
4E

gasseksport vil
øke sterkt de
neste ti årene.

Nærings-og energiminister
Jens Stoltenberg har
argumentert for at norsk
gass til Europa vil forbedre
miljøet, fordi det erstatter mer
forurensende energikilder.
I dette bilaget setter vi et kritisk søkelys
på Stoltenbergs påstand, og stiller
spørsmålet: er norsk gasseksport en venn
eller fiende for miljøet?

JENS STOLTENBERG
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SMlingeniør Georg
Gundersen er som en
gassky; usynlig, men li

kevel nar æreHde. Siden mars i ar har
Lindersen ledet koordi teri ngen a norsk

gassalg. I )et gjor han iii en av Norges mest
i i i flvtelsesrike men ti. i lans kommentar
iii miljovernets hap om en kopling mel—
i om det norske gasalget og nedleggelsen
av forurensende lul I kraftverk/atomkraft_
verk, er dei I nr oppsiktsvekkende. Som
myndighetenes forlengede arm i niarke—
det, sier han rett ut at miljobetingelser ikke
til horer hans hverdag.

Mellomdårlig løsning

Georg Gundersen styrer sin Virksomhet
iJr’I noni (lei anonyme, men mektige Clii

assforhandl ingsu [valget) Bak denne
rute knusktorre k rlortelsen vaker de tre
til eselskapene Statni I, I lvdro og Saga.
i hans virkelighet handler om enorme in—
\‘esmeringer i den norske gassinfrasiruktu—
ren. Dette er investeringer som skal heta
les as franit idig gassalg langt inn i nesh

i rh n nd re. Denne heske i eal i tet for ts isyn
w in il joverneie har ogsa ti idi den kivpi is—

ke formulering; gass er en mnellomdarlig
løsning pa rneilomlang sikt.

Jens Siolten—
berg har ikke (len
samnw jotniru
ii,ilslt.’ liii holtl til
gass. I or ham n be
ti noisk gass
bade p’nger til
norske pensjonis

ler og et bedre miljø. Gass er tross alt min
dre fot ut enseiide enn atomkraft og kull.

Miljovernets forsøk pa a balansere pa
(feil ne linjen mellom pest og kolera, har
født krax om å knytte betingelser til salg av
norsk gass. I første rekke handler dette om
å legge ned finn ensende kuhlkraftverk.
I )ette i ei syndig hap om at vi skal sta ved
vare løfter om i stabilisere norske (XL-iit—
slipp pa et i ‘)‘)O—niva Innen år 2000.

( ,e ift ( ;undet seits punkteter som kjent
de fleste hap om en slik kopling:

— Vi er en av flere gassleverandorer til
I .uropa. Vi selget en vare og konsentrerer
oss om det. I )et ligger ikke innenfor vart
ni.nidat a kople politikk og butikk. Dersom
en skal ha si ike foi i nger pa norsk gassalg,
ma det skje gjennom fot pliktende interna
sjonale avtaler, mener ( undersen.

— Er ikke floraen av mulige gasskjopere
sapass stor at Norge kan utnytte konkur
ransen dem i mellom og likevel kople mil
jobetingelser til norsk gass?
— (ass selges ikke i sinatt og det er la ako
rer i I tiropa. Nar Noige arrangerer en gass—
konferanse i Oslu, bruker vi a holde til pa

iand I lotell. Konferansesalen der har
Plass til 210 mennesker. Det er mer enn
nok. Vi selger med indre ord til sinie nu—
portselskaper med sterk nmyndighetskon—
takt.

— Dette er altsa ofte statsselskaper?
— lii del er rene statsselskaper.

— Norge som en stor aktor kan altsa legge
foringer pa norsk gassalg?
— I )ette ligger som sagt utenfor mitt man—
(Lit, Ser (,eoi g (amdersei i som gjerne vil
sulre marlsedeis heinharde iealiieter.

Norge mi ikke glemme at miljohen—
syn ogsa ligger i underhevisstlieten til de
land vi forholder oss til. Tross alt ønsker en

rekke av disse landene å legge om fordi de
ønsker det langt renere gassalternat ivet.
Jens Stoltenberg pleier å si at gass er rene—
re enn kull og olje og sikrere enn kjem ne
kraft.

— Det samme er ogsa tilfellet, nar vi
snakker om framtidige gassleveranser til
himiland. En reduksjon av i inland og Sve

riges atomkraft og oljeavhengighet, vil vare

et bidrag til iniljoei i den samlede nordis

ke region, mener Ctindersemi.

— Finland har ogsa mye bioenergi fra
skogsavfall ol. Dersom det var politisk
vilje til det, kunne denne energikilden
nyttiggjores pa en helt annen mate enn i
dag. Er ikke dette et alternativ til gass fra
Norge?
— Vi er lykkelige fiir at vi kan selge norsk
gass som er et av det beste alternativene
som finnes sett fra et rniljosynspunl<.t. liio

energi kan sikkert vare et alternativ, men
dette er first og fremst et polilisk spornial.

— Er et gasskraftverk ønskelig i Norge?
— Vi sei det som ønskelig. I )et vil være en
lyserios kunde. I en nordisk sanunenlieimg

vil et gasskraftverk ogsa være viktig, da det
kan ta tid for vi koniniei i gang med gass—

leveransene til Finland, sier (eorg ( un—
dersen.

Svidde småfugler

Etter mnrens låll i I ‘)S’) begynte ina n for
alvor a snakke om gass som et alternativ til
den forurensede brun kuIl—bmken i det tid
ligere ()st—l .uropa. (ass var fram til da mest
kjent som olf—shore i ndusim iens svar pa an

tikkens Faros-fyrtårn. I tillegg smertet det
verdens småfugl-venner at flammetarnene
svidde vingene til trekkfuglene.

Statoil har tatt fuglesviingen og CO’ -ut
slippet, som dette representerer, alvorlig.
Ny teknologi har fort til at flammen det sis

te halvåret har vært borte på Guhlfaks-platt
formen.

llamnmens horifall symholiserer også vår
inntreden i den nye gassalder. Siden be
gynnelsen av 80-tallet har Norge hatt sto-

re forpliktelser med tanke pa gassleveran
ser til Europa. Arlig har vi ligget pa leve
ranser på omkring 25 mrd. kubikkmeter.

Troll-feltet vil mer enn doble vår pro
duksjon. I iii 2000 skal mellom 60—80
mrd. kubikkmeter av denne gassen kani
liseres gjennom fem rorledninger til Euro
pa. ‘lo avrorledningene er enna ikke Ler
digstillet, mens et tredje — I uro—pipe til
I )ornu ni i Tyskland — korn mer i drift til
høsten. Dette gjør OSS til en av de viktigste

energileverandorene i I ornpa. i kseinpelvis
har miorsk gass 18 prosetit av det li aimske
markedet og I 4 prosent av det yske. I ar
2005 vil denne vemitelig stige til hiemihiolds—
vis 34 og 27 piosent.

