
Vedlegg 1 – 
Bærekraft i 
Vardø 
kommune  
Bærekraftmål og delmål i Vardø 

kommunes planlegging  

Bærekraftmålene vil aktivt inkluderes i utarbeidelse av samfunnsplanen, der det utformes aktive grep 

for måloppnåelse innen de ulike temaene.  

Bærekraftmålene som er valgt til å ligge til grunn for samfunnsplan og arbeid med bærekraft i 

kommunen er en kombinasjon av Bystyrets valgte bærekraftmål, og delmål planlegger har inkludert 

der det gagner arbeidet med en bærekraftbasert samfunnsplanlegging. De tre dimensjonene natur, 

økonomi og sosiale forhold fungerer som et overordnet utgangspunkt som gjenspeiles i 

planleggingen.  

Omgitt av et unikt naturmangfold og sårbar økologi, har kommunen i sin samfunnsplan og 

arealplanlegging et ansvar for god forvaltning av områder og naturmangfold. Varangerhalvøya 

Nasjonalpark dekker store deler av fastlandet i Vardø, sammen med hensynssoner og vernede 

områder. Kommunen har et ansvar for miljø- og naturvennlig arealplanlegging og 

samfunnsplanlegging.  

Kommunen har i alle år livnært seg på de rike økologiske ressursene i havet. Proteiner fra havet er en 

av Vardøs fremste ressurser, og marine næringer har en naturlig plass i videre næringsutvikling i 

kommunen. I et bærekraftperspektiv vil dette si at kommunen og aktører skal legge ansvarlig 

utnytting av ressurser og minimering av forurensning og forsøpling til grunn for all drift. Dette gjelder 

fra start til slutt – tydelige krav til miljøhensyn ved oppstart, ansvarlig uttak, foredling og transport til 

marked. 

Den sosiale dimensjonen av bærekraft legger grunnlag for hvordan Vardø kommune ivaretar sine 

innbyggere, og legger til rette for trivsel, utvikling og utfoldelse i alle aldre. Helse, utdanning, 

fritidstilbud og trivsel er viktige nøkkelelementer i kommunens arbeid med sosiale bærekraftmål.  

Den økonomiske pilaren i  

 

➢ Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk  

o 2.3) Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskala matprodusenter, særlig 

kvinner, urfolk, familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom sikker og lik 

tilgang til jord, andre produksjonsressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle 

tjenester, markeder og muligheter for verdiskapning og for sysselsetting utenfor 

landbruket.  

 



➢ Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder  

o 3.4) Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke- smittsomme 

sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse 

og livskvalitet  

o 3.5) Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av 

narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol  

o 3.6) Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker  

 

➢ Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring for alle  

o 4.4) innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, 

blant annet i teknisk fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid 

og entreprenørskap.  

 

➢ Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris 

o 7.7) Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig  

 

➢ Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og 

anstendig arbeid for alle  

o 8.1) Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i 

de respektive landene, og spesielt en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst 7 prosent 

per år i de minst utviklede landene  

o 8.2) Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang 

og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer  

o 8.3) Fremme utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av 

anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til 

formalisering av vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet 

ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester  

o 8.9) Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring 

som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter  

 

➢ Mål 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og 

innovasjon  

o 9.2) Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling, og innen 

2030 øke industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt betydelig, i tråd 

med forholdene i de respektive landene, og doble industriens andel av sysselsetting og 

bruttonasjonalprodukt i de minst utviklede landene  

 

➢ Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige  



o 11.2) Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige 

transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å 

legge til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte 

situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre  

o 11.3) Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en 

deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land  

o 11.4) Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv 

o 11.6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet 

(målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller 

privat regi  

o 11.7) Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt 

funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og 

offentlige rom 

 

➢ Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon  

o 12.3) Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen 

og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn 

etter innhøsting 

o 12.5) Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, 

materialgjenvinning og ombruk   

o 12.7) Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de 

enkelte landenes politikk og prioriteringer  

o 12.8) Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og 

forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen 

 

➢ Mål 14: Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer 

bærekraftig utvikling  

o 14.1) Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, 

særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter 

o 14.5) Innen 2020 bevare minst 10 prosent av kyst- og havområdene, i samsvar med 

nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag av den beste vitenskapelige kunnskapen som 

er tilgjengelig 

o 14.b) Gi fiskere som driver småskala fiske, tilgang til marine ressurser og markeder 

o 14.c) Styrke bevaring og bærekraftig bruk av havene og de marine ressursene ved å 

implementere folkeretten slik den er reflektert i FNs havrettskonvensjon, som utgjør 

rettsgrunnlaget for bevaring og bærekraftig bruk av havene og de marine ressursene, slik 

det framgår av punkt 158 i FN-rapporten «The Future We Want»  

 



➢ Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre 

bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse 

samt stanse tap av artsmangfold 

o 15.4) Innen 2030 bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet 

der, slik at de skal bli bedre i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling (usikker på om 

Varangerhalvøya Nasjonalpark regnes som fjellområder i denne sammenhengen) 

o 15.8) Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for 

å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig 

grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter. 

o 15.a) Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og 

utnytte biologisk mangfold og økosystemer på en bærekraftig måte.  

