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Det nordøstlige Norskehavet – mulige inntekter 
Beregning av mulige inntekter fra petroleumsvirksomhet i dette området er basert på 
Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet3 utarbeidet av 
Oljedirektoratet. 
 
Gitt utformingen av de to aktivitetsbildene og de tekniske og økonomiske forutsetningene 
som er lagt til grunn, er kostnader og inntekter til staten beregnet4. 
 
Brutto salgsverdi for totale olje- og gassressurser er beregnet for hvert framtidsbilde (Figur 3). 
Denne varierer fra om lag 180 milliarder 2012-kroner for lavt aktivitetsnivå til om lag 1520 
milliarder 2012-kroner for høyt aktivitetsnivå. Figur 3 viser også hvordan brutto salgsverdi 
påvirkes av endringer i prisforutsetningene. 

  

Figur 3: Brutto salgsverdier for olje og gass for de to aktivitetsnivåene i det nordøstlige Norskehavet 
(mrd NOK) 

 

 

 

 

 

                                                      

3 Ibid 

4 Det er vurdert to alternativer for gassevakuering fra Nordland VII og Troms II. Her er alternativ II, et LNG-
anlegg, lagt til grunn for beregningene. 
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  5 

Figur 4 illustrerer lete-, investerings- og driftskostnadene for de to aktivitetsbildene. De totale 
kostnadene varierer fra 110 milliarder kroner for lavt aktivitetsnivå, til om lag 310 milliarder 
kroner for høyt aktivitetsnivå. Dette kan gi en indikasjon på aktivitetsnivået knyttet til 
petroleumsvirksomheten, inkludert grunnlaget for ringvirkninger. 

Figur 4: Lete- investerings- og driftskostnader for de to aktivitetsnivåene i det nordøstlige 
Norskehavet (mrd NOK) 

 

Kostnadene for de ulike fasene (lete-, utbygging og drift) er fordelt utover i tid for 
henholdsvis høyt aktivitetsnivå i figur 5 og lavt aktivitetsnivå i figur 6. 

 

 

Figur 5: Kostnadsprofil for høyt aktivitetsnivå i det nordøstlige Norskehavet (mrd NOK) 
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Figur 6: Kostnadsprofil for lavt aktivitetsnivå i det nordøstlige Norskehavet (mrd NOK) 

 

Netto kontantstrøm av petroleumsressursene er brutto salgsverdi minus tilhørende kostnader 
knyttet til leting, utbygging og drift. Netto kontantstrøm varierer mellom 70 milliarder 2012-
kroner for lavt aktivitetsbilde til om lag 1200 milliarder 2012-kroner for høyt aktivitetsbilde 
(Figur 7). Figur 7 viser også hvordan netto kontantstrøm påvirkes av endringer i 
prisforutsetningene. 

 

 

Figur 7: Netto kontantstrøm for de to aktivitetsnivåene i det nordøstlige Norskehavet (mrd NOK) 

Ved beregning av inntekter til staten er det lagt til grunn at statens andel av verdiskapingen er 
om lag 85 prosent. Petroleumsskatt og inntekter fra SDØE utgjør det vesentligste av statens 
inntekter. Statens andel av netto kontantstrøm varierer mellom 60 milliarder 2012-kroner for 
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lavt aktivitetsbilde til om lag 1020 milliarder 2012-kroner for høyt aktivitetsbilde (Figur 8). 
Figur 8 viser også hvordan statens inntekter påvirkes av endringer i prisforutsetningene.

 

Figur 8: Netto inntekter til staten for de to aktivitetsnivåene i det nordøstlige Norskehavet (mrd NOK) 

 

Barentshavet sørøst – mulige inntekter 

Beregning av mulige inntekter fra petroleumsvirksomhet i dette området er basert på notatet5  
Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst, som er utarbeidet av 
Oljedirektoratet til bruk i konsekvensutredningen for området. Datagrunnlaget i Barentshavet 
sørøst er svært begrenset og OD har per i dag ikke et ressursestimat for mulige 
petroleumsressurser i området. De scenarioene som er utviklet er derfor basert på mulige 
ressursutfall vurdert ut fra kunnskapen om geologien i området på det tidspunkt scenarioene 
ble utviklet. Kvantifisering av de økonomiske verdiene av mulige petroleumsressurser i 
Barentshavet sørøst og dermed mulige inntekter til staten er derfor forbundet med stor 
usikkerhet. 

