå sammen.223 I innledningen til ressursmeldingen, som Aardal også viser til, skrev regjeringen 

blant annet: «En del av ulempene som har fulgt med den økonomiske vekst, skyldes at det inntil 

nylig bare i forholdsvis liten grad har vært forsøkt å unngå dem».224 Arbeiderpartiet og Høyre 

ville  derfor, med noen forbehold, fortsatt ha høy vekst i norsk økonomi. 

Anklagen mot regjeringen var at de med sitt syn på veksten ikke tok konsekvensen av 

problemene de selv hadde identifisert. Stortingsmeldingen trakk fremhevet betydningsfulle 

miljø- og ressursutfordringer, men regjeringens vekstpolitikk ville ikke løse problemene, mente 

sentrumspartiene. Flere senterpartipolitikere gikk hardt ut, mente regjeringens fremlegg ikke 

representerte noe reelt skifte i den økonomiske politikken, at det ble presentert få nye tiltak, og 

at regjeringens snakk om moderasjon primært var retorisk.225 KrFs representanter fremførte den 

samme typen kritikk av regjeringen. «Mens graset gror, dør kua!», sa tidligere statsminister 

Lars Korvald og anklaget regjeringen for å skyve problemene ut i tid.226 Han mente 

Arbeiderpartiet ikke fulgte opp det som i utgangspunktet var gode intensjoner i meldingen med 

tilsvarende målsettinger for den økonomiske utviklingen. 

                                                 
221 Se innlegg fra Jens P. Flå (KrF) og Hans Rossbach (V): St. tid. (1975-76), s. 2839-2842, 2861-2863. 
222 Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 32. 
223 Aardal, «Energi og miljø», s. 23-24. 
224 St. meld. nr. 50 (1974-75), s. 31. 
225 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 30; Se også innlegg fra Østby, Steenberg og Vikan: St. tid. (1975-76), s. 2832-
2833, 2865-2866, 2849-2850. 
226 St. tid. (1975-76), s. 2852. 
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Sentrumspartienes løsninger og forslag til tiltak varierte, men de var alle enige om 

nødvendigheten av en omlegging av norsk økonomisk politikk med lavere eller moderat vekst. 

Problemene veksten hadde skapt kunne ikke løses med mer vekst, var partienes tese. 

Sammenlignet med utviklingen slik stortingsmeldingene skisserte den frem mot 1980 og år 

2000 ønsket sentrumspartiene lavere tempo i norsk økonomi. Partiene ønsket lavere økonomisk 

vekst målt i bruttonasjonalprodukt (BNP), lavere vekst i det private forbruket, lavere tempo i 

oljeproduksjon, mindre uttak av sårbare ressurser og lavere vekst i energiforbruket.227 KrF 

ønsket også en utflating av veksten i realinntekten.228 Partiene hadde ikke nødvendigvis samme 

standpunkt eller mål for hver av disse indikatorene. Senterpartiet gikk noe lenger enn KrF, og 

ønsket hurtigere nedgang i veksten på flere områder.229 Tendensen i sentrumspartienes forslag 

var likevel den samme: Det var på tide å sette bremsene på i norsk økonomi og tenke annerledes 

om norsk ressursbruk.  

I sin bok om miljøvernets historie, er forfatter Bredo Berntsen både selv kritisk til 

Ressursgruppens rapport og til stortingsmeldingen, og han trekker frem eksempler på samtidig 

kritikk fra miljøvernere. Berntsen skriver at dokumentene var uten økologisk innsikt og stod 

for en «konvensjonell vekstfilosofi».230 Han viser også til boken Vekst og ressurser laget som 

en motmelding til ressursgruppen og stortingsmeldingen i 1976, redigert av professor i 

statsvitenskap Thomas Christian Wyller og hans kone Kari Bruun Wyller, som omtalte 

ressursmeldingen som et «forsøk på å legitimere en tankegang om tradisjonell økonomisk 

vekst».231 Sentrumspartiene fremførte til en viss grad en lignende kritikk.  

Ingen av sentrumspartiene gikk inn for nullvekst som mål for norsk økonomi. Komitéformann 

Arne Nilsen fra Arbeiderpartiet trakk det frem som positivt at ingen partier gikk inn for å stanse 

veksten. Han uttrykte glede over anerkjennelsen av at en viss økonomisk vekst fortsatt ville 

være nødvendig, selv om partiene var uenige om nivået.232 Arbeiderpartirepresentanten snakket 

riktignok om komitéinnstillingen, der Venstre ikke var representert, men uttalelsene hans kan 

                                                 
227 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 30-34. 
228 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 32-34; St. tid. (1975-76), s. 2841. 
229 Senterpartiet ønsket blant annet meldingens laveste vekstalternativ for BNP (2,6 % pr. år) og oljeutvinning. 
KrF mente også det høyeste alternativet med vekst på 6 % i BNP var for høyt, men spesifiserte ikke ønsket nivå. 
KrF ønsket en moderat takt for petroleumsutvinning og ville ikke ta stilling til utvinningstakten i Nordsjøen etter 
1980, men uttalte at det høyeste tempoalternativet var uaktuelt. Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 30-34. 
230 Berntsen, Grønne linjer, s. 234-35. 
231 Ibid., s. 235; Kari Bruun Wyller og  Thomas Chr Wyller, red. Vekst og ressurser, vol. 2, Motforestillinger 
(Oslo: Gyldendal, 1976). 
232 St. tid. (1975-76), s. 2830-32. 
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ha oversett at Venstres representant fortsatt snakket varmt om å utvikle en likevektsøkonomi.233 

En slik økonomisk tankegang betydde ikke nødvendigvis null økonomisk vekst, men Venstre 

gikk inn for et økonomisk system der man først bestemte den optimale bruken av ressurser, før 

man så satt levestandard og økonomiske mål etter dette nivået. Mens de andre sentrumspartiene 

kun ønsket lavere tempo innen det samme økonomiske systemet, gikk Venstre inn for en 

markert annen måte å planlegge og utvikle ressursbruken og økonomien. Det ville i så fall vært 

et brudd med konvensjonell vekstfilosofi.  

En omfattende vekstkritikk: Vekstens effekt i Verden 

Sentrumspartienes kritikk av den fortsatt høye økonomiske veksten var bredt anlagt, og hadde 

flere sammenfallende og kryssende spor. Den ene hovedkategorien av argumenter var knyttet 

til den globale situasjonen, og spesielt til verdens fattige. Det var enighet på Stortinget om målet 

om å bedre fordelingen av verdens ressurser og samtidig heve utviklingsland og deres 

befolkning ut av permanent fattigdom.234 Bare dager i forveien hadde Stortinget debattert norsk 

bistand til u-land.235 Kanskje nettopp derfor var Norges påvirkning på, og bidrag til, fattige land 

et stadig tilbakevendende tema i ressursdebatten. 

Ser man på helheten i debatten utmerker KrF seg som et parti som særlig la vekt på situasjonen 

for verdens fattige. Sentrumspartiene argumenterte som nevnt for at nordmenn måtte bremse 

ressursbruken slik at ressursene heller kunne brukes av andre. Hvis verden ville unngå en miljø- 

og ressurskrise, kunne ikke løsningen på fattigdomsproblemet innebære fortsatt høy ressursbruk 

i rike land og enda høyere vekst i ressursbruken i utviklingsland, argumenterte representanter 

for sentrumspartiene.236 Verdens ressurser ville ikke strekke til, advarte de. KrF la mye tyngde 

bak målet om en rettferdig fordeling. Støtte til fattige var fremtredende i deres argumentasjon 

generelt, og når det kom til konkrete tiltak som reduksjon i realinntekten i Norge eller forslaget 

om at en større andel av de kommende oljeinntektene burde overføres til fattige land.237 KrF 

viste i sin særmerknad til behandlingen av petroleumsmeldingen i 1974, der partiet vakte 

                                                 
233 St. tid. (1975-76), s. 2861-64. 
234 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 2. 
235 Stortingsmelding nr. 94 (1974-75). Norges økonomiske samkvem med utviklingslandene, ble debattert 23. 
mars, to dager før stortingsdebatten om ressursmeldingen: St. tid. (1975-76), s. 2732-2800. 
236 St. tid. (1975-76), s. 2832-2833, 2851-53. 
237 Se KrFs hovedtaler Jens P. Flås omtale av disse forslagene: St. tid. (1975-76), s. 2839-2842. 
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oppsikt ved å uttale at de ikke kunne akseptere at oljepengene bare skulle brukes på å øke 

nordmenns levekår.238 KrF mente det var rike nasjoners plikt å fordele godene. 

Ett utviklingstrekk i fattige land bekymret stortingspolitikere fra alle partier, nemlig 

befolkningsveksten. Representanter fra en rekke partier, inkludert Høyre og Arbeiderpartiet, 

omtalte befolkningsveksten som det mest alvorlige problemet verden stod overfor, og en 

utfordring det var helt avgjørende å løse.239 To aspekter gjorde befolkningsveksten relevant for 

ressursdebatten: For det første ville en stadig økende befolkning kreve stadig mer ressurser. 

Spesielt tilgangen på mat, en ressurs stortingsmeldingen identifiserte som allerede begrenset og 

mangelfull, bekymret norske politikere.240 Skulle verden unngå ressurskrise var det derfor 

nødvendig å holde befolkningsveksten på et passende nivå. For det andre var FN kommet frem 

til at fattigdom i seg selv var en viktig årsak til stadig økende befolkning.241 Ble befolkningen i 

u-land løftet ut av fattigdom, ville befolkningsveksten trolig dempes. For enkelte partier ble 

dermed fattigdomsbekjempelse, verdens ressursproblemer og begrenset økonomisk vekst 

knyttet sammen. 

Debatten om lavere befolkningsvekst handlet også om befolkningsutviklingen i Norge. 

Finansministeren uttalte at dette var første gang det ble lagt til rette for en debatt om en helhetlig 

norsk befolkningspolitikk i Stortinget.242 De ikke-sosialistiske partiene uttrykte bekymring for 

befolkningsutviklingen i Norge, og ønsket sterkere fokus på å forhindre problemene som kunne 

oppstå ved fortsatt synkende fødselstall.243 Flertallet, alle utenom ALP, anerkjente at 

overbefolkningen kunne ha konsekvenser for norsk befolkningspolitikk og ønsket derfor 

utredet hva som var Norges optimale folketall.244 Planlegging av befolkningspolitikken, 

inkludert innvandringspolitikken, skulle skje deretter.  

En fullstendig redegjørelse for diskusjonen om befolkningspolitikk og u-hjelp er det ikke rom 

for her. Et poeng som historikere har pekt på, er at norsk utviklings- og bistandspolitikk ikke 

var fristilt fra innenrikspolitiske spørsmål og partienes verdigrunnlag, og at dette ikke var første 

gang befolkningsutvikling og familieplanlegging var en del av en stortingsdebatt om Norges 

                                                 
238 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 34; Innst. S. nr. 275. (1973—74) Innstilling fra finanskomitéen om 
petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn, s. 19-21; Solhjell, Tru og makt, s. 330-31. 
239 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 7-8; St. tid. (1975-76), s. 2826-2828, 2894-2896. 
240 St. meld. nr. 50 (1974-75), kapittel 2: «Naturressurser» og kapittel 4: «Befolkningsutvikling»; Se saksordfører 
Eidems (Ap) fremlegg av innstillingen: St. tid. (1975-76), s. 2819-2824. 
241 St. tid. (1975-76), s. 2820-2821. 
242 St. tid. (1975-76), s. 2842-2844. 
243 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 24-26; St. tid. (1975-76), s. 2846-2847. 
244 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 8. 
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bidrag til fattige land.245 Det er i den sammenheng verdt å merke seg at enkelte partier i denne 

debatten gikk aktivt inn for å redusere befolkningsveksten i verden, og av ressurshensyn spesielt 

i fattige land, men ønsket tiltak for å sikre økende befolkning i Norge.  

Det var unison enighet om at flere av utfordringene stortingsmeldingen tok opp måtte løses 

internasjonalt. Internasjonalt samarbeid ble ønsket velkommen, og det ble trukket frem at 

forholdene mellom nasjonene nå var så sammenvevd at internasjonale fellesskapsløsninger var 

nødvendig. Flere initiativ ble nevnt, og det ble stilt forventninger og uttrykt støtte fra alle partier 

til flere prosesser i FN-regi, blant annet forslaget om en ny økonomisk verdensorden (NØV) 

som senere skulle til behandling i Stortinget.246  

Selv om det var enighet om internasjonalt samarbeid, var det stor uenighet om hvor stort Norges 

bidrag potensielt kunne være i globale ressurs- og fordelingsspørsmålene. Det er allerede 

beskrevet over hvordan partiene delte seg i troen på den internasjonale effekten av en redusert 

vekstrate i norsk økonomi. I tillegg ble det debattert om tiltak i Norge ville ha en målbar effekt 

hvis ikke tiltakene var en del av en koordinert internasjonal innsats. Saksordfører Eidem (Ap) 

mente Norges bidrag ville være begrenset om nordmenn var de eneste som vedtok en ansvarlig 

ressurspolitikk, mens sentrumspartiene ga utrykk for at dette ikke utelukket at tiltak i Norge 

kunne ha en betydelig effekt på egenhånd.247 Skillene gikk her i all hovedsak over samme akse 

som i debatten om vekst: Sentrumspartiene og SV uttrykte tydelig at Norges bidrag var viktig 

og nødvendig. Høyre og Arbeiderpartiet stilte spørsmål ved hvor effektivt norsk bidrag ville 

bli.  

En omfattende vekstkritikk: Vekstens effekt i Norge 

Argumenter og perspektiver fra et utelukkende innenrikspolitisk ståsted dannet også grunnlaget 

for sentrumspartienes vekstkritikk. Fortsatt høy vekst ville føre med seg en rekke negative 

                                                 
245 Sunniva Engh, «From northern feminists to southern women. Scandinavian population aid to India,» i The 
Aid rush : aid regimes in Northern Europe during the Cold War, red. Helge Pharo og  Monika Pohle Fraser 
(Oslo: Unipub, 2008); «Having it whose way and why : Norwegian aid to Indian family planning 1971-1995» 
(Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2001). 
246 NØV var et reformprogram for de økonomiske forbindelsene mellom industriland og utviklingsland. 
Reformkravene ble diskutert i FN-systemet, men aldri gjennomført, blant annet pga. manglende innrømmelser 
fra rike land: Sunniva Engh og  Hanne Hagtvedt Vik, «Utviklingshjelp - idealisme og stormaktspolitikk,» i Krig 
og fred i det lange 20. århundre, red. Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes, og  Hanne Hagtvedt Vik (Oslo: 
Cappelen Damm akademisk, 2013). 
247 St. tid. (1975-76), s. 2819, 2839-2842. 
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konsekvenser for det norske samfunnet, mente sentrumspartiene.248  Spesielt Senterpartiet 

understreket at gode samfunn ikke lenger ble kjennetegnet ved og skapt av materiell vekst. 

Partiets representanter trakk blant annet frem som negativt de raske omstillingene folk 

opplevde, sentraliseringen av samfunnet, arbeidstakere som forlot viktige næringer for å søke 

jobb i kapitalsterke sektorer og bosetningsproblemer distriktene.249 Veksten hadde lagt til rette 

for en utvikling der det å jobbe med og forvalte naturressurser ikke lenger var bra nok, mente 

Johan A. Vikan (Sp), og både han og resten av partiet ønsket en omlegging i jordbrukspolitikken 

– noe som også ville bidra positivt i ressursøyemed ved å øke norsk selvforsyning.250 KrF la 

større vekt på at fortsatt satsing på materielle goder og høyt forbruk ikke nødvendigvis bidro til 

bedre liv og trivsel for befolkningen, og kunne bringe med seg sosiale og helsemessige 

problemer.251 Det var andre verdier som sikret gode liv, og et fortsatt høyt materielt fokus kunne 

komme i veien for dette. 

Den hardeste konflikten i denne delen av debatten, kom imidlertid av Senterpartiets påstand om 

at økt vekst potensielt kunne føre til økt arbeidsledighet, et synspunkt også KrF-politikere 

fremførte.252 Som nevnt i både kapittel 1 og 2 var rasjonalisering og sammenhengen mellom 

økonomisk vekst og arbeidsplasser et spørsmål som opptok flere i perioden, både i Norge og 

internasjonalt.253 Senterpartiet fant det usikkert om veksten på lang sikt kunne sikre 

sysselsetting og sikre velferdsstatens grunnlag. Partiet påpekte en tendens til at mer kapital ble 

brukt, men at investeringer reduserte behovet for arbeidskraft. En fabrikk kunne ha investert i 

en ny maskin som gjorde arbeidstagere overflødige. På den måten økte investeringer og BNP, 

mens færre fikk arbeid. «Økonomisk vekst og stor arbeidsløshet kan lett bli parhester i den 

økonomiske utviklingen», advarte Senterpartiet.254 Arbeiderparti-regjeringen og partiets 

stortingsrepresentanter, med finansminister Per Kleppe og tidligere statsminister Trygve 

Bratteli i spissen, mente fortsatt økonomisk vekst og fortsatt produksjonsvekst var helt 

nødvendig for å opprettholde sysselsetting og skape nye arbeidsplasser, selv om de også 

                                                 
248 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 30-34. 
249 St. tid. (1975-76), s. 2832-2835, 2849-2850, 2865-2866, 2876-2877. 
250 St. tid. (1975-76), s. 2849-2850. 
251 Se partiets merknad til innstilling og innlegg fra representanten Vågsnes: Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 32-34; 
St. tid. (1975-76), s. 2894-2895. 
252 St. tid. (1975-76), s. 2851-2853. 
253 Sejersted, Sosialdemokratiets tidsalder, D. 2, s. 367-68; Judt, Postwar: a history of Europe since 1945, s. 
453-64. 
254 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 31. 
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anerkjente at enkelte sektorer kunne oppleve lavere sysselsetting.255 Disse nedlagte jobbene 

kunne så frigjøre arbeidskraft til bruk i andre sektorer.  

