Uttalelse vedtatt på Naturvernforbundets landsstyremøte 25. september 2016:

Skrinlegg Johan Castberg-utbyggingen
Olja som ligger under havbunnen på Johan Castberg-feltet i Barentshavet vil
kunne føre til 4 ganger Norges årlige klimagassutslipp om den brennes.
Landsstyret i Naturvernforbundet krever derfor at regjeringa tar klimaansvar og
skrinlegger utbyggingsplanene på Johan Castberg.
Johan Castberg er et oljefelt i Barentshavet, og Statoil skal i 2017 legge frem plan for
utbygging og drift for feltet. Det er anslått at det er mellom 400 og 600 millioner fat
olje på feltet, noe som innebærer omlag 200 millioner tonn CO2 når oljen brennes.
Nylig kom det en rapport fra Oil Change International som anslår at vi ikke vil være i
stand til å møte målene fra Parisavtalen med de olje-, kull- og gassprosjektene som i
dag er i produksjon. Videre slår den fast at til og med om vi får faset ut all
kullproduksjon øyeblikkelig vil vi likevel ikke holde oss innenfor klimaavtalens mål.
Dette betyr altså at vi er nødt til å fase ut eksisterende olje- og gassproduksjon.
Naturvernforbundet er mot å skulle drive Johan Castberg med strøm fra land,
ettersom dette kun reduserer utslippene fra produksjonen av olje, som er omlag 10
prosent av de totale utslippene. De virkelig store utslippene kommer når oljen brukes
og brennes. Dette er utslipp som kun kan unngås dersom oljen blir liggende.
Over 20 millioner mennesker drives hvert år på flukt som følge av naturkatastrofer,
og med endringene i klima vil dette tallet stige. Dersom regjeringen mener Norge skal
være en del av løsningen på klimaproblemet, må vi la nye oljefelt ligge.
Naturvernforbundets landsstyret krever derfor at regjeringen skrinlegger utbyggingen
av Johan Castberg-feltet.
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