OD har likevel basert på de to scenarioene og de tekniske og økonomiske forutsetningene som 
er lagt til grunn, foretatt en helt overordnet vurdering av muligheter for statens inntekter6. 

 
 

                                                      

5 Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst   

6 To alternativer for gassevakuering er vurdert. Alternativ I er landanlegg for videre transport i rør. Alternativ II 
er LNG-anlegg. Alternativet med LNG er lagt til grunn for beregningene.  
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Brutto salgsverdi for totale olje- og gassressurser er beregnet for hvert scenario (se figur 9). 
Denne varierer fra 270 milliarder kroner for lavt scenario til om lag 460 milliarder kroner for 
høyt scenario.  
 
 

 

Figur 9: Brutto salgsverdier for olje og gass for de to scenarioene i Barentshavet sørøst (mrd NOK) 

 

Figur 10 illustrerer lete-, investerings- og driftskostnadene for de to aktivitetsbildene. De 
totale kostnadene varierer fra 80 milliarder kroner for lavt aktivitetsnivå, til om lag 180 
milliarder kroner for høyt aktivitetsnivå. Dette kan gi en indikasjon på aktivitetsnivået knyttet 
til petroleumsvirksomheten, inkludert grunnlaget for ringvirkninger. 

 

 

Figur 10: Lete- investerings- og driftskostnader for de to aktivitetsnivåene i Barentshavet sørøst (mrd 
NOK) 
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 K
ostnadene for de ulike fasene er fordelt utover i tid for henholdsvis høyt scenario i figur 11 

og lavt scenario i figur 12. 

 

 

Figur 11: K
ostnadsprofil for høyt scenario i Barentshavet sørøst (m

rd N
O

K
) 

 

 

Figur 12: K
ostnadsprofil for lavt scenario i Barentshavet sørøst (m

rd N
O

K
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Netto kontantstrøm av petroleumsressursene er brutto salgsverdi minus tilhørende kostnader 
knyttet til leting, utbygging og drift (Figur 13). Netto kontantstrøm varierer mellom 50 
milliarder 2012-kroner for lavt scenario til om lag 280 milliarder 2012-kroner for høyt 
scenario.  

 

 

Figur 13: Netto kontantstrøm for de to for de to scenarioene i Barentshavet sørøst (mrd NOK) 

Oljedirektoratet vil fram mot første kvartal 2013 gjennomføre en oppdatert ressursevaluering 
av mulige ressurser i Barentshavet sørøst. Dette arbeidet vil gi OD et bedre grunnlag for å 
estimere inntekter til staten  
 

 

Havområdene ved Jan Mayen – mulige inntekter 

 
Beregning av mulige inntekter fra petroleumsvirksomhet i dette området er basert på notatet7  
Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen som er utarbeidet av 
Oljedirektoratet til bruk i konsekvensutredningen for området. Datagrunnlaget i havområdene 
ved Jan Mayen er svært begrenset og OD har per i dag ikke et ressursestimat for mulige 
petroleumsressurser i dette området. De scenarioene som er utviklet er derfor basert på mulige 
ressursutfall vurdert ut fra kunnskapen om geologien i området på det tidspunkt scenarioene 
ble utviklet. Kvantifisering av de økonomiske verdiene av mulige petroleumsressurser i 
havområdene ved Jan Mayen og dermed mulige inntekter til staten er derfor forbundet med 
stor usikkerhet. 
 
OD har likevel basert på de to scenarioene og de tekniske og økonomiske forutsetningene som 
er lagt til grunn, foretatt en helt overordnet vurdering av muligheter for statens inntekter. 

                                                      

7 Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen   

.. 
~ 150 +----.. 
~ 
~ 

Høyt Scenario Lavt Scenario 

3307



  11 

Forventet brutto salgsverdi for totale olje- og gassressurser er beregnet for hvert scenario (se 
figur 14). Denne varierer fra 180 milliarder 2012-kroner for lavt scenario til om lag 580 
milliarder kroner for høyt scenario.  
 

 
Figur 14: Brutto salgsverdier for olje og gass for de to scenarioene i havområdene ved Jan Mayen 
(mrd NOK) 

 

Figur 15 illustrerer lete-, investerings- og driftskostnadene for de to scenarioene. De totale 
kostnadene varierer fra 60 milliarder kroner for lavt scenario, til om lag 180 milliarder kroner 
for høyt scenario. Dette kan gi en indikasjon på aktivitetsnivået knyttet til 
petroleumsvirksomheten, inkludert grunnlaget for ringvirkninger. 

