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BEFOLKNING 
Tabell 1 viser at det har vært en jevn og markant befolkningsnedgang fra midten av åttitallet fram til 2007. Etter det har 
folketallet holdt seg noenlunde stabilt. 
 
Tabell 1: Befolkningsutviklingen i Åfjord kommune i perioden 1986 – 2022, per 1. januar. (Statistisk sentralbyrå) 

 

Tabell 2 viser tre ulike prognoser for befolkningsutviklingen fram mot 2050. De tre alternative 
prognosene baserer seg henholdsvis på lav, middels og høy nasjonal befolkningsvekst. 
Middelalternativet er hovedalternativet og anses som det mest sannsynlige. Prognosen for vår kommune 
viser da en nedgang i folkemengden fram mot 2050 til i underkant av 4100 innbyggere. 

 
Tabell 2: Prognose for befolkningsutviklingen i Åfjord kommune fram mot 2050. Tabellen viser tre alternative prognoser, et 
hovedalternativ og to basert på henholdsvis høy og lav nasjonal befolkningsvekst. (Statistisk sentralbyrå) 

 
Figur 1 viser en grafisk framstilling av befolkningsutviklingen fram til i dag og de tre ulike prognosene 
fram mot år 2050. 
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Figur 2 viser prosentvis aldersfordeling av de ulike aldersgruppene, også fordelt på kjønn, for Åfjord. 
Figur 3 viser tilsvarende data for Trøndelag som helhet. Figur 4 viser en sammenligning av prosentvis 
fordeling av aldersgruppene mellom Åfjord og Trøndelag. 

  

Figur 1: Befolkningsutviklingen i Åfjord kommune fra 1986 til 2022. For årene etter 2022 viser figuren tre 
alternative prognoser for befolkningsutvikling basert på alternativer for nasjonal vekst. (Statistisk sentralbyrå) 

1986: 4973 

2022: 4252 
Høy 2050: 4504 

Lav 2050: 3672 

Middels 2050: 4089 

Figur 2: Grafisk framstilling som viser prosentvis alders- og kjønnsfordeling i Åfjord per 1. januar 2022. (Statistisk 
sentralbyrå) 
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Ser vi på aldersfordelingen i Åfjord sammenlignet med Trøndelag som helhet er det to hovedtrekk som 
gjør seg gjeldende. Andelen av befolkningen i alderen 20 – 45 år er betydelig lavere i Åfjord enn 
gjennomsnittet for Trøndelag. Tilsvarende er andelen av befolkningen eldre enn 45 år tilsvarende 
høyere. 

Det er nokså jevn kjønnsfordeling i Åfjord med 51,3 % menn og 48,7 % kvinner. Dette er tall per 
01.01.2022. (Statistisk sentralbyrå) 

  

Figur 3: Grafisk framstilling som viser prosentvis alders- og kjønnsfordeling i Trøndelag per 1. januar 2020 (Statistisk 
sentralbyrå) 
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Helse- og omsorgsdepartementet opererer med en koeffisient for aldersbæreevne. Koeffisienten viser 
forholdet mellom den yrkesaktive delen av befolkningen og den eldre delen av befolkningen. Som 
yrkesaktiv del av befolkningen regnes her personer fra og med 16 år til og med 66 år, mens den eldre 
del av befolkningen er personer på 67 år og eldre. Aldersbæreevnen er av interesse for framtidas 
økonomiske bæreevne, for velferdstilbud og for helse- og omsorgstjenester. På landsbasis var 
koeffisienten beregnet til 4,7 (altså 4,7 yrkesaktive per eldre) i år 2019.  Denne vil reduseres til 3,5 i 
2030 og 2,9 i 2050. Framskrivningen til 2030 og 2050 er basert på middelalternativet i 
befolkningsframskrivingen. 

For Åfjord kommune har denne koeffisienten variert mellom 3,1 og 2,6 de siste ti årene. Legges 
middelalternativet for befolkningsframskriving til grunn, viser prognosen at koeffisienten vil synke til 
henholdsvis 2,1 og 1,7 i 2030 og 2050. Se figur 5. 

Figur 4: Søylene viser andelen av befolkningen i de ulike aldersgruppene i Åfjord kommune sammenlignet med 
tilsvarende fordeling i hele Trøndelag. (Statistisk sentralbyrå) 
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Synkende aldersbæreevne kan gi oss utfordringer i framtida, spesielt innen helse og velferd. 

