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ForUMs innspill til Norges NDC 

Vi viser til tidligere møte mellom KLD, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og en 

rekke organisasjoner, inkludert Forum for utvikling og miljø. Her følger våre svar på 

de spørsmålene som ble stilt.  

Spørsmål 1: Hva er et tilstrekkelig klimamål/bidrag fra Norge for å begrense 

temperaturøkningen med 1,5 grader?  

Det er avgjørende at Norge som et rikt og oljeproduserende land går foran både i å 

sette ambisiøse mål om utslippskutt, å legge om vårt energisystem til mer fornybart 

og å støtte tiltak i andre land både for utslippskutt og tilpasning. Det har stor 

symbolverdi at Norge leverer inn et skjerpet nasjonalt mål til Parisavtalen (NDC) for å 

bidra til å legge press på at andre land gjør det samme. Vi ser ingen grunn til at ikke 

Norge kan melde inn det nasjonale målet for utslippskutt slik det er bestemt i 

Hurdalsplattformen. Her er det et avgjørende poeng at hele den norske økonomien 

skal kutte 55 % innen 2030 fra 1990-nivå, ikke bare ikke-kvotepliktig sektor.  

Men enda viktigere enn mer ambisiøse mål er at vi klarer å levere på de målene vi 

setter. Som en stor produsent og eksportør av olje og gass, må Norge følge FNs 

anbefalinger om å stanse all leting etter mer fossil energi og åpning av nye 

oljebrønner. Spesielt må åpning av Wisting-feltet nær iskanten i Arktis ikke skje. I 

motsatt fall vil Norges omdømme som en nasjon som tar klimaproblemene på alvor, 

bli dramatisk svekket. I tillegg må Norge bidra til å kutte utslipp globalt ved 

økonomisk bistand til utviklingsland. Vi viser her til rapporten “Norway’s fair share of 

meeting the Paris agreement” fra 2018 som konkluderer med at Norges globale 

ansvar er mer enn 4 ganger større enn vårt eget nasjonale utslipp. Norges rettferdige 

og tilstrekkelige klimamål blir dermed 400 prosent. Dette betyr at 55 prosent er 

ambisiøst i norsk sammenheng, men ikke tilstrekkelig eller rettferdig.  

Spørsmål 2: Er Norges eksisterende klimamål rettferdig og ambisiøst? Hvis nei, 

hvorfor ikke og hva skal til for at det blir det? 
 
Norges klimamål om å redusere nasjonale utslipp med 55 % innen 2030 i forhold til 

utslipp i 1990 og hindre at global oppvarming overstiger 1,5 grader, er ambisiøse. De 

er oppnåelige hvis Norge stanser all oljeleting og subsidiering av oljeindustrien, i 

tillegg til tiltak i alle andre sektorer. Det vil gjøre det mulig å frigi dyktige 

oljeingeniører og -arbeidere og vri subsidiene over til en rask utvikling av fornybar 

energi og grønn industri. En stans i all oljeleting vil også gjøre det lettere å innfri 

OECD sine anbefalinger om at også Norges eksporterte utslipp bør være med i vår 

beregning av nasjonale utslipp.  

https://www.kirkensnodhjelp.no/globalassets/lanserte-rapporter/2018/norways-fair-share-2018_web.pdf
https://www.kirkensnodhjelp.no/globalassets/lanserte-rapporter/2018/norways-fair-share-2018_web.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-norway-2022_59e71c13-en
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FNs klimapanels siste delrapport viser at vi kan kutte mellom 40 til 70 prosent av 

verdens klimagassutslipp gjennom endring i etterspørsel etter varer og tjenester. De 

anbefaler et sterkere søkelys på etterspørsel. Per i dag regnes ikke Norges importerte 

utslipp gjennom vårt forbruk med inn i vårt klimamål. Vi ber derfor regjeringen 

supplere klimamålet med en vektlegging av forbruk og etterspørsel i klimapolitikken, 

slik som Sverige nå har gjort gjennom å legge fram sitt forslag om et forbruksbasert 

klimamål. Vi håper dere vil la dere inspirere av det arbeidet som blant andre 

Luxembourg nå gjør for å jobbe for en bærekraftig livsstil for alle sine innbyggere i 

tråd med Parisavtalen. 

