
Regjeringen vil oppfylle Kyoto-avtalen med 
klimakvoter som Erna Solberg harselerte med 
i fjor
Norge skulle kutte 30 prosent av Norges klimautslipp innen 2020. I stedet økes trolig utslippene 
med rundt åtte prosent. Dette løses med kontroversielle klimakvoter.
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5. juni er verdens miljødag. Under årets miljødag skal Norge opp til "klimaeksamen" i Bonn i 
Tyskland, i regi av FN. Norge skal svare for hvordan vi oppfyller våre utslippsmål.

Ifølge Kyoto-avtalen skulle Norge fra 1990 til 2020 kutte sine klimautslipp med 30 prosent. Men 
realiteten viser at Norge ligger an til en økning av klimautslipp på snaut åtte prosent.

Det blir lagt merke til av flere andre land. Både USA og Brasil har på forhånd av "eksamenen" stilt 
flere kritiske spørsmål til Norge. De lurer på hvordan dette henger sammen.

 

Seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet Peer Stiansen svarte på vegne av Norge. 
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Brasil ber Norge om å forklare hvordan vi skal lukke det store gapet mellom 30 prosent kutt som 
var målet, og 8 prosent økning som trolig blir realiteten. Og USA spør tilsvarende om Norge kan 
forklare, og om mulig, målfeste den planlagte veien fremover.

Utskjelte klimakvoter er svaret
Norge svarer med å vise til at de har tenkt å kjøpe titalls millioner FN-klimakvoter, et virkemiddel 
som er kontroversielt, og som mange mener ikke fungerer.

Det er blant annet blitt avslørt svindel knyttet til noen av FNs klimakvoter, og EUs-
klimakvoteregime har blitt kritisert for å være lite effektivt.

I tillegg svarer Norge at de har tenkt å møte forpliktelsene ved både å gjøre tiltak i Norge og i 
samarbeid med andre land. Norge vurderer også å støtte prosjekter som handler om skogplanting og
å hindre avskoging.

Under eksamenen fredag svarte Norge også at de i utgangspunktet ikke vil utelukke noen 
klimakvoteprosjekter, men at det må dokumenteres at det vil ha en effekt.

I tillegg til spørsmålene fikk også Norge mye skryt for sitt arbeid med klima, blant annet av EU og 
USA.

http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2015/05/04/0640/eu-vil-gjemme-unna-overskudd-av-klimakvoter
http://www.aftenposten.no/klima/Ny-svindel-Stjal-klimakvoter-5317445.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Development_Mechanism
https://unfccc.int/files/focus/mitigation/the_multilateral_assessment_process_under_the_iar/application/pdf/sbi42_norway_full.pdf
https://unfccc.int/files/focus/mitigation/the_multilateral_assessment_process_under_the_iar/application/pdf/sbi42_norway_full.pdf
http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/Kyoto-avtalen-viderefoeres-til-2020
http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-miljoedag
mailto:arild.feraas@aftenposten.no


Til NTB sier forhandlingsleder Aslak Brun at «Det vi ikke skal etterlate noen tvil om, er at Norge 
kommer til å møte alle sine forpliktelser. Det vi ikke klarer å gjøre hjemme, gjør vi gjennom 
kvotekjøp ute.»

LES OGSÅ: Regjeringen presses til å lage ny klimalov 

- Norge blir avkledd internasjonalt

 

Miljøpartiet de Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson er 

meget mulig den mest radikale miljøpolitikeren på Stortinget.. 
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Dette mener Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet de Grønne (MDG), ikke holder
i det hele tatt.

- Det som er i ferd med å skje, også i internasjonale medier, er at den såkalte ambisiøse norske 
klimapolitikken er i ferd med å bli avkledd. Mens Norge øker sine utslipp, kutter andre land i 
Europa utslippene med opp til 20 prosent, sier Hansson.

Hansson mener at det bare er folk i Norge som tror at Norge driver en internasjonal ledende 
klimapolitikk.

- Jeg kommer ikke på noe land som lover så mye og oppfyller så lite. Det finnes land som Australia 
og Canada som viser klimapolitikken fingeren, men det er iallfall ærlig, fortsetter han.

Han er veldig kritisk til klimakvoter, både EUs system, og særlig FNs klimakvoter. Han mener 
Norge bør kutte innenlands i stedet.

- Det finnes rapporter i metervis på Erna Solberg og Tine Sundtofts bord hvor det ligger mange 
tiltak som kan gjøres for å få til reell nedgang av utslipp. Det er bare å begynne å bla og gjøre.

Har du tips til våre klimajournalister? Kontakt oss her på e-post

Solberg harselerte med klimakvoter
Statsminister Erna Solberg harselerte i sin tale til Høyres landsmøte i 2014 med Arbeiderpartiets 
forslag om å kjøpe ekstra klimakvoter for å overoppfylle Kyoto-avtalen.

http://www.hoyre.no/Presseprotokoll+fra+H%C3%B8yres+landsm%C3%B8te+2014.d25-T2RHU23.ips
mailto:arild@aftenposten.no;ole.mathismoen@aftenposten.no
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Regjeringen-palegges-a-lage-klimalov_-mot-Frps-stemmer-7951907.html


 

Erna Solberg på Høyres landsmøte i fjor. 