Ingen habilitetsproblemer

Ceorg Cumiderseii redegjor for denne bo
riamiza i byrakratisk stemnmrieleie:

— Vi registrerer at miorsk gass har hatt emi
ti lii edsst il lermde tmtvi kl ing med ti mi ke pa le—
veranser til det ei.mropeiske gassmnmrke(.l, sier
(;tmndersr’mi.

«Vi » er CIII. Statoi I er likevel det do
minerende selskapet. Det bekieltes ogsa av
det faktum at utvalgets formuan rmskap og
sekretariat befiminer seg i de sammiie lokaler
5om statsoljeselskapet. Det samrimiie gjom
Ceorg Cundersemi som i tillegg til ledet -

jobben i CR1, ogsa er cmi av Statoi Is mar
kedsdirektorer med amisvar for de nordiske
landene, Storbm itann ia, Belgia, I rankri ke,
Spania og Italia.

(åandersen mener at dette ikke gir noen
hiabilitetskonflikter all den tid alt gassalg er
kamialisert gjemimiom CIII. Dette har ikke
alltid vært like lett. Da et kontinentbasert
dattem selskal) av Saga gjorde en henven—
(helse til Ciii om kjøp av norsk gass. ble
hemivendelsemi emmsternnlig avvist av G Et]
flertallet — i hydro og Statoil. hiesltmtningemi

etterlot en viss murring i Siga-kretser.

•‘Samfunnsokonomske
kostnader»
Chils mandat ble tuftet i Stortingsrneldimig
86/87. Demi hadde en grundig gjennom-
gang «iv gassavsetmimngssystemet i Norge.
Resultatet ble opprettelsen «mv CIII — et tre
hodet troll bestaende av de norske oljesel—
skapene Statoil, I lydro og Saga.

Mandatet er i fiige Cundersen a for
hamidle fram gassavtaler pa kildemit ytral ba
sis. Ikvalget fimmamisieres av lisenser i Nord
sjoemi som er i en slik posisjomi at de har
gass å avsette.

GASS-NORGES MEKTIGSTE MANN:
- Kan ikke knytte miljokrav

til norsk gassalg

— Vi selger gass på kommersielle vilkår
og kan ikke knytte miljøbetingelser til sal
get av norsk gass.

N&M: Ola Flyum
Foto: Kim F. Ausnes
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4V1 selger en vare og konsentrerer oss
om det. Det ligger ikke innenfor vårt
mandat å kople politikk og butikk.

Georg Gundersen

) BILAG NATUS 5 SIILJO 4 iN. 4 I BILAG NATUR & MV Jo -i 95 3



i )ersoin en leser den nevnte melding,
å lete lenge etter ordet «miljø». Under
lkapitlet; «Mål for og krav til en norsk
sspol ti kk» er i hovedsak de økonomiske
dene vektiagt. Typisk nok er miljøhensy
t varetatt godt skjult bak formuleringen
an fl iitnsøkonomiske kostnader»:
«I lovedmålet med vår gasspolitikk er å
pnå et best mulig økonomisk totalresul

i foi gassvirksomheten. Det innebærer på
m ene side å sikre akseptable priser og
ais gassinntekter ved vår gasseksport. På
it annen side ønsker vi å produsere og
ulsportere gassen til lavest mulige sam
nnsokonomiske kostnader.»

amling gir styrke

lerede i innstillingen til Stortingsmelding
321 (1983—84) uttalte en enstemmig

)mite:

‘Nm det gjelder avsetningen av gass gir kø-
IH i ei’n sin tilslutning til at det skal opp
rettes et forhandlingsutvalg mellom de
mi sise selskapene for salg av gass fra felt

der minst to av disse er eiere, og at utvalget
skal ledes av Statoil.»

lkikgrtinnen for ønsket oin et sterkt (1(l
yldtes nødvendigheten av å samle kunn
ap og erfaringer om markedsforholdene.
tt( gjaldt ikke minst med tanke på de
evende kontraktsforhandlingene som
art sto overfor.
Et godt eksempel i så måte var forhand
igene om l’roll-gassen. Norges motpart

et europeisk konsortsium bestående av
ks leden de gasselskaper i Vest-’l’yskland,
.derland, Belgia og Frankrike.
Daværende Olje- og enegidepartementet

kk derfor inn for å opprette et forhand
igsutvalg for lisensene tildelt etter 1985,
I1U for Iroll- og Oseberg-feltet. CR1 skul
ugsa virke som et rådgivende organ for
pa rtementet i gassavsetningsspørsmål.
I )epartementet satte imidlertid en gren-
ved CEUs handlefrihet:

«l)et er myndighetenes oppgave å ta stil
ling til hvilke felt som skal utbygges. En av
klaiiiig med potensielle kjøpere om hvilke
felt som skal inngå i en gasskontrakt, kan
dcrfir først skje etter at myndighetene har
titt stilling til dette.’>
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Hvert år beregner verdens meteorolo
ger jordas gjennomsnittlige temperatur. De
ti varmeste årene som er registrert siden
1860, har alle vært etter 1980. Ifølge I)r.
l)ave Bennett, leder for l-Iadley forsknings
senter i England, stiger temperaturen på
jorda nå mcd 0,2 Celsius i tiåret. I Norge
regner regjeringen med at det blir størst
økning om vinteren (+3,5» C), og noe var
mere om sommeren (+2,00 C), fram mot ar
2100.

Det høres ikke mye ut. Men jorden er en
fininnstilt, okologisk mekanisme, og selv
små temperaturendringcr vil Ei store kon
sekvenser for flora, faunt og mennesker. Si
den teniperaturen øker sa raskt, kan opp
varmingen utrvdde en rekke arter.
Crunnncn er at de ikke rekker a finne ham
til nye leveomrader. Mange av Norges
sjeldne fjeilplanter kan få problemer, Ewdi
de er avhengige av frost eller snø.

Samtidig kan tregrensen stige med
300—400 meter, og bade Finnmarksvidda
og I lardangervidda kan bli delvis dekket mv
skog. 1-lavet kan stige godt og vel en halv
meter og det blir mer regn og snø — noe
som kan øke liomfaren om varen.

Forsvinner

En dcl planter og dyreaiier vil forsvinne fra
norsk natur. Andre vil i nnvandre fra sorl i
ge himmeistrok — villsvinene er allerede pa
plass i Østfold. Skadedyr og sykdommer pa
planter og dyr som er vanlige lenger sør,
kan også forflytte seg til norsk terreng.