Sterkt materielt fokus i befolkningen og høyt privat forbruk ble sett på som noe som kunne føre 

til unødvendig bruk av ressurser, men også som et potensielt sosialt problem. Finanskomiteen 

stilte spørsmål ved om det materielle forbruket kunne ha sosiale og helsemessige konsekvenser 

utover det miljømessige.256 Spesielt KrF var bekymret for at det materielle fokuset kunne føre 

til rotløshet i befolkningen. Partiet ønsket en holdningsendring som kunne bidra til mer 

meningsfulle liv og bedre samfunn.257 Felles for mange politikere var at de ville ha 

befolkningens fokus over fra forbruk og materielle goder til andre verdier i livet og i samfunnet. 

Denne endrede forbrukstankegangen kan skyldes at Norge hadde opplevd en omfattende 

ressurskrise kort tid før. Den internasjonale oljekrisen og de påfølgende økonomiske 

nedgangstidene var som nevnt en del av begrunnelsen for utarbeidelsen av ressursmeldingen, 

og ble flere ganger trukket frem underveis i debatten. Flertallet bemerket at heller enn generelle 

ressurs- og råvareproblemer i fremtiden, var akutte og konkrete kriser et mer sannsynlig og 

alvorlig problem for nasjonen.258 Dette kan ha bidratt til økt bevissthet rundt beredskap og 

nødvendigheten av et mer hensiktsmessig forbruk og mindre sløsing. 

Naturgrunnlaget stod sentralt for sentrum 

I begrunnelsen for et lavere vekstnivå var hensynet til naturen og grunnlaget for en fortsatt 

høsting av naturressursene vesentlig. I debatten utalte sentrumspartiene at mennesket hadde vist 

manglende respekt for naturen, og at verden stod i fare for å utarme og gjøre uopprettelig skade 

på livsgrunnlaget hvis ressurspolitikken fortsatte slik som før.259 Gjennomgående i merknadene 

og i representantenes innlegg tok sentrumspartiene til orde for en kursendring for å verne om 

natur og miljø. Både Senterpartiet og KrF trakk frem at det lå i deres fundament som partier å 

jobbe for en politikk som bevarte og forvaltet ressursene og livsgrunnlaget.260 Dette ble av flere 

også knyttet til hensynet til de kommende generasjoner, og hvilke muligheter etterkommerne 

                                                 
255 St. tid. (1975-76), s. 2842-2844, 2889-2890. 
256 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 5. 
257 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 32-34. 
258 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 3-5. 
259 Se innlegg av Jens P. Flå (KrF), Hans Rossbach (V) og Kåre Rønning (Sp): St. tid. (1975-76), s. 2839-2842; 
2861-2862; 2892-2894.  
260 Se innlegg av representantene Østby (Sp), Flå (KrF), Vikan (Sp) og Korvald (KrF): St. tid. (1975-76), s. 
2832-2833, 2839-2842, 2849-2853. 
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skulle ha til å utvikle samfunnet og unngå kriser. Partiene slo dermed fast at det var nødvendig 

med en omlegging av samfunnet for naturens egen del, for å hindre ytterligere unødvendig 

forurensing og skade, men også for å gi kommende generasjoner mulighet til å leve av og høste 

uunnværlige ressurser. 

Selv om sentrumspartiene generelt la stor vekt på natur og miljø, var ikke dette unikt. Også 

partiene som gikk inn for høyere vekstnivå for norsk økonomi, Arbeiderpartiet og Høyre, 

snakket om livsgrunnlaget, viktigheten av å bevare naturens produksjonsevne, og hva 

politikerne skulle overlate til senere generasjoner. 261 Regjeringen la i stortingsmeldingen frem 

en rekke tiltak for miljøet og naturen, og et eget kapittel i meldingen var viet temaet.262 Selv 

om argumentasjonen partiene benyttet hadde likehetstrekk, lå forskjellen også her i 

virkelighetsforståelse, spesielt hvor raskt politikerne måtte handle for å løse problemene.  

Et godt eksempel er Statsminister Odvar Nordlis bruk av bildet av menneskeheten som 

mannskapet på et romskip som må klare seg med ressursene som er ombord, et bilde som ble 

brukt av Ressursgruppen i deres utredning.263 Statsministeren hevdet mennesket på ingen måte 

var: «et forhåndsdømt mannskap på et romskip uten kontroll».264 KrFs Egil Aarvik mente 

derimot menneskeheten stod i fare for å bli det dersom kursen ikke ble endret.265 Dette viser 

igjen skillet mellom partiene som ville fortsette kursen og ville bevare miljøet gjennom fortsatt 

høy vekst i økonomien, og partiene som mente den høye veksten kunne ødelegge for 

naturgrunnlaget.  

Partienes syn på naturgrunnlaget kom også tydelig frem i deres omtale av ressursforvaltningen. 

Stortingsmeldingen kategoriserte tilgjengelige fysiske og biologiske ressurser som ikke-

fornybare, betinget fornybare og fornybare.266 Betinget fornybare ressurser var biologiske 

ressurser med potensiale til å være fornybare om de ble forvaltet forsvarlig, som for eksempel 

en fiskebestand. Stortingsmeldingen slo fast at alle ressursene, uavhengig av kategori, måtte 

forvaltes med større bevissthet enn menneskeheten hadde gjort tidligere. Spesielt tilgangen til 

                                                 
261 Se for eksempel innlegg fra saksordfører Eidem (Ap), miljøvernminister Brundtland (Ap) og representanten 
Buvik (H): St. tid. (1975-76), s. 2819-2824, 2866-68, 2826-2828. 
262 St. meld. nr. 50 (1974-75), kapittel 6: «Ressurs- og miljøvernpolitikk»; Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 11-14. 
263 NOU 1974:55, s. 25. Det språklige bildet av jorden som et romskip var ikke nytt. Det ble tatt i bruk i den 
internasjonale offentligheten allerede på midten av 1960-tallet. Peder Anker, «Buckminster Fuller as Captain of 
Spaceship Earth», Minerva: A Review of Science, Learning and Policy 45, no. 4 (2007). 
264 St. tid. (1975-76), s. 2851. 
265 St. tid. (1975-76), s. 2878-2880. 
266 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 2-3; St. meld. nr. 50 (1974-75). 
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og forvaltningen av energi- og matressurser ble trukket frem som avgjørende.267 KrF og 

Senterpartiet tok til orde for en rekke tiltak i ressursforvaltningen.268 Partiene ønsket å ta i bruk 

skatter og avgifter for å ta vare på ikke-fornybare og betinget fornybare ressurser, og 

argumenterte for bedre forvaltning og større måtehold for å bevare betingede ressurser som 

fiskebestandene i norske farvann. De ønsket også å legge til grunn prinsippet om at forurensere 

skulle betale kostnadene knyttet til miljø- og naturskader.  

Det som tydeligst skilte partiene var i hvilken grad de mente at norsk ressursbruk hadde 

betydning for den potensielle ressursbruken i andre land. Som sagt mente regjeringen at norsk 

ressursbruk i all hovedsak var ansvarlig i et globalt perspektiv, men sentrumspartiene var ikke 

enig i dette var tilfellet. Sentrum argumenterte for at det fantes en direkte kobling mellom norsk 

ressursbruk og fattige lands tilgjengelige ressurser.269 Enkelte ressurser som ikke ble brukt i 

Norge, kunne heller brukes til å hjelpe frem utvikling i vanskeligstilte land. Et eksempel på slik 

argumentasjon var behovet for å øke norsk matproduksjon. Ved å produsere mer mat i Norge 

kunne importen av mat og fôr reduseres, og dermed unngikk man å legge indirekte legge beslag 

på produksjonsareal eller ressurser i utlandet.270 Disse ressursene kunne heller benyttes av mer 

trengende nasjoner. Sentrums argumentasjon for lav vekst var dermed både knyttet til den 

negative påvirkning av et høyt totalt ressursforbruk på natur og miljø, og til utnytting og bruk 

av utvalgte enkeltressurser. 

Mellom sentrumspartiene var det likevel variasjoner i argumentasjonen. En av disse var spesielt 

fremtredende, nemlig KrFs bruk av argumenter knyttet til partiets kristne grunnsyn. Både i 

partiets fraksjonsmerknader, og i nesten samtlige debattinnlegg trakk partiets representanter 

frem forvalteransvaret for jordens ressurser og guds skaperverk som en del av sin 

argumentasjon.271 Representantene argumenterte for at det var gitt en guddommelig ordre til 

menneskeheten om å forvalte naturen og ressursene, og at denne friheten ikke skulle brukes til 

å ødelegge ressursgrunnlaget, naturen, og det økologiske miljøet. KrF benyttet dermed ikke 

bare sitt kristne grunnsyn, men også moral og etikk i sin argumentasjon for lavere vekst og 

bedre forvaltning av ressursene.  Johannes Vågsnes (KrF) mente til og med at Romaklubbens 

                                                 
267 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 3. 
268 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 30-34. 
269 Se for eksempel innlegg fra Lars Korvald (KrF), Hans Rossbach (V) og Erland Steenberg (Sp): St. tid. (1975-
76), s. 2851-2853, 2861-2863, 2865-2866. 
270 Hentet fra Ottar Gravås’ (KrF) innlegg i Stortinget: St. tid. (1975-76), s. 2903. 
271 Innst. S. nr. 195 (1975-76), s. 32-34; Se eksempler fra debatten i St. tid. (1975-76), s. 2840, 2852-53, 2887. 
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andre rapport, Mennesket ved skilleveien, som tok til orde mot fortsatt høy vekst i rike 

industrialiserte land, tilsa at man måtte utvikle en ny etikk som fikk slutt på ressurssløseriet.272 

En debatt om alt 

«Den meldingen vi behandler i dag, rommer praktisk talt alt», sa Arvid Johanson fra 

Arbeiderpartiet, og et stykke på vei er det mulig å gi han rett i det.273 Partiene vektla de 

saksfeltene som stod deres hjerter nærmest. Arbeiderpartiet snakket om at sysselsetting var 

viktigst, Senterpartiet argumenterte for et løft for landbruket og styrking av sjølforsyningen av 

mat, Høyre var redde for statlig overstyring, mens KrF var bekymret for familiens rolle og ALP 

mente en av løsningene på ressursproblemet var lavere skatter. Debatten var på ingen måte en 

ren ressurs- og miljødebatt. Økonomi og de lange linjene i samfunnsutvikling tok mye plass. 

Men hovedspørsmålet var i bunn og grunn: Hvilket samfunn ville partiene skape? Dette førte 

til en mangfoldig debatt. 

Partiene presenterte svært forskjellige løsninger for å begrense unødvendig ressursbruk, for å 

tilpasse det norske samfunnet til en annerledes ressurssituasjon, og for å gjøre Norge mindre 

sårbart ved internasjonale ressurskriser. Enkelte tema og tiltak var ukontroversielle. Det ble for 

eksempel uttrykt stor støtte til informasjonskampanjer og utdanning av befolkningen slik at 

nordmenn kunne tilegne seg større bevissthet rundt ressurs- og forbruksspørsmål. For å utdype 

variasjonen i ordskiftet vil jeg trekke frem tre tema som var fremtredende, og som viser 

omfanget av saker som ble debattert. Disse tre eksemplene er i tillegg viktige for å forstå 

sentrumspartienes ønsker for samfunnsutviklingen, og dermed også for å forstå deres miljø- og 

ressurspolitikk som en del av en helhet. De tre temaene er distriktspolitikk, teknologioptimisme 

og velstand.  

I all hovedsak var det enighet blant politikerne om å sikre bosetning i distriktene, unngå 

unødvendig sentralisering, og støtte opp om matproduksjon og andre næringer i distriktene. 

Begrunnelsene kunne variere og det var uenighet om tiltak, men de overordnede målene var 

omforent. I sentrumspartienes argumentasjon finner vi i tillegg en tendens til å legge vekt på 

spredt bosetnings egenverdi. Spredt bosetning var etter deres syn en del av helthetlig miljø- og 

ressurspolitikk. Et eksempel var Senterpartiets påstand om at høy vekst kunne svekke 

                                                 
272 St. tid. (1975-76), s. 2894. Omtale av Mennesket ved skilleveien hentet fra: Kåre Olerud, «Romaklubben» i 
Store Norske leksikon, https://snl.no/Romaklubben, hentet 29.3.2017.  
273 St. tid. (1975-76), s. 2877. 
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primærnæringene.274 Gjennom tiår med høy vekst hadde sysselsettingen i primærnæringene gått 

ned. For å opprettholde et høyt vekstnivå i økonomien hadde ressurser, arbeidskraft og kapital 

blitt sluset til de mest høyproduktive næringene, mente partiet. Færre arbeidsplasser i 

primærnæringene svekket behovet og mulighetene for bosetning i distriktene. Så langt på vei 

fikk de også støtte av KrF.  

Senterpartiet argumenterte i tillegg for at desentralisering hadde en verdi i seg selv, som en 

motvekt til en utvikling med sentralisering, vekst og effektivisering. Partiets argumenterte for 

at dets linje la til rette for et bedre menneskelig miljø: «En aktiv desentraliseringspolitikk kan 

skape oversiktlige og trivelige lokalsamfunn», skrev partiet i sin merknad til innstillingen.275 

Dette lå for øvrig nært opp til elementer av Venstres beskrivelse av likevektssamfunnet.276 

Teknologioptimisme var det andre temaet som tydeliggjorde forskjellene mellom partiene.277 I 

flertallsmerknaden påpekte medlemmene av finanskomiteen at ressursgruppens antagelser om 

ressurstilgjengeligheten i de kommende tiårene var basert på en forutsetning om tekniske 

fremskritt.278 På samme måte som verden de foregående tiårene hadde sett en teknisk utvikling 

som åpnet opp for nye muligheter og annerledes bruk av ressurser, ble det antatt en viss videre 

teknologisk utvikling. Høyre og Arbeiderpartiets representanter uttrykte i debatten støtte til en 

holdning som tilsa at verden ville oppleve en fortsatt ressursteknologisk fremgang og at måten 

man vurderte ressurssituasjonen dermed kunne endres fortløpende.279 Statsminister Nordli 

uttalte at verdens ressurssituasjon ikke var endelig gitt for fremtiden og påpekte at situasjonen 

«var sterkt avhengig av menneskenes evne til å utnytte ressursene».280  

Sentrumspartiene avviste ikke denne muligheten, men de inntok en annen grunnholdning: Ny 

teknologi kunne ikke med sikkerhet bli klar tidsnok. Noe ny teknologi kunne i tillegg være 

svært energikrevende, og enkelte av problemene knyttet til fortsatt høy vekst, for eksempel 

verdibaserte utfordringer, kunne kanskje ikke løses med ny teknologi. Hans Rossbach fra 

Venstre eksemplifiserer denne holdningen med sitt krav om at bevisbyrden for en slik 
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276 St. tid. (1975-76), s. 2861-2863 
277 Hans Rossbach (V) kaller en lignende tro på fremskritt for utviklingsoptimisme i stortingsdebatten: St. tid. 
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teknologioptimisme lå hos de som han mente brukte optimismen som premiss for fortsatt økt 

vekst og ressursforbruk.281 

Velstand er det siste av de tre saksfeltene jeg vil trekke frem. Nærmere bestemt hva velstand 

var og hvordan man kunne skape velstand med lavere økonomisk vekst. Stortingspolitikerne 

var enige om at målet med økt økonomisk vekst aldri hadde vært høyere BNP i seg selv, men 

hva man kunne oppnå med vekst som middel. Arbeiderpartiet lanserte derfor en tanke om at 

målet for samfunnsutviklingen ikke skulle være størst mulig vekst, men størst mulig «netto 

nasjonal lykke».282 I flertallsmerknaden støttet alle partiene i komiteen unntatt ALP denne 

holdningen. Under kapittelet «Velferd, vekst og vern» uttalte flertallet at: «økt materiell vekst 

også synes å trekke med seg ulike ulemper for en fullgod menneskelig tilværelse. Et økt forbruk 

av naturressurser og energi synes blant annet å føre til økte problemer som støy, slit, stress, 

forurensing, omstillinger og uttapping av ressurser».283 Partiene var derfor enige om at den 

økonomiske veksten, uavhengig av nivå, måtte brukes på satsing på fellesgoder som helse, 

rekreasjon og sosiale tjenester for å øke velferden.  

Også når det kom til velstanden lå forskjellen mellom partiene i hvor raskt og radikalt man ville 

gå til verks, og hvilke sektorer og verdier man ville prioritere for å oppnå målet om størst mulig 

nasjonal lykke. Mens svaret til Høyre og Arbeiderpartiet til en viss grad var mer av det samme, 

ville de mindre partiene gjennomføre endringer. Sentrumspartiene gikk lengre enn de store 

partiene i å antyde at velstand og gode samfunn var betinget på annet enn det materielle. Som 

sitatet helt innledningsvis i dette kapittelet viser, ble det antydet en tro på at samfunnet materielt 

sett var kommet så langt at de negative konsekvensene av veksten ikke lenger var verdt det. 

Fremskritt førte ikke lenger automatisk til velstand. Det viser i så fall en endret holdning. 

Elementer av dette er i tråd med det historiker Edgeir Benum beskriver som en anti-kapitalistisk 

og samfunnskritisk populisme som var ny i perioden, en utkantideologi med kritikk av 

teknokrati og modernisering.284 I denne debatten finner vi disse tendensene i sentrum i norsk 

politikk. 

