Et opprop til den norske regjeringen
NORGE MÅ SLUTTE Å LETE ETTER OLJE OG GASS
• Fortsatt leting etter olje og gass med sikte på produksjon og bruk i flere
tiår er ikke forenlig med FNs klimamål. Likevel har regjeringen nylig
utlyst rekordmange nye letelisenser. Det meste av en eventuell produksjon
fra videre leting vil komme på markedet lenge etter at energirelaterte
utslipp må være null for at den globale temperaturøkning skal kunne
begrenses til 1,5 grader. Dersom andre land gjør som Norge, blir
konsekvensene meget farlige for våre egne barn, barnebarn og millioner
andre som allerede lider i dag, og de som kommer etter oss.
• Som en stor petroleumseksportør over mange år har Norge et historisk
ansvar for klimaendringene. Det gir oss et moralsk ansvar for å gå foran
og trappe ned olje- og gassproduksjon.
• Norge har grunnlovsfestet vårt ansvar for miljøet, også for fremtidige
generasjoner. Fortsatt oljeutvinning gir høy risiko for miljøødeleggelser
og klimakatastrofe og er brudd på føre-var -prinsippet og Grunnlovens §
112.
• Pågående olje- og gassvirksomhet og fortsatt leting i Barentshavet er
spesielt uheldig og kan ødelegge sårbar natur og økosystemer for alltid.
Olje og gassutvinning er den nest største kilden til Norges hjemlige
utslipp, og bidrar med mange ganger våre nasjonale utslipp når norsk olje
og gass forbrennes i utlandet.
• Oljeinvesteringer utgjør en økonomisk risiko som øker når staten fremmer
leteboring og dekker leteutgifter. Ved en strammere klimapolitikk som må
til for å oppfylle klimamålene, vil produksjon og bruk av fossile
energikilder raskt måtte trappes ned. Norske fossile reserver kan da bli
verdiløse.
Lytt til ungdommen som blir rammet av klimakrisa. Stans all oljeleting og
legg ned ordningene med leterefusjon og opphørsrefusjon. Invester i stedet i
fornybar energi og bærekraftige løsninger.

Utfyllende begrunnelse
Norsk olje- og klimapolitikk bidrar til en oppvarming langt over målet i Paris-avtalen om å
holde global oppvarming godt under 2 grader som Norge har forpliktet seg til. Norge setter
ingen grenser for hvor mye vi skal ta opp på norsk sokkel og planlegger oljeutvinning lenge
etter 2050. Dette er ikke forenlig med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Dersom
andre land gjør som Norge, blir konsekvensene meget farlige for våre egne barn, barnebarn og
millioner andre som allerede lider i dag, og de som kommer etter oss.
Mer enn 1,5 graders oppvarming vil ifølge FNs klimapanel gi oss en verden med meget
store problemer. Ekstremvær med sterkere stormer, mer nedbør og flom i noen områder og
tørke og branner i andre vil gi store materielle skader og mange dødsfall, både i rike og fattige
land.
På sørligere breddegrader, vil videre oppvarming føre til dødelige hetebølger som berører
mange millioner mennesker stadig oftere. Havnivået vil fortsette å stige med økende
hastighet. Jordbruk blir umulig i enkelte regioner. Levealder, helse og livskvalitet blir
vesentlig redusert. Store strømmer av flyktninger vil øke risiko for konflikter og krig.
I denne alarmerende situasjonen tillater likevel vår regjering fullt kjør i leting etter mer
olje og gass og tildeler rekordmange utvinningskonsesjoner. Nye områder for leting og
produksjon blir stadig åpnet, også i det sårbare Barentshavet. Skatteordningene for
oljenæringa medfører at staten finansierer nesten 90 prosent av investeringene ved utbygging
og leting mot at selskapene betaler 78 prosent skatt av et eventuelt overskudd. Dette gjøres til
tross for at langt det meste av allerede kjente fossile ressurser ikke kan utvinnes om
klimamålene skal kunne nås.
Norge er den sjuende største eksportøren av olje og den andre største eksportøren av gass i
verden, og utslippene tilsvarer rundt 10 ganger så mye som utslippene innenlands. Om norsk
produksjon av olje og gass er noe renere enn verdensgjennomsnittet, betyr dette svært lite i
forhold til utslippene fra eksportert olje når omlag 90 prosent av utslippene kommer ved
forbrenning. Likevel har utslipp fra norsk olje- og gassutvinning økt med nesten 80 prosent
siden 1990, og er den nest største kilden til nasjonale utslipp etter transport.
Ledende forskere har presentert gode argumenter for at et land som Norge bør slutte å
lete etter olje. Det kjente tidsskriftet Nature konkluderer som følger: «Reduksjon av
karbonutslipp innebærer å ta vanskelige valg: stoppe nye investeringer i leting etter og
produksjon av fossilt brensel, og deretter å stenge eksisterende anlegg». Leder for Bjerknessenteret for klimaforsking, Tore Furevik, er enig og peker på at det av hensyn til klima er galt
for Norge å lete etter olje.
Norske politikere må lytte til de 40 000 barn og unge som streiket for klimaet over hele
landet. Greta Thunberg, som sist høst startet klimastreikene, påpeker at ungdommen trenger
håp og at effektiv handling mot klimaendringene er det eneste som kan gi ungdommen et reelt
håp om en god framtid.

