
                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

Klimainnspill Greenpeace 
Vedtaket i Lima krever innstramming av alle lands klimamål, og gir grunnlag for å rapportere inn et 

mangfold av mål og tiltak, i tillegg til det overordnede målet for utslippsreduksjoner. Dette gir rom 

for mer variasjon i forpliktelsene enn den relativt snevre ”Kyototilnærmingen” som har vært praksis i 

klimaforhandlingene så langt, og kan ses på som gjennomslag for Norges tilnærming gjennom 

nasjonal politikk, internasjonale kvotekjøp, regnskogsatsing og Energi pluss-initiativet. Vi oppfordrer 

Norge til å benytte disse mulighetene ved å rapportere inn ambisiøse tiltak i alle kategoriene.  

Nasjonale klimakutt: Norge bør melde inn minst 50% nasjonale kutt fra 1990 innen 2030. 

Tiltak er klare og godt beskrevet i Miljødirektoratet sine omfattende tiltaksrapporter 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M253/M253.pdf Mer kan oppnås 

gjennom redusert oljevirksomhet, økt diversifisering av norsk økonomi og storsatsing på fornybar 

energi og klimajobber. Sett klare mål for 100% fornybart Norge 2050, jf Danmark og Sverige. 

Klimakutt i utlandet: Kvotehandelsinstituttet har spilt seg selv over sidelinja. Samtidig er 

prinsippet om internasjonalt samarbeid for å redusere klimagassutslipp fortsatt viktig. I tillegg til mål 

om nasjonale kutt, bør Norge, i tråd med prinsippet om felles men differensiert ansvar og ideen bak 

CDM-mekanismen, forplikte seg til å finansiere betydelige kutt i mindre utviklete land, gitt at det blir 

etablert en mekanisme, ala CDM, som muliggjør dette. Kutt ute må imidlertid ikke kunne erstatte 

tiltak hjemme, men komme som en tilleggsforpliktelse. For å sette dette i perspektiv har Kirkens 

Nødhjelp har beregnet at Norge vil måtte bidra med minst 270 millioner tonn CO2-kutt per år, i 

tillegg til de nasjonale kuttene, for å oppfylle vår ”Rettferdige andel” av globale klimakutt. 

https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/c1403acd5da84d39a120090004899173/ny-2014-

klimarapport-final-web.pdf  

Regnskogsatsing og Energi Pluss: Norges regnskogsatsing har vært en suksess så langt, 

selv om arbeidet har vært tungt og de konkrete resultatene i form av redusert hogst lar vente på seg. 

Dette arbeidet må videreføres og forsterkes, og vil høre naturlig hjemme i en ny Paris-forpliktelse. 

Det samme gjør Energi Pluss, som bør forsterkes kraftig og finansieres med minst 10 mrd per til 

2030, på linje med regnskogsatsingen002E 

Oljefondet: Uansett effekt av regnskogpengene er det forvaltningen av Oljefondet som er Norges 

klart største økonomiske muskel, som også legges merke til over store deler av verden. Norge bør 

sørge for at Oljefondet er mest mulig fossilfritt innen klimamøtet starter i Paris. Jo tidligere en 

tydelig divestment-forpliktelse kan annonseres, dess større effekt vil dette ha på andre land og 

investorer i tiden fram mot Paris. Oljefondet har i følge egne anslag om lag 116 milliarder kroner i 

kullrelatert virksomhet. Greenpeace, FIVH og Urgewald har vist hvilke 82 milliarder som hvertfall bør 

selges ut av kull http://www.greenpeace.org/norway/no/nyheter/2014/Oljefondet-ut-av-kull/  

Karbonboblen: Det blir stadig tydeligere at verden har funnet mer fossile ressurser enn vi kan 

brenne innen et ansvarlig tograders-scenarie. Derfor må de dyreste og mest forurensende 

fossilressursene bli liggende i bakken. Dette kan delvis oppnås gjennom karbonprising og 

internasjonale avtaler, men stiller også krav til de fossilrike nasjonene om politikk for å begrense 

uttaket og investeringer i disse ressursene. Norge bør derfor signalisere varig vern av Lofoten, 

Vesterålen og Senja mot oljeutvinning, i tillegg til å avlyse nye utdelinger lengre nord i Arktis og 

Barentshavet. Denne nye studien fra UCL, publisert i Nature, viser tydelig hvilke fossilressurser som 

kan og bør bli liggende av hensyn til pris og miljø, blant annet all olje og gass i Arktis. 

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=12145  
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