Samtidig risikerer vi flere sterke stormer.
En undersøkelse verdens største forsik
ringsselskap, Munchen Rl, har gjennom
ført, viser at antallet alvorlige naturkatas

trofer er firedoblet på 30 år!
— Jordens klima endres allerede, sier

Itennett. Ifølge Hadlcy-senterets bereg
ninger, vil temperaturen stige raskest og
mest rundt Arktis — kanskje med Opp til (i
Celsmus (le neste hundre årene. Norge får en
nesten like stor økning, men Atlanterhavet
demper virkningen, særlig på kysten. Land-
områdene vil varmes opp raskere enn hav-
områdene.

Tusen forskere
Ilennett får stolte av Bert Itolin, svensken
som er sjef for alle verdens klimaforskem t,

gjennom ENs klimapanel, IP( C. IPCC be—
star av forskere som arbeider mcd klima
sporsmnal, enten de mener 90—arenes tem—
peraturokning er helt naturlig, eller et tegn
pa dc katastrofer som vil ramme jorclklo—
den om fa tiar.

ll’CC vurderer hva som kan skje hvis vi
ikke begynner å redusere utslippene mv kli
magassene — hovedsakelig forarsaket av
krhrenning mv fossile brensler som olje,
kull og gass. Men som den sjekforsker han
er, vil ikke Bolin overfor Natur Miljø sla
låst at det er vitenskapelige bevis for at 1cm-
peraturokningen skyldes menneskelige ut
slipp.

— Vi trenger mer ud for a bevise det. Men
innen fem —ti år, bor vi vite mer, sier Ilolin.
Selv tror ha Il oppvarmingen allerede skyl
des nicnrieskeskapte utslipp. Men det vil ta
tid for over tusen klimnaforskere fri hele
veiden kan bli enige om å si noe slikt.

IP( X skal legge fram en ny, stor rapport
om verdens klima i slutten av i 995. l)en
utviklingen ftmrskerpanelet skisserer da, vil
bli svært viktig når Norge og 120 andre

land i I 997 skal forhandle om å redusere
utsl ippm.’ne av kl itnagasSer.

I-landene verst

Det er hovedsakelig (le rike industrilande
ite Som slipper ut størst andel klimagasser.
Selv om i-landene bare har 25 Prosent av
verdens befolkning, står de for 75 prosent
av utslippene av (X)2. I Norge er hver
nordmann ansvarlig for li ganger så høye

C0.-utslipp som en inder.
De norske utsl ippene av CO.. har okt

med nesten ti prosent fra 1992 til 1904.
Økt oljeutvinning er hovedarsaken til ok
n ingen. Sammen med over 120 andre land
har vi forpliktet oss til å stabilisere utslip
pene fra 1900 til år 2000. Dette klarer vi
ikke, i motsetning til blant andre Tyskland
og Danmark.

Bert Ilolin er ikke fornøyd med Norges

Fakta om
drivhuseffekten
De to viktigste klimagassene er karbon
dioksyd (CO2)og metan (CH4). Gasse
ne samler seg i atmosfæren, og hindrer
at varmestrålene fra jorda slipper ut i
verdensrommet igjen. Jo større andel
klimagasser det blir i atmosfæren, jo
varmere blir det. Dette kalles for -driv
huseffekten’.

Egentlig er drivhuseffekten et naturlig
fenomen. Selv uten menneskenes ut
slipp, sørger drivhuseffekten for at jor
das gjennomsnittlige temperatur er
+18°C, i stedet for -15°C. Men den
kunstige økningen av temperaturen
ødelegger altså balansen i verdens
klimasystem.

CO2 slippes hovedsakelig ut ved
forbrenning av olje, kull og gass.
Biltraflkk og industri er de to viktigste
kildene til disse utslippene. C02-kon-
sentrasjonen i atmosfæren har økt med
25 prosent siden den industrielle revolu
sjonen.

Metan slippes ut i atmosfæren fra
landbruket, utvinning av kull, produksjon
av naturgass og fra avfallsbehandling.
Tidligere trodde forskerne at metan ikke
var så viktig for jordas klima, men den
oppfatningen er i ferd med å endre seg.
Det er ventet at IPCC vil legge betydelig
mer vekt på metan som klimagass når
panelet kommer med sin nye rapport,
enn hva forskerne har gjort tidligere.

innsats for a begrense drivhuseffekten.
— Det er klart jeg er skuffet over Norge. A

stabilisere utslippene er det første kravet vi
må stille til i—landene. I Ivis ikke, blir det
umulig .m kreve at u-landenc skal begrense
sine tilsI ipp, sier svensken.

De internasjonale forhandlingene om å
redusere utslippene mv klirnagasser fra i-
land, skal begynne i 1907. In avtale kan
antakelig ikke være klar for i 1098. [1
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Det blir varmere
på jorda

Temperaturen på Tellus stiger raskt.
Årsaken er menneskenes utslipp av
klimagasser — blant annet som følge
av gassproduksjon.

N&M: Ole P. Pedersen

2
Hvordan me.nesket
forandrer

Vanndamp og gasser
i atmosfæren fanger

energi fra sola, og
skaper dermed levelig

temperatur på jorda.

0

(
Forbrenning av kull,
olje, gass og andre
fossile brennstoffer
gir utslippp av karbon
dioksid, COz

Nye menneekeskapte
KFK-gasser. blant annet

brukti keleanIegg, bidrar
til drivhuseffekten, samtidig
som de ødelegger ozonlaget

Intensivt landbruk.
risdyrking, husdyrhold og

avfallsplasser øker
utslippene av metan. en

annen kraftig drivhusgass

C02 overlever 200 år i atmosfæren. Dagens utslipp må
reduseres med 60% dersom C02-konsentrasjonen

i atmosfæren skal stabiliseres.
REUTER
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Norsk olje- og gass-
industri er generelt sett

bedre i1i1 i britisk sektor nar det gjelder ut-
si ipp, sikkerhet og forurensning. Men res

su rs- og energibi uken, samt utslippene av
drivhusgassen CO., kloakk og kjemikali—
er er betydelig og til tiek vukseiidr’ sølfl lol
ge av okt virksomhet pa sokkelen.

CO-utslipp
Det overskyggende problemet ved bruken
av natul gass er at uislippene og lekkasjene
er giobale. Naturgassen, som vesentlig be
slar av metall (Cl l. ), er 25 ganger farligere

som drivhusgass enn CO.
Del brennes fortsatt store mengder gass

gjenmioni fakling (brenning av gass) og

gasskraftproduksjonen pa plattformene.

luklingen star for 20 prosent av alle CO.—

u tsl ippene fra installasjoner p.s norsk sok—

I norsk sektor i Nordsjøen er utslippe—
ne av CO nesten tre ganger høyere fir gass
enn liii olje malt per millioner tonn olje—
ekvivalenter. Dette er et direkte resultat av
dcii høye energimengden som trengs til å
transportere gassen gjennom roi ledninge—
ne og en lavere efh.’ktivitei i kompressore—
i-le som puflp(’r gassen.

