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FORSLAG TIL ET NYTT KLIMAFORLIK 
 

Klimameldingen er lagt fram – og vi tror opposisjonen på Stortinget også denne 

gangen kan spille en viktig rolle i den videre behandlingen av vårt viktigste 

klimadokument! Naturvernforbundet sender med dette sine foreløpige 

kommentarer til regjeringens klimamelding samt forslag vi håper dere vil ta 

med dere i arbeidet med et nytt klimaforlik. 

 

I 2007 spilte «klimaopposisjonen» på Stortinget en svært viktig rolle i arbeidet med å 

styrke klimapolitikken gjennom sitt bidrag i behandling av regjeringens klimamelding. 

Naturvernforbundet håper dere igjen vil spille en slik rolle og gjennom et forlik pånytt gi 

Norge en bedre klimapolitikk. Vi bidrar gjerne i deres videre arbeid med klimameldingen 

og et nytt klimaforlik. Samtidig med at vi sender dere dette brevet, vil vi også be om 

møter med dere.  

 

Vi er fornøyd med at regjeringen endelig har lagt fram klimameldingen og at den står ved 

målene i klimaforliket fra 2008, men vi er skuffet over at klimameldingen ikke foreslår 

nok tiltak og virkemidler som sørger for at målet om kutt innenlands vil bli nådd. Det er 

behov for styrking og konkretisering av flere av regjeringens forslag. I tillegg presenterer 

vi i dette brevet flere nye forslag, spesielt rettet mot Norges internasjonale klimaarbeid. 

Vi mener Norge fortsatt kan spille en viktig rolle internasjonalt, særlig med bidrag til det 

grønne fondet som ble etablert under klimaforhandlingene i Durban. Dette er et fond 

Norge har spilt en svært viktig rolle i. 

 

Sektormål 

Et nytt klimaforlik må sørge for at ikke bare Norges totale mål holdes fast, men også de 

sektorvise målene fra den forrige klimameldingen må oppfylles. Disse målene er viktige 

som føringer i arbeidet med for eksempel Nasjonal transportplan. I tillegg bør 

klimaforliket se lenger enn 2020 og sørge for at det legges opp til betydelige utslippskutt 

fra 2020, siden dagens klimapolitikk ikke er i nærheten av å kutte utslippene med det 

som trengs for å nå 2-gradersmålet. Dette må naturligvis skje uten at mål og tiltak på 

kortere sikt vannes ut.  

 

Utslippsbanen fram mot 2020 

Innen få dager skal regjeringen komme med innspill til FNs klimasekretariat om hva vi 

skal ha av utslippsmål for årene fram mot 2020, slik at vi i 2020 har et utslipp som er 

30 prosent lavere enn det var i 1990. Fra FNs klimasekretariat er det vist til ulike måter å 

beregne utslippsbanen fram mot 2020 på, i verste fall snakker vi om en forskjell i utslipp 

som tilsvarer utslippene fra fire gasskraftverk årlig. Vi vedlegger derfor et innspill vi har 

sendt regjeringen om dette.  

 

Petroleum 

Oljeindustrien er Norges største forurenser, og det er positivt at CO2-avgiften nå økes slik 

at det blir dyrere å forurense. Denne avgiftsøkningen sørger likevel bare for at 
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oljeindustriens kostnader for å forurense blir omtrent de samme som de var i 2007, før 

oljeindustrien ble en del av kvotesystemet. Det er derfor sannsynlig at avgiftsøkningen 

vil resultere i mindre tiltak enn det som er nødvendig. Deltakelse i kvotesystemet har gitt 

oljeindustrien store rabatter på forurensningen de siste årene, som en følge av et kraftig 

fall i kvoteprisen.  

 

Forslag: 

 Øke CO2-avgiften gradvis til 1000 kroner/tonn CO2 innen 2020 for å gi større 

utslippskutt i sektoren.  

 Stryke forslaget i klimameldingen om at CO2-avgiften kan reduseres dersom 

kvoteprisen øker. Dersom det blir stående som i dag, bør det legges til at CO2-

avgiften må økes hvis kvoteprisen synker. 