 

Figur 15: Lete- investerings- og driftskostnader for de to scenarioene i havområdene ved Jan Mayen 
(mrd NOK) 
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K
ostnadene for de ulike fasene er fordelt utover i tid for henholdsvis høyt aktivitetsnivå i figur 

16 og lavt aktivitetsnivå i figur 17. 

 

Figur 16: K
ostnadsprofil for høyt scenario i havom

rådene ved Jan M
ayen (m

rd NO
K

) 

 

 

Figur 17: K
ostnadsprofil for lavt scenario i havom

rådene ved Jan M
ayen (m
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Netto kontantstrøm av petroleumsressursene er brutto salgsverdi minus tilhørende kostnader 
knyttet til leting, utbygging og drift. Netto kontantstrøm varierer mellom 125 milliarder 2012-
kroner for lavt scenario til om lag 400 milliarder 2012-kroner for høyt scenario (Figur 18).  

 

 

Figur 18: Netto kontantstrøm for de to scenarioene i havområdene ved Jan Mayen (mrd NOK) 

Oljedirektoratet vil fram mot første kvartal 2013 gjennomføre en oppdatert ressursevaluering 
av mulige ressurser i havområdene ved Jan Mayen. Dette arbeidet vil gi OD et bedre grunnlag 
for å estimere inntekter til staten.  
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DET KONGELIGE 

UTENRIKSDEPARTEMENT 

Prop.173 S 
(2012- 2013) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 

Samtykke til godkjennelse av endringer 
av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen 

av 11. desember 1997 

Tilråding fra Utenriksdepartementet 31. mai 2013, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg Il) 

1 Innledning 

FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. 
mai 1992 er det sentrale rammeverket for interna
sjonalt samarbeid for å motarbeide klimaendrin
ger og sikre tilpasning til et klima i endring. Målet 
for den globale innsatsen gjennom FNs klimakon
vensjon er å stabilisere konsentrasjonen av klima
gasser i atmosfæren på et nivå som er lavt nok til å 
hindre farlig, menneskeskapt påvirkning av jor
dens klima. I tråd med dette er partene til klima
konvensjonen enige i en målsetting om å holde 
økningen i den globale middeltemperaturen 
under 2 °C sammenliknet med før-industrielt nivå. 
For å nå dette målet må verdens samlede utslipp 
av klimagasser ifølge FNs klimapanel reduseres 
med 50-85 prosent fram mot 2050, sammenliknet 
med nivået i 2000. 

Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 ble 
vedtatt på den tredje partskonferansen under Kli
makonvensjonen i Kyoto i 1997, og er den første 
juridisk bindende internasjonale avtalen på klima
området som setter tallfestede utslippsforpliktel
ser for de landene som den gang ble klassifisert 
som industriland. 

Norge ratifiserte Kyotoprotokollen i 2002 og 
har en utslippsforpliktelse knyttet til første forplik-

telsesperiode (2008-2012). En fullstendig gjen
nomgang av Kyotoprotokollen med vedlegg går 
fram av Stprp. nr. 49 (2001-2002) om samtykke til 
ratifikasjon av Kyotoprotokollen av 11. desember 
1997 til FNs rammekonvensjon om klimaendring 
av 9. mai 1992. Gjennomføring av Kyotoprotokol
len er en viktig del av norsk klimapolitikk. Kyoto
protokollens system, med åpning for fleksibel 
gjennomføring og samarbeid mellom land, som 
supplement til nasjonale tiltak, gjør det mulig for 
Norge å påta seg større forpliktelser og bidra til 
større globale reduksjoner enn det som ville vært 
mulig utelukkende gjennom nasjonal gjennomfø
ring. 

