
Klimagass-
utsleppa går  
ned med Venstre  
i regjering.

Sveinung Rotevatn 
Klima- og miljøminister  
Stortingskandidat i Hordaland
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Det viktigaste du gjer for miljøet er å stemme på ein miljø-
politikk som fungerer. Dei siste åra har klimagassutsleppa 
gått jamnt nedover, og Noreg har no dei lågaste utsleppa 
sidan 90-talet. For Venstre handlar klimapolitikken om å 
gjere det enklare å ta grøne val i kvardagen, både for  
bedrifter og for deg og meg. Vi jobbar på lag med nærings-
livet, og heiar fram små og store jobbskaparar over heile 
landet. Slik kuttar vi utsleppa, ikkje utviklinga.

Venstre vil:
Vidareføre elbilfordelane
Gjere det lønsamt å investere i fleire grøne  
arbeidsplassar
Bygge trygge sykkel- og skulevegar
Ta vare på naturen
Gjere det enklare og billigare å reise kollektivt 
Satse på kunnskap og forsking som tar oss gjennom 
det grøne skiftet  
 

INFORMASJON

Vi er dei første som verkeleg  
opplever klimaendringaene.  
Og dei siste som kan stoppe dei.

 Guri Melby, partileiar i Venstre

“

Det skal bli lettare å leve miljøvenleg.  
Med Venstre stemmer du for ein grønare  
kvardag. Les meir her: venstre.no/miljovalg
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Klimagass-
utslippene går  
ned med Venstre  
i regjering.

Sveinung Rotevatn 
Klima- og miljøminister  
Stortingskandidat i Hordaland

INFORMASJON

 F
ot

o:
 To

ve
 L

is
e 

M
os

se
st

ad
 



Det viktigste du gjør for miljøet er å stemme på en miljø-
politikk som fungerer. De siste årene har klimagassutslip-
pene gått jevnt nedover, og Norge har de laveste utslippene 
siden 90-tallet. For Venstre handler klimapolitikken om gjøre 
det enklere å ta grønne valg i hverdagen, både for bedrifter 
og for deg og meg. Vi jobber på lag på næringslivet, og heier 
frem små og store jobbskapere over hele landet. Slik kutter  
vi utslippene, ikke utviklingen. 

Venstre vil:
Videreføre elbilfordelene 
Gjøre det lønnsomt å investere i flere grønne
arbeidsplasser
Bygge trygge sykkel- og skoleveier
Ta vare på naturen
Gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt
Satse på kunnskap og forskning som tar oss
gjennom det grønne skiftet  
 

INFORMASJON

Vi er de første som virkelig  
opplever klimaendringene.  
Og de siste som kan stanse dem. 

 Guri Melby, Venstres leder

“

Det skal bli lettere å leve miljøvennlig.  
Med Venstre stemmer du for en grønnere  
hverdag. Les mer her: venstre.no/miljovalg

 

 

  
   

 

  

 

M
IL

JØ

MERKET
   

TRYKKERI

M

OLVIK – 2041
09

60