FOTO: Berit Roald, NTB scanpix 

«Arbeiderpartiets forslag fjerner ikke ett gram norske CO2-utslipp, og det er et klimaløfte på 
billigsalg.»

Kort tid etter åpnet Klima- og miljøminister Tine Sundtoft likevel for dette i NRK.

- Kjøper bare kvoter som fører til reduserte utslipp
Og dette sier Sundtoft nå om å kjøpe de kontroversielle kvotene sjefen hennes iallfall tidligere 
var svært skeptisk til.

- Vi kjøper nå bare kvoter fra prosjekter hvor vi kan gjøre en forskjell, og der kvotene faktisk fører 
til reduserte utslipp av klimagasser.

Sundtoft sier også gjennom sin politiske rådgiver at Norge ikke har noen problemer med å bli stilt 
kritiske spørsmål av andre land.

- Klimaforliket slår fast at to-tredjedeler av utslippskuttene skal tas i Norge. Vi kommer både til å 
bruke nasjonale virkemidler og FN-godkjente klimakvoter for å oppfylle våre forpliktelser. 
Regjeringen har også gjennomført en rekke konkrete klimatiltak, for eksempel økning av kapitalen i
klima- og energifondet, oljefyr i statlige bygg fases ut, vi gir mer penger til fornybar energi og har 
økt avgiften på mineralolje. Vi vurderer også å øke flere miljøavgifter på biler. I tillegg har vi den 
internasjonale regnskogsatsingen.

Klimaministeren viser også til satsinger på klimateknologi og kollektivtransport som sammen med 
kvotekjøpene skal bidra til å nå målet i 2020 om utslippsreduksjon på 30 prosent. Hun sier dette til 
kritikken fra Rasmus Hansson.

- Jeg er grunnleggende uenig med Miljøpartiet de Grønnes karakteristikker. Revisjonsteamet under 
FN som har gjennomgått Norges klimapolitikk, har også fremhevet Norges lederrolle i arbeidet med
å løse klimautfordringen.

Arbeiderpartiet vil ikke gi opp kvotene
Jens Stoltenberg har vært Norges ivrigste forkjemper for klimakvote-politikken. Nå er han ute av 
ledelsen til Arbeiderpartiet, men det betyr ikke at partiet vil slutte med klimakvoter.

- Vi erkjenner at systemet ikke er optimalt. Men vi må finne et system som fungerer og bringer 
utslippene ned, sier Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet.

https://snl.no/Klimaforliket
http://www.nrk.no/norge/forvirring-om-klimakvoter-i-hoyre-1.11712691


Ifølge Ap-politikeren vil Norge reelt sett ikke greie å oppfylle Kyoto-forpliktelsene. Han viser blant 
annet til at økte utslipp fra petroleumsproduksjonen skyldes at mange felt er kommet i en fase hvor 
det nå kreves mer energi å få opp oljen og gassen, enn det gjorde før.

- Vi kommer ikke i mål til 2020, men vi må se fremover mot 2030. Vi vil ikke stenge 
petroleumsvirksomheten slik Miljøpartiet de Grønne vil, men vi må sørge for at ny teknologi som 
forhindrer utslipp, blir tatt i bruk raskere.

I 2030 har Regjeringen et mål om at klimautslippene skal være 40 prosent mindre enn de var i 1990.
Dette skal skje sammen med EU, og alle reduksjonene skal skje i Europa.

Aftenposten har sendt spørsmål til Erna Solberg om hva hun synes om kvotekjøpene, men har 
foreløpig ikke fått var.

Fakta om klimakvoter:

* En klimakvote er et verdipapir, og gir rett til utslipp tilsvarende ett tonn CO2. En gjennomsnittlig 
nordmann slipper ut drøyt ti tonn CO2 i året.

* EUs kvotesystem, forkortet EUETS, er det største internasjonale markedet for handel med 
klimakvoter.

* Norge er også knyttet til EUETS. I dag omfattes om lag 50 prosent av de norske utslippene – i det 
som kalles kvotepliktig sektor – av EUs kvotesystem.

* FN administrerer en ordning for klimakvoter kalt Den grønne utviklingsmekanismen (CDM). Den
er basert på at rike land kan innfri deler av sine forpliktelser om CO2-kutt ved å finansiere 
klimaprosjekter i utviklingsland.

* For at norske bedrifter skal kunne innfri utslippsforpliktelser med kjøp av CDM- kvoter, må de 
være godkjent i EUs kvotesystem.

Kilde: NTB

http://www.tu.no/petroleum/2014/08/08/derfor-oker-co2-utslippene-pa-norsk-sokkel
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