De tre eksemplene på saker - distriktspolitikk, teknologioptimisme og velstand - viser at 

ressursspørsmålet utfordret og påvirket partiene på en rekke varierte områder. I møte med nye 

utfordringer både endret partier standpunkt og utviklet ny politikk. Til en viss grad bærer 
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holdningene som sentrumspartiene fremviste i debatten, preg av at partiene inkorporerte og 

tilpasset standpunktene innen miljø- og ressurspolitikken til sine grunnholdninger og ideologi. 

Statsviter Bernt Aardal hevder at Norge, i motsetning til en rekke nordeuropeiske land, ikke 

fikk et rent miljøparti på Stortinget siden de etablerte partiene assimilerte og tok inn i seg de 

nye strømningene som kom med den økologiske miljøpolitikkens inntog på starten av 1970-

tallet.285 De etablerte partiene hindret at det ble en ledig plass i partisystemet. I denne debatten 

finnes flere eksempler på at partiene hadde endret eller tilpasset standpunkt i møte med nye 

spørsmål og utfordringer, men også at miljø- og ressursspørsmål ble brukt til å forsterke allerede 

eksisterende standpunkt og argumentasjon. Eksempelvis brukte Senterpartiet miljø- og 

ressursargumentasjon til å presse på for en større satsing på jordbruket, og Kristelig Folkeparti 

benyttet diskusjonen om vekst til å fremme sine verdistandpunkt og kreve ytterligere 

overføringer til u-land. 

At det var en debatt om alt, der partiene førte sammen nye standpunkt med gamle, gjør det også 

mulig å stille spørsmål ved om enkelte partier kan ha vært mer mottagelige for de nye 

strømningene i miljøpolitikken fordi det passet godt overens med partienes grunnsyn og 

overordnede ønsker for samfunnsutviklingen. Brøyt de nye strømningene først og fremst ned 

eksisterende politikk eller bygget de primært opp om allerede eksisterende standpunkt? Er 

svaret det siste, kan det i så fall være en del av forklaringen på hvorfor enkelte partier var mer 

kritiske til fortsatt høy økonomisk vekst. Det vil nødvendigvis også åpne for spørsmål om hvor 

viktig miljøspørsmål var for sentrumspartiene. Kan miljøspørsmål ha fremstått som viktige 

fordi det passet partienes allerede eksisterende argumentasjon? I et forsøk på å belyse dette 

ytterligere vil jeg derfor avslutningsvis i dette kapittelet se på sentrumspartienes forhold til 

hverandre og Høyre. Hvilke saker sentrumspartiene la tyngde bak i sonderingene om et nytt 

regjeringsalternativ kan si oss noe om hvilke saksfelt partiene prioriterte. 

Var sentrum påvirket av sondering? 

I samme periode som ressursmeldingen ble lagt frem og behandlet, skilte sentrumspartiene lag 

i sitt forhold til Høyre. Fra 1975 diskuterte Høyre, KrF og Senterpartiet igjen muligheten og 

grunnlaget for et regjeringssamarbeid. Etter lengre tids sonderinger la partiene frem en felles 

viljeserklæring i slutten av april 1976, omtrent en måned etter ressursdebatten.286 Partiene 
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erklærte der enighet om å danne et regjeringsalternativ før stortingsvalget i 1977. Venstre var 

ikke en del av det nye regjeringsalternativet. Ifølge statsviter Hilmar Rommetvedt var det på 

grunn av saksfelt som miljøpolitikk og distriktspolitikk at Venstre valgte å stå utenfor 

sonderingene med Høyre.287 Venstre ønsket heller et sentrumsalternativ. 

Miljø- og ressursspørsmål var et av temaene der det var utfordrende for sonderingspartiene å 

finne sammen.288 Historiker Roar Madsen mener likevel Senterpartiets vedtak på landsmøtet i 

1975 om å gå inn sonderinger kan leses som at partiet mente det var mer trolig å få gjennomslag 

for sin ressurs- og distriktspolitikk med Høyre, enn uten.289 Partiet mente de kunne få 

gjennomført mer av sin miljøpolitikk i en slik regjering enn i opposisjon. 

Venstre stod igjen som det eneste partiet som ønsket at norsk økonomi skulle utvikles mot en 

tilnærmet likevektsøkonomi, bort fra det de selv omtalte som en ensidig vekstfilosofi.290 I 

debatten om energimeldingen året før hadde også Senterpartiet aktivt gått inn for en slik 

tilnærming (se kapittel 2), og likevektstankegangen var lagt til grunn for partiets energipolitikk. 

Det kan ha vært et mangfold av årsaker til at Senterpartiet hadde lagt fra seg denne 

argumentasjonen. En av dem kan være de påbegynte sonderingene med Høyre. 

I innstillingen til ressursmeldingen la sonderingspartiene Høyre, KrF og Sp frem en samlet 

fraksjonsmerknad.291 I fellesmerknaden markerte partiene enighet på varierte felt som 

familiepolitikk, desentralisering, arbeid, olje og økonomisk utvikling. I påfølgende, separate 

særmerknader kom de tre partiene også tilbake til flere av disse temaene hver for seg. Under 

debatten ble det uttrykt glede fra partiene over at de hadde klart å enes om disse punktene. Lars 

Platou fra Høyre mente fellesmerknaden viste «prinsipiell enighet om målsettingen på sentrale 

områder mellom de tre store ikke-sosialistiske partier».292 Odd With fra KrF fremhevet 

enigheten partiene imellom angående familiens sentrale rolle i samfunnet og 

samfunnsutviklingen.293  

Sonderingspartiene høstet kanskje ikke så overraskende mindre skryt fra de andre partiene for 

sin evne til å finne felles standpunkt. Ole Myrvoll, statsråd i både den borgerlige Lyng- og 
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Borten-regjeringen, representerte nå DNF, et parti som også stod utenfor sonderingene. Han 

mente sonderingspartiene red på hver sine kjepphester og tvert imot ikke viste evne til å finne 

sammen i en svært viktig og prinsipiell sak.294 Særlig mer vesentlig i vår sammenheng var en 

kritikk spesielt rettet mot Senterpartiet, om at de i fellesmerknaden med Høyre gikk inn for 

politikk de selv var imot i sine egne merknader, for eksempel når det kom til vekstnivå i 

økonomien og tempoet i petroleumsutvinningen.295  

Ser vi for et øyeblikk bort fra motivene politiske motstandere kan ha hatt for å påpeke dette, er 

det vanskelig å ikke gi dem rett i at det fantes motsetninger mellom de tre partienes 

særmerknader og fellesmerknaden. Forskjellene fremstår enda tydeligere og mer markante 

gjennom standpunktene som ble fremført og sakene som ble vektlagt i selve stortingsdebatten. 

Helheten og uenighetene som kom frem kan tyde på at sentrumspartiene på tross av 

sonderingene i så stor grad som mulig fremførte sine egne standpunkter i debatten, selv om 

enkelte justeringer og tilpasninger ikke kan utelukkes.  

Sonderingspartienes fellesmerknad til behandlingen av ressursmeldingen antyder at 

Senterpartiet og KrF var villige til å søke makt gjennom å danne et regjeringsalternativ med 

Høyre, selv om det kunne bety å finne sammen på saksfelt der det i denne stortingssaken 

fremstod som partiene hadde grunnleggende motsetninger. Venstre derimot valgte en annen 

strategi. Hvordan sentrumspartienes miljøpolitikk utviklet seg i møte med andre politiske saker, 

samt dynamikken med Høyre, er et av temaene vi skal se videre på i neste kapittel om 

langtidsprogrammene i perioden. 

Konklusjon: Sentrumspartiene ønsket en ny kurs 

Sentrumspartienes forståelse av miljø- og ressurssituasjonen gjorde at partiene ønsket en 

markant endret samfunnsutvikling i Norge, der deres vurdering av miljø- og ressurssituasjonen 

ble tillagt større vekt. I behandlingen av stortingsmeldingen ser man langt på vei at 

sentrumspartiene hadde utviklet en helhetlig idé om hvordan samfunnsutviklingen burde 

utfolde seg. I stor grad handlet dette om å motvirke det partiene anså som negative konsekvenser 

av den langvarige og høye økonomiske veksten, både innenlands og internasjonalt.  
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Ser man på behandlingen av ressursmeldingen som helhet er det et interessant poeng at 

sentrumspartiene benyttet en lang rekke forskjellige argumenter mot høy økonomisk vekst. 

Standpunktene for moderasjon er bredt anlagt og forankret i holdninger ut over miljø og natur. 

Dette er ofte knyttet til partienes tradisjonelle verdigrunnlag. Selv om en god del overlappet, 

var det samtidig forskjeller i hva sentrumspartiene vektla i sin vekstkritikk. Mens Senterpartiet 

virker å ha lagt noe mer vekt på vekstens negative konsekvenser i Norge, fremførte KrF i noe 

større grad argumenter basert på internasjonale og overnasjonale utfordringer. KrF og 

Senterpartiets politikk må også vurderes i lys av sonderingene med Høyre. Venstre stod utenfor 

disse sonderingene og ønsket fortsatt et samfunn basert på en likevektsøkonomi.  

I kapittel 1 er det redegjort for forskjellige inndelinger av partifloraen i den norske 

miljødebatten. En vanlig inndeling er skillet mellom partiene som ønsket vekst og partiene som 

la vekt på vern av miljø og ressurser. I ressursdebatten var det generelt sett et tydelig skille 

mellom de to store partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, som ønsket et fortsatt relativt høyt nivå 

for den økonomiske veksten, og de vekstkritiske partiene. Sentrumspartiene stod sammen med 

SV om en samfunnsutvikling som ønsket lavere eller moderat økonomisk vekst.  

En slik inndeling i disse to kategoriene kan likevel skjerme for innsikt i behandlingen av 

ressursmeldingen. Også i denne debatten fremstår Senterpartiet som det mest miljøorienterte 

partiet blant sentrumspartiene. Venstres rolle er lite fremtredende og dermed uklar. I tillegg 

hadde alle partiene som ønsket et moderat eller lavt vekstnivå forskjellige begrunnelser for dette 

standpunktet, og var ikke en enhetlig gruppe. Som i behandlingen av energimeldingene, er det 

derfor belegg for å stille spørsmål ved om kategoriseringene av partiene i den miljøpolitiske 

historien kan skjerme for viktig forståelse av sentrumspartiene i perioden.  
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4 Langtidsprogrammene, 1969-1977 
 

«Miljøvern er ikke bare vern av natur og kamp mot forurensing. Hovedoppgaven er å oppnå 

en langsiktig disponering av ressurser og sikring av vår egen og framtidige generasjoners 

trivsel og helse».296  

- Miljøvernminister Helga Gitmark, Senterpartiet. 

 

I dette kapittelet drøftes utviklingen av sentrumspartienes miljøpolitikk gjennom regjeringens 

langtidsprogram for den økonomiske politikken slik de ble lagt frem og debattert fra 1969 til 

1977. Gjennom det snaue tiåret som studeres i dette kapittelet ble det tydelig at 

sentrumspartienes miljøpolitikk ble mer helhetlig og fikk omfattende konsekvenser for en rekke 

andre områder av deres politikk. Programmene viser tydelige endringer i sentrumspartienes 

natursyn og gir ytterligere innsikt i når et økologisk vendepunkt trolig inntraff på Stortinget. Et 

av de tydeligste eksemplene på disse skiftene finnes i partienes omtale av miljø og økonomisk 

vekst. Langtidsprogrammene gir oss også indikasjoner på hvordan sentrumspartienes 

miljøpolitikk utviklet seg sammen med forholdet til Høyre, i både posisjon, opposisjon og i 

sonderinger om et nytt regjeringsalternativ.  

Langtidsprogrammene var en metode og et verktøy myndighetene tok i bruk for å styre de 

økonomiske prioriteringene og utviklingen av økonomien. Programmene ble lagt frem av 

sittende regjering i form av stortingsmeldinger helt på slutten av en stortingsperiode, og skulle 

skissere utviklingen for de neste fire årene. «Denne tilnærmingen ble båret oppe av en sterk 

overbevisning om at økonomisk velstand egentlig var et spørsmål om tilstrekkelig oversikt og 

god organisering», skriver historiker Even Lange om utgangspunktet for de første 

langtidsprogrammene og synet på samfunnsplanlegging disse representerte.297 Ifølge 

historikerne Einar Lie og Christian Venneslan hadde troen på økonomisk styring og planlegging 

sitt høydepunkt på slutten av 1960-tallet eller starten av 1970-tallet.298 Langtidsprogrammene i 

perioden kan sees som et uttrykk for dette, men som samme forfattere påpeker var 

                                                 
296 St. tid. (1972-1973), s. 3598. 
297 Lange, Samling om felles mål, B. 11, s. 129. 
298 Einar Lie og  Christian Venneslan, Over evne: Finansdepartementet 1965-1992  (Oslo: Pax, 2010), s. 12. 
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programmene, selv med utviklingen av langtidsbudsjetter, ikke nødvendigvis særlig konkrete 

eller regnet som veldig forpliktende.299  

I perioden det her er snakk om, ble de to første programmene, for periodene 1970-1973 og 

1974-1977, lagt frem av de ikke-sosialistiske regjeringene til Borten og Korvald.300 

Programmet for 1978-1981, debattert i Stortinget våren 1977, ble lagt frem av Odvar Nordlis 

Arbeiderparti-regjering.301 Hver melding ble behandlet to ganger i Stortinget. En foreløpig 

behandling skjedde på slutten av en stortingsperiode, våren før et stortingsvalg, mens endelig 

behandling ble gjennomført ett år senere. Enkelte ganger, som ved behandlingen av 

langtidsprogrammet for 1974-1977, ble derfor programmet lagt frem av én regjering og endelig 

behandlet under en ny. I 1974 valgte regjeringen Bratteli å ikke legge frem et nytt helhetlig og 

oppdatert langtidsprogram, men oppga at de i stedet blant annet prioriterte arbeidet med den 

viktige petroleumsmeldingen.302 Ble det regjeringsskifte, var ikke den nye regjeringen 

forpliktet til det gamle programmet og kunne legge bort forgjengernes arbeid.303 

For denne oppgaven kan langtidsprogrammene gi innblikk i hva som var regnet som viktige 

utviklingstrekk i perioden og hvilke overordnede spørsmål som var viktig. Det er derfor 

interessant å se hva som ble trukket frem som miljøproblem. Partienes omtale av miljøsaker og  

deres standpunkt i behandlingene sier oss noe om hvordan miljøpolitikk var vektlagt mot andre 

saksfelt, samt hvilken virkelighetsforståelse av miljøproblemene som kom til uttrykk og ble 

utviklet i sentrumspartiene.  

Behandlingen av langtidsprogrammene utvider perspektivet i tid fra de to foregående kapitlene. 

Mens kapittel 2 og 3 så nøyere på energi- og ressurspolitikk, utvides i dette kapittelet 

perspektivet i den forstand at jeg tar for seg miljø i bredere anlagte debatter. Dette gir rom for 

å trekke paralleller og sammenligne, men også å bygge videre på tidligere funn. I dette kapittelet 

                                                 
299 Ibid., s. 40-52. 
300 St. meld. nr. 55 (1968-69) Langtidsprogrammet 1970-1973; St. meld. nr. 71 (1972-73) Langtidsprogrammet 
1974-77. 
301 St. meld. nr. 75 (1976-77) Langtidsprogrammet 1978-1981. 
302 I revidert nasjonalbudsjett for 1974 varslet regjeringen Bratteli at den ikke ville legge frem en revisjon av 
Korvald-regjeringens langtidsprogram. I den såkalte ressursmeldingen av 1975 begrunnet man dette blant annet i 
at petroleumsmeldingen var prioritert. Se: St. meld. nr. 91 (1973-74). Revidert nasjonalbudsjett 1974, s. 53; St. 
meld. nr. 50 (1974-75). Naturressurser og økonomisk utvikling, s. 3. 
303 Ifølge en masteroppgave i historie fra 2009 var dette et av problemene som gjorde at langtidsprogrammene 
med tiden mistet sin tiltenkte funksjon og ble foreldet. Gjermund Forfang Rongved, «Norsk langtidsplanlegging 
fra styringsoptimismens til dereguleringens tiår: en analyse av langtidsprogrammenes rolle i den økonomiske 
politikken og Planleggingsavdelingens vekst og fall, 1973-1990» (Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 
2009), s. 129-30. 
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utforsker jeg nye aspekter ved oppgavens problemstilling, men bygger også opp under flere av 

tendensene og funnene beskrevet i kapittel 2 og 3.  

Jeg går med denne bakgrunnen kronologisk gjennom behandlingene av langtidsprogrammene 

fra 1969 til 1977. I gjennomgangen spores utviklingstrekk i sentrumspartienes miljøpolitikk og 

miljøpolitikkens plass i stortingspolitikken. I tillegg til å sammenligne, trekker jeg underveis 

frem forskjellige interessante momenter med relevans for oppgavens problemstillinger. Mot 

slutten av kapittelet ser jeg derfor nøyere på påvirkningen fra sonderingene med Høyre, og 

utviklingen i natursynet diskuteres. 

Bortens program: Vekst og trivsel 

Miljø var ikke et hovedtema i langtidsprogrammet som ble lagt frem av regjeringen Borten i 

vårsesjonen 1969 for perioden 1970-73. De ikke-sosialistiske partiene tok sikte på å fortsette 

hovedlinjene i den økonomiske politikken og i samfunnsutviklingen etter samme overordnede 

mål som tidligere. Partiene la vekt på sterk økonomisk vekst, full sysselsetting og en rettferdig 

inntektsfordeling.304 Samtidig ville regjeringspartiene at man skulle se de overordnede 

økonomiske mål i sammenheng med andre faktorer som befolkingens trivsel og miljø. Den 

økonomiske veksten som samfunnsutviklingen bygget på hadde baksider, som forurensing. 