Dersom Norge ikke er i stand til å kutte tilstrekkelig nasjonalt, er det desto viktigere 

at vi øker den finansielle støtten til klimafinansiering i tråd med anbefalingene til 

rapporten Norway's Fair Share fra Stockholm Environment Institute i 2018. I 2018 

var dette beløpet på 65 milliarder kroner.  

 

Spørsmål 3: Er det særlige muligheter for kutt i klimagassutslipp dere vil fremheve 

som grunnlag for økt ambisjon/større utslippskutt? 

Norge er gode på ambisjoner, men ikke på oppfølging. Ifølge den ferske OECD-

rapporten fra april 2022 ligger Norge an til bare å nå 20 % kutt innen 2030. 55 % 

kutt krever skjerping av virkemidler. Om vi skal nå 55 prosentmålet må regjeringen 

lage en plan for nedtrapping av olje- og gassnæringen. Dette innebærer at ingen nye 

felt blir åpnet og at eksisterende felt stenges trinnvis basert på utvalgte kriterier 

(f.eks. de som er i halefasen, de som er i SVO, osv.). Foruten petroleumssektoren er 

det tre sektorer og ett område hvor det kan tas store kutt, nemlig transport (inkludert 

fly), jordbruk, boligsektoren og forbruksområdet. Det er helt nødvendig at det utvikles 

en plan som gjenspeiles i klimabudsjettet for reduksjon av klimagassutslipp for alle 

disse sektorene med et bidrag som vil ta oss mot 55 prosent målet innen 2030.  

Den pågående ambisiøse utbyggingen av motorveier som vi nå ser, med 4-felt og 110 

km/t fartsgrense, vil resultere i store naturødeleggelser og økte utslipp både i 

utbyggingsfasen og når veiene er i bruk. Alternativet med 2/3 felt og 90 km/t vil 

spare mye energi, både fossil og fornybar. Færre store veiprosjekter vil også kunne 

frigjøre flere ressurser til jernbane, klimatilpasning, sikring og oppgradering av 

eksisterende veier.  

Redusert energiforbruk og effektivisering er det tiltaket som vil skade naturen minst 

og som vil kunne bidra til store kutt i klimagassutslippene. Energieffektivisering i alle 

sektorer må derfor prioriteres. Energisparing og -effektivisering får generelt for lite 

oppmerksomhet. Det er viktig å bygge godt isolerte hus og hytter, men det hjelper lite 

om økt størrelse og flere bygninger spiser opp gevinsten. Slik er det også innen 

transporten; flere, større og raskere biler som kjører mer, spiser opp gevinsten av 

flere el-biler. 

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-norway-2022_59e71c13-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-norway-2022_59e71c13-en
https://www.forumfor.no/assets/docs/2021-09-10-H%c3%b8ringssvar-til-forslag-til-endringer-av-EU-direktivet-for-fornybar-energi-fra-ForUM.pdf
https://www.forumfor.no/assets/docs/2021-09-10-H%c3%b8ringssvar-til-forslag-til-endringer-av-EU-direktivet-for-fornybar-energi-fra-ForUM.pdf
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Skattlegging av hytter og hus må derfor økes i forhold til størrelse og energibruk. Mye 

natur og utslipp fra vegetasjon og jord kan spares med en mer nøktern veistandard 

på nye veiprosjekt. Byer og tettsteder må utformes slik at de kan drives med mindre 

og fornybar energi. 

En økt satsning på naturlig karbonlagring og CFS- anlegg vil også stå sentralt for 

mulighetene til å kunne kutte i klimagassutslippene i samsvar med ambisjonene.  

I ForUMs svar til klimakur og klimaplan, finner dere flere forslag til områder og måter 

det kan kuttes i klimagassutslippene på.       

 

Spørsmål 4: Om Norge skulle kutte mer utslipp ved økt elektrifisering, hvordan bør 

Norge dekke et økt kraftbehov? 