Utslippene av CO ogNO, som førertil
sur nedbør vil ga ned med 15 til 35 prosent
i gassproduksjonen per mill, tonn oljeekvi—
valenter (be), pa grunn av blant annet ener
gieffeki ivisering. Mcmi de totale utslippene

vil likevel oke betydelig pa grunn av den
kra ftige veksten i gassproduksjonen.

Samlet utgjør CC) —utslippene i norske
havomrader en tredel av de totale (X),»-ut
si i ppene i Noi ge. Minst 7 prosent av de
havbaserte C( ).-utslippene kommer fra
stasjonær forbi enniilg pa oljefeltene mens
38 prosent konimiser fra skipstrafikken ).
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I ltslippene i Nordsjøen
er bokstavelig talt et «brenn
han» tema. De bidrar sterkt
til at Norge ikke greier å
overholde CX) .-malet, det
vil si at ulsI ippene av CO.,
i år 2000 ikke skal overskri
de 1989-nivaet.

Metan

Metan, som er bovedkomn
ponenten i naturgass, er 25
ganger mer skadelig som
klimagass enn (X)1 per kilo
500] slippes (il i atmosfæ
ren.

I orskere internasjonalt er
derfor blitt mer oppmerk—
smil pa mnetangassens be
tydning (le siste årene. To
talt utgjør metangassdn
rundt 15 prosent av de to
tale utslippene av klimagas
ser.

Kjemikalier og helse

l<jemikaliebruken i Nord
sjøen er økende, som følge
av at utvi mi ni ngstempoet
øker. Statens fornrensnings
tilsyn regner med at ti pro
sent av kjemikaliene som
sl ippes (it fra platt formene
kan ha alvorlige niiljøeffek
ter. Statoil erkjenner at flere
av kjemikaliene kan føre til
kreft, allergi og luftveispro
blemer.

Statoil brukte i 1990
rundt 82 000 tonn kjemi—
kai ier. Av produksjonskje
mikaliene gikk 550 tonn ut

i sjøen surmmeo med pi odusentvannet. Vi
dere gikk 72 tonn av brønnkjeniikaliene og

000 (on n av borekjeinikaliene ut i sjø
en. Av borekjeoiikalierie er rundt 90 pro
sent saltløsninger som raskt tynnes ut.

Kjemikaliemie i Nordsjøen brukes som
for eksempel korrosjonshernmere, ernul
sjonsbrytere, avleiringsbemmnere, skum
demnpere, biocider, oksygenfjernere og i for
bindelse med boring og bronnstimulering.

I’lere av kjernikaliene har negative mil—
joeffekter. Det er derfor et økende press bar
å finne fram til mer nuljøvennlige kjemi—
kalier, heter i «Staioils Miljøutbardringer»,
ublika5jon nr. 10 1991.

Mer avfall i år 2000

lom bruket av stal og materialer er dobbelt
sa stort for gass som for olje malt per en
het energi som produseies.

I Iovedgrunnen er at materialene som
kes i gassrorlednimigene blir liggende pa
sjobunnen nar gasseksporten opphorer,
altsa helt uten gjenvinn ing.

Basert pa tall og prognoser fra 1991 vil
oljeproduksjonen i Nordsjøen i ar 2000
være fem prosent laveie enn i 1991, mens
gasspmoduksjonen vii være 90 prosent høy-
(‘re. Det baner til en økning pa 45 prosent i
industrielt avbill, fordi en rekke nye platt
former og rørledninger blir tat i biuk.

Nar det gjelder matem ialbruk får vi ogsa en
kraftig økning, beregnet til 65 og 59 prosent
per millionei toe bar stal og betong, fordi
nye gassrørledninger og installasjoner kom
mer pa plass. Arealbrukemo vil øke med sju
lr isent per millioner be i f )rhold til 1981,
fordi flere installasjoner blir oppført. —]

kilder: i,ite (Zy( le I).mem tom Nomwegiami Oil
.111(1 (Is, N.mlurmesstirsei og Miijii I U’O,

l’rotessor lv.mr ls,mi,semi sed timims elsilelet i
(1510

N&M: Oddvar Lind

Slik opplevde 48 år gamle Tatjana Ne
krasova i landsbyen Vodnij i Vest-Sibir den
voldsomme eksplosjonen i en gassrørled
ning i l.lktha i Komi-republikken 27. april
i år.

— Et hendelig uhell i en gassrørledning
som er høyt prioritert av den russiske gass
monopolisten Gasprom, kommenterte Er
ling Sæbø i Det Norske Veritas overfor Da
gens Næringsliv, I to år har Sæbo arbeidet
med å undersøke kvaliteten på gassrørled
ningene i Russland.

11989 ble minst 400 mennesker drept
da en gassrørledning ble flerret opp i en
voldsom eksplosjon langs et passasjertog
lenger øst i Sibir. I Ivert år er det tusenvis av
lekkasjer i olje og gassrørledningene i Russ
land.

Konkurrent

Russland er verdens største gassprodusent
og Norges største konkurrent på det euro
peiske markedet. I Russland lekker mange
av gassledningene som en sil. Samtidig er
nye store feltutbygginger er i gang. 1.lren-
goi-feltet i Sibir inneholder alene like mye
gass som samtlige gassfelt i norsk og britisk
sektor i Nordsjøen.

Flere vestlige selskaper er gått inn for å
oppgradere kvaliteten i de russiske gass
rørledningene. Det dreier seg om kontrak
ter til mange milliarder kroner, og de skal
finansieres med det russerne tjener inn på
å tette lekkasjene, enten i form av naturgass

(til Enel i Italia) eller i form av inntjent
hardvaiuta (til Enron i I.ISA). Det sier litt
om omfanget av lekkasjene.

i tillegg har Russland et potensielt sik
kerhetsproblem av enorme dimensjoner
på grunn av kriger og etniske konflikter.
Den årelange konflikten om energiforsy
ningen til l.lkraina, som nå skaffer seg flere
energileverandører, viser hvor betent den
ne situasjonen er. Russland har totalt
150 000 kilometer gassrørledninger og skal
bygge ut enda mer. Slike ledningsnett er
meget sårbare for sahotasje og terrorist
angrep.

Det samme gjelder Algerie og flere land
i Midt-Østen som har store olje- og gass
forekomster. [)et er nok å nevne krigen
mellom Irak og og Kuwait som resulterte i
verdens største oljebrann for noen år siden.