Veksten skulle derfor fortsette, mente de ikke-sosialistiske partiene, men på enkelte områder 

måtte kursen justeres for å motvirke negative utviklingstrekk. 

Alle stortingspartiene ønsket fortsatt sterk økonomisk vekst. Regjeringen hadde fått utarbeidet 

perspektivanalyser som skulle skissere utviklingen på flere områder tiår frem i tid, og disse 

antydet at bruttonasjonalproduktet (BNP) kunne fordobles fra 1970 til 1990.305 

Hovedskillelinjen mellom de ikke-sosialistiske regjeringspartiene og Arbeiderpartiet (Ap) 

handlet primært om hvor høy vekst som var mulig å oppnå innenfor ansvarlige rammer for 

norsk økonomi.306 I skissene for fremtidens økonomiske situasjon ble det samtidig antydet at 

enkelte tiltak, noen av dem miljøtiltak, i fremtiden kunne ha en lett veksthemmende effekt.307 

Dette skulle ikke senke levekårene for befolkningen. Litt lavere vekst på et felt skulle føre til 

økt velstand på andre måter. Målet med veksten, høy eller lav, hadde vært økt velstand, og ved 

                                                 
304 Innst. S. nr. 325 (1968-69) Foreløpig innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 1970-1973, s. 
677. 
305 St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 15; Innst. S. nr. 325 (1968-69), s. 675. 
306 Se partienes fraksjonsmerknader i den foreløpige innstillingen: Innst. S. nr. 325 (1968-69), s. 677-695. 
307 St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 5-6. 
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å prioritere andre typer goder som ikke var vekstfremmende, som kortere arbeidstid eller lavere 

pensjonsalder, skulle nordmenn få bedre levekår med lett redusert økonomisk vekst.308 Blant 

disse godene var også mulighetene for å oppleve natur og rekreasjon.  

Et stikkord som til stadighet dukket opp i stortingsdebatten i den forbindelse var trivsel.309 

Partiene ønsket å bruke den økonomiske veksten til å øke innbyggernes trivsel. Blant mange 

tiltak for å få til dette, var ett å bevare naturen. Med mer ferie og fritid ville behovene for gode 

rekreasjonsmuligheter øke, og det var dermed viktig å ta vare på naturområder. I tillegg så man 

på kontakt med naturen som et gode, spesielt for byboere, i et samfunn som omstilte seg raskt. 

Slik kunne natur, friluftsliv og rekreasjon være en vei til å øke innbyggernes trivsel, velferd og 

velstand. 

Forurensing hadde også tatt plass i de politiske langtidsperspektivene. Partienes egen omtale ga 

uttrykk for at dette var en ny utvikling. Borten-regjeringen hadde utarbeidet, påbegynt eller 

varslet ny lovgivning på flere felt. Den trakk frem lovgivning om naturvern, nasjonalparker og 

vannforurensing som eksempler på at den tok miljøspørsmål på alvor.310 Statsminister Borten 

fremhevet at bevilgninger over statsbudsjettet ikke ville være nok for en forsvarlig bruk natur- 

og ressursforvaltning, og han mente i tillegg opinionsdannelse og oppbygging av nye 

forvaltningsorganer ville være avgjørende.311 Problemer knyttet til forurensing, natur og miljø 

var spørsmål det var anerkjent at måtte løses, men utfordringene var ikke regnet som så store at 

de endret hovedlinjene eller rammene for utviklingen av det norske samfunnet. 

Ved andrebehandlingen av langtidsprogrammet for 1970-73, i vårsesjonen våren 1970, finnes 

spor av økt fokus på natur og miljø. Den samme stortingsmeldingen lå til grunn, og problemene 

som ble fremhevet var i stor grad de samme, men måten miljøspørsmål ble omtalt på tydet på 

at spørsmålene var høyere på agendaen. På spørsmål fra en arbeiderpartirepresentant innrømte 

saksordfører og komitéformann Lars T. Platou fra Høyre at om regjeringen hadde visst det man 

nå visste da langtidsprogrammet ble utarbeidet, ville Borten-regjeringen trolig gjort mer 

                                                 
308 St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 15-16. 
309 Trivsel brukes flere ganger av sentrumspolitikere i debatten, samt både i innstillingen og i stortingsmeldingen. 
Se for eksempel: St. tid. (1968-1969), s. 4158, 4161, 4170; Innst. S. nr. 325 (1968-69), s. 677; St. meld. nr. 55 
(1968-69), s. 8. 
310 Innst. S. nr. 325 (1968-69), s. 679-680; St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 8. 
311 St. tid. (1968-1969), s. 4168. 
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innenfor natur- og miljøvern.312 Platou fremholdt samtidig at sentrum-høyrekoalisjonen hadde 

bygd opp nytt lovverk som han mente var en forutsetning for sterkere satsing på naturvern.  

Videre la en samlet finanskomité stor vekt på at miljøspørsmål og omfanget av miljøskader 

måtte kartlegges ytterligere, og komiteen ba om at det ble rettet stor oppmerksomhet mot 

programområdet naturvern fremover.313 Finanskomiteen ville fortsatt øke befolkningens trivsel, 

og gjentok poenget fra året før om at økt levestandard måtte være mer enn økt forbruk og 

økonomisk velstand. Finanskomiteen tok også opp at forurensingsproblemene kunne bety 

lavere vekst i varekonsumet, noe som igjen kunne ha negativ effekt på BNP.314 Dette kan leses 

som en anerkjennelse av at miljøproblemene kunne og burde få konsekvenser for den 

økonomiske politikken. Regjeringspartiene, Høyre og sentrumspartiene, slo også fast i sin 

fraksjonsmerknad at miljø- og naturhensyn i større grad måtte inkluderes i den økonomiske 

planleggingen.315 Som vi skal se ble disse bemerkningene plukket opp igjen ved fremleggingen 

av neste langtidsprogram fire år senere. 

Miljøpolitikkens betydning i denne saken skal likevel ikke overdrives. Det var ingen 

omfattende endringer i selve programmet eller i målsettingene for samfunnsutviklingen. 

Finanskomiteen hadde også behov for å påpeke at det fortsatt var usikkerhet knyttet til både 

hva som var regnet som forurensing og hvordan miljøproblemer oppstod.316 Debatten mellom 

regjeringen og Arbeiderpartiet handlet fortsatt om hvem som hadde de mest realistiske planene 

for høyest mulig vekst. Vekstmålsettingen var den samme, og partiene ønsket fortsatt en 

dobling av BNP fra 1970 til 1990.317 Anerkjennelsen av miljøproblemer og tilhørende 

begrensinger fikk enda ikke konsekvenser for målet. 

I stortingsbehandlingen av Borten-regjeringens program ser vi konturene av et kommende 

engasjement for miljøet. Sammenlignet med programmet som sentrumspartiene i Korvald-

regjeringen la frem noen år senere, fremstod likevel ikke hensynet til natur og miljø som sentralt 

i 1969-1970. 

 

                                                 
312 St. tid. (1969-1970), s. 3457-3458. 
313 Innst. S. nr. 303 (1969-70) Innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 1970-1973, s. 517-522. 
314 Innst. S. nr. 303 (1969-70), s. 517. 
315 Innst. S. nr. 303 (1969-70), s. 522. 
316 Innst. S. nr. 303 (1969-70), s. 517-18. 
317 Innst. S. nr. 303 (1969-70), s. 515, 522, 525-526. 
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Korvalds program: Et toppunkt for sentrum og miljøet 

Debatten om langtidsprogrammet for 1974-1977, symbolsk nok på tidenes første Verdens 

miljøverndag, åpnet med at komitéformann og saksordfører Lars T. Platou fra Høyre uttalte at 

de neste fire årene med sikkerhet ville bli miljøvernets fireårsperiode.318 Slik sett var det kanskje 

på sin plass at langtidsprogrammet, slik det ble lagt frem våren 1973 hadde tydelig fokus på 

miljøspørsmål. Programmet lagt frem av regjeringen utgått av Kristelig Folkeparti (KrF), 

Senterpartiet (Sp) og Venstre, representerer et toppunkt, eller et ytterpunkt, alt ettersom hvordan 

man velger å se det, i sentrumspartienes miljø- og ressurspolitikk i perioden. 

Stortingsbehandlingen av Korvald-regjeringens langtidsprogrammet skjedde i etterkant av flere 

hendelser som har blitt trukket frem som viktige for et økologisk vendepunkt i norsk og 

internasjonal politikk. Som beskrevet i kapittel 1 har for eksempel FNs første 

miljøvernkonferanse og lanseringen av rapporten Limits to growth, begge i 1972, blitt holdt 

frem som sentrale.319 Flere statsvitere har også slått fast at det er i partiprogrammene vedtatt før 

valget i 1973 vi finner et slikt vendepunkt i stortingspartienes programmer.320 

Langtidsprogrammet ble også lagt frem i etterkant av EF-valget - av en regjering som kom til 

makten på grunn av resultatet - en valgkamp som også skal ha spilt en viktig rolle for 

utviklingen av norsk miljøpolitikk.321 

Med denne bakgrunnen presenterte KrF, Sp og Venstre et politisk program som la miljø- og 

ressurshensyn til grunn for samfunnsutviklingen. Selve langtidsprogrammet for 1974-1977, den 

tilhørende innstillingen fra finanskomiteen og debatten i Stortinget viser at miljø- og 

ressursproblematikk hadde stor innflytelse på sentrumspartienes posisjoner for den kommende 

perioden. Rent kvantitativt var miljø- og ressursspørsmål fremtredende i langtidsprogrammet, 

og temaene dannet kjernen i sentrumspartienes merknad i innstillingen.322 Forskjellen fra 

forrige langtidsprogram lå i at politikken sentrumspartiene presenterte var forankret i en idé om 

å gi miljø- og ressursperspektiver forrang. Mens hensynet til natur og miljø tidligere hadde vært 

                                                 
318 Etter at FNs første miljøvernkonferanse, Stockholmskonferansen, ble holdt i juni 1972, har verdens 
miljøverndag blitt markert 5. juni: Kåre Olerud, «Stockholmskonferansen – 1972» i Store norske leksikon, 
https://snl.no/Stockholmskonferansen_-_1972, hentet 23.3.2017; St. tid. (1972-1973), s. 3526. 
319 Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 30-34; McCormick, The global environmental movement : 
reclaiming paradise, s. 88-105; Anker, «Ressurs-, miljø- og klimahistorie»; Berntsen, Grønne linjer, s. 179-83. 
320 Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk», s. 98-99; Aardal, «Energi og miljø». 
321 Se for eksempel: Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 30-34; Notaker, Høyres historie 1975-2005, s. 
57; Nilsen, «En felles plattform?», s. 44-45. 
322 Innst. S. nr. 335 (1972-73) Foreløpig innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 1974-1977, se 
«Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre» under «FRAKSJONSBEMERKNINGER». Innstillingen er ikke 
trykket med sidetall. 
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behandlet som en sektor innen politikken, ble det nå omtalt som en del av grunnlaget for 

nasjonenes utvikling. Fra å være konkrete enkeltspørsmål, som utslipp i en fjord eller utbygging 

av et vassdrag, tok miljøspørsmål plass som en systematisk og helhetlig utfordring.  

Regjeringspartiene KrF, Sp og Venstre uttalte at politikerne måtte sørge for at den økonomiske 

aktiviteten i Norge skjedde i samsvar med naturgrunnlaget. Dette omtalte partiene selv som ett 

av to hovedlinjer i programmet, sammen med et mål om økt desentralisering.323 I programmet 

ble det slått fast at fokuset på økonomisk vekst hadde vært sentralt i etterkrigstiden, men at 

denne hadde vært basert på stadig sterkere utnyttelse av naturressursene, noe som ikke kunne 

fortsette.324 Hans Rossbach fra Venstre uttalte at mens målet tidligere hadde vært økonomisk 

vekst og velstand, visste man nå at disse to målene ikke lenger var sammenfallende. 

Statsminister Korvald uttalte at den sterke veksten hadde vært nødvendig, men at den hadde 

ført med seg nye problemer for samfunnet.325  

I tråd med dette la sentrumspartiene frem hvordan det norske samfunnet måtte utvikles på en 

lang rekke områder. Første hovedspørsmål for den økonomiske politikken i perioden skulle 

være en avveiing av veksten opp mot arbeidsmiljø, naturmiljø og sentralisering.326 

Sentrumspartiene ønsket blant annet en strukturendring i næringspolitikken basert på 

økologiske perspektiver og ressursspørsmål.327 Innstillingen advarte om at overutnyttelse kunne 

tømme jordens lager av ressurser, skape både nasjonal og internasjonal ressursknapphet, 

ødelegge naturens evne til selvfornying, og at skadelige utslipp kunne ødelegge naturens evne 

til selvrensing –  biologiske prosesser som var nødvendige for å bevare ressursgrunnlaget.328 

Derfor mente regjeringen at det globalt kunne bli nødvendig med «en langt strammere 

husholdning med jordens ressurser».329  

Sentrumspartiene var tydelige kritikere av konsekvensene av vekstfokuset i samfunnet, men 

ønsket fortsatt sterk økonomisk vekst. Programmet presenterte et mål på 4,5 prosent 

                                                 
323 Innst. S. nr. 335 (1972-73), «Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre» under 
«FRAKSJONSBEMERKNINGER».  
324 St. meld. nr. 71 (1972-73), s. 13-15. 
325 St. tid. (1972-1973), s. 3557, 3574. 
326 St. meld. nr. 71 (1972-73), s. 85-86. 
327 Innst. S. nr. 335 (1972-73), se «Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre» under 
«FRAKSJONSBEMERKNINGER». 
328 Innst. S. nr. 335 (1972-73), «Innledning» (s. 1-2). 
329 Innst. S. nr. 335 (1972-73), «Internasjonal bakgrunn.» under «DEL I. PERSPEKTIVER OG GENERELLE 
MÅLSETNINGER». 
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gjennomsnittlig årlig vekst i BNP i programperioden og 4 prosent på lengre sikt.330  Dette stod 

ikke tilbake for tidligere målsettinger, og som vi har sett i kapittel 3 var det betydelig høyere 

enn Senterpartiets og Venstres senere mål i ressursmeldingen i 1976.331 Programmet la til grunn 

at denne veksten kunne fortsette i omtrent samme tempo i to til tre tiår. Regjeringen slo fast at 

en omlegging av samfunnsutviklingen for å ta mer hensyn til miljø- og ressurser ikke ville ha 

vekstreduserende effekter på kort sikt, men varslet at fremtidige prioriteringer kunne bety lavere 

vekstnivå lengre frem i tid.332 Det ble ikke spesifisert nærmere når et redusert tempo eventuelt 

ville bli nødvendig.  

Hvordan kunne sentrumspartiene være vekstkritiske, men samtidig ikke justere ned 

vekstmålene? Vekst, eller rettere sagt målet med veksten, måtte få et annet innhold, mente 

partiene. I partienes fremstilling skulle veksten bygges på hensynet til naturen, og målet var å 

finne nye, mindre ødeleggende måter å skape veksten på. Finansminister Jon Norbom fra 

Venstre kalte dette «en ny vekstpolitikk».333 Miljøvernminister Helga Gitmark fra Senterpartiet 

mente den økonomiske veksten måtte bygge på sektorer med moderate ressursbehov.334 Videre 

skisserte Korvald-regjeringen sine retningslinjer for hvordan de skulle forholde seg til 

motsetningsforholdet som kunne oppstå mellom vekst og velferd. Målene om å få alle i arbeid, 

ta vare på miljø og ressurser, og fortsatt sterkt vekst i BNP kunne bli motstridende. 

Sentrumsregjeringen konkluderte med at skjønnsmessige avveiinger måtte gjøres i hvert tilfelle, 

fra sak til sak, og at generelle regler for slike hensyn var vanskelige. Den skrev likevel i 

langtidsprogrammet at: «Veksten må modereres hvis den kommer i konflikt med målsettingene 

om sunne og trivelige arbeidsplasser, vern om natur og miljø og en bremsing av tempoet i 

flyttingene».335  

Korvald-regjeringen insisterte her på at det var mulig å fortsette med samme vekstnivå, men 

kvitte seg med de negative sidene av veksten. Det var premisset for at sentrumspartiene 

presenterte et program som tok miljøproblemene på alvor, men ikke la opp til lavere 

velstandsutvikling. Regjeringspartiene ønsket også å vurdere andre måter å måle samfunnets 

                                                 
330 St. meld. nr. 71 (1972-73), s. 74-79; Innst. S. nr. 335 (1972-73), «Økonomisk vekst og velferd» under «DEL 
I. PERSPEKTIVER OG GENERELLE MÅLSETNINGER». 
331 Vekstmålet i Bortens-regjeringens programforslag fra 1969 var også på 4,5 %. I ressursmeldingen ønsket Sp 
årlig vekst i BNP 2,6 %. 
332 Innst. S. nr. 335 (1972-73), se «Innledning» og «Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre» under 
«FRAKSJONSBEMERKNINGER». 
333 St. tid. (1972-1973), s. 3561. 
334 St. tid. (1972-1973), s. 3598. 
335 St. meld. nr. 71 (1972-73), s. 60. 
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fremgang på. Det var enighet på Stortinget om at det vanligste målet for økonomiske vekst, 

BNP, ikke var et fullgodt mål for velferdsutviklingen. Det hadde likevel sin hensikt, og det ble 

omtalt som umulig å finne frem til en annen målenhet for velstandsøkning som alle kunne 

støtte.336 Regjeringen ville derfor fortsette med dette måleverktøyet inntil videre. 