  

Figur 5 Endring i koeffisient for aldersbæreevne fra 1986, fram til i dag og med prognose fram til 2050. (Statistisk sentralbyrå) 
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Figur 6 viser antall husholdninger i Åfjord fordelt på husholdningstype og figur 7 viser hvordan dette har 
utviklet seg i perioden 2014-2021. 

 

  

Figur 7: Utviklingen i antall husholdninger av ulik type i Åfjord i perioden 2014-2021. (Trøndelag i tall og Statistisk 
sentralbyrå) 

Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år 53 (2,68%) 
Flerfamiliehusholdning med små barn (yngste barn 0-5 år) 16 (0,81%) 

Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 16 (0,81%) 
Flerfamiliehusholdning med store barn (yngste barn 6-17 år) 12 (0,61%) 

Figur 6: Antall husholdninger i Åfjord i 2021 fordelt på husholdningstype (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 
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BOLIGER OG FRITIDSBOLIGER 
Ikke uventet er det flest eneboliger i Åfjord, en del tomannsboliger og en mindre andel andre boligbygg. 
Fordelingen går fram av figur 8. 

Per 1. januar 2022 er det 1740 fritidsbygninger i Åfjord. (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå)  

  
Figur 8: Andelen av ulike typer boligbygg i Åfjord kommune. (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 
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UTDANNING 
 

Figur 9 viser en oversikt over utdanningsnivået blant befolkningen i Åfjord. Andelen med utdanning ut 
over grunnskole er 71,4 %. Andelen med høyskole- eller universitetsutdanning er på 20,4 %. 
Utdanningsnivået i Åfjord ligger lavere enn for Trøndelag fylke. Andelen i fylket påvirkes betydelig av 
relativ stor andel med høyere utdanning i de største bykommunene. Åfjord har en noe lavere andel med 
utdanning ut over grunnskole og andel med høyere utdanning enn andelen totalt på Fosen. 

 

 

Figur 10 viser antall sysselsatte etter utdanningsnivå. I perioden fra 2000 til 2021 har det vært en økning 
i andelen av befolkningen som har utdanning ut over grunnskolenivå. Andelen med høyere utdanning 
har i samme periode økt noe. 

  

Figur 9: Andelen av befolkningen i Åfjord kommune innenfor de ulike utdanningsnivåer i 2021. (Trøndelag i tall 
og Statistisk sentralbyrå) 



 

12 
 

  

ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV 
Det har vært en betydelig vekst i sysselsettingen, eller antall arbeidsplasser, i Åfjord i perioden fra 2016 
til 2022, med en topp i 2019. Etter 2019 har det vært en liten nedgang. Dette går fram av figur 11. 

 

Som i de fleste kommuner er det i Åfjord også helse- og sosialtjenester som sysselsetter flest. Deretter 
følger bygge- og anleggsvirksomhet og primærnæringer, se figur 12. 

Figur 10: Andelen sysselsatte etter utdanningsnivå i Åfjord kommune. (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 

Figur 11: Utviklingen i antall sysselsatte i Åfjord i perioden fra 2016 til 2022. (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 
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Åfjord er den kommunen i Trøndelag som har lavest arbeidsledighet med 0,5 % ledige av 
arbeidsstyrken. Dette er tall fra mai 2022 og er basert på tall fra NAV (Trøndelag i tall og NAV). 

Figur 13 viser utviklingen i antall som er meldt helt ledige i perioden 2018 til mai 2022. Da pandemien 
rammet oss i 2020 var antall helt ledige betydelig større, men antallet sank relativt raskt og er i dag på et 
rekordlavt nivå. 

 
Figur 13: Utviklingen i antall som er meldt helt ledige i Åfjord i perioden 2018 til mai 2022. (Trøndelag i tall og NAV) 

Figur 12: Antall ansatte i Åfjord fordelt på næring. Tall fra 1. kvartal 2022. (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 
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Sysselsettingsgraden i Åfjord i 2021 var 69,5 %. Tilsvarende tall for fylket og for hele landet var 68,7 % 
og 68,1 %. (Statistisk sentralbyrå) 

Figur 14 viser antall nyetableringer i Åfjord i perioden 2001 til 2021. Hovedsakelig dreier dette seg om 
enkeltpersonsforetak. I 2021 ble det etablert 47 enkeltpersonsforetak og to foretak med 1-4 ansatte. 