Kjernekraftmafia

Det foreløpige høydepunktet i denne rus
siske ruletten er at myndighetene i Moskva
ikke er villig til å bruke naturgassen som er
statning for kjernekraft i særlig omfang.
Russland har en sterk «kjernekraft-mafia»,
og det planlegges minst 20 nye kjerne-
kraftverk i årene som kommer. Hvor
mange som vil bli bygd i praksis, er en an
nen sak. Naturgassen er den desidert vik
tigste inntektskilden for utenlandsk valu
ta i Russland. Derfor går det meste av
gassen til eksport.
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Gass — en storforurenser

Olje og gassindustrien er en storforurenser. Gif
tige utslipp til sjø og luft er en del av hverdagen.

N&M: Oddvar Lind
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IUtslipp av karbondiaksyd, CO

Karbondioksyd er den viktigste
drivhusgassen. Bidrar til global

oppvarming. Oppstar ved brenning
av kull, gass og olje. Stortinget har

vedtatt at de norske COv.utslippene
skal stabiliseres pa 1989-niva innen

ar 2000, men oversikten viser en
kraftig utslippsokning fra

oljesektoren og fastlands.industrien.

Nasjonale! Faktiske utslipp
internasj. mai
40

TaIm i nilt to,,(Kilde:SSBI

- Trodde det var krig
— Gassflammene var så kraftige at vi først trodde hele
landsbyen stod i brann. Alle var livredde. Folk trodde det
var krig, og mange løp ut på gatene i panikk.

O Metan Q Etan Q Propan Q Andre

Naturgass bestàr hovedsakelig av alkaner,
særlig metan, noe nitrogen, karbondioksyd

og under tiden helium. Metan utgjer
vanligvis mellom 85 og 95 % av gassen.

Metan dannes ved bakteriell forråtnelse av
organiske stoffer, særlig cellulose, og finnes
i myrer og sumper og i kullgruver og kulleier.

Naturgassen er alltid et biprodukt ved
produksjonen av olje.

19941974

I
I

Norml.Amerika:
Sør.Amerika:
Europa
TidI. Sovjetunionen:
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— De trygler oss om gass

pa kommer til oss og trygler om å
få norsk gass. Skulle vi da si nei?
N&M: Jon K. Berg
Foto: Bard Løken

Nærings- og energiminister Jens Sto!
tenberg lener seg over bordet og hever stem
men.

— Jeg er hundre prosent sikker pa at norsk
gasseksport er bra for miljøet, sier han og ris-
ter p luggen.

Stoltenberg har i sitt PR-arbeid for gassek
spori møtt motbor fra en samlet miljoheve
gelse. I )et har tilsynelatende gjort ham enda
mer engasjert, enda mer sikker pa sin egen ar
gumentasjon. (ass er miljovennlig, har han
repetert hver gang anledningen har bydd seg.

— Miljopolitikere i andre land trygler OSS

om gass. Vi har avtaler om salg av gass til Ne
derland og Belgia. I)er var kullkraftverk alter
nativet. I Finland og l)anmark er alternativet
til et nytt kullkraftverk norsk gass. Nylig var
den polske presidenten Lech Walesa her og
ønsket norsk gass. Skulle vi da si: Nei, det
kommer ikke pa tale?

Men Stoltenberg går tom for eksempler når
sporsmalet er om eksisterende kullkraftverk er
nedlagt og erstattet av kraftverk basert på
norsk gass.

— Men jeg har eksempel på kulikrafiverk
som ikke er bygget, og på at byer og industri
har nedlagt store kullfyringsanlegg og gtt
over til norsk gass. Dessuten er det minst like
miljovennlig å unnga at det bygges et nylt
kullkrafïverk som å nedlegge et gammelt. Et

nytt kullkraftverk vil
jo brenne kull i flere
år enn et gammelt.
Nar danskene kom—
mer til oss og ber om
gass, har de samtidig
en konsesjonssoknad
om kullkraftverk. Mil-
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jovernrninisteren sier til meg at alterna
tivet er norsk gass. Da må vi jo stole på
ham! I Finland er det akkurat det sam

me. I ‘Tyskland har jeg selv sett at de ri
ver ut de kullfyrte anleggene i husene og
legger inn gassledninger, sier han.

Lavere energipriser

Et av miljobevegelsens ankepunkter
mot norsk gasseksport, er frykten for at
gassen vil presse energiprisene i Europa
nedover og dermed øke fbrbruket. Pa
den maten kan ogsa tiltak for å spare på
energien bli fortrengt. Stoltenherg kjen
ner argumnentasjonen, og henter fram
sitt ammunisjonslager for sporsmalet er
ferdig stillet.

— Dcii totale energihi uken i I uropa
vokser med i underkamit av cn prosertt i
aret. Vi planlegger a doble var gassek
sport. Da er del helt apenbart at norsk
gass vil fortrenge kull og atomkraft. I Ivis
Naturvernforbundei mener at vi skal
stanse norsk gasseksport, er det et mil
jøfiendtlig standpunkt, sier han og ges
tikulerer.

— Ser du ingen miljoulemper ved norsk
gasseksport?

— Cass er ikke en hundre prosent ren ener
giformn. Problemet er selvsagt utslippet av ku
magassen C0.. Men det slippes ikke ut svo
vel, ikke partiklei ikke sot, det er mindre
nitrogenoksider enn i kull og olje. I Europa i
dag fattes det beslutninger som vil fastlegge
energibnmken langt inn i neste arhundre. I )et
er na beslutningene om nye kullkraftverk blir
fattet, og blir de fbrst fattet, vil disse verkene
sta i flere amlier.

Stoltenberg sier han har stor tro pa solkraft
og vindkraft.

Men de er ikke aktuelle i dag, og det er i
dag det investeres. l)et eneste alternativet til
kull og olje av noe omfang er gass.

Uvær

Det er spørsmålet om dnshusffekten som star
i sentrum nar gassekspom ten diskuteres. Stol
tenbeig mener at mer norsk gass i Europa vil
dempe drivhusellekten, fordi det erstatter
enda mer fomrensende energikilder.

Men problemet er at okt norsk gasseksport

vil føre til at Stortingets mål om å begrense
CO-utslippene kan ryke. l’a den andre siden
er han heller ikke innstilt p å øke (ZO-av
giftene å fa ned utslippene pa andre sektorer.

— Selv vare laveste satser for C( )..-avgift for
industrien er over dobbelt så høye som i det
landet som kommer som nummer to, nem
lig Sverige. Det er ikke mulig for transport-
sektoren og norsk industri a ta hele den re
duksjonen i ( O .—utsl ippene som skal til for a
fa plass til den økte gasseksportemi. I Ivis vi
øker avgifter, vil dessuten (len norske gassen
bli så dyr at ingen vil kjøpe den, sier han.

— Er det ikke et dårlig signal til andre land
at Norge na går bort fra sitt C02-mal?