Opposisjonen støttet de overordnede formuleringene om miljø og om ressursbruk i Korvald-

regjeringens program. En samlet finanskomité hilste velkommen at regjeringen hadde lagt frem 

en drøfting av de «utilsiktede og uønskede følger av produksjonsvekst og økonomisk utvikling» 

i programmet.337  En slik bredere perspektivanalyse hadde komiteen bedt om ved behandlinger 

av tidligere langtidsprogram.338 En samlet komité uttalte videre:  

«Komitéen vil understreke at målsettingen om rask vekst i nasjonalproduktet må vurderes i nøye 

sammenheng med tilgangen på naturressurser og i forhold til andre verdier. Den vekst som 

reduserer muligheten for sunne og trivelige bo- og arbeidsplasser, for sikring av natur- og 

miljøverdier og for en mer desentralisert bosetting, må søkes dempet.»339  

Det ble stadig presisert, av partier på alle fløyer, at økonomisk vekst ikke var et mål i seg selv. 

Det var hvilke resultater samfunnet kunne oppnå med økte midler og økt produksjon som var 

det interessante. Som vi har sett var det allerede ved behandlingen av langtidsprogrammet i 

1969 et ønske om å sette veksten i sammenheng med andre verdier, som menneskelig trivsel, 

og denne tankegangen ble videreført og forsterket fire år senere. Dette viser et skifte bort fra et 

mer ensrettet fokus på målet om høy økonomisk vekst til en tydeligere interesse for hva 

innholdet i veksten skulle være. 

Når det er sagt, hadde flere av beskrivelsene og formuleringene i programmet, både fra 

regjeringspartiene og fra opposisjonen, et overordnet preg. I sitatet over fra finanskomiteen er 

formuleringene om at vekstnivået skal vurderes og søkes dempet ikke særlig konkret, hvert fall 

sett i lys av at det overordnede vekstmålet bestod. Det er kanskje heller ikke så rart at alle 

partiene sa seg enige i at målet var hva man kunne oppnå med veksten. Det var en påstand det 

var lett å være enig i. På samme vis, etter at forståelsen var etablert om at miljøet var et politisk 

domene, var det heller ikke så rart at alle partiene sa seg enige i å ta vare på miljøet og på 

ressursgrunnlaget. Uttalelsene fra finanskomiteen er uttrykk for en overordnet holdning som 

                                                 
336 Innst. S. nr. 335 (1972-73), «Økonomisk vekst og velferd» under «DEL I. PERSPEKTIVER OG 
GENERELLE MÅLSETNINGER». 
337 Innst. S. nr. 335 (1972-73), under «KOMITéENS BEMERKNINGER».  
338 Innst. S. nr. 325 (1968-69), s. 675; Innst. S. nr. 303 (1969-70), s. 517-518. 
339 Innst. S. nr. 335 (1972-73), under «KOMITéENS BEMERKNINGER».  
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partiene delte, men innenfor den rammen var det forskjeller mellom regjeringspartiene og 

opposisjonen. 

Ser vi nærmere på de to største opposisjonspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, er det tre 

forskjeller fra sentrumspartiene jeg vil trekke frem som bidrar til utvidet forståelse av 

sentrumspartienes posisjoner. For det første ga Arbeiderpartiet og Høyre mindre plass til miljø- 

og ressursspørsmål, både i debatten og i innstillingen. Mens regjeringspartiene KrF, Sp og 

Venstre gjennomgående tok opp miljøperspektiver både i innstilingen og i debatten, var det 

andre tema som opptok Høyre og Ap.340 Et enkelt eksempel er Aps opplisting av partiets ti 

viktigste saker i den kommende stortingsperioden, der miljø utgjorde en begrenset andel.341 For 

det andre finner vi ikke igjen sentrumspartienes insistering på miljøperspektivenes forrang i 

Høyre og Aps merknader. Som nevnt støttet opposisjonspartiene Høyre og Ap de overordnede 

miljø- og ressursmålene, men de skisserte andre grunnlag for samfunnsutviklingen. Ap trakk 

frem og fokuserte på prinsippene i den demokratiske sosialismen som grunnlaget for deres 

program, mens Høyre blant annet vektla å legge om den økonomiske politikken gjennom 

endringer i skattesystemet, flere tiltak mot prisstigning og tryggere rammer for næringslivet.342 

Det tredje og siste poenget er vekstmålet for økonomien. Riktignok støttet Høyre regjeringens 

mål for den økonomiske veksten, dog med en litt annen begrunnelse, mens Arbeiderpartiet på 

sin side ønsket enda høyere vekst i økonomien.343 Ap begrunnet dette i at partiets politikk, 

spesielt distriktspolitikken og arbeidslivspolitikken, ville kunne muliggjøre høyere vekst.  

Alt i alt etterlater behandlingene av Korvald-regjeringens langtidsprogram et inntrykk av at 

sentrumspartiene ønsket å endre samfunnet i tråd med det partiene anså som nødvendige miljø- 

og ressursforbehold. I boken om Kristelig Folkepartis historie omtaler Kåre Olav Solhjell 

Korvald-regjeringen som «ei verkeleggjering av sentrumsalternativet» og skriver videre at 

langtidsprogrammet regjeringen la frem var en helhetlig og grønn politisk visjon.344 

Sammenlignet med langtidsprogrammene før og etter, fremstår påpekningen av relativ 

selvstendig politikkutforming med utgangspunkt i sentrum som presis. I tillegg virker det klart 

at sentrumspartiene la frem et helhetlig program med en klar miljøgrønn profil. 

                                                 
340 Se partienes merknader til innstillingen: Innst. S. nr. 335 (1972-73), under 
«FRAKSJONSBEMERKNINGER». 
341 Ibid. 
342 Ibid. 
343 Ibid. 
344 Solhjell, Tru og makt, s. 299. 
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Brattelis manglende program 

Når målet er å studere utviklingen av miljøpolitikken i perioden, fremstår den endelige 

behandlingen av langtidsprogrammet for 1974-1977 som et hvileskjær. Både valgresultatet 

høsten 1973 og oljekrisen vinteren og våren 1974 skulle sette sitt preg på behandlingen. 

Sentrumspartiene var ute av regjeringskontorene, og Venstre var nesten ute av Stortinget. Det 

var likevel Korvald-regjeringens program som lå til grunn for debatten, siden regjeringen 

Bratteli valgte å ikke legge frem et helhetlig nytt program. Brattelis Arbeiderpartiregjering la 

vekt på at deler av de økonomiske forutsetningene i langtidsprogrammet var endret, og at 

situasjonen for både verdensøkonomien og den norske økonomien var utsatt.345 Fokus på andre 

saker enn miljø og mangelen på et nytt dokument å behandle er noen av grunnene til at 

behandlingen av dette programmet bringer lite nytt til torgs.  

I innstillingen og i debatten var miljø- og ressursspørsmål mindre fremtredende enn i 

behandlingen året før av samme dokument. Det gjaldt behandlingen generelt, og for 

sentrumspartiene spesielt. En stor del av debatten handlet om de endrede økonomiske 

forutsetningene, samt de økonomiske prioriteringene regjeringen hadde lagt frem i revidert 

nasjonalbudsjett og i petroleumsmeldingen som var behandlet i Stortinget noen dager i 

forveien.346  Dette kan forstås som at miljø tok plass i baksetet når politikerne fikk andre 

presserende saker å konsentrere seg om. 

En annen måte å lese stortingsdebatten på, er at den konsentrerte seg om saksfeltene som var 

endret siden sist. Det var få konkrete tegn på at miljøengasjementet i partiene var svekket. Den 

nevnte mangelen på et nytt eller revidert program gjorde at Senterpartiet og Kristelig 

Folkepartis medlemmer av finanskomiteen, med tilslutning fra Venstre, nøyde seg med en 

relativt kort merknad der partiene oppsummerte og gjentok miljøstandpunktene fra forrige 

behandling.347 Sentrumspartiene fremhevet at det fortsatt var behov for å bringe den norske 

økonomien i samsvar med naturgrunnlaget, og at det burde være en av hovedretningslinjene for 

arbeiderpartiregjeringens politikk.348 Enkelte, som avgått statsminister Lars Korvald, la fortsatt 

hovedvekten av sitt innlegg på miljø- og ressurspolitikk og minnet om at slitasjen på ressursene 

                                                 
345 Innst. S. nr. 401 (1973-74) Innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 1974 – 1977, s. 1-3. 
346 Se innstillingen for omtale av forutsetningene: Innst. S. nr. 401 (1973-74), s. 1-4; Petroleumsmeldingen var 
nærmere bestemt: St. meld. nr. 25 (1973-74). Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunnet. 
347 Innst. S. nr. 401 (1973-74), s. 6-7. 
348 Innst. S. nr. 401 (1973-74), s. 6. 
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og de fortsatte miljøødeleggelsene varslet om at menneskeheten ikke bare kunne fortsette som 

tidligere.349 

Behandlingen av langtidsprogrammet i 1974 gir ikke så mange svar om sentrumspartiene og 

utviklingen av deres miljøpolitikk. Partiene holdt sammen om en felles merknad til 

innstillingen, og forsvarte Korvald-regjeringens posisjoner og ettermæle. Ut over dette, og 

kuriositeten det må regnes som at Høyre gikk mot strømmen og brukte mye plass i sin innstilling 

på miljøpolitikk, var det heller ikke mye som var endret i sentrumspartienes forhold til de andre 

partiene.350 Forholdene mellom partiene skulle få en mer avgjørende rolle ved behandlingen av 

neste langtidsprogram. 

Nordlis program: Sonderingsinnstillingen 

Hvis Korvald-regjeringens forslag til langtidsprogram var et høydepunkt eller et ytterpunkt for 

sentrumspartienes miljøengasjement, var innstillingen til nytt langtidsprogram i 1977 mer 

reservert. I samarbeid med Høyre la Kristelig Folkeparti og Senterpartiet frem en omfattende 

felles fraksjonsmerknad til langtidsprogrammet for 1978–1981.351  Her finner man igjen 

tydelige spor av miljø- og ressurspolitikken fra sentrumspartiene og Høyres merknader til det 

foregående langtidsprogrammet, men den forrangen som sentrumspartiene ga miljø- og 

ressursspørsmål noen år tidligere er borte. Som tidligere nevnt, har historikere pekt på at miljø 

var et av saksfeltene der det var mest utfordrende for sonderingspartiene å finne sammen.352 

Det er derfor interessant å se på hvilken miljøpolitikk partiene presenterte i denne 

stortingsbehandlingen og vurdere på hva samarbeidet med Høyre kan si oss om KrFs og Sps 

miljøpolitikk. 

Høyre, KrF og Sp gikk til valg høsten 1977 som et samlet regjeringsalternativ med mål om å 

kaste Odvar Nordlis Arbeiderparti-regjering. Året før hadde partienes ledelse blitt enige om en 

felles sonderingserklæring, som ble presentert i innstillingen, der utgangspunktet for å danne et 

ikke-sosialistisk flertall etter valget ble proklamert.353 Selve merknaden til langtidsprogrammet 

var på over tretti sider og utgjorde et bredt og omfattende felles program. Til sammenligning 

                                                 
349 St. tid. (1973-1974), s. 4231. 
350 Innst. S. nr. 401 (1973-74), s. 7-12. 
351 Innst. S. nr. 440 (1976-77) Foreløpig innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 1978 – 1981, s. 
13-44. 
352 Madsen, Motstraums, B. 2, s. 149-59; Notaker, Høyres historie 1975-2005, s. 58-59. 
353 Innst. S. nr. 440 (1976-77), s. 13-14. 
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var sentrumspartienes fraksjonsmerknader i de foreløpige behandlingene av de to foregående 

langtidsprogrammene på henholdsvis åtte og fem sider.354 Selv om merknaden var omfattende, 

var den forholdvis løsrevet fra selve langtidsprogrammet, og ser ut til å ha vært skrevet med 

tanke på det kommende stortingsvalget. 

Sonderingspartiene var blitt enige om mer eller mindre konkrete felles standpunkt i flere 

sentrale miljø-, natur- og ressurssaker. Noe av dette var nytt, mens noe bygget på tidligere 

samarbeid i de saksforberedende komiteene i Stortinget. Historiker Hallvard Notaker skriver at 

Høyre i årene før 1981 bevisst utarbeidet komitémerknader i stortingsinnstillingene med tanke 

på fremtidig regjeringssamarbeid med Senterpartiet og KrF, og innstillingen viste til en rekke 

tidligere stortingssaker der sonderingspartiene hadde hatt felles merknader.355 Flere av 

miljøsakene sonderingspartiene la vekt på, kjenner vi derfor også igjen fra tidligere 

langtidsprogram. Partiene formulerte sammen at natur og miljø måtte få større betydning, de 

kritiserte det de mente var forbrukersamfunnets uansvarlige ressursbruk, og uttalte seg om 

ressursknapphet, forvalteransvaret for kloden, Norges globale ansvar og ansvaret for 

kommende generasjoner.356 Avslutningsvis listet partiene også opp en lang rekke tiltak de ville 

gjennomføre i regjering, inkludert satsing på energisparing, ansvarsbevisst 

petroleumsforvaltning, og «stabilisering av ressursforbruket».357 Flere av sonderingspartienes 

talere la også i debatten vekt på at deres merknad prioriterte natur, miljø og ressurser, og at 

miljøprofilen var sterkere enn den Arbeiderparti-regjeringen hadde presentert i sitt forslag til 

langtidsprogram.358 

I fellesfremlegget fra de ikke-sosialistiske sonderingspartiene var det likevel et mindre tydelig 

og helhetlig fokus på miljø- og ressursspørsmål. Ved Korvald-regjeringens fremlegg av 

langtidsprogram i 1973 var miljø og ressurser gjennomgående omtalt og en integrert del av 

mange politiske felt. Sentrumspartiene ønsket den gang å legge miljøhensyn til grunn for 

samfunnsplanleggingen og den økonomiske politikken. En slik uttalt overordnet prioritering av 

miljø finner man ikke igjen i merknadene fra 1977. Partiene la vekt på hensynet til 

naturressursene og naturmiljøet, men ikke som et premiss.  

                                                 
354 Innst. S. nr. 325 (1968-69), s. 677-684; Innst. S. nr. 335 (1972-73), «Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og 
Venstre» under «FRAKSJONSBEMERKNINGER». 
355 Notaker, Høyres historie 1975-2005, s. 77-82. 
356 Innst. S. nr. 440 (1976-77), s. 14-15, 19, 23. 
357 Innst. S. nr. 440 (1976-77), s. 44. 
358 Se for eksempel innlegg av Platou (H), Østby (Sp), Bondevik (KrF): St. tid. (1976-1977), s. 4538-4542, 4545-
4548, 4605-4607. 
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Også på konkrete saksfelt fantes det spor av at sentrumspartiene måtte gi noe på miljøfeltet i 

sonderingene. Politiske motstandere i samtiden fremhevet spesielt Senterpartiets manglende 

gjennomslag i oljepolitikken.359 Dette er historiker Roar Madsen også inne på når han påpeker 

at tempoet i oljeutvinningen var det eneste punktet de ikke-sosialistiske sonderingspartiene ikke 

stod samlet om i merknaden.360 At partiene lempet på enkelte primærstandpunkt er i seg selv 

ikke oppsiktsvekkende i en sonderings- eller forhandlingssituasjon, men Madsens eksempel 

viser en tendens til at sentrumspartienes standpunkt på miljø var moderert.  

Tre eksempler fra fellesmerknaden viser dette tydeligere. Det første av disse gjelder målet om 

stabilisering av energiforbruket. I fellesmerknaden fra 1977 slår sentrumspartiene og Høyre fast 

at velferdsutviklingen ikke må bygges på en for høy vekst i energiforbruket, og de samler seg 

om et mål om stabilisering i løpet av 1990-årene.361 I kapittel 2 i denne oppgaven, i delen om 

energimeldingene, har vi sett at både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti stemte for en 

stabilisering innen 1990 under behandlingen av energimeldingen i 1975. Det konkrete målet 

deres om stabilisering ble altså skjøvet ut i tid.  

Det andre eksemplet gjelder den norske økonomiske vekstens betydning for fattige land. I 

fellesmerknadens i 1977 gikk Høyre, KrF og Sp blant annet inn for økt bistand til fattige land, 

støtte til arbeidet med en ny økonomisk verdensorden, og viste videre til hvert partis 

særmerknader til ressursmeldingen i 1976.362 Sonderingspartiene unngikk dermed den 

fundamentale uenigheten som var synlig i behandlingene av nettopp ressursmeldingen, slik vi 

har sett i kapittel 3. I behandlingen av ressursmeldingen argumenterte sentrumspartiene for 

lavere vekst i norsk økonomi og redusert ressursbruk i Norge for fattige lands skyld. I partienes 

fellesmerknad ett år senere er denne delen av sentrumspartienes hovedargumentasjon ikke 

nevnt. 