 Utvinningstempoet på sokkelen må reduseres ved ikke å åpne flere områder for 

oljevirksomhet og ved tildeling av færre konsesjoner. 

 Det bør lages en nedtrappings- og omstillingsplan for petroleumssektoren, slik at 

arbeidsplasser og økonomi sikres i fornybarsamfunnet. 

 

Klima- og energifondet 

Det er positivt med mer penger til Enova og et klima- og energifond, men beløpet vil ikke 

være tilstrekkelig for de store tiltakene i industrien. Det må settes av mye penger de 

første årene, slik at det kan gjennomføres tiltak som reduserer utslippene før 2020.  

Fondet skal ha en kapital på 30 mrd. kroner i 2013, men i Soria Moria II ble det lovet å 

øke grunnfondet til 30 mrd. innen 2012. Det er altså et brudd på tidligere løfter at den 

siste bevilgningen på 5 mrd. ikke kommer i år. 

 

Forslag:  

 Øke fondet til 30 mrd. kroner i 2012. 

 Øke fondet med 5 mrd. kroner hvert år fra 2013 slik at fondet er på 

50 mrd. kroner allerede i 2016. 

 Presisere at det er et fond for energieffektivisering i tillegg til «klima, fornybar 

energi og energiomlegging». 

 Gi Enova resultatmål for energieffektivisering og utfasing av fossil oppvarming. 

 

Bygg 

For byggsektoren har regjeringen flere gode forslag, men det er helt nødvendig å 

konkretisere og utdype følgende formulering i meldingen: «Regjeringen legger her fram 

en handlingsplan for energieffektivisering, med mål om å redusere samlet energibruk 

vesentlig i byggsektoren innen 2020.» 

 

Det må settes et mål for hvor mye energibruken i byggsektoren skal reduseres, og i 

meldingen presenteres flere potensialstudier. Naturvernforbundet mener målet må 

baseres på anbefalingene i Arnstad-utvalget, og at energibruken i bygg reduseres med 

10 TWh innen 2020 og 40 TWh innen 2040.  

 

Det må innføres støtteordninger til energisparing i husholdningene. I dag er det kun 

støtte til energiomlegging gjennom Enova, ikke energieffektivisering for mindre 

forbrukere. 

 

Det er positivt at utfasing av oljefyring innen 2020 settes som et mål, men det trengs 

kraftigere virkemidler enn tilskudd til husholdninger fra Enova for at målet skal nås, 

ettersom slike tilskudd eksisterer allerede i dag, men uten at utfasingen går raskt nok. 

Behovet for flere virkemidler er blant annet understreket i Klimakur. Avgiftsøkning på 

fyringsolje er et sentralt virkemiddel som Sverige har hatt stor suksess med i sitt arbeid 

for å fase ut fossil energi. Det må også presiseres at målet om utfasing skal gjelde all 

fossil oppvarming, også naturgass. 



3 
 

Forslag: 

 Det må settes et mål om redusert energibruk på 10 TWh i byggsektoren innen 

2020 og 40 TWh innen 2040. 

 Det må innføres støtteordninger for energieffektivisering innen 2013, der 

prinsippet er at støtten til å spare energi må være minst like høy som støtten til å 

produsere energi. Støtten kan gis gjennom Enova med standard-støttebeløp for 

ulike tiltak eller alternativt som skattefradrag for energisparetiltak.. 

 Utrede energisparebevis / hvite sertifikater. 

 Det opprettes en nasjonal tilskuddsordning for kommuner som vil tilby 

energirådgivning lokalt. På denne måten kan kommunene tilby en uavhengig 

rådgivningstjeneste med nærhet til brukerne. 

 Innføring av forbud mot fossil oppvarming i bygg i 2020. 

 Avgiften på fyringsolje må opp på svensk nivå. I dag er Sveriges energi- og 

klimaavgifter på fyringsolje på om lag 3,40 kroner/liter, mens de i Norge er på 

1,60 kroner/liter. 

 For at stat og kommuner skal jobbe målrettet med utfasing av oljefyring innen 

2020, trengs det bedre registrering av bruken av oljefyring og nedgravde 

oljetanker. Det er behov for å samle tall og oversikter i et nasjonalt register under 

Klif, som oppdateres årlig. 

