
Statsminister Jens Stoltenberg 
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen 
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete 
 
Krafttak for riktig kraftbruk 
 
Landsstyret i Norges Naturvernforbund krever at regjeringen tar et krafttak for energi-
effektivisering og energiomstilling i Norge. Norge har allerede i dag et overskudd av 
kraft fra fornybare energikilder. Vi har et internasjonalt ansvar for å slutte å sløse med 
disse verdiene og heller bruke kraften til å kutte klimagassutslipp. Overgang til et 
lavutslippssamfunn krever omstilling av det norske energisystemet. Dette forutsetter 
ambisiøs, langsiktig og konkret energiplanlegging.    
 
Rapporten ”Krafttak for riktig kraftbruk”, utarbeidet av Norsk Industri, NITO og Norges  
Naturvernforbund, viser gevinstene ved å spare strøm og hva den sparte strømmen kan brukes 
til. Rapporten legger grunnlag for en debatt om de veivalgene vi står overfor i energi-
politikken. Det trengs nå politisk vilje og innsats for at vi skal få bukt med sløsingen og bruke 
den innsparte strømmen på en fornuftig måte. Kraftoverskuddet vi kan få ved å effektivisere 
energibruken kan gi oss kutt i klimagassutslippene, en tryggere kraftsituasjon og nye, grønne 
arbeidsplasser. 
 
Potensialet for energisparing er stort. Bare i bygninger og industri kan vi innen 2020 ha spart 
minst 19 TWh kraft, like mye som 30 Alta-kraftverk eller mer enn fire ganger så mye som det 
husholdningene i Oslo brukte av strøm i 2008. Internasjonalt pekes energieffektivisering ut 
som det viktigste klimatiltaket. I Norge står vannkraft for det meste av strømforbruket og 
energisparing vil gi lavere klimagassutslipp dersom den sparte strømmen går til å erstatte 
fossil energibruk i Norge og andre land.  
 
Naturvernforbundet inviterer norsk energisektor, industri, politiske miljøer og andre 
interesserte med på en debatt om hvordan Norge kan bruke dagens og framtidenes 
overskuddskraft til å skape et globalt lavutslippssamfunn. 
 
Selv om det kan bli behov for nye kraftlinjer på sikt, er det videre liten tvil om at en bedre 
bruk av energien kan gjøre flere av de omstridte kraftlinjene som i dag ligger på tegnebrettet 
hos Statnett overflødige. Etter sommerens kraftlinjedebatt burde tiltak som kan begrense 
antall nye linjer, være attraktivt både for dagens og framtidige regjeringer. Norges 
Naturvernforbund legger også vekt på at en tryggere strømsituasjon betyr at behovet for 
kontroversielle kraftutbygginger er redusert. 
 
Det er ingen grunn til å vente med å øke satsingen på energieffektivisering. Norges 
Naturvernforbund forventer at det skjer allerede i statsbudsjettet for 2011. I tillegg bør 
regjeringen lage en mer omfattende, strategisk plan for energiomstilling. 
 
 