Kyotoprotokollen trådte i kraft 16. februar 
2005, og er ikke tidsbegrenset Utslippsforpliktel
sene under Kyotoprotokollen er imidlertid tidsbe
grenset På FNs klimakonferanse i Doha desem
ber 2012 ble det vedtatt endringer i Kyotoproto
kollen som fastsetter utslippsforpliktelser for peri
oden 2013-2020 (andre forpliktelsesperiode). I til
legg til Norge er det vedtatt nye utslippsforpliktel
ser for Australia, EU som fellesskap, EUs individu
elle medlemsland, Hviterussland, Island, Kroatia, 
Liechtenstein, Monaco, Sveits, Ukraina og 
Kasakhstan for andre forpliktelsesperiode. End
ringene innebærer i hovedsak en videreføring av 
det eksisterende regelsettet i Kyotoprotokollen. 
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Endringene i Kyotoprotokollen med nye 
utslippsforpliktelser for perioden 2013-2020 var 
del av et samlet kompromiss på partskonferansen 
i Doha, og en forutsetning for å komme videre 
også på andre forhandlingsområder under FNs 
klimakonvensjon. Av Meld. St 21 (2011-2012) 
Norsk klimapolitikk fremgår at det på FNs klima
konferanse i Durban i 2011 ble politisk enighet om 
å etablere en ny forpliktelsesperiode under Kyoto
protokollen fra 2013, som del av en større pakke. 
En annen sentral del av dette kompromisset var 
enighet om framforhandling av en ny klimaavtale 
under FNs klimakonvensjon for alle land, som 
skal være ferdigforhandlet i 2015, og gjelde fra 
2020. 

I og med at godkjennelse av endringene i Kyo
toprotokollen inneholdende nye bindende 
utslippsforpliktelser for Norge nødvendiggjør 
budsjettvedtak, er Stortingets samtykke til god
kjennelse av endringene nødvendig i medhold av 
Grunnloven § 26, annet ledd. 

Endringene til protokollen i engelsk original
tekst med oversettelse til norsk følger som trykt 
vedlegg til proposisjonen. 

2 Kyoto protokollen 

Kyotoprotokollen er folkerettslig bindende, og 
har nedfelt bindende kvantitative utslippsforplik
telser for hver enkelt part, definert i vedlegg B, jf. 
artikkel 3. Utslippsforpliktelsene under protokol
len for den første forpliktelsesperioden omfatter 
de seks viktigste klimagassene, som fremgår av 
vedlegg A: karbondioksid (C00, metan (CH4), 
lystgass (N20), hydrofluorkarboner (HFK), per
fluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF E;). 
I andre forpliktelsesperiode er også nitrogentriflu
orid (NFJ) inkludert. Kyotoprotokollen har også 
felles regler for hvordan landene skal beregne, 
rapportere og bokføre utslipp, og felles retnings
linjer for hvordan landene skal bokføre bruk av 
fleksible gjennomføringsmekanismer. Den har 
også et etterlevelsesregime som overvåker at par
tene oppfyller sine forpliktelser. I tillegg har proto
kollen bestemmelser for å bidra til kunnskaps
overføring, teknologioverføring, og finansiering 
av klimareduserende tiltak og tilpasning til klima
endringer i utviklingsland. 

Utslippsforpliktelsene under Kyotoprotokollen 
blir uttrykt i prosent av et lands utslipp i 1990 
(basisår), som et årlig gjennomsnitt i perioden 
2013-2020. Hvert land får tildelt en utslipps
mengde for perioden i tråd med partens prosent
sats i vedlegg B til protokollen, under protokollen 

omtalt som "assigned amount units" (AA.Uer). 
Som et supplement til nasjonale utslippsreduksjo
ner kan landene kjøpe og selge FN-godkjente kvo
ter og bruke disse til å oppfylle sine utslippsfor
pliktelser under Kyotoprotokollen. Kyotoprotokol
len inneholder tre :fleksible mekanismer: Interna
sjonal kvotehandel, Felles gjennomføring Ooint 
Implementation - JI) og Den grønne utviklings
mekanismen (Clean Development Mechanism -
COM). Kvotehandel går ut på at land med 
utslippsforpliktelser kan kjøpe og selge utslipps
kvoter seg imellom. Felles gjennomføring innebæ
rer at land med utslippsforpliktelser kan samar
beide om utslippsreduserende prosjekter, der lan
det som betaler får godskrevet reduksjonene. 
Bruk av Den grønne utviklingsmekanismen inne
bærer at land med utslippsforpliktelser kan betale 
for utslippsreduserende prosjekter i utviklings
land og framvoksende økonomier som ikke har 
tallfestede utslippsforpliktelser under protokollen, 
og få godskrevet klimagassreduksjonen. Denne 
typen prosjekter skal bidra både til bærekraftig 
utvikling i vertslandet og reduserte klimagassut
slipp. De fleksible mekanismene bidrar til et mer 
kostnadseffektivt regime ved at klimagassutslip
pene reduseres der det koster minst, samtidig 
som de samlede totale utslippene under Kyotopro
tokollen holdes fast. 