 I 2015 gjennomføres det en evaluering av om målet om utfasing av fossil 

oppvarming er i rute, eller om det behov for ytterligere virkemidler og 

avgiftsøkning.  

 I tillegg til at vi må sikre at staten som byggherre og eiendomsbesitter er pådriver 

for energiomlegging og utfasing av fossil energi, må også kommunene inkluderes i 

dette målet. Det må også omfatte et mål om mer effektiv energibruk i offentlige 

bygg. 

 

For å følge opp de skjerpede kravene i byggeteknisk forskrift må det satses mer på 

kompetanseheving i byggenæringen gjennom for eksempel Lavenergiprogrammet og 

Husbanken. 

 

Transport 

Klimameldingen inneholder mange gode og ambisiøse mål for transportsektoren. 

Utfordringen er å konkretisere dette gjennom tidsfrister og økt økonomisk støtte til 

jernbane og kollektivtrafikk.  

 

For at kollektivtrafikken skal bli i stand til å ta veksten i transporten i de store byene, må 

den økonomiske støtten økes betraktelig. Forpliktende og langsiktige avtaler om 

belønningsmidler mellom staten og byene er viktig. Dagens mål, nedfelt i Soria Moria II, 

er å øke belønningsordningen til litt over 600 mill. kroner per år, men dette vil ikke være 

nok til at kollektivtransporten skal kunne ta veksten i trafikken i byene. I utredningsfasen 

til NTP 2014–2023 pekte transportetatene på at belønningsordningen må opp på 3–

4 mrd. årlig. Klimaforliket må konkretisere en opptrappingsplan mot et slikt beløp. 

 

Norske flyselskaps klimagassutslipp har økt med nesten 100 prosent i perioden 1990–

2010, derav en vekst på 55 prosent i perioden 2005–2010. Dette tilsier langt sterkere 

virkemidler for å få utslippene ned. Ny klimaavgift på både innen- og utenlandstrafikken 

må innføres. Avgiftsnivået bør i snitt være 100 kroner per reise. Avgiften bør 

differensieres og utformes slik at den gir størst mulig insentiver til utslippskutt. 

Inntektene bør gå til jernbaneutbygging og til økt støtte til distriktsflyrutene (som 

kompenasjon for økte avgifter). Dette vil generere i overkant av 2 mrd. kroner årlig. 

 

Klimameldingen har som mål å forsere utbyggingen av intercity-trianglet. Men det 

mangler mål om når det skal stå ferdig. Uten slike forpliktende mål frykter vi det fortsatt 

vil ta mange år før banene er på plass. Jernbaneverket sier de kan stå ferdig 10 år etter 

at beslutningen er tatt og finansieringen er klar.   
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Intercity-trianglet er første etappe av nye høyhastighetsbaner mellom landsdelene i Sør-

Norge, for både person- og godstransport. Forlenging av intercity-strekningene må 

detaljplanlegges, og byggestart må defineres til slutten av NTP-perioden (2014–2023). 

 

Strategien for å få mer gods over fra veg til sjø og bane må konkretiseres med 

virkemidler. Klimaforliket bør peke på økte dieselavgifter og tilskudd til drift av 

godsterminaler i tilknytning til jernbanenettet som aktuelle virkemidler. 

 

Forslag: 

 Belønningsordningen må øke til minst 1 mrd. kroner i 2013, med opptrapping til 

3–4 mrd. kroner i 2020.  

 Intercity-trianglet skal stå ferdig innen utgangen av 2023. 

 Byggestart for høyhastighetsbaner (utover intercity) må konkretiseres til i slutten 

av kommende NTP-periode. 

 Innfør en egen klimaavgift på flyreiser som hovedsakelig går til finansiering av ny 

jernbaneutbygging. Avgiften bør tilsvare om lag 100 kroner per flyreise.  

 Dieselavgiftene må økes, og det må innføres tilskudd til drift av godsterminaler i 

tilknytning til jernbanenettet.  

 

Skog 

Skogen er svært viktig i klimasammenheng. Tiltak som bidrar raskt og mest i 

klimasammenheng, og som samtidig bidrar til bevaring av biologisk mangfold, må 

prioriteres.  