Det tredje og siste eksempelet er sonderingspartienes standpunkt om redusert vekst i det private 

forbruket. Høyre, KrF og Sp fremhevet selv redusert forbruksvekst som et eksempel på at de 

tok miljø- og ressursspørsmålene på alvor. Det er derfor verdt å merke seg at argumentasjonen 

mot forbruksveksten var fundert i mer enn bare hensynet til miljøet. Et annet sentralt argument 

var inflasjonen og kostnadsveksten. Den økonomiske situasjonen på 1970-tallet hadde vært mer 

ustabil enn de foregående tiår, og i sin fellesmerknad varslet sonderingspartiene om flere 

                                                 
359 Se for eksempel innlegg av Gulbrandsen (Ap) og Furre (SV): St. tid. (1976-1977), s. 4548, 4590-4592. 
360 Madsen, Motstraums, B. 2, s. 158-59. 
361 Innst. S. nr. 440 (1976-77), s. 21. 
362 Innst. S. nr. 440 (1976-77), s. 17-19. 
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usikkerhetsmomenter for norsk økonomi. For å sikre seg mot valutakursstigning, prisvekst og 

kostnadsvekst gikk partiene inn for flere grep i skatte- og avgiftspolitikken, og ønsket en lavere 

målsetting for vekst i det private forbruket enn regjeringen.363 De ønsket heller høyere privat 

sparing. Målsettingen om høyere privat sparing hadde Høyre fremmet i tidligere 

langtidsprogrambehandlinger.364 Standpunktet kan óg knyttes til Høyres idé om 

selveierdemokratiet, et program partiet hadde jobbet etter siden slutten av 1950-tallet.365 Utover 

nedgangen i forbruksveksten gikk ikke sonderingspartiene inn for å redusere andre vekstmål 

for norsk økonomi. Lavere vekst i det private forbruket ble holdt frem som et miljøstandpunkt, 

men det kan altså ha vært flere årsaker til at akkurat dette økonomiske virkemidlet endte opp i 

sonderingspartienes fellesmerknad. 

Protokollene fra partienes stortingsgrupper gir også innblikk i partienes holdninger til 

sonderingene. Referatene kan tyde på at det var forskjeller i hvordan Senterpartiet og Kristelig 

Folkeparti så på fellesinnstillingen og det potensielle regjeringssamarbeidet med Høyre. Begge 

stortingsgruppene ble holdt løpende orientert om arbeidet med fellesmerknaden til 

langtidsprogrammet av partienes komitémedlemmer, og saken ble behandlet flere ganger i både 

KrFs og Sps grupper. I KrFs gruppe ble det på et tidlig stadium slått fast at det viktigste med 

innstillingen var at de tre partiene kunne samles i en felles merknad.366 Da dette så ut til å bli 

oppnådd ble det uttrykt tilfredshet i KrFs gruppe, og det ble protokollført at partiets forhandler, 

Egil Aarvik, uttalte om samstemmigheten at han anså fellesmerknaden: «som politisk nesten 

like viktig som selve innholdet».367 I Senterpartiet var det også mange som mente det var viktig 

med en felles innstilling for å fremstå som et troverdig regjeringsalternativ, men så sent som 1. 

juni, dagen før innstillingen og merknaden ble ferdigstilt og avgitt av finanskomiteen, tok flere 

i Sps stortingsgruppe til orde for at partiet burde fremme en egen særmerknad for å få frem 

partiets primærstandpunkt.368 Det ble derfor videresendt til styret og partilederen å ta endelig 

stilling til dette spørsmålet.369 Stortingsrepresentantene som ønsket en egen særmerknad 

argumenterte for at dette ville være valgstrategisk lurt og for å tydeliggjøre Senterpartipolitikk 

                                                 
363 Innst. S. nr. 440 (1976-77), s. 15-16; Se Jan P. Syse (H) innlegg i debatten for den økonomiske 
argumentasjonen Høyre la til grunn for lavere forbruksvekst og høyere privat sparing: St. tid. (1976-1977), s. 
4577-4579. 
364 Innst. S. nr. 335 (1972-73), «Høyre» under «FRAKSJONSBEMERKNINGER»; Innst. S. nr. 401 (1973-74), 
s. 11-12. 
365 Notaker, Høyres historie 1975-2005, s. 18-29. 
366 STA, protokoll fra Kristelig Folkepartis gruppemøte datert 5. mai 1977. 
367 STA, protokoll fra Kristelig Folkepartis gruppemøte datert 1. juni 1977. 
368 STA, protokoll fra Senterpartiets gruppemøte datert 1. juni 1977. 
369 Ibid. 
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i saker som vekstpolitikken. Resultatet ble likevel fellesinnstillingen med KrF og Høyre, og 

stridighetene i Senterpartiets stortingsgruppe ble ikke åpenbart i stortingsdebatten. 

Venstre stod utenfor sonderingene, og var dermed heller ikke en del av fellesmerknaden. Partiet 

ønsket ikke regjeringssamarbeid med Høyre.370 Partiet hadde på grunn av sin størrelse ikke 

representasjon i finanskomiteen, og dermed heller ingen alternativ fraksjonsmerknad til 

programmet. I debatten benyttet Venstre muligheten til å fremheve miljø- og 

ressursperspektivet som hadde blitt lagt til grunn i Korvald-regjeringens langtidsprogram, et 

program partiet selv var med å utarbeide. Venstre hevdet dette helhetlige perspektivet og denne 

tydelige prioriteringen var borte fra det nye programmet.371 Hans Rossbach fra Venstre 

innvilget litt skryt til KrF og Sp for å ha dratt Høyre i noe mer miljøvennlig retning, spesielt i 

målsettingen om dempet forbruksvekst.372 Venstrerepresentanten mente likevel at 

styrkeforholdet i en eventuell borgerlig regjering, der Høyre måtte antas å bli størst, kombinert 

med Høyres manglende forståelse for miljøutfordringene og sterke tro på høy økonomisk vekst, 

gjorde det umulig for Venstre å støtte et slikt regjeringssamarbeid.  

Partiene Venstre tidligere hadde samarbeid med i Korvald-regjeringen delte ikke disse 

oppfatningene. Kjell Magne Bondevik (KrF) innrømmet at Arbeiderpartiet og Høyre ofte hadde 

stått samlet mo sentrum i energi- og ressursspørsmål, men mente sentrumspartiene hadde fått 

Høyre med på en plattform som la opp til en ansvarlig økonomisk politikk bygget på en 

ressurspolitikk for sin tid.373 Mens Venstre åpenbart ikke var enige i Bondeviks påstand, gikk 

Senterpartiet som nevnt i kapittel 3 inn i sonderingene med den tro at partiet ville få mer av sin 

miljøpolitikk gjennomført i regjering med Høyre enn utenom.374 Behandlingene av 

langtidsprogrammene tyder likevel på at sentrumspartiene måtte ofre eller dempe noen av sine 

miljøstandpunkt for å komme til enighet med Høyre. I protokollene fra stortingsgruppene har 

vi sett at partiene, spesielt KrF, så felles innstilling til langtidsprogrammet som et viktig politisk 

mål, og vi må dermed kunne anta at de var villige til å gi noe i forhandlingene. De konkrete 

eksemplene over på at sentrumspartiene inntok endrede standpunkt tyder også på det. 

Utviklingen i miljøpolitikken i behandlingen av langtidsprogrammene antyder at de av 

                                                 
370 Madsen, Motstraums, B. 2, s. 150-53; Rommetvedt, Borgerlig samarbeid: sprikende staur eller laftet 
tømmer?, s. 33-34. 
371 St. tid. (1976-1977), s. 4597-4599. 
372 Ibid. 
373 St. tid. (1976-1977), s. 4605-4607. 
374 Madsen, Motstraums, B. 2, s. 155-56. 
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sentrumspartiene som deltok i sonderingene modererte seg i miljøspørsmål i håp om å nå 

regjeringskontorene.  

Dette åpner igjen for å vurdere hvor viktig miljøpolitikken var for partiene. Sentrumspartiene 

viser tilsynelatende stor dedikasjon i miljøspørsmål på midten av 1970-tallet. Likevel inneholdt 

uttalelsene om veksten og vekstkritikken i langtidsprogrammet Korvald-regjeringen la frem 

flere forbehold, og målene for den økonomiske veksten var fortsatt høye. Likeledes ser vi i 

fellesmerknaden partiene la frem sammen med Høyre i 1977 at KrF og Sp endret posisjoner på 

punkter i miljøpolitikken som tidligere fremstod som sentrale. I vurderingen av hvordan 

sentrumspartienes la frem og presenterte sin miljø- og ressurspolitikk i perioden, fører dermed 

behandlingen av langtidsprogrammet i 1977 til nye spørsmål om hvor viktig disse 

saksområdene faktisk var for partiene i møte med de politiske realitetene på Stortinget. 

Stortingsdebatten gir grunnlag for å hevde at miljø- og ressurspolitikken fortsatt var særlig 

viktig for Senterpartiet. Enten man måler etter mengde eller vilje til spissformulering var 

representantene fra Senterpartiet åpenbart mer opptatt av miljø enn sine sonderingspartnere. 

Senterpartiets hovedtaler Johan Østby snakket om at arbeiderpartiregjeringens mål for 

forbruksveksten kunne føre til at samfunnet brøt sammen, om at den daværende generasjonen 

ville være den siste med ubegrensede naturressurser, og han etterlyste en omlegging til et 

framtidssamfunn basert på et lavere vekstnivå allerede i denne langtidsprogramperioden.375 

Arnt Hagen (Sp) mente Senterpartiet gikk foran og satte fokus på de grunnleggende årsakene 

til miljøproblemene, nemlig veksten.376 Selv om Høyre og KrF tidvis kritiserte regjeringens 

miljøprofil, var det verken i omfang eller i ordbruk i like sterke ordelag som Senterpartiet. Selv 

om Senterpartiets representanter ikke uttrykte misnøye med fellesinnstillingen under debatten, 

antyder de overnevnte gruppeprotokollene også at det satt lengre inne for enkelte i Sp å støtte 

miljøprofilen i fellesinnstillingen enn det gjorde for KrFs representanter. 

Natursynet fra Borten til Korvald 

Et tydelig trekk gjennom langtidsprogrammene fra 1969 til 1977 var utviklingen i synet på 

miljøproblemene, beskrivelsene av disse, og natursynet de representerte. Hadde 

stortingsrepresentantene fått spørsmål om hvordan de ville beskrevet miljøproblemene, ville 

                                                 
375 St. tid. (1976-1977), s. 4545-4548. 
376 St. tid. (1976-1977), s. 4585-4587. 
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svarene trolig vært forskjellig i 1969 og i 1973. For å forstå endringene i miljøpolitikken må vi 

også forstå hvordan partiene vurderte problemene politikken skulle løse. Til slutt i dette 

kapittelet vil jeg derfor drøfte utviklingen i natursynet og endringene i forståelsen av hva 

miljøproblemene var. 

Som introdusert i kapittel 1 har skiftet i hvordan verdiene i naturen ble vurdert og hva samfunnet 

anså som miljøproblemer blitt beskrevet av forskjellige historikere. Historiker Even Lange har 

beskrevet at mens miljøpolitikken på 1950- og 60-tallet i stor grad handlet om lokale 

forurensingsproblemer eller konkrete inngrep i natur, var det først på 1970-tallet at 

miljøbevisstheten ble sentrert rundt ressursbruk, ressurstilgang og en helhetlig økologisk 

tankegang.377 Lange skriver blant annet at det utviklet seg en forståelse av at ansvaret for 

naturgrunnlaget var en overordnet og systematisk utfordring, at det ikke bare «kunne behandles 

som lokale bivirkninger av industriell utvikling».378 I en artikkel om vannkraftmotstanden på 

1970-tallet skriver historiker Yngve Nilsen om utviklingen fra «å tenke komponent til å tenke 

system».379 I forvaltningen, blant biologene og ved kraftutbygginger skiftet synet på hva som 

var verneverdig. Fokuset var ikke lenger på enkeltforekomster eller tverrsnitt, men på 

sammenhengende systemer.380 Sistnevnte representerte en økologisk rettet tankegang. 

Historikerne Edgeir Benum og Kristin Asdal har også omtalt en lignende utvikling av synet på 

natur og miljø i perioden.381  

Statsviterne Bjørklund og Hellevik inndeler naturvernets historie i klassisk naturvern, moderne 

naturvern, og miljøvern basert på økologisk tankegang, delvis basert på Bredo Berntsens omtale 

av utviklingen.382 Bjørklund og Hellevik knytter det klassiske naturvernet til fredning av natur 

og arter, mens det moderne naturvernet fokuserte på de negative konsekvensene av 

industrialiseringen, som forurensing til vann og luft. Det økologisk baserte miljøvernet var 

helhetlig, internasjonalt, vekstkritisk og fremmet ideen om et skjebnefellesskap mellom 

mennesker og livsgrunnlaget i naturen. Det virker ikke å være noen motsetninger mellom 

historikernes beskrivelser og statsviternes inndeling når utviklingen i natursynet på 1960- og 

70-tallet skal forklares. 

                                                 
377 Lange, Samling om felles mål, B. 11, s. 199-201. 
378 Ibid., s. 201. 
379 Nilsen, «Ideologi eller kompleksitet?», s. 67. 
380Ibid., s. 64-71. 
381 Asdal, Politikkens natur - naturens politikk, s. 46-49; Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 30-34. 
382 Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk», s. 415-16; Berntsen, Grønne linjer. 
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Stortingsbehandlingene av langtidsprogrammene i denne perioden bekrefter langt på vei 

utviklingen i synet på miljø og naturen slik det er omtalt i litteraturen. Miljøpolitikken utviklet 

seg fra å ha tyngdepunkt i naturvernet og friluftslivet til en mer omfattende systemtankegang 

der miljøvernet i større grad var fundert i økologi og moderne biologi.  

I langtidsprogrammet for 1970-1973 var en stor del av omtalen av miljøproblemer knyttet til 

forurensing til vann, forurensing til luft, og til bruken av giftige stoffer og plantevernmidler.383 

Både programmet og innstillingen fra regjeringspartienes medlemmer av finanskomiteen 

beskrev hvordan regjeringen ville gå frem, hovedsakelig gjennom lovgivning, forvaltning og 

infrastruktur, for å redusere disse forurensingsproblemene.384 Felles for problembeskrivelsene 

var at de i stor grad var konkrete og stedsspesifikke, i den forstand at det var snakk om for 

eksempel punktutslipp fra industri eller landbruk. Avløpsvannet måtte renses, det måtte 

investeringer til for å fornye og forbedre produksjonen i industrien, og bruken av enkelte 

skadelige plantevernmidler skulle gjøres ulovlig. Det var snakk om tekniske løsninger på 

tekniske problem. Miljøproblemene var ikke nødvendigvis overordnede, helhetlige eller 

systematiske utfordringer. 

I det samme langtidsprogrammet skrev regjeringen at den ville bevare et bredt tverrsnitt av 

naturen i Norge.385 Programmet refererte også til Naturvernrådets forslag til ny naturvernlov 

der hovedtyngden av rådets forslag la hovedtyngden på de estetiske tiltakene.386 I tillegg 

begrunnet sentrumspartiene og Høyre sitt ønske om å ta bedre vare på naturen i planene for 

velferdsstaten. Partiene ville bevare natur for å sikre tilgang på naturressurser som dannet 

grunnlaget for norsk økonomi.387 Samtidig, som tidligere omtalt, var også menneskers trivsel 

og helse gjennom friluftsliv og rekreasjon en del av begrunnelsen for naturvernet.388 Vernet det 

da var snakk om var primært landskaps- og områdevern, verdier som kunne benyttes til 

friluftsliv, ikke biologisk begrunnet vern. Omtale av målene for naturvernet vitner om at 

systemtankegangen, slik Yngve Nilsen beskriver, ikke hadde fått feste. Det var altså lite fokus 

på naturens egenverdi eller systemene i naturen. Naturvernet var begrunnet i menneskers bruk 

og nytte, enten i form av naturressurser eller til friluft og rekreasjon. Natursynet i 1969 passer 

                                                 
383 St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 7-8, 90-95. 
384 St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 7-8, 90-95; Innst. S. nr. 325 (1968-69), s. 679-680. 
385 St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 88. 
386 St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 88. 
387 St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 7-8. 
388 St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 7-8, 88-90. 
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inn i statsviternes beskrivelse av et klassisk eller moderne naturvernsyn uten en helhetlig 

økologisk tenkning. 

Da langtidsprogrammet for 1970-1973 var til endelig behandling i 1970 var problemanalysen 

og -beskrivelsen i stor grad lik, men det var et antydet et nytt perspektiv. Uten at det skal legges 

for stor vekt på det, er det verdt å merke seg en enkel endring i ordbruken mellom de to 

behandlingene. Ifølge Bredo Berntsen tok miljøvern gradvis over for naturvern fra slutten av 

1960-tallet.389 Miljøvern erstattet delvis naturvernbegrepet, samtidig som det supplerte begrepet 

ved å inkludere forurensingsproblemer og ressursforvaltning. Mens miljøvern er nesten 

fraværende i den første komitéinnstillingen, er det hyppigere nevnt i andrebehandlingen. I 

Høyre og sentrumspartienes fraksjonsmerknad var underoverskriften om miljø utvidet til 

«Naturvern og miljøvern», ikke kun naturvern som det var titulert året før.390 En lignende 

endring skjedde i Arbeiderpartiets merknader der «Naturvern og friluftsformål» ble erstattet av 

«Miljøvern».391 Selv om mange av perspektivene var like, viser disse språklige endringene fra 

1969 til 1970 en begynnende tendens.  