— Vi kan ikke praktisere våre egne miljomal
pa en mate som gjør at andres utslipp gar opp.
Miljomalene ma ikke bli et religiost rituale.

— Men det a oppfylle C02-malet ville vel
ha en gunstig virkning på miljøet?

— Nei, krdi hvis vi egenhånd skal opp
fylle (( ).-malet, ma vi kutte ut gasseksporten.

Stoltenberg sier for øvrig at vi er nødt til å
fa et system der i-landene kan betale for a re
dusere uislippene i u-land mot å fi det god-
skrevet pa sin egen CO..-konto. E

— 37 øystater kan forsvinne fra jordas
overflate hvis den globale oppvarmingen
fortsetter. Kystnære områder med en
tredel av verdens befolkning, kan bli
herjet av ødeleggelse i løpet av vare
barn og barnebarns levetid.

Stilt overfor slike trusler, må vi innføre
langt mer effektive og forpliktende tiltak
når det gjelder bruken av fossile brens
ler. Om lag 90 prosent av energitilførse
len i dag kommer fra fossile brensler. Vi
må forbedre de miljømessige sidene ved
produksjonen og bruken av fossile
brensler i tiårene som kommer. Og var
evne til å fremskaffe tilstrekkelige meng
der med mer miljøvennlig energi vil være
avgjørende. Vi trenger en radikal foran
dring mot en mer bærekraftig utvikling.

Gro Harlem Brundtland i sin åpnings
tale til den 7. europeiske gasskonferan
sen i Oslo 12. mai 1993.

Tror på
drivhus
effekten
i .n meningsmaling
som MMI gjorde for
Natur & Miljø for et

par måneder siden, viste at to av tre
mente at uværet i Europa i vinter hadde
sammenheng med menneskeskapte
utslipp av klimagasser.

— Dette er et sterkt signal til myndig
hetene, kommenterer Stoltenberg. Talle
ne gleder meg. Det er en fordel for miljø-
arbeidet at folk mener dette er alvorlig
problem. Når jeg reiser land og strand
rundt, far jeg høre at bensinprisene er alt
for høye. Da er det godt å vite at mange
skjønner hvorfor fossilt brensel må være
dyrt.

Han sier videre at han er bekymret for
drivhuseffekten.

— Den er et av våre mest alvorlige
miljøproblemer. Men verden har vansker
med å handle i forhold til drivhuseffek
ten, fordi det er noe som ligger langt
fram i tid.
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Innbyggerne i den folkerike delstaten
Nordrhein—Westlalen i Tyskland, har lange
tradisjoner med gass som energikilde. I Du—
ishurg, hjemstedet til gasselskapet [hys—
sengas, brukes gass i de fleste byhussene, og
sa a si alle hjem har gass som energikilde
Dermed unngar innhyggerne lokale luft—
forurensninger, som den østlige delen av
‘1 yskland sliter med. tltslippene av klima—
gassen CO.’ er ogsa lavere.

Pa grunn av det økonomiske sammen-
bruddet i Ost-Tyskland, er lyskland godt i
gu ig med a i edusere sine utslipp av klima—
ga ser. Memi prognosemle fra Ol CD viser at
enei gibehovet kommer til a stige i frainti—
den. I )erhr trenger tyskei ne mer energi fra
utlandet, hade for a mote energibehovet,
og for å fiirtseite å redusere utslippene av
kl imagasser.

Tyske myndigheter avviser imidlertid at
norsk gasseksport kommer til i erstatte
dagens tyske kullkraft, slik nærings- og
energilninister Jens Stoltenberg har hevdet.
Sentrale emnhetsmenn i det tyske Nærings

departementet, sier til Natur & Miljø at gas
og kull ikke konkurrerer med hverandre
Som energiki Ider.

— I )e to energiformnene utfyller hvei an
dre. 5poi somalei om gass kontra kull er ikke
viktig ilyskiand, hevder embetsmennene,
og får støtte fra informasjonsavdelingen i
Milj overnd eparternel i t et:

— l<ullet blir ikke pensjonert, er den kla
re meldingen N&M far fra Bonn.

Private bestemmer selv

I Fyskland er det (le private energiselskape—
ne som selv bestemmer hvilken energikil
de de skal hi uke, og nar et nytt kraf Ivet k
skal bygges. Bare unntalsvis gar lokale
myndigheter mot selskapenes ønsker. Lo
kal luftforurensning, som følge av stor kull—

drift i omradet, er ett argument.

Ihyssengas er en av de in indre importo—

rene av norsk gass til I yskland. Selskapet
har i dag avtaler om levering av gass fra fire

norske felt. Den første avtalen ble inngatt
allerede i 1975. J.hyssengas leverer gass til
lokale energiselskaper i delstaten Nord
rhein-Westfalen i Vest-Tyskland.

Dr. Jörg Scheler, ansvarlig for uten
landske avtaler i Thyssengas, sier til N&M
at gass antakelig vil sta for en fjerdedel av
Tysklands energiforhntk i år 2010. Brun-
kull og mineralolje vil bli mindre viktig

enn i (lag.

Vil ha nasjonale busskrav

Seheler har liten tro pa at gass kart erstat
te kull i industrien. Muligheten ligger først
og fremst overfor husholdningene og in
nen trafikksektoren.

— Jeg tror forbrukerne vil se fordelen
ved å bruke gass. Prisen som kuniliene ma
betale er gunstig, og folk ser miljøforde—
len ved «4 bruke gass i stedet for kull. Folk

Manfred Fischedick, forsker ved det
anerkjente Wupperthal-iristituttet for
klima, miljø og energi. er en av dem som
ønsker en skattereform i Tyskland. Det
kan lede til lavere energiforbruk, og
dermed mindre forurensning. Samtidig
kan det være en spore til forskningen på
alternative energikilder, mener Fische
dick.

— Å skifte kull ut med gass som ener
gikilde er bare viktig i en overgangsperi
ode. I 2050 kan vi uansett ikke bruke så
mye fossilt brensel som i dag, hvis vi
skal oppfylle det langsiktige målet om å

vil gjerne betale for å være miljøvennlige,
men prisen må være innen rimelighetens
grenser, sier Scheler.

1 hyssengas haper den tyske regjeringen
vil stille krav om at tyske busser skal bru
ke naurgass. I)et kan være med på inn
føre flere gassdrevne personbiler, fordi
gassprisen vil synke. Giganten 13MW er al
lerede i gang med et prosjekt for å selge en
større andel gassbiler.

Trenger grønn skattereform
For at industrien skal skifte fra kull til
gass, kreves det helt andre kullpriser enn i
dag. Scheler mener et skifte først vil kom
me en stund etter at en grønn skattere
form er gjennomført. I en slik reform må
dc mest forurensende encrgitypene skatt
legges. LI

redusere utslippene av klimagasser med
80 prosent. sier han til N&M.