 

Nyplanting og klimaskoger nevnes som viktige tiltak, og det legges opp til en egen 

strategi. Naturvernforbundet er bekymret for arealbruk og bruk av fremmede treslag.  

Derfor må innholdet i de høye miljøstandardene som skal gjelde for nyplanting, 

presiseres i klimaforliket. Arealet som skal brukes til nyplanting, må kartfestes, og det 

må dokumenteres at nyplanting ikke må komme i konflikt med viktige miljømål. Det må 

påpekes at nyplanting ikke har veldig stor klimaeffekt de nærmeste årene. 

 

Styrking av skogvernet er nevnt som et viktig klimatiltak. Dette vil sikre deler av det 

store karbonlagret vi har i norske skoger. Meldingen mangler imidlertid mål og 

virkemidler for å oppnå dette. Det viktigste som må gjøres, er å øke bevilgningene til 

skogvern. Skogvern er det tiltaket som gir raskest og best klimaeffekt, samtidig som det 

bidrar til bevaring av biologisk mangfold. 

 

I Klimameldingen står det følgende: «Det er ikke noe som tyder på at det totalt sett har 

vært en forverring i situasjonen for våre truede og nær truede arter fra 2006 til 2010.» 

Dette er svært misvisende da en sammenlikning over kun fire år ikke gir mening for 

store og komplekse økosystemer. Situasjonen er snarere tvert om: Vi har en 

utdøelsesgjeld – mange arter vil antakelig dø ut i årene som kommer som følge av 

skogsdrift de siste hundre årene. I teksten om naturmangfold i skog framstår det også 

som at skjøtselstiltak er det viktigste for å redde de truede artene. Dette er riktig for en 

del arter, men for svært mange truede skogsarter er det vern som er den nødvendige 

løsningen. 

 

Forslag: 

 Det trengs en norsk skogmilliard til økt vern av gammel karbonrik skog, til støtte 

til skogbruket for å øke omløpstiden før hogst og til økt forskning. 

 Innfør forbud mot planting av fremmede treslag. 

 Nyplanting skal ikke skje på en måte som ødelegger verdifulle naturtyper slik som 

for eksempel myr, kulturbetingete naturtyper og kystlynghei, eller tar matjord. 
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Internasjonalt 

Debatten om norsk klimainnsats skal gjøres ute eller hjemme, er en konstruert konflikt. 

Det trengs økt innsats fra Norge for utslippskutt både hjemme og ute. Verden er 

avhengig av store kutt i de rike landene og en redusert utslippsvekst i utviklingslandene. 

Den reduserte veksten må rike land i stor grad være med på å finansiere, men uten at 

det går utover kuttene i rike land.  

 

Forsterket klimainnsats fra Norge i utlandet kan gi flere positive utslag. Det mest 

åpenbare er betydelige utslippsreduksjoner.  Videre kan også gode tiltak bidra til å bygge 

tillit mellom industriland og utviklingsland i klimasamarbeidet, ved å vise at det fins rike 

land som er villige til å gå foran med finansiering for viktige tiltak. Dette kan i sin tur 

bidra til å legge press på andre industriland til å bidra med liknende initiativer. 

Under klimaforhandlingene i Durban ble opprettelsen av det grønne fondet (GCF), som 

skal finansiere klimatiltak i utviklingsland, både utslippskutt og tilpasningstiltak til 

klimaendringene, vedtatt. Det viktige nå er at rike land begynner å fylle fondet med 

penger. Det er naturlig at Norge leder an, gitt vår lederrolle i etableringen av fondet. Hvis 

de 20 rikeste landene skal ta regningen på 100 mrd. dollar, bør Norges bidrag ligge på 

om lag 7 mrd. kroner.  

 

Disse midlene kan mobiliseres på ulike måter. En god start vil være å omdirigere noen av 

de atskillige milliardene Norge bruker på ulike fossile subsidier hvert år, til GCF. Det er 

vanskelig eksakt å kvantifisere størrelsen på disse subsidiene, men finansministeren 

redegjorde for relevante subsidier i brev til Stortinget av 05.11.2010, etter spørsmål fra 

Venstre.  