Det var et annet natursyn som ble presentert kun få år senere. Fra og med Korvald-regjeringens 

forslag til nytt langtidsprogram i 1973, var synet på naturen og på miljøvernet i større grad 

fundert i en økologisk tankegang med vekt på overordnede og systematiske problemer. Det 

samme natursynet finner vi også i stor grad igjen i langtidsprogrammet lagt frem av regjeringen 

Nordli i 1977. Et tydelig eksempel på denne utviklingen er den allerede beskrevne 

vekstkritikken. Måten sentrumspartiene knyttet økonomisk politikk og økonomisk vekst til 

miljø i langtidsprogrammet for 1974-1977 vitnet om et utvidet syn på natur og miljø som et 

system og som noe helhetlig, i tråd med de overnevnte historiske framstillinger. Herunder kan 

nevnes sentrumspartienes insistering på at økonomien måtte styres i samsvar med 

naturgrunnlaget og økologiske betingelser, og at miljø- og ressursvern hang tett sammen.392  

I tillegg ble det fra og med 1973 presentert en frykt for at mennesker kunne risikere å endre 

grunnleggende egenskaper og systemer i naturen. Ikke bare kunne en enkelt innsjø bli skadet 

av forurensing, de selvfornyende og selvrensende økologiske systemene kunne bli uopprettelig 

                                                 
389 Berntsen, Grønne linjer, s. 144-45. 
390 Innst. S. nr. 303 (1969-70), s. 523. 
391 Innst. S. nr. 303 (1969-70), s. 526. 
392 Innst. S. nr. 335 (1972-73), se «Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre» under 
«FRAKSJONSBEMERKNINGER». 
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ødelagt.393 I behandlingen av langtidsprogrammet i 1973 var sentrumspartiene bekymret for 

naturgrunnlaget for fiskeriene og overbeskatning av fiskefelt, mens de fire år før ikke tok opp 

slike utfordringer.394 Dette kan igjen knyttes til at internasjonale perspektiver var blitt en større 

del av miljøpolitikken. I de første årene av 1970-tallet ble de økt oppmerksomhet rundt 

forurensingsproblemer som sur nedbør og avfallsdumping i havet.395 Disse problemene var 

internasjonale eller regionale, og kunne ikke løses av en nasjon alene. Identifiseringen av slike 

problemer gjorde at det ble tatt internasjonale initiativ til å rydde opp, og førte blant annet til 

Oslo-konvensjonen i 1972 som forbød avfallsdumping i det nordøstlige Atlanterhavet.396 

Sentrumspartiene fremholdt at miljøproblemene var av internasjonal karakter og ville Norge 

skulle jobbe gjennom internasjonale organer for overnasjonale løsninger.397 De slo samtidig 

fast at norske mål og norsk samfunnsutvikling i større grad måtte utformes i takt og i 

sammenheng med den internasjonale ressurssituasjonen.  

Sentrale problemer fra tidligere langtidsprogram, som luftforurensing og forurensing til vann 

var ikke glemt, men plassert i en større ramme. Fokuset var fortsatt på at naturen var til for 

mennesket, men samtidig så man mennesket og naturen som et skjebnefellesskap. I 

langtidsprogrammene finner vi fra midten av 1970-tallet igjen beskrivelsen fra litteraturen om 

at miljøproblemene var satt i et større system, og  tegn på en økologisk tankegang blant partiene. 

Det er klart at synet på verdiene i naturen og naturmiljøet gikk fra et klassisk eller moderne 

naturvern til miljøvern basert på økologisk tankegang, for å låne Bjørklund og Helleviks 

begreper.398 

Natursynet i langtidsprogrammene sier oss i tillegg noe om når miljø som tema og en 

omfattende og helhetlig økologisk tenkning slår inn i norsk politikk. I kapittel 1 er det redegjort 

for ideen om et økologisk vendepunkt, og på hvilket tidspunkt forskjellige historikere og 

statsvitere har slått fast at en slik endring skjedde i norsk politikk og samfunnsliv. Vendepunkt 

av ulik karakter har blitt antydet i 1969, rundt 1970 og i 1973. Det kan innvendes at 

langtidsprogrammene kun ble lagt frem hvert fjerde år, slik at tidfestingen av et brudd blir 

                                                 
393 Se for eksempel: Innst. S. nr. 335 (1972-73), «Innledning»; St. meld. nr. 71 (1972-73), s. 85-86. 
394 Innst. S. nr. 355 (1972-73), se «Ressurstilgang og økonomisk vekst» under «DEL I. PERSPEKTIVER OG 
GENERELLE MÅLSETNINGER» og «Jordbruk, skogbruk og fiske» under «DEL III. DE ENKELTE 
NÆRINGER»; Innst. S. nr. 325 (1968-69), s. 683-684; St. meld. nr. 55 (1968-69), s. 144-154. 
395 Benum, Overflod og fremtidsfrykt, B. 12, s. 70-71. 
396 Ibid. 
397 Innst. S. nr. 335 (1972-73), se «Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre» under 
«FRAKSJONSBEMERKNINGER». 
398 Bjørklund og  Hellevik, «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk». 
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mindre presis, men stortingsbehandlingene tydeliggjør likevel et poeng: Blant 

sentrumspartienes stortingspolitikere og i Stortingskollegiet som helhet er det ikke grunnlag for 

å si at et systematisk og økologisk syn på miljøvernet hadde fått rotfeste i 1969 og i 1970. Som 

drøftet i kapittel 2 er det vanskelig å finne argumenter for at et økologisk vendepunkt hadde 

inntruffet ved behandlingen av energimeldingen i 1971. En slik endring er derimot 

fremtredende fra og med 1973. I den grad disse stortingsbehandlingene kan bidra til tidfesting 

av et økologisk vendepunkt blant norsk politikere, må svaret disse gir være at skiftet blant 

norske politikere ikke skjer rundt 1970, men heller noen år senere. Langtidsprogrammene 

antyder også, som omtalt i kapittel 2 og 3, at det er nærmere midten av 1970-tallet 

miljøengasjementet i sentrumspartiene når sitt foreløpige høydepunkt. 

Konklusjon: Miljø som politikk 

Langtidsprogrammene gir innblikk i og flere nye perspektiver på utviklingen i 

sentrumspartienes miljøpolitikk i perioden. Miljø ble en del av stortingspolitikken i overgangen 

fra 1960- til 1970 tallet, og dette vises i sentrumspartiene uttalte politikk. Gjennomgangen av 

programmene viser en tydelig utvikling av et helhetlig og overordnet miljøsyn som når sitt 

høydepunkt med Korvald-regjeringens langtidsprogram for 1974-1977.  

I behandlingene av langtidsprogrammene ser man også at det skjedde et vendepunkt til et mer 

økologisk syn på natur og miljø i norsk politikk på nasjonalt nivå fra Borten- og til Korvald-

regjeringen. Mens natursynet i langtidsprogrambehandlingen i 1969 passer inn i dette som har 

blitt kalt klassisk eller moderne naturvern, er behandlingen i 1973 preget av et økologisk basert 

miljøvern. Programmene viser at denne overgangen trolig skjer noe senere enn rundt 1970. 

Sentrumspartiene spesielt og stortingspartiene generelt ser ut til å ha utviklet seg i stadig mer 

miljøorientert retning frem mot midten av 1970-tallet. Begge deler er i tråd med fremstillingen 

i kapittel 2 og 3.  

Det utvidede synet på miljøpolitikken viser at miljø som saksfelt hadde betydning om man vil 

forstå forholdet mellom sentrum og Høyre i perioden. Miljøpolitikken var en del av bakteppet 

for sonderingene om et fremtidig regjeringsalternativ frem mot stortingsvalget i 1977. Ved å se 

sentrumspartienes miljøpolitikk i sammenheng med endrede politiske realiteter har det også 

blitt avdekket nye spørsmål om sentrumspartienes miljøpolitikk. Stortingsbehandlingene av 

langtidsprogrammene tyder på at sentrumspartiene var villige til å fire på eller slipe ned sine 
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standpunkt og holdninger i miljøpolitikken for å kunne danne et regjeringsalternativ med Høyre 

før valget i 1977. Dette åpner for å utforske videre hvor dedikerte enkelte av sentrumspartiene 

var i sine ambisjoner på miljøfeltet.  

Også basert på funnene i dette kapitelet er det betimelig å stille spørsmål ved tidligere 

beskrivelser og kategoriseringer av partiene i miljøpolitikken. Ser man på helheten i 

stortingsbehandlingene av langtidsprogrammene er det Senterpartiet som fremstår som sentrale 

pådriverne i miljøpolitikken. Sammen med Kristelig Folkeparti, og tidvis Venstre, var 

Senterpartiet Høyres og Arbeiderpartiets primære motpoler i miljø-, ressurs- og vekstdebattene.  

Samtidig var partiene på Stortinget i all hovedsak enige om vekstmålene for norsk økonomi i 

langtidsprogrammene. Sentrumspartiene, Høyre og Arbeiderpartiet ønsket alle vekst med vern 

i samtlige program, selv om de var uenige om tiltak og hvilke hensyn som skulle få forrang i 

samfunnsplanleggingen. Det er dermed svært utfordrende å skulle utarbeide eller bruke en 

inndeling eller en kategorisering av partiene som favner alt dette. Likevel er det klart at synet 

på samfunnsutviklingen som sentrumspartiene stod for i behandlingene av 

langtidsprogrammene var klart avvikende fra Høyre og Arbeiderpartiet, spesielt på midten av 

1970-tallet. Denne konteksten blir borte i enkelte inndelinger og beskrivelser av partiene 

benyttet i litteraturen. 
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5 Konklusjon 
 

I tråd med problemstillingen har denne oppgaven studert utviklingen av sentrumspartienes 

miljø- og ressurspolitikk fra 1969 til 1977, samt partienes tilhørende begrunnelser og 

argumentasjon. Dette er gjort gjennom å studere utvalgte sentrale stortingssaker, nærmere 

bestemt energimeldingene, ressursmeldingen og langtidsprogrammene debattert på 

Løvebakken i perioden. I forlengelsen av det har jeg prøvd å spore endringene som inntraff i 

sentrumspartienes standpunkt for dermed å kunne drøfte når et økologisk vendepunkt inntraff 

blant partiene på Stortinget. Denne fremstillingen av sentrumspartiene er så vurdert opp mot 

tidligere fremstillinger, inndelinger og kategoriseringer av partienes miljøpolitikk.  

Sentrumspartiene la omfattende vekt på miljø- og ressursspørsmål mot midten av 1970-tallet. I 

store deler av tiåret preget miljø- og ressurshensyn partienes standpunkt på flere saksfelt, som 

energipolitikk og bistandspolitikk, ved å fungere som et premiss, slik det også gjorde det når de 

store linjene i samfunnsutviklingen skulle settes ord på. I en periode var disse hensynene også 

en viktig faktor i deres økonomiske politikk. Ved fremleggelsen av Korvald-regjeringens 

forslag til langtidsprogram i 1973, ved behandlingen av energimeldingen i 1975 og ved 

behandlingen av ressursmeldingen i 1976, var det tydelig at sentrumspartiene ville gi hensynet 

til miljø, ressurser og livsgrunnlaget i naturen forrang for andre mål for samfunnsutviklingen. 

Partienes prioriteringer stod i tydelig motsetning til begge de store partiene, Arbeiderpartiet og 

Høyre, i flere av stortingssakene oppgaven har studert.  

Sentrumspartienes argumentasjon bygget på en forståelse av at verden stod overfor store miljø- 

og ressursutfordringer med potensiale til å ødelegge det naturlige livsgrunnlaget, om ikke 

samfunnsutviklingen ble lagt om. Partiene uttrykte også at endringene måtte skje raskt. Dette 

var knyttet til en samtidig endring i natursynet. Partiene endret sitt syn fra det som har blitt 

omtalt som et klassisk eller moderne naturvern, til et helhelhetlig økologisk miljøvern. 

Fra energimeldingen i 1971 til energimeldingen i 1975 var sentrumspartiene med å bryte 

konsensusen som hadde preget norsk energipolitikk. I den økonomiske politikken gikk partiene 

inn for lavere vekst på sikt eller fremmet et endret syn på hva veksten skulle være. Partiene gikk 

dermed mot et mål om en kontinuerlig høy vekst, et mål det lenge hadde vært konsensus om i 

norsk politikk. Argumentene for endringene i sentrumspartienes syn var i all hovedsak 
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begrunnet i et ønske om at høsting av naturen og en fordeling av verdens goder måtte skje 

innenfor naturens økologiske rammer – noe som er tett opp til partienes egen beskrivelse av et 

samfunn i likevekt.  

Samtidig viser denne oppgaven at sentrumspartiene integrerte ny miljø- og ressurspolitikk med 

allerede eksiterende standpunkt og verdier. I stortingssakene jeg har studert er det flere 

eksempler på at partiene tilpasset den nye miljøargumentasjonen til gamle standpunkt eller 

benyttet miljøargumentasjon for å forsterke allerede eksisterende politikk. Kristelig Folkeparti 

brukte eksempelvis miljø- og ressursargumentasjon for å fremme sitt standpunkt om ytterligere 

bistand til u-land i debatten om ressursmeldingen i 1976. Senterpartiet brukte i samme debatt 

ressursfordeling og hensynet til naturgrunnlaget som en viktig komponent i argumentasjon for 

sterkere satsing på distrikts- og jordbrukspolitikk.  

Videre ser sentrumspartienes forhold til hverandre, og til Høyre, ut til å ha vært viktig for å 

forstå endringene i partienes politikk, spesielt frem mot 1977. Miljøpolitikken ble tilpasset 

politiske realiteter. I et flertall av sakene la sentrumspartiene frem felles innstillinger, og 

partienes posisjoner var tidvis et uttrykk for politikk alle partiene kunne stå samlet om. 

Oppgaven viser eksempler på at partiene mente det var viktig å fremstå samlet av strategiske 

hensyn. Også der det var uenighet mellom partiene later de til å ha søkt politisk felleskap, som 

da KrF i behandlingen av energimeldingen i 1975 fant det nødvendig å fremheve at deres 

standpunkt var tett opp til Senterpartiets. I 1977 ble miljøpolitikken påvirket av ønsket om 

regjeringsmakt. Da utarbeidet Kristelig Folkeparti og Senterpartiet en felles merknad med 

Høyre til langtidsprogrammet, begrunnet i ønsket om å fremstå som et samlet 

regjeringsalternativ. De to sentrumspartiene gikk med på kompromiss i miljø- og ressurssaker 

for å oppnå dette valgstrategiske målet. 

Endringene i partienes miljøforståelse, argumentasjon og natursyn blir tydelig i debattene i 

Stortinget noe senere enn enkelte fremstillinger har hevdet. I kapittel 1 nevnes fremstillinger av 

miljøhistorien som plasserer et vendepunkt i deler av offentligheten rundt 1969-1970. Utvalget 

av saker som jeg har studert finner ikke grunnlag for at et slikt skifte har skjedd i Stortinget på 

dette tidspunktet. Ved langtidsprogramdebatten i 1970 og i debatten om energimeldingen i 1971 

er slike endringer vanskelige å finne, mens det noen år senere preger debattene og partienes 

uttalte politikk. Dette gir ikke rom for å slå entydig fast når det økologisk vendepunkt inntraff 

i Stortinget, eller utenfor, men det styrker de fremstillingene i litteraturen som plasserer 

vendepunktet nærmere midten av årtiet.  
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Historisk kategorisering av partienes miljøpolitikk 

Inndelingen av partier som prioriterte vekst og de som ønsket vern har med noen forskjellige 

variasjoner vært den dominerende kategoriseringen av partienes miljøpolitikk. En slik inndeling 

byr på utfordringer, og denne oppgaven har spesielt belyst to av disse. For det første kan 

kategoriseringen av partiene i seg selv begrense vår forståelse av sentrumspartiene i perioden. 

For det andre er inndelingene og omtalen av partiene til en viss grad basert på studier av 

partiprogram og velgernes holdninger, og man kan dermed gå glipp av konteksten politikken 

ble utøv i. Det er derfor nødvendig å korrigere omtalen av sentrumspartienes miljø- og 

ressurspolitikk. 

For å starte med det siste først. Konteksten er viktig i omtalen og i forståelsen av 

sentrumspartienes miljøpolitikk i perioden. I litteraturen har Venstre blitt holdt frem som det 

tydeligste miljøpartiet i sentrum av norsk politikk. I stortingssakene behandlet i oppgaven, var 

det imidlertid Kristelig Folkeparti og spesielt Senterpartiet som fremstod som de miljø- og 

ressurspolitiske fanebærerne. Mens Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har blitt omtalt som 

mellompartier eller vekstpartier, var det disse to partiene som var de tydeligste pådriverne i 

sentrum for et skifte i miljø- og ressurspolitikken. I flere av stortingsbehandlingene er det disse 

to partiene som utgjør den tydeligste miljøopposisjonen, en motpol, til vekstlinjen anført av 

Høyre og Arbeiderpartiet.  

Størrelsesforholdene på Stortinget er et viktig moment i denne forståelsen. Venstre fremstår 

kanskje som et av de mest miljøvennlige partiene gjennom partiprogrammet og i 

velgerundersøkelser, men det underslår Venstres begrensede muligheter til å prege 

stortingssakene. Riktignok er det ikke funn i oppgaven som tilsier at omtalen av Venstre bør 

korrigeres, men partiets rolle i perioden preges av at nedgangen i representasjon sammenfaller 

omtrent i tid med vendepunktet i den miljøpolitiske debatten. Dermed er det ikke grunnlag for 

å hevde at overnevnte inndeling av sentrumspartiene er feilaktig, men som beskrivelse av 

utviklingen i perioden er en slik omtale av partiene mindre relevant.  

En kategorisering som fokuserer på begrepene vekst og vern er heller ikke dekkende for å forstå 

miljøpolitikken i Stortinget på 1970-tallet. Selv om sentrumspartiene var opptatt av miljøet, var 

de ikke mot økonomisk vekst. Det gikk riktignok et skille mellom stortingspartiene som ønsket 

høy og moderat vekst, et skille som var viktig i debattene jeg har studert, men de fleste partiene 
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ønsket vekst kombinert med en større grad av hensyn til natur, miljø og ressursgrunnlaget. En 

slik beskrivelse ligger nært opp til omtalen av partiene som sier at de ønsket vekst med vern.  

Konkluderer man dermed med at alle partiene lå omtrent på samme linje, at alle ønsket en form 

for vekst med vern, vil det være unyansert og viske ut de tydelige forskjellene i miljøpolitikken 

i perioden. Forskjellen mellom partiene lå for det første forståelsen av hvor mye det hastet. 