Forskeren mener det er mulig å la gass
erstatte kull, såfremt politikerne aksepte
rer de sosiale konsekvensene det vil ha
for Tyskland, med færre arbeidsplasser.

— Norges miljøvernminister mener
Norges gasseksport redder Tysklands
klimamål?

— Det er vel litt overdrevet. Norge er
jo ikke det eneste landet som selger
gass til Tyskland. Men selvfølgelig, med
sine gassreserver blir Norge stadig
viktigere.

Mer bruk av vind
Fischedick understreker igjen at gass
bare kan være en midlertidig løsning på
verdens energibehov.

— Ved hjelp av en økologisk skattere
form, hvor vi skattlegger forbruk og ikke
arbeid, er det fullt mulig å fa ned bruken
av de fossile brenslene. Vi mà satse
penger på nye energiformer, som vi har
gjort med vindenergi. Det har ført til
lavere priser og doblet energiproduk
sjon. Liknende program må vi starte for
de andre, fornybare energikildene, me
ner Fischedick. El
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— Gass og kull ikke konkurrenter

Duisburg har varmet seg på gass i 70 år. Nå vil Tyskland ha mer naturgass fra Nordsjøen.
N&M: Ole P. Pedersen

I Duisburg vil man bruke mer
norsk gass. Men tyske myndig
heter avviser at gassen vil er
statte dagens tyske kullkraft.

Foto NE

- Gass midlertidig løsning
N&M (Wupperthal): Tyske miljoforskere ønsker en grønn skattereform i
Tyskland, som legger høyere avgift på kull enn på gass.
N&M: Ole P. Pedersen
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Naturgassen
kan bli bro til
miljovennlig energi

— Naturgassen blir en bro til
mer miljovennlig energi, slik som
hydrogengass, mener Worldwatch
Institute.

N&M: Oddvar Lind

Om 20 år vil bruken av olje og kull nå sitt
hoyeste n iva, mens vannkraften fortsetter å
oke noe. Om 50 ar vil hydrogengass være
en sentral energibæi ei. Cass og el vil ta ovei
som drivstoff i bilene, og naturgassen blir
en bro til ft)rnybare energikilder og hydro
gensamfunnet.

Det mener Christopher Flavin og Ni
clv)las Lenssen, sm har skrevet boka Po
wer Surge. Den er utgitt av det anerkjente
Worldwaich Institute.

Christopher I ‘lavin og Nieholas Lenssen
er optimistiske i sine langsiktige energi—
analyser.

Det viktigste blir å få bort (le enorme
snhsidiene soii går til kjernekraft og fossi
le brensler. De beløper seg ifølge Verdens-
banken til minst 220 milliarder dollar i aret
pa verdensbasis (rundt I 400 milliarder
kroner) og forsinker enhver omstilling til
mer hærekraftige energisystemer. Suntidig
ma krskningsmidlene i langt større grad ga
til tornyhare energikilder og ny energitek
nologi.

— I )essuten bor offentlige myndigheter
over hele verden innga langsiktige kon
trakter med selskaper som produserer fbr
nybare energi løsninger, sier de to eksper—

Storsatsing

I )e (k)kumenterer at en storsatsing pa for
nybare energikilder er i gang i en rekke
land. Det gjelder ikke minst solenergi,
vindkraft og bioenergi, de pmseiw fortset

ter a lille, og der poterisialet kr utbygging
er enormt. Potensialet for effektivisering i

brukersystemnene innen vannkraf’t er anslatt
til 40—(0 prose t i de fleste land,

— Bruken av naturgass krtsetter a øke
kraftig — rundt fire—fem pros’nt i aret — og
vil først kulminere omkring ar 2050. Na
turgassen blir billigere og gir oss tid til «i

innføre fornybare energikilder.
— I transportsektoren vil hensindrevne

kjøretøyer forsvinne. De blir erstattet av bi
ler drevet med gass og elektrisitet. Dei med
blir ogsa utslippene av skadelige avgasser
vesentlig redusert.

Hydrogen-samfunnet

Pa lengre sikt vil vi fa en global energioko
nomi, der hydrogengass blir en sentral
energibærer. Den økende bruken av natur-
gass blir en bro til den nye globale energi

kom) in i en.
Lor I uropa kan solenergi produseres i

Spania og Nord—Afrika og overføres til by—
drogen som transporteres i eksisterende
gassrorledn inger. I øst kan IKashakstan for
syne Russland med energi, og i India er (len
solsvidde Thar-orkenen innen rekkevidde
har resten av landet, skriver (le to eksperte
ne, ‘tallene i dag viser at de nye energitek
nologiene skaper betydelige vekstnærin
ger. ri
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Dag Hareide,
Naturvernforbund
ets generalsekre
tær, er tvisynt i sin
holdning til norsk
gasseksport.

N&M: Jon K. Berg
Foto: Bård Løken

— Ja til gasseksport hvis det er en del av
et lands iniljøstrategi. Nei hvis det bare fø
rer til økt energiforbmk. Slik samnwnfatter
liareide Naturvernforhundets syn på norsk
gasseksport.

Men det viktigste for I lareide er at gass
bidrar til drivhuseffekten.

— På den bakgrunnen kan ingen forven
te at Naturvernforbundet noen gang skal
velsigne norsk gasseksport, sier han.

1-lareide går i høst av som generalsekre
tær i Norges Naturvernforbund, etter fem år
i sjefsstolen. I vår har han vært i mange ba
taljer med Jens Stoltenberg og hans våpen—
dragere nettopp om norsk gasseksport.

Forutsetninger

I lareide har formulert seks forutsetninger
for at Naturvernforhundet skal akseptere
norsk gasseksport:
I Gassen må erstatte, og ikke komme i til

legg til det som er verre, nemlig olje, kull
eller atoinkraft.
Gassen må ikke utkonkurrere energi
sparing. Energisparing er (lei som prio
riteres først når et land er i fird med å
slippe opp for energi. 1-lareide under
streker at (le fleste landene som vil im
portere norsk gass, har et stort enøk-po
tens ja!.
Gasskraftverk må bare bygges hvis spill-
varmen kan utnyttes. 1-Ivis ikke, kan kull-
kraft faktisk være mindre skadelig for
miljøet enn gasskraft
Gass må være et alternativ bare på mel
lomlang sikt. Det må ikke overinvesteres
i stor infra-struktur som låser framtidige
generasjoner fast i bruk av n foruren—
sende energiform, som gass. På lang sikt
må målet være å ta i bnmk nye, fornybare
energikilder, som sol-, bio- og vindkraft.

5 ( assbruken nii ikke liii pedere nasjona
le mi lj onal, slik som det norske (02—

målet.
6 Miljobevegelsen i importlandet må slut

te gasseksport frm Norge.