 

Som en enkel start kan hele eller deler av statens inntekter fra auksjonering av EU-

kvoter øremerkes til å kanaliseres inn i klimafondet. EU oppfordrer selv medlemsstatene 

til å bruke minst 50 prosent av inntektene fra kvotesalget på klimatiltak. Med dagens 

kvotepris vil hele denne inntekten være nærmere 500 mill. kroner årlig.  

 

De norske «regnskogmilliardene» videreføres gjennom klimameldingen, og det åpnes for 

å øke bevilgningene. Samtidig er det verdt å peke på at midlene som i dag faktisk 

brukes, er mindre enn de inntil 3 milliardene som har vært lovet. Det er definitivt rom for 

å bruke større midler allerede i dag, som i Den demokratiske republikken Kongo. 

 

Regjeringens initiativ for fornybar energi i utviklingsland har stort potensial for betydelige 

utslippskutt og bekjempelse av energifattigdom. IEA anslår at universell tilgang til 

moderne energi i hele verden vil kreve investeringer i sektoren i størrelsesorden 48 mrd. 

USD i året fram til 2030, og foreslår at donorland og multilaterale giverorganisasjoner 

står for 18 milliarder av dette. 

 

Samtidig følger en viktig debatt om hvordan disse midlene skal brukes. Prosjektet bør 

ikke være, eller oppfattes som, en offensiv for utbygging av store, nye 

vannkraftprosjekter. I stedet bør det satses på desentraliserte og lokalt tilpassede 

løsninger som er effektive for å bekjempe fattigdom. 

 

Kvotekjøp gjennom den grønne utviklingsmekanismen forblir kontroversielle, både på 

grunn av spørsmål knyttet til «addisjonalitet», og på grunn av en del enkeltprosjekter 

som framstår som sosialt og miljømessig tvilsomme. Norge bør ikke lenger oppfylle 

klimaforpliktelsene gjennom CDM, men heller ved kjøp av ETS-kvoter. Vi bør fortsette 

kjøp av CDM-kvoter som et tillegg til våre forpliktelser.  

 

Videre bør Norge stille strengere krav til kjøp av CDM-kvoter. Disse bør utelukke 

kreditter fra HFF-23 og N2O og fra kullkraftverk. Videre bør bærekraftskriteriene fra 

World Commission on Dams følges hva gjelder små vannkraftverk, og en utelukking av 

stor vannkraft bør vurderes. 
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Oljefondet representer antakelig Norges viktigste potensielle virkemiddel for å bidra til 

utslippskutt. Dette kan gjøres på ulike måter, fra å vri investeringsretningslinjene til rett 

ut å sette av betydelige deler av fondet utelukkende til klimatiltak. Klimaeffekten kan på 

sikt bli enorm. 

 

Forslag: 

 Inntekter fra salg av kvoter må gis til det grønne klimafondet (GCF) fra 2013.  

 Det skal lages en oversikt over norske subsidier til fossil energiproduksjon og 

bruk. Det er et mål å kutte disse subsidiene og i stedet bruke dem på klimatiltak, 

som for eksempel det grønne fondet.  

 Norge skal bidra til utvikling av ren energi i utviklingsland gjennom Energy+. I 

første omgang bør bidraget bygges opp til å bli på linje med Norges 

regnskogsatsing.  

 Norge skal kjøpe CDM-kvoter som et tillegg til våre nasjonale forpliktelser. Og det 

skal stilles miljøkrav til disse kjøpene.  

 Den norske regnskogsatsingen skal fortsette samt øke. Det skal også arbeides for 

å bruke mer av pengene som bevilges, slik at viktige prosjekter som i dag ikke er 

startet opp, blir satt i gang.  

 Deler av oljefondet skal brukes til investeringer i klimatiltak som for eksempel 

fornybar energi.  

 

Som nevnt vil vi få til et møte med dere i løpet av nærmeste framtid og utdyper gjerne 

synspunktene vi fremmer i dette brevet. Vi tror at et klimaforlik i Stortinget også i 

tilknytning til denne klimameldingen vil være av stor betydning for norsk miljøinnsats. Vi 

håper å jobbe tett med dere, og med regjeringen, for å få dette til! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 

 

 

 

 

Lars Haltbrekken 

leder 
 

 