Norske myndigheter bør satse på flere og varierte fornybare energikilder. I tillegg til 

de store satsningene bør man også satse på varierte lokale energisystemer og 

støtteordninger gjennom blant annet Enova. Dette for å sikre at det bygges ut 

solceller på tak, geovarme og mindre vindmøller hos flere aktører enn i 

dag. Eksempler på aktører som bør få støtte er borettslag som i dag står utenfor 

støtteordningen og bønder som i dag får dekket en liten del av investeringen ved 

installasjon av solanlegg på låvetak.  

Det bør satses på en oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg der det ikke går 

ut over natur og artsmangfold. Organisasjonene stiller seg overordnet positive til 

utbygging av havvind. Norge har høy kompetanse som kan overføres fra oljesektoren 

til havvindsektoren, samtidig som vi har store havområder og kan overføre vindkraft 

med kabler til utlandet. En norsk havvindsatsning vil kunne bidra positivt til å sikre 

kraft, verdiskapning, nye arbeidsplasser og utslippskutt. Havvind må utvikles i 

harmoni med andre verdier som miljø og fiskeri. For å unngå negative konsekvenser 

for økosystemer er god naturforvaltning, naturkartlegging, 

miljøkonsekvensutredninger og forskning absolutt nødvendig. Staten må ta ansvar 

for å utføre tidlige miljøkonsekvensutredninger før konsesjoner blir tildelt.   

Spørsmål 5: Bør Norge, gjennom samarbeid med land utenfor EU, i vårt klimamål 

under Parisavtalen bidra til ytterligere kutt i globale utslipp? 

Norge bør og kan finansiere utslippskutt i fattige land. Vår klimabistand på noen 

milliarder kroner per år blir liten i forhold til inntektene vi har hatt og har fra 

olje/gasseksporten. Dette er inntekter som kommer fra virksomhet som medfører 

enorme utslipp av CO2 og som gjør livet enda vanskeligere for fattige land. Fattige 

land rammes hardest, til tross for at de har vesentlig lavere utslipp per innbygger enn 

industrialiserte land. 

https://www.forumfor.no/assets/docs/H%c3%b8ringssvar-Klimakur-2030-ForUM.pdf
https://forumfor.no/assets/docs/H%c3%b8ringssvar-til-Klimaplan-2021-2030-fra-ForUM-fellesskapet.pdf
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Igjen vises det til “Norway’s fair share of meeting the Paris agreement” fra 2018, 

hvor det står at Norge i tillegg til nasjonale kutt må bidra til finansiering av 

utslippskutt i andre land tilsvarende 50 mrd. NOK pr. år og til klimatilpasning 

tilsvarende 15 mrd. NOK pr. år.   

Vi mener at det vil være en god idé å innlemme denne globale finansieringsinnsatsen 

i Norges nye NDC. Kan Norge sette seg et eget mål om utslippskutt i vår NDC som 

skal innfris gjennom klimafinansieringen vår? I tillegg kommer finansiering av 

tilpasning og tap og skade.  

Vi trenger en helhetlig plan som ser på hvordan norsk klimafinansiering skal utvikle 

seg fram mot 2030, hvilket nivå finansieringen skal ligge på, hvilke sektorer skal 

satses på, hvilke land vi skal samarbeide med, osv. I denne sammenheng ønsker vi å 

minne om romertallsvedtak (CXLVI) som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var 

med på da Energi- og Miljøkomitéen behandlet «Klimaplan for 2021 – 2030» (Innst. 

325 S (2020-2021) den 25.03.2021: 

«Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak til Stortinget om norsk 

klimafinansiering i utviklingsland. Saken skal inkludere en forpliktende 

opptrappingsplan.» 

Dette vedtaket forventer vi at regjeringen leverer på når den nye klimaplanen skal 

komme i forbindelse med statsbudsjett for 2023, og at dette ses i sammenheng med 

hva vi melder inn til FN i vår nye NDC. 

Vi håper at dere finner innspillene våre interessante og at de kan være til nytte i det 

videre arbeidet med Norges ambisjoner knyttet til Parisavtalen.  

 

Vennlig hilsen 

Kathrine Sund-Henriksen 

Daglig leder, ForUM 

 

https://www.kirkensnodhjelp.no/globalassets/lanserte-rapporter/2018/norways-fair-share-2018_web.pdf