Men er det realistisk at alle disse forut
setningene kan oppfylles?

— Ja. I or eksempel utga Statens forLi—

rensningstilsyn (SIF) for fem år siden en
liste over tiltak innen ulike sektorer som

() kan redusere (( ) -utslippenc. Dessverre
havnet denne planen i den store skrive—
hordskufien, og ingenting er gjort. Nå er
det på tide i trekke fram igjen disse tilta
kene, blant annet slik at Norge kan ek—
sportere gass og likevel opprettholde C0.-
malet, sier I lareide. I ,ksempler på tiltak ft)r
å redusere CO .-utslippene, er redusert bil
trafikk, satsing pa enok, og reduserte ut
slipp fra oljeplaltiormene,

I lareide peker pa at det er mulig å spa
re energi i Norge tilsvarende to til tre gass—
kraftverk. Bare ved å investere i ny lysror—
teknologi i bygninger er det mulig å spare
energi tilsvarende ett gasskraftverl. I )essu
ten kan det bygges ut hioenergi i en nieng
de som utgjør to til tre g.msskraftverk.

Finland sa ja

( — Det finske Naturvernforbundet har sagt
- ja til import av gass fra Norge som erstat

ning for kull. Vil du dermed si ja til norsk
gasskraftverk?

— Vi må skille mellom to ting: gassror—
ledning til Finland og elektrisitet fra norsk
gasskraftverk. I i mene har sagt ja til gass
med de samme ftrutsetn iligeile som jeg
har nevnt ovenfor.

I lareide mener problemstill ingen er lite
i ntei’essant.

— li nland far gass fra Russland i dag.
I )elle handler om sikkerhet, ikke miljø.
1-Jektrisitei fra Norge vil erstatte finsk bio—
energi, uansett om kraften kommer fra gass

eller vannkratt. I )et viser ogsa nordiske
energianalyser, sier I lareide. fl

• oktober 2005: En tropisk
orkan rammer New York med voldsom
styrke. Ødeleggelsene er enorme, og aksje
markedet bryter sammen. Llka etter ram
mes New Orleans av tropiske stormer og
sykloner. 1-læren rykker inn, og delstaten
Louisiana erklæres som katastrofeområde.

Dette skjer etter den mest brutale
hetebølgen verden har opplevd noensin
ne, I USA, Canada, Australia og Kina er
kornavlingene blitt kraftig redusert. I
Nord-Europa har voldsomme regnskyll
odelaavlingene, mens ørkendannelsen
i Sør-Europa brer seg raskt nordover, I
Sør-Spania er millioner drevet på flukt.

Trusselen om opprør i USA gjør at
regjeringen må begrense korneksporten.
Prisen på mais og hvete på verdensmar
kedet tredobles på kort tid. Sultkatastrofe
ne i Afrika og Sør-Asia forverres.

I midten av oktober arrangeres i Gene
ve den mest dramatiske pressekonferan
sen verden har sett: 130 av verdens frem
ste klimaeksperter legger fram sitt
budskap: Millioner av mennesker som
bor i lavtliggende områder i verden, må
evakueres snarest. Nye værkatastrofer
truer. Klimasjokket vil ftrtsette. I løpet av
noen minutter stuper aksjekursene ver
den over.

Noen få dager seinere kommer INs
hovedforsamling sammen til krisemøte i
New York. Det er en sak på dagsordenen:
Klimasjokket. Tusenvis av journalister er
til stede.

Krisemøtet ledes av USAs president og
Kinas nyvalgte 42 år gamle statsminister.
De representerer to av de verste «CO2-
synderne» i verden og legger fram drastis
ke forslag. Så følger en kaskade av høy i
delige løfter fra medlemslandene om
kraftige reduksjoner i utslippene av kli—
nmagasser.

anada og Tyskland kunngjor at bru
ken av kull skal fases ut i løpet av ti år.
Men det er ett forslag som gjør de norske
representantene i salen likhleke: Forslaget
om å ukeC02-avgiftene i alle land til 20
dollar pr. fat. råolje, det vil si opp til det
nivået Norge innførte for mange år siden.
Det vil gjøre olje og gassressursene i
Nordsjøen ulønnsomme og ramme norsk
økonomi som et lynnedslag. Dette ble
påvist av to forskere i Statistisk Sentralby
rå allerede i februar 1995.

I ukene som følger driver de norske
representantene en intens I obhyvi rkson’m
het sammen med andre store gassprodu
serende land. Men lobbyvirksomheten
går tregt. l)en mniljøvennlige gassen blir
ikke lenger betraktet som’n «mil jovennlig»,
og det er like lite populært å brenne olje
og kull som det var å røyke sigaretter i
California tidlig på 1990-tallet.

I næringslivet skjer det en mental
revolusjon 1)å kort tid. Produsentene av
solceller og vindmøller slår seg sammen.
I Siemens Solar, verdens stoi’ste produ
sent av solceller, står juhelen i taket når

de tyske kullsubsidiene på åtte milliarder
D-Mark — over 30 milliarder kroner —

overføres til det nvdannede selskapet
SolarGiobe. Plutselig er den utskjelte
«kohlpfennig» blitt til en populær «so
larpfennig».

Nasjonale samlingsregjeringer etable
res over hele verden. Klimasjokket opp
fattes som en krigssituasjon. Hundrevis
av milliarder dollar overføres til fornyba
re energikilder og energieffektivisering.
Militærbudsjettene skjæres drastisk ned.
Alle land blir pålagt å drive ENØK etter
de strengeste kriterier. Kun de mest ener
gieffektive husholdningsapparater, ma
skiner og kjøretøyer blir tillatt. All unødig
reisevirksoml’met som’n innebærer utslipp
av kliinagasser, blir ftrbudt. Alle kjøre
tøyer får en maksimalkvote på kjøreleng
de, og alle land innforer fartsbegrensning
på veiene. Jernbane — og
kollektivtralikken msies kraftig opp.

På en overraskende pressekonferanse i
Tokyo i janrmar 2006 kunngjor de store
b ilfåbrikan tene at den bensindrevne
bilen skal fases ut i løpet av ti år. Alle
krefter skal settes inn på å utvikle en ny
generasjon el-biler og hvbrider på kortest
mulig tid.

Ar 2007 blir et vendepunkt i mennes
kehetens historie. Barbariets århundre er
over. Gro I larlemu Brundtland ender sin
karriere som oversøster på Dikemark.

Det er bare en ting vi vet sikkert: Fram
tida vil ikke bli slik den er skissert her.
Men overraskelsene kan bli store og
dramatiske.

Oddvar Lind

jTja til
gass-
eksport

En fabel om klimasjokket

Realistisk?

0

cIngen kan forvente at
Naturvernforbundet
noen gang skal velsigne
norsk gport,.

Dag Hareld
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