Det skal skje et samlet oppgjør ved slutten av 
en forpliktelsesperiode, for å fastslå om landene 
har oppfylt sine utslippsforpliktelser for perioden. 
Første forpliktelsesperiode, 2008-2012, gjøres opp 
i 2015, når utslippstallene for perioden er god
kjent. Tilsvarende forventes oppgjøret for andre 
forpliktelsesperiode, 2013-2020, å skje i 2023. 

Partskonferansen for Klimakonvensjonen fun
gerer som partsmøte for partene til Kyotoproto
kollen. Partsmøtet til Kyotoprotokollen er proto
kollens øverste organ. Partsmøtet skal utøve en 
rekke funksjoner som er nærmere bestemt i pro
tokollens enkelte artikler, herunder gjennomgå 
gjennomføringen av protokollen og treffe nødven
dige beslutninger for å fremme en effektiv gjen
nomføring. 

Det er 1921 parter til Kyotoprotokollen, nær
mere bestemt 191 stater og 1 regional økonomisk 
organisasjon (EU). Alle partene til FNs klimakon
vensjon er parter til Kyotoprotokollen, med unn
tak av USA, Canada og Andorra. USA har aldri 
ratifisert, og Canada trakk seg fra protokollen i 
2011 med effekt fra 2012. Partene med tallfestede 

1 Dette inkluderer Afghanistan som vil være part til protokol
len fra 23. juni 2013. Afghanistan ratifiserte Kyotoprotokol
len 25. mars 2013. 
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utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen 
fremgår av vedlegg B til protokollen. Dette er i 
hovedsak de samme partene som fremgår av ved
legg I til FNs klimakonvensjon. Vedlegg I gjen
speiler hvilke land som ble ansett som industriali
serte land og overgangsøkonomier da FNs Klima
konvensjon ble vedtatt Enkelte land som hadde 
utslippsforpliktelser i den første perioden, men 
som ikke tar på seg slike forpliktelser for perioden 
2013-2020, som Japan, Russland og New Zealand, 
vil fortsatt være parter til protokollen. Når det skal 
vedtas endringer i Kyotoprotokollen med vedlegg 
eller treffes beslutninger knyttet til gjennomføring 
av protokollens enkelte bestemmelser, er det som 
utgangspunkt krav om konsensus mellom proto
kollens 192 parter. 

Partsmøtet til Kyotoprotokollen er gitt mandat 
til å fastsette nærmere bestemte retningslinjer, 
prinsipper og prosedyrer for gjennomføring av 
protokollens enkelte bestemmelser, herunder ret
ningslinjer for nasjonale system og metodikk for 
beregning av utslipp og opptak av klimagasser, 
retningslinjer for partenes rapportering og gjen
nomgang av disse rapportene, nærmere regler og 
retningslinjer for opptak fra skog, og retningslin
jer, prosedyrer og prinsipper for de fleksible 
mekanismene under protokollen. Det foreligger 
et omfattende sett av beslutninger under Kyoto
protokollen, som knytter seg til gjennomføring av 
protokollen. Nye partsmøtebeslutninger for gjen
nomføring av Kyotoprotokollen, samt endringer i 
tidligere partsmøtebeslutninger, ligger innenfor 
det løpende mandatet til Partsmøtet til Kyotopro
tokollen, og er ikke gjenstand for Stortingets sam
tykke. Slike beslutninger vil gjelde fra tidspunktet 
Partsmøtet til Kyotoprotokollen beslutter, med 
mindre annet er nærmere presisert i Kyotoproto
kollen. 

Det som er gjenstand for Stortingets samtykke 
er vedtak om en ny utslippsforpliktelse for Norge, 
det vil si endringer i den folkerettslig bindende 
avtaleteksten i Kyotoprotokollen med vedlegg, 
som beskrevet under punkt 3.1 og 3.2. Endringer i 
Kyotoprotokollen med vedlegg vil først tre i kraft 
90 dager etter at¾ av partene til Kyotoprotokollen 
(dvs. 144 parter) har gitt etterfølgende godkjen
ning til endringene, og vil bare ha virkning for de 
partene som har godkjent endringene, jf. proto
kollens artikkel 20 jf. artikkel 21. 