Sentrumspartiene ønsket generelt å komme raskere i gang med å redusere tempo i veksten og 

iverksette omfattende miljøtiltak enn sine motparter i debattene. For det andre blir forskjellen 

tydelige når man vurderer partienes vilje til å gi miljøspørsmål forrang. Som vi har sett legger 

sentrumspartiene betydelig vekt på å verne natur og miljø ved å sette disse hensynene som 

premiss i samfunnsutviklingen.  

En inndeling av partiene med bruk av begrepene vekst og vern kan også skjerme for andre 

viktige nyanser. Som at sentrumspartiene i flere tilfeller, og på tross av det overnevnte, støttet 

samme vekstmål som Høyre og Arbeiderpartiet. En slik fremstilling kan også gi inntrykk av 

kontinuitet i partiene som vektla vekst, og skjule at det også i de såkalte vekstpartiene var en 

utvikling i perioden med både vekstkritikk, tydelige miljøstemmer, og et endret natursyn. 

Mitt poeng er ikke at kategoriseringer ikke kan ha en forklaringsverdi. De kan for eksempel 

brukes for å tydeliggjøre generelle skillelinjer i politikken. Noen av disse kan også ha tatt sikte 

på å beskrive partiene over lang tid, med lengre linjer i partienes miljøpolitikk enn tidsrommet 

for denne oppgaven. De statsvitenskapelige kategoriseringene, gjerne basert på partiprogram 

og velgerundersøkelser, og ofte gjenbrukt av historikere, tar i mindre grad med konteksten 

miljøpolitikken eksisterte i. Funnene i oppgaven viser et behov for å korrigere enkelte 

fremstillinger, samt viktigheten av konteksten der politikken og politikkutformingen kom i 

stand. Det underbygger nødvendigheten av historiske studier av miljøpolitikken. 

 

Politisk miljøhistorie 

Mens denne oppgaven har studert partienes politikk slik den kom til utrykk gjennom debatter 

og dokumenter i Stortinget, kan neste skritt være å studere hva som inspirerte partiene, og 

hvordan den nye miljøpolitikken fikk fotfeste og gjennomslag i partiene. Kimen til de nye 

standpunktene har i mindre grad blitt studert i denne oppgaven, og det er flere interessante 

spørsmål knyttet til hvordan strømningene kom inn i norsk partipolitikk. Så langt det er kilder 
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til det, vil det være interessant å spore slike spørsmål tilbake i tid. Hvilke strømninger, hendelser 

eller aktører var viktige for en økologisk vending i norsk politikk? Hvor og i hvilke fagmiljøer 

hentet partiene grunnlaget for sin argumentasjon? Og finnes det forskjeller i vektleggingen av 

miljø og ressurspolitikken mellom sentrale og perifere deler av partiene?  

Jeg har utforsket overordnede perspektiver. Det åpner for at andre kan se på det helt konkrete. 

Oppgaven kan fungere som et rammeverk for studier av enkeltsaker eller mer tematiske studier. 

Et eksempel er hva det kan si oss om miljøpolitikken i perioden ved å se nærmere på 

behandlinger i Stortinget av vassdragsutbygginger den våren energimeldingene ble debattert? 

Eller hva skjer nå partienes overordnede hensyn trekker hver sin retning i konkrete saker, som 

når miljø blir satt opp mot distriktshensyn? 

I forlengelsen av dette er det også flere hendelser i perioden, som EF-avstemningen, oljekrisen, 

internasjonale initiativer gjennom FN og andre overnasjonale organisasjoner, som kan bidra til 

å opplyse om hvordan 1970-tallets miljøpolitikk ble til. En rekke aktører i perioden kan være 

potensielle studieobjekter i en slik sammenheng, fra miljøorganisasjoner til en institusjon som 

kirken. 

På samme vis kan flere av spørsmålene jeg stiller forfølges utover 1977. Oppgaven stopper på 

et vis på trappene til et nytt samarbeid i Kåre Willochs regjering. Miljø- og ressurspolitikken 

var et av områdene der det var utfordrende for sentrum og Høyre å finne sammen. Linjene som 

er trukket opp her kan derfor være spennende å følge videre. Finner man igjen 

sentrumspartienes holdninger i miljø- og ressursspørsmål i politikken ført av Willoch-

regjeringen eller er perioden som er beskrevet et ytterpunkt i sentrumspartienes miljø- og 

vekstpolitikk? Og hva vil i så fall det kunne si oss om dedikasjonen i sentrumspartienes 

miljøengasjement slik det fremstår i det snaue tiåret denne oppgaven har vurdert? Videre studier 

av miljøpolitikken både før og etter tidsrommet i min oppgave vil forhåpentligvis også kunne 

føre til at historikere kan stille nye spørsmål ved vendingen i miljøpolitikken på 1970-tallet. 

Etter min mening går disse spørsmålene inn som en del i et større prosjekt. Historikere har de 

siste tiårene i større grad utforsket norsk miljøhistorie. Fremstillingen av norsk miljøpolitisk 

historie og miljøvernets historie virker likevel å være fragmentert og med flere uutforskede 

områder, perioder og tema. Det er flere spørsmål i den miljøpolitiske historien som ikke er 

kartlagt. Både i denne perioden, og trolig i andre, har miljøpolitikken spilt en rolle i utformingen 

av koalisjoner mellom partiene og i samspillet mellom de politiske aktørene. Dokumentering 
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og gjennomgang av den moderne miljøpolitiske historien kan kanskje åpne for flere 

perspektiver i norsk politisk historie. I tillegg, i en tid der miljøspørsmål er fremtredende, både 

i politikken generelt og i sentrumspartienes politiske samarbeid og strategiske valg, må det være 

en oppgave for historikere å utforske perspektivene den miljøpolitiske historien kan bidra med.  

 



101 
 

Kilder og litteratur 
 

Arkiv 

Stortingsarkivet (STA), Oslo: 

- Kristelig Folkepartis stortingsgruppe, møtereferat, 1969-1977. 

- Senterpartiets stortingsgruppe, møtereferat, 1969-1977. 

- Venstres stortingsgruppe, møtereferat, 1969-1977. 

 

Stortingsdokumenter 

Innst. S. nr. 325 (1968-69) Foreløpig innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 
1970-1973. 

Innst. S. nr. 303 (1969-70) Innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 1970-1973. 

Innst. S. nr. 222. (1970-71) Innstilling fra industrikomiteen om energiforsyningen i Norge. 

Innst. S. nr. 335 (1972-73) Foreløpig innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 
1974-1977. 

Innst. S. nr. 275. (1973—74) Innstilling fra finanskomitéen om petroleumsvirksomhetens plass 
i det norske samfunn. 

Innst. S. nr. 401 (1973-74) Innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 1974 – 1977. 

Innst. S. nr. 225. (1974-75) Tilråding frå industrikomitéen om energiforsyninga i Noreg i 
framtida. 

Innst. S. nr. 195 (1975-76) Innstilling fra den forsterkede finanskomité om naturressurser og 
økonomisk utvikling. 

Innst. S. nr. 440 (1976-77) Foreløpig innstilling fra finanskomitéen om langtidsprogrammet 
1978 – 1981. 

 

Stortingstidende 1968 – 1977. 

 



102 
 

Stortingsmeldinger og NOU 

St. meld. 19. (1966-67) Om elektrisitetsforsyningen i Norge. 

St. meld. nr. 55 (1968-69) Langtidsprogrammet 1970-1973. 

St. meld. nr. 97. (1969-70) Om energiforsyningen i Norge. 

St. meld. 27 (1971-72) Om regionalpolitikken og lands- og landsdelsplanleggingen. 

St. meld. nr. 71 (1972-73) Langtidsprogrammet 1974-77. 

St. meld. nr. 100. (1973-74) Energiforsyningen i Norge i fremtiden. 

St. meld. nr. 91 (1973-74) Revidert nasjonalbudsjett 1974. 

St. meld. nr. 25 (1973-74) Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunnet. 

St. meld. nr. 50 (1974-75) Naturressurser og økonomisk utvikling. 

St. meld. nr. 75 (1976-77) Langtidsprogrammet 1978-1981 

 

NOU 1972: 1 Bruken av Norges naturressurser - prinsipper, krefter, problemer, retningslinjer: 
Norge gjennom 10 000 år: utredning nr 3. 

NOU 1974:55: Norges ressurssituasjon i global sammenheng. 

  



103 
 

Litteratur 

Aardal, Bernt. «Energi og miljø: nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer.», Institutt 
for samfunnsforskning, 1993. 

———. «Green politics; a Norwegian experience.». Scandinavian political studies 13, no. 2 
(1990): 147-64. 

Andersen, Gisle. «Parlamentets natur: Produksjonen av en legitim miljø- og 
petroleumspolitikk (1945–2013).» Avhandling (ph.d.), Universitetet i Bergen, 2016. 

Anker, Peder. «Buckminster Fuller as Captain of Spaceship Earth.». Minerva: A Review of 
Science, Learning and Policy 45, no. 4 (2007): 417-34. 

———. «Den store økologiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land.». I Universitetet i Oslo 
1811-2011 : Bok 7 : Samtidshistoriske perspektiver, redigert av John Peter Collett, Del 
2.  s. 104 - 71. Oslo: Unipub, 2011. 

———. «Ressurs-, miljø- og klimahistorie.». I I det lange løp - Festskrift til Jan Eivind 
Myhre, redigert av Arne Hveem Alsvik, Kim Helsvig, Knut Kjeldstadli og  Kari 
Lindbekk, 84-101. Oslo: Pax forlag A/S, 2017. 

———. «Science as a Vacation: A History of Ecology in Norway.». History of Science 45, 
no. 4 (2007): 455-79. 

Arter, David. Scandinavian politics today. Politics today.  Manchester: Manchester University 
Press, 1999. 

Asdal, Kristin. «Knappe ressurser? : Finansdepartementets og økonomenes rolle i 1970 og de 
tidlige 1980-årenes miljøpolitikk.» Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 
1994. 

———. Politikkens natur - naturens politikk.  Oslo: Universitetsforl., 2011. 
Benum, Edgeir. Overflod og fremtidsfrykt: 1970-. Aschehougs norgeshistorie. redigert av 

Knut Helle, Knut Kjeldstadli, Even Lange og  Sølvi Sogner. Vol. B. 12, Oslo: 
Aschehoug, 1998. 

Berntsen, Bredo. Grønne linjer: natur og miljøvernets historie i Norge. Rev. og utvidet utg.  
Oslo: Unipub, 2011. 

Bjørklund, Tor, og  Ottar Hellevik. «De grønne stridsspørsmål i norsk politikk.». Politica 20, 
no. 4 (1988): 414-31. 

Borgström, Georg. Grenser for vår eksistens.  Oslo: Gyldendal, 1969. 
Bull, Edvard. Norge i den rike verden: tiden etter 1945. redigert av Knut Mykland. Vol. 14, 

Oslo: Cappelen, 1979. 
Dammann, Erik, og  Arne Næss. Fremtiden i våre hender: om hva vi alle kan gjøre for å styre 

utviklingen mot en bedre verden.  Oslo: Gyldendal, 1972. 
Eichengreen, Barry. The European economy since 1945 : coordinated capitalism and beyond. 

The Princeton economic history of the Western world.  Princeton, N.J: Princeton 
University Press, 2007. 

Engels, Jens Ivo. «Modern Environmentalism.». Kap. 8. I The Turning points of 
environmental history, redigert av Frank Uekoetter. Pittsburgh, Pa: University of 
Pittsburgh Press, 2010. 

Engh, Sunniva. «From northern feminists to southern women. Scandinavian population aid to 
India.». I The Aid rush : aid regimes in Northern Europe during the Cold War, 
redigert av Helge Pharo og  Monika Pohle Fraser, s. 253-83. Oslo: Unipub, 2008. 

———. «Having it whose way and why : Norwegian aid to Indian family planning 1971-
1995.» Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2001. 

Engh, Sunniva, og  Hanne Hagtvedt Vik. «Utviklingshjelp - idealisme og stormaktspolitikk.». 
I Krig og fred i det lange 20. århundre, redigert av Hilde Henriksen Waage, Rolf 
Tamnes og  Hanne Hagtvedt Vik, s. 333-55. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2013. 



104 
 

Hansen, Ane Bjølgerud. «Oppbrudd fra forbrukssamfunnet: bevegelsen Framtiden i våre 
hender 1974 - 1982.» Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2007. 

Haugeland, Trygve, og  Birger Rasmussen. Bruken av Norges naturressurser: prinsipper, 
krefter, problemer, retningslinjer : Norge gjennom 10 000 år : utredning nr 3.  Oslo: 
Universitetsforlaget, 1972. 

Heidenblad, David Larsson. «Ett ekologiskt genombrott? ; Rolf Edbergs bok och det globala 
krismedvetandet i Skandinavien 1966.». Historisk tidsskrift 95, no. 2 (2016): 245-322. 

———. «Tillbaka till framtiden.». Statsvetenskaplig Tidskrift 118, no. 2 (2016): 271-82. 
Judt, Tony. Postwar: a history of Europe since 1945.  London: Pimlico, 2007. 
Kjeldstadli, Knut. Et splittet samfunn : 1905-35. Aschehougs norgeshistorie. redigert av Knut 

Helle, Knut Kjeldstadli, Even Lange og  Sølvi Sogner. Vol. B. 10, Oslo: Aschehoug, 
1994. 

Lange, Even. Samling om felles mål : 1935-1970. Aschehougs norgeshistorie. redigert av 
Knut Helle, Knut Kjeldstadli, Even Lange og  Sølvi Sogner. Vol. B. 11, Oslo: 
Aschehoug, 1998. 

Lie, Einar. Norsk økonomisk politikk etter 1905.  Oslo: Universitetsforl., 2012. 
Lie, Einar, og  Christian Venneslan. Over evne: Finansdepartementet 1965-1992.  Oslo: Pax, 

2010. 
Madsen, Roar. Motstraums: Senterpartiets historie 1959-2000. Vol. B. 2, Oslo: Samlaget, 

2001. 
McCormick, John. The global environmental movement : reclaiming paradise.  London: 

Belhaven, 1989. 
Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens, Egil A. 

Kristoffersen, og  Technology Massachusetts Institute of. Hvor går grensen? : MITs 
forskningsrapport om verdens fortsatte vekst. Limits to growth.  Oslo: Cappelen, 
1972. 

Myhre, Jan Eivind. Historie: en introduksjon til grunnlagsproblemer.  Oslo: Pax, 2014. 
———. «Historikeren og sosiologen: en nervøs romanse?». Nytt norsk tidsskrift 4 : 1999 (s. 

321-35. 
Nilsen, Yngve. «En felles plattform? : norsk oljeindustri og klimadebatten i Norge fram til 

1998.» Avhandling (dr. art.), Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i 
Oslo Unipub, 2001. 

———. «Ideologi eller kompleksitet? ; motstand mot vannkraftutbygging i Norge i 1970-
årene.». Historisk tidsskrift 87, no. 1 (2008): 61-190. 

Nilsen, Yngve, og  Lars Thue. Statens kraft 1965-2006: miljø og marked. Vol. B. 3, Oslo: 
Universitetsforl., 2006. 

Notaker, Hallvard. Høyres historie 1975-2005: opprør og moderasjon.  Oslo: Cappelen 
Damm, 2012. 

Olstad, Finn. Frihetens århundre: norsk historie gjennom de siste hundre år.  Oslo: Pax, 
2010. 

Owe, Sebastian. «Høyre og klimapolitikken 1985-1992 : mål og virkemidler.» Masteroppgave 
i historie, Universitetet i Oslo, 2011. 

Rokkan, Stein. «Geography, religion, and social class : crosscutting cleavages in Norwegian 
politics.». I Party systems and voter alignments, redigert av Seymour M. Lipset og  
Stein Rokkan, 367-444. New York: Free Press, cop. 1967, 1967. 

Rommetvedt, Hilmar. Borgerlig samarbeid: sprikende staur eller laftet tømmer?  Stavanger: 
Universitetsforlaget, 1984. 

Rongved, Gjermund Forfang. «Norsk langtidsplanlegging fra styringsoptimismens til 
dereguleringens tiår: en analyse av langtidsprogrammenes rolle i den økonomiske 



105 
 

politikken og Planleggingsavdelingens vekst og fall, 1973-1990.» Masteroppgave i 
historie, Universitetet i Oslo, 2009. 

Sejersted, Francis. Opposisjon og posisjon: Høyres historie 1945-1981. Vol. 3, Oslo: 
Cappelen, 1984. 

———. Sosialdemokratiets tidsalder: Norge og Sverige i det 20. århundre. Vol. D. 2, Oslo: 
Pax, 2005. 

Solhjell, Kåre Olav. Tru og makt: Kristeleg folkepartis historie 1933-2008.  Oslo: Samlaget, 
2008. 

Stugu, Ola Svein. Norsk historie etter 1905: vegen mot velstandslandet. Vol. B. 4, Oslo: 
Samlaget, 2012. 

Tvedt, Knut Are. «Utviklingen av Høyres natur- og miljøvernpolitikk 1965-78.» 
Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1983. 

Uekoetter, Frank. «Thinking Big: The Broad Outlines of a Burgeoning Field.». Kap. 1. I The 
Turning points of environmental history, redigert av Frank Uekoetter. Pittsburgh, Pa: 
University of Pittsburgh Press, 2010. 

———, red. The Turning points of environmental history. Pittsburgh, Pa: University of 
Pittsburgh Press, 2010. 

Ward, Barbara. Spaceship earth.  New York, N.Y: Columbia University Press, 1966. 
Wyller, Kari Bruun, og  Thomas Chr Wyller, red. Vekst og ressurser. Vol. 2, 

Motforestillinger. Oslo: Gyldendal, 1976. 

 