NATUR, KLIMA OG ENERGI 
Figur 15 viser utviklingen i klimagassutslipp i Åfjord, målt i CO2-ekvivalenter, i perioden 2009-2021. Figur 
16 viser klimagassutslipp fordelt på sektorer i Åfjord i 2020. 

 

Figur 14: Antall nyetablerte foretak i Åfjord i perioden 2001-2021. (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 

Figur 15: Utslipp av klimagasser, målt i CO2-ekvivalenter, i Åfjord i perioden 2009-2020. (Trøndelag i tall og Miljødirektoratet) 
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Naturmangfold 
Følgende verneområder ligger i Åfjord kommune: 

 Trongstadlia naturreservat, skogvern (709 daa) 
 Elgsjøen naturreservat, skogvern (15 223 daa hvorav ca. 3 280 i Åfjord kommune) 
 Kariholet naturreservat, skogvern (789 daa) 
 Tostenelva naturreservat, skogvern (1483 daa) 
 Høydalsmoan naturrerservat, skogvern (1 718 daa) 
 Måøyan naturreservat, fuglefredningsområde (4 300 daa/1 500 daa landareal) 
 Teksjøen naturreservat, skogvern (24 000 daa) 
 Sekken naturreservat, skogvern (893 daa) 
 Skjerva naturreservat, skogvern (618 daa) 
 Granholvatnet naturreservat, skogvern (144 daa) 
 Rundfjelldalselva naturreservat, skogvern (715 daa) 
 Madsøya naturreservat, kalkfuruskog (160 daa) 
 Inner Vargfossnesa naturreservat, myrlandskap (1201 daa) 
 Grønlia naturreservat, bakkemyr (169 daa) 
 Hosensand landskapsvernområde med plantelivsfredning (40 daa) 
 Austdalen naturreservat, edelløvskog (155 daa) 
 Momyr naturreservat, myrlandskap (679 daa) 
 Bingsholmsråsa fuglefredningsområde, fjærelandskap (5190 daa/180 daa landareal) 

Kilde: Lovdata, besøkt 05.07.2022. 

Verneområder i Åfjord dekker et totalt landareal på 38,43 km2. Dette utgjør 3,07 % av Åfjords totale 
landareal på 1250 km2. 

SAMFERDSEL 
Figur 17 viser antall personbiler i Åfjord i perioden 2016- 2021, fordelt på drivstofftype. I perioden har 
antall bensindrevne biler gått ned til fordel for el- og hybridbiler. Det er mindre endring i antall 
dieseldrevne biler. 

Figur 16: Utslipp i antall tonn CO2-ekvivalenter fordelt på sektorer i Åfjord i 2020. (Trøndelag i tall og Miljødirektoratet) 
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Omfanget av trafikkulykker i Åfjord kan ses i figur 18. 

 

Datakommunikasjon 
Når det gjelder bredbåndsdekning (≥ 100 Mbit/s) hadde 52,6 % av husstandene i Åfjord dette i 2021. 

Figur 18: Antall drepte og skadde i trafikkulykker i Åfjord i perioden 1999-2022. (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 

Figur 17: Antall registrerte personbiler etter drivstofftype i Åfjord i perioden 2016-2021. (Trøndelag i tall og Statistisk 
sentralbyrå) 
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KULTUR, LEVEKÅR OG HELSE 

Kultur 
I 2021 ble 5,5 % av Åfjord kommunens totale netto driftsutgifter brukt på kultursektoren. Dette tilsvarer 
kr. 5234,- per innbygger. Figur 19 viser bruttoutgifter på de ulike funksjonene innen kultursektoren i 
Åfjord i 2021. 

 

I 2021 var det 177 elever i den kommunale kulturskolen i Åfjord. Det var samtidig 5,4 årsverk knyttet til 
kulturskolen. 

Figur 20 viser antall utlån av fysiske medier fra bibliotek i Åfjord i perioden 2015-2021. Det var en 
betydelig nedgang i utlån fra 2015 til 2016. Etter det har det vært et relativt jevnt nivå. Figur 21 viser 
utviklingen av antall sysselsatte i kultursektoren i Åfjord i perioden 2008-2021, mens figur 22 viser antall 
sysselsatte i kulturnæringer i Åfjord i 2021, etter funksjon. Figur 23 viser antall registrerte frivillige 
organisasjoner i Åfjord etter hovedkategori. Figur 24 viser tildeling av spillemidler til Åfjord i perioden 
2016-2020. 