I tillegg til endringene i selve protokollteksten 
omfatter vedtaket om andre forpliktelsesperiode 
endringer i beslutninger og elementer som er 
nødvendige for å operasjonalisere forpliktelsespe
rioden. Dette er en integrert del av det samlede 
vedtaket om andre forpliktelsesperiode, og for 

fullstendighetens skyld redegjøres det for dette i 
kapittel 4. 

3 Forhandlingene om nye 
utslippsforpliktelser under 
Kyoto protokollen for perioden 
2013-2020 

Vedtaket om en ny forpliktelsesperiode under 
Kyotoprotokollen kom først på plass etter syv år 
med svært krevende forhandlinger, og bare noen 
uker før andre forpliktelsesperiode under Kyoto
protokollen startet 1. januar 2013. Allerede da 
Kyotoprotokollen ble vedtatt i 1997 ble det beslut
tet at partene syv år før første forpliktelsesperio
des utløp skulle initiere vurderingen av nye 
utslippsforpliktelser for perioden etter 2012. Dette 
er presisert i Kyotoprotokollen artikkel 3.9. På det 
første Partsmøtet til Kyotoprotokollen i 2005 ble 
det derfor etablert en egen forhandlingsgruppe 
som skulle starte vurderingen av nye utslippsfor
pliktelser for perioden etter 2012. Denne gruppen 
fikk navnet ''.Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Anne.x I Parties under the Kyoto 
Protocol", og skulle fullføre sitt arbeid så snart 
som mulig, og tidsnok til å sikre at det ikke ville 
bli et opphold mellom første og andre forpliktel
sesperiode. Arbeidsgruppen fullførte først sitt 
mandat på FNs klimakonferanse i Doha, Qatar, 
desember 2012. 

Selv om det på FNs klimakonferanse i Durban 
i desember 2011 var politisk enighet om en ny 
periode med utslippsforpliktelser under Kyotopro
tokollen som del av en bredere forhandlings
pakke, gjenstod det vanskelige spørsmål for avkla
ring før protokollens 191 parter kunne bli enige. 

Vedtaket om en ny forpliktelsesperiode under 
protokollen kom på plass en dag på overtid på 
FNs klimakonferanse i Doha. Norges miljøvern
minister Bård Vegar Solhjell ledet forhandlingene 
på ministernivå, sammen med sin brasilianske 
kollega Luiz Figueiredo Machado, og spilte en 
sentral rolle i å få på plass en ny Kyoto-periode. 
Det endelige kompromisset var resultat av omfat
tende ministerkonsultasjoner. Forslagene til kom
promiss i de ulike forhandlingssporene under 
FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, som 
Qatar som presidentskap la frem i de avsluttende 
timene, måtte sees i sammenheng. Det var en fel
les forståelse blant de fleste grupperinger av land 
at man ikke kunne gjenåpne noen av elementene i 
den samlede pakken til forhandlingsresultat som 
presidentskapet hadde lagt frem. Til slutt ble for
handlingsresultatet fra de to forhandlingssporene 
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under FNs klimakonvensjon og forhandlingene 
under Kyotoprotokollen vedtatt fortløpende som 
en "samlet pakke", som presidentskapet ga tilnav
net "The Doha gateway". 

De spørsmålene som gjenstod å avklare for å 
få enighet om en ny periode med utslippsforplik
telser under Kyotoprotokollen knyttet seg i hoved
sak til det samlede ambisjonsnivået, altså hvor 
store utslippskutt andre forpliktelsesperiode vil 
lede til. I tillegg til ambisjonsnivået var mange 
land også opptatt av å sikre etterlevelse av forplik
telsene. At forpliktelsene skulle være rettslig bin
dende fra første januar 2013, var derfor et krav fra 
mange land i Doha. Dette var et vanskelig tema, 
ettersom vedtaket i Doha kom for sent til at dette 
kravet kunne innfris. 

I substans er de tallfestede utslippsforpliktel
sene naturligvis det viktigste for ambisjonsnivået, 
men øvrige utestående spørsmål, som lengden på 
forpliktelsesperioden, hvordan en skulle håndtere 
det store kvoteoverskuddet som hadde oppstått i 
første forpliktelsesperiode, og tilgang til de fleksi
ble mekanismene under Kyotoprotokollen for 
vedlegg B-parter uten tallfestede forpliktelser i 
andre forpliktelsesperiode, hang også sammen 
med det overordnede spørsmålet om ambisjon. I 
tillegg var koblingen til øