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UTTALELSE FRA NATURVERNFORBUNDETS LANDSSTYRE SAMT 

FORESPØRSEL OM MØTE 

 

Naturvernforbundet lanserte tidligere i høst rapporten Fossilfritt Norge, som drøfter 

to scenarioer for hvordan Norge kan kutte sin fossile energibruk med 55 prosent 

innen 2030 og 100 prosent innen 2040. Den viser også at Norge må stanse utvinning 

av fossil energi innen 2040. Rapporten er tilgjengelig på Naturvernforbundets 

nettsider: www.naturvernforbundet.no/fossilfrittnorge 

 

Naturvernforbundets landsstyre vedtok 24. november en uttalelse om temaet 

utfasing av fossil energi. Uttalelsen, gjengitt på neste side, oversendes herved til 

statsrådene i Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og 

Samferdselsdepartementet. 

 

Vi vil samtidig be om et møte for å presentere rapporten og drøfte innholdet i 

Naturvernforbundets uttalelse nærmere. Dette kan skje i form av separate møter 

departementsvis, eller det kan være et felles møte. Vi ser fram til tilbakemelding fra 

dere om dette. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Silje Ask Lundberg 

leder i Naturvernforbundet 

 

 

 

 

Vedlegg: Uttalelsen Naturvernforbundet krever et fossilfritt Norge i 2040 fra 

Naturvernforbundets landsstyre 24. november 2019 
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Naturvernforbundet krever et fossilfritt Norge i 2040 
 

Naturvernforbundets landsstyre krever at Norge blir fossilfritt i 2040, og at 

den fossile energibruken reduseres med 55 prosent innen 2030 som et steg 

på veien. 

 

Å redusere bruken av fossil energi er den viktigste måten å redusere norske 

klimagassutslipp på. Hvor mye og hvor raskt reduksjonene i fossil energibruk må 

skje, må derfor henge sammen med Norges ansvar for å redusere klimagassutslipp. 

Naturvernforbundet mener det er avgjørende at Norge tar sin rettferdige andel av de 

utslippskutt som skal til for å unngå 1,5 graders global temperaturstigning. Dette 

tilsvarer 55 prosents kutt i utslippene fra dagens nivå innen 2030 og videre mot null 

etter dette. Dette fordrer utslippskutt på minst tre millioner tonn CO2-ekvivalenter 

per år fra og med 2020. 

 

Naturvernforbundet krever at Norge umiddelbart starter arbeidet for å bli et fossilfritt 

samfunn i 2040, og at dette skjer uten massiv ødeleggelse av naturen. 

Naturvernforbundets rapport Fossilfritt Norge viser at dette er mulig. Rapporten viser 

at det er mulig å redusere forbruket av fossil energi med 95 prosent innen 2040 – 

uten utbygging av ny kraftproduksjon. For å bli helt fossilfri innen 2040 trengs det, 

ifølge rapporten, bare 17 TWh ny kraft. Dette forutsetter en politisk vilje til en stor 

satsing på energieffektivisering, nedgang i transportbehovet og en utfasing av 

petroleumsindustrien innen 2040. 

 

Forurenseren skal betale, er et anerkjent prinsipp og må ligge til grunn i omstillingen 

av norsk energibruk. For å fase ut den fossile energibruken vil derfor økt pris på 

utslipp av klimagasser være viktig. Tidligere har Naturvernforbundet foreslått såkalt 

karbonavgift til fordeling (KAF), som gir økte priser på forurensende atferd, men gir 

netto inntekt for de som reduserer sine utslipp. Den siste tida har karbonavgift til 

fordeling fått mye bredere støtte, og tida er nå inne for at regjeringen utreder dette. 

 

Naturvernforbundet mener at norsk utvinning av olje og gass må trappes ned i 

samme tempo som verden må kutte sine klimagassutslipp, og det betyr en 

reduksjon på 55 prosent fram til 2030. Norge har lenge tjent enorme summer på 

utvinning av olje og gass, hvilket taler for at Norge bør lede an i arbeidet med å 

gjøre seg uavhengige av olje og gass. Å få til en full utfasing av fossil energibruk, slik 

Naturvernforbundet krever, fordrer full utfasing av olje- og gassnæringen innen 

2040. Det er ikke lenger nok å bare stanse tildelingen av nye utvinningstillatelser. Til 

det har vi funnet for mye olje og gass. Derfor ber vi om at regjeringen utarbeider en 

nedtrappingsplan for olje- og gassindustrien som også sikrer en rettferdig omstilling 

for dagens oljearbeidere. En slik plan bør først ta ut de feltene som har høyest 

utslipp per utvunnet enhet og/eller som gir størst belastning for naturmangfoldet. 

 

Et fossilfritt Norge krever at vi reduserer samfunnets totale transportbehov langs vei, 

til havs og i lufta, og at arealplanlegging og infrastruktur planlegger for dette. Tiltak 

for dette må skje samtidig som arbeidet med mer miljøvennlige transportformer 

intensiveres. 

 

Det er mulig å få til en halvering av energiforbruket innen byggsektoren, men da er 

vi avhengig av at nye energitiltak blir inkludert etter hvert som eksisterende bygg 

https://naturvernforbundet.no/energi/fornybar_energi/norge-kan-bli-fossilfritt-i-2040-article39760-120.html
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oppgraderes og moderniseres. Vi vil da trenge langt flere virkemidler enn staten i 

dag bruker på å fremme energieffektivisering, blant annet gode og utvidede 

støtteordninger og bedre rådgivingsmuligheter.  

 

For hvert år vi utsetter dette arbeidet, vil det bli stadig mer vanskelig å gjøre vår 

andel av 1,5-gradersmålet. Vi har ingen tid å miste. 

 