 

➢ Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge 

for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 

institusjoner på alle nivåer  

o 16.1) Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold og tortur i hele 

verden  

o 16.2) Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot 

barn.  

o 16.6) Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer  

 

➢ Mål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale 

partnerskap for bærekraftig utvikling  

o 17.14) Oppnå en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling 

 

Implementering av bærekraft i 
kommunens arbeid  

 

Bærekraftmål   Slik skal vi gjøre det 

2. Matsikkerhet, bedre 

ernæring, bærekraftig 

landbruk  

Tilrettelegge for økt landbruk i kommunen  

Tilrettelegge for økt antall kystfiskere som lander fisk i Vardø  

Tilrettelegge for små og mellomstore lokale bedrifter som produserer 

mat og andre jordbruksprodukter i kommunen  

Kartlegge muligheter for drivhusproduksjon av grønnsaker i Russevika 

ved hjelp av restvarme fra Forsvaret 

3. God helse og 

livskvalitet 

Styrket ivaretakelse av mor og barn i tid før og etter fødsel  

Aktivt arbeide for styrket tilbud innen mental helse i Vardø  



Aktivt forebygge rusmiddelmisbruk i kommunen  

Arbeide for et mer trafikksikkert Vardø  

4. Inkluderende, 

rettferdig og god 

utdanning for alle 

Oppfordre til og tilrettelegge for at unge finner en utdanningsvei de 

trives med og fullfører  

Tilrettelegge for videreutdanning for unge voksne og voksne i 

kommunen  

Aktivt rekruttere elever til Nasjonal Sjømatlinje  

Tilrettelegge for samarbeid mellom næringsliv og 

utdanningsinstitusjoner 

7. Bærekraftig, 

moderne energi til 

overkommelig pris  

Oppfordre til bruk av el-biler og og hybridbiler i der det er gunstig for 

befolkning og næringsaktører  

El- og hybrid-alternativer prioriteres i offentlige anskaffelser  

Flere ladestasjoner for elbiler i Vardø kommune  

 

8. Bærekraftig 

økonomisk vekst og 

anstendig arbeid for 

alle 

Legge til rette for nyetablering av små og mellomstore bedrifter i 

kommunen  

Styrke lokale næringsaktører gjennom støtteordninger og tilrettelegging 

for videreutvikling  

Legge til rette for at flere fiskere kan levere fisk i Vardø  

Sette av arealer til industri og næringsutvikling  

Stille krav til miljøhensyn for nye og eksisterende næringsbygg 

Legge til rette for en bærekraftig turistnæring. Dette innebærer støtte til 

utvikling, og krav til miljø- og naturhensyn  

Anvende turistnæringen til å skape ringvirkninger for nasjonalpark og 

formidling av kulturarv 

9. Solid infrastruktur, 

inkluderende 

industrialisering og 

innovasjon  

Tilrettelegge for inkluderende og bærekraftig industrialisering, 

eksempelvis innen fiskeri  

Støtte opp om lokal innovasjon og næringsutvikling  

Anvende bygging av ytre molo til tilrettelegging for videreutvikling av 

havnebassenget i Vardø By.  

11. Gode samfunn  Legge til rette for trygg framkommelighet for alle   

Finne gode løsninger for kollektivtransport  

Bedre sikkerheten på veiene i Vardø kommune 

Gjøre Vardø til et bedre sted å bo i alle faser av livet  

Legge til rette for å skape flere arenaer for mennesker å møtes 



12. Ansvarlig forbruk og 
produksjon  

Legge til rette for gjenbruk  

Støtte opp om lokale initiativer for gjenbruksformidling  

Redusere svinn i lokale produksjonskjeder ved å legge til rette for 

samarbeid om økt råstoff- og energiutnyttelse  

Ha fokus på bærekraftige løsninger i offentlige anskaffelser  

Ha fokus på bærekraft gjennom livsløpet på de arenaer der det er 

naturlig 

14. Bærekraftig bruk av 
havet  

Minimere forurensning fra marine næringer 

Forhindre forsøpling fra marin næringsvirksomhet  

Støtte opp om småskala kystfiskere 

 

15. Bærekraftig 
forvaltning av naturen 

Aktivt delta i en hensynsfull forvaltning av Varangerhalvøya 
Nasjonalpark 
Forvalte verne- og hensynsområder på en god måte  
Legge til rette for sporløs ferdsel i vernede områder  
Aktivt ta hensyn til naturmangfold og innvirkning på økosystem i større 
prosjekter  
Ta aktive grep for reduksjon og fjerning av forsøpling.  

16. Bærekraftig 
samfunnsutvikling og 
inkluderende 
institusjoner  

Tilrettelegge for et mangfoldig næringsliv i kommunen  
Tilrettelegge for møteplasser på tvers av generasjoner  
Skape samspill mellom eksisterende næringsliv  
Sikre at Vardøs innbyggere møtes på like vilkår i møte med det 
offentlige 
 

17. Styrke arbeid for 
bærekraftig utvikling 

Oppfordre lokale næringsaktører til samarbeid for å legge til rette for 
bedre løsninger 
Oppfordre relevante aktører til å delta på sektorbaserte tiltak fra 
nasjonalt hold  
Danne arena for nytenking om hva Vardø skal være i framtiden  
 

 

 