Figur 19: Brutto driftsutgifter på tjenesteområdet kultur (1 000 kr) i Åfjord i 2021 fordelt på funksjon. (Trøndelag i tall og 
Statistisk sentralbyrå) 
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Figur 20: Utlån av fysiske medier i Åfjord i perioden 2015-2021. (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 

Figur 21: Utvikling i antall sysselsatte i kulturnæringen i Åfjord i perioden 2008-2021, (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 
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Figur 23: Antall registrerte frivillige organisasjoner i Åfjord etter hovedkategori. (Trøndelag i tall) 

Figur 22: Antall sysselsatte i kulturnæringer i Åfjord i 2021. (Trøndelag i tall og Statistisk sentralbyrå) 
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Levekår og folkehelse 
Det vises til folkehelseprofilen for 2022, gjengitt i figur 25. En svakhet med folkehelseprofilen er at den 
gir et øyeblikksbilde. For å se trender og utviklingstrekk er det nødvendig å se datasett over lenger tid. 

I tillegg til folkehelseprofilen vises det til HUNT-undersøkelsen i regi av HUNT forskningssenter, 
https://www.ntnu.no/documents/10304/1269212242/Delrapport+9+Innvandrerhelse.pdf/9b9e0933-a4ef-
0d22-60da-7d1b3e0dc0ec?t=1656321420844. 

Figur 24: Tildeling av spillemidler til Åfjord i perioden 2016-2020. (Trøndelag i tall og Norsk tipping) 
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Figur 25: Folkehelseprofil for Åfjord 2022. (Folkehelseinstituttet) 
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FNS BÆREKRAFTSMÅL - DELMÅL 
Nedenfor er en opplisting av delmålene under hvert bærekraftsmål som vurderes som relevante for Åfjord 
kommune. Delmålene er noe tilpasset lokale forhold. 

1 Utrydde fattigdom 
1.2. Redusere relativ fattigdom. 
1.3. Tilpasse sosiale velferdsordninger for å oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare. 
1.4. Sikre at alle menn og kvinner har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester. 

2 Utrydde sult 
2.1. Sikre tilgang på nok, trygg og sunn mat hele året. 
2.2. Redusere omfanget av feilernæring og de uheldige følgene av dette. 
2.4. Sikre bærekraftige systemer for matproduksjon, økt produktivitet samtidig som økosystemene 

opprettholdes og som styrker evnen til å motstå klimaendringer og ekstremvær. 

3 God helse og livskvalitet 
3.5. Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk. 
3.6. Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker. 
3.7. Sikre informasjon og opplæring knyttet til reproduktiv helse og familieplanlegging. 
3.8. Oppnå god dekning av grunnleggende helsetjenester og medisiner til en overkommelig pris. 
3.a. Forebygge tobakkskader. 

4 God utdanning 
4.1. Sikre at alle fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som gir et 

relevant og reelt læringsutbytte. 
4.2. Sikre at alle gis god, tidlig utvikling og omsorg og tilgang til førskole, slik at de er forberedt på å begynne 

på grunnskolen. 
4.3. Sikre alle lik tilgang til teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning. 
4.4. Oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og 

yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap. 
4.5. Avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til utdanning og yrkesfaglig 

opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte 
situasjoner. 

4.7. Sikre at alle tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant 
annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av 
freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til 
bærekraftig utvikling. 

5 Likestilling mellom kjønnene 
5.2. Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert 

menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting. 
5.4. Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og 

sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien 
5.6. Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der 

beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv. 
5.7. Sikre tilgang til god seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter for alle. 

6 Rent vann og gode sanitærforhold 
6.1. Sørge for tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle. 
6.2. Sørge for gode sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle. 
6.3. Sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense 

utslipp av farlige kjemikalier, materialer og ubehandlet spillvann. 
6.4. Betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann. 
6.6. Verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, inkludert fjell, skoger, våtmarker, elver, vannførende 

bergarter og innsjøer. 

7 Ren energi til alle 
7.1. Sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris. 
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7.2. Øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig. 
7.3. Øke tempoet i energieffektiviseringen. 
7.a. Lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, inkludert fornybar energi, 

energieffektivisering og avansert og renere teknologi for fossilt brensel. 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
8.1. Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger. 
8.2. Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant 

annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer. 
8.3. Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige 

arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i 
antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester. 

