
Oslo, 18. juni 2007

Til
statsminister Jens Stoltenberg
finansminister Kristin Halvorsen
miljøvernminister Helen Bjørnøy
kommunal- og regionalminister Åslaug Marie Haga

Senk klimagassutslippene nå!

Norges Naturvernforbund, samlet til landsmøte på Torpo 1.–3. juni, krever at 
regjeringen snarest legger fram en konkret klimatiltaksplan. Det må skapes en 
overgang fra forurensende til miljøvennlige transportformer, gasskraften på olje- og 
gassplattformene må erstattes av  fornybar kraft, energisløsingen i norske bygg  må 
opphøre, og store punktutslipp av CO2 fra industrien må renses og deponeres. Dette 
vil bli avgjørende for å få ned norske utslipp av klimagasser i Kyoto-perioden (2008–
2012).

FNs klimapanel har denne våren lagt fram forskningsresultater som viser at 
menneskeskapte klimaendringer er dramatiske, urettferdige og allerede i gang. 
Samtidig har Norges Naturvernforbund sitt initiativ til et klimaforlik fått bred politisk 
støtte. Endelig tar norske politikere klimaproblemet på alvor og kjemper om å 
framstå som ambisiøse i klimapolitikken. 

Men politisk munnhuggeri er ikke nok. Klimaproblemet løses ikke av ord, men 
gjennom konkrete tiltak. I 1989 samlet norske politikere seg om at norske CO2-
utslipp skulle stabiliseres på et 1989-nivå innen år 2000. Svært lite ble gjort for å nå 
dette målet, og i 2000 var CO2-utslippene 22 prosent høyere enn de hadde vært i 
1989. Klimagassutslippene var 9 prosent høyere enn i 1989. Denne historien må ikke 
gjentas. Til forskjell fra i 1989 har vi i dag kunnskap om hva som bør gjøres, og 
både teknologi og penger nok til å gjennomføre det. Norske politikere har ingen 
unnskyldning; de må presse både forvaltningen og næringslivet til å jobbe målrettet 
for å få ned utslippene.

Regjeringen har forsikret at Norge skal overinnfri sin Kyoto-forpliktelse. Dette kan 
bare delvis innfris gjennom å kutte utslipp i andre land. Det viktigste blir å sette i 
gang tiltak overfor de norske sektorene der utslippene øker og energisløsingen er 
verst. Norges Naturvernforbund krever at regjeringen i den bebudede 
stortingsmeldingen om klimapolitikk legger fram konkrete tiltak som retter seg mot 
olje- og gass-sektoren, transportsektoren, energiforbruket i bygg samt store 
punktutslipp fra industrien. Innen 2012 må:

− kollektivtrafikkens markedsandel være 50 prosent høyere enn i dag
− dobbeltspor mellom byene på Østlandet være ferdig utbygd
− miljøvennlig biodrivstoff stå for 10 prosent av alt drivstoff som omsettes  
− elektrifisering av olje- og gassplattformer tilsvarende 3 millioner tonn CO2 

være gjennomført
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− all fossil energi brukt til oppvarming i bygg og i industri være utfaset
− deponering av de store punktutslippene av CO2 fra industrien i Grenland, 

Hammerfest, Kårstø og Mongstad være igangsatt

En del av disse omstillingene innebærer kostnader ut over det som er rimelig å 
pålegge bedrifter og enkeltpersoner. Regjeringen bør opprette et fond som tilsvarer 
1 prosent av BNP for å hjelpe til med å finansiere dette. Snarlig handling er en 
forutsetning for at de ambisiøse og langsiktige klimamålene regjeringen skryter av, 
skal kunne gjennomføres.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken
leder
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