8.4. Bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen 
mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser. 

8.5. Oppnå full sysselsetting for alle, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og lik lønn for 
likt arbeid. 

8.6. Redusere andelen unge som veken er i arbeid, under utdanning eller opplæring. 
8.8. Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert 

arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold. 
8.9. Utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og 

fremmer lokal kultur og lokale produkter. 

9 Industri, innovasjon og infrastruktur 
9.1. Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet for å støtte økonomisk utvikling og 

livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle. 
9.2. Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling. 
9.3. Øke tilgangen til finansielle tjenester, inkludert rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter. 
9.4. Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av 

ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser. 
9.5. Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere teknologien i næringslivssektorene. 
9.c. Øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

10 Mindre ulikhet 
10.1. Det må oppnå en raskere og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosentene av befolkningen enn for 

resten av befolkningen. 
10.2. Fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, 

rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk status eller annen status. 
10.3. Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår. 
10.4. Gradvis utjevning av forskjeller skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg. 
10.7. Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former. 

 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
11.1. Sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en 

overkommelig pris. 
11.2. 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. 

11.3. Styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og 
bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning. 

11.4. Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv. 
11.5. Unngå at personer rammes av katastrofer, inkludert vannrelaterte katastrofer. 
11.6. Redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet, med særlig vekt på luftkvalitet og 

avfallshåndtering i offentlig eller privat regi. 
11.7. Sørge for at alle, særlig barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, 

inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom. 
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11.b. Oppnå en integrert politikk og gjennomfører planer med sikte på inkludering, bedre ressursbruk, 
begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere katastrofer, og 
dessuten utvikle og iverksette et helhetlig system for risikostyring og katastrofehåndtering. 

12 Ansvarlig forbruk og produksjon 
12.2. Oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. 
12.3. Halvere matsvinn per innbygger. 
12.4. Oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele 

livssyklusen og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å 
begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet. 

12.5. Redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. 
12.6. Stimulere bedrifter til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine 

rapporteringsrutiner. 
12.7. Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser. 
12.8. Sikre at alle har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i 

harmoni med naturen. 
12.b. Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og 

fremmer lokal kultur og lokale produkter. 

13 Stoppe klimaendringene 
13.1. Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer. 
13.2. Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging. 
13.3. Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av 

klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette. 

14 Livet i havet 
14.1. Forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, 

inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter. 
14.2. Forvalte og beskytte økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå betydelig 

skadevirkninger, blant annet ved å styrke økosystemenes motstandsevne og ved å iverksette tiltak for å 
gjenoppbygge dem, slik at havene kan bli sunne og produktive. 

14.3. Begrense mest mulig og sørge for håndtering av konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom 
styrket vitenskapelig samarbeid på alle nivåer. 

14.4. Innføre effektive tiltak for å regulere uttaket av fiskebestandene, få slutt på overfiske og ulovlig, 
urapportert og uregulert fiske og ødeleggende fiskemetoder, og iverksette vitenskapelig baserte 
forvaltningsplaner for å gjenoppbygge fiskebestandene på kortest mulig tid. 

14.5. Bevare minst 10 % av kyst- og havområdene, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag 
av den beste vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig. 

14.b. Gi fiskere som driver småskala fiske, tilgang til marine ressurser og markeder. 
14.c. Styrke bevaring og bærekraftig bruk av havene og de marine ressursene ved å implementere folkeretten. 

15 Livet på land 
15.1. Bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg 

av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i 
samsvar med forpliktelser i internasjonale avtaler. 

15.2. Fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette 
forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog. 

15.3. Restaurere forringet land og matjord og arbeide for en verden uten landforringelse. 
15.4. Bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i 

stand til å bidra til en bærekraftig utvikling. 
15.5. Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av 

biologisk mangfold og verne truede arter og forhindre at de dør ut. 
15.8. 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. 

15.9. Integrere verdien av økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggingsprosesser og i 
regnskap. 
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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. 

16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner 
16.1. Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold. 
16.2. Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn. 
16.3. Sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle. 
16.5. Betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former. 
16.6. Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer. 
16.7. Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer. 
16.10. Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter. 
16.b. Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling. 

17 Samarbeid for å nå målene 
17.17. Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private 

og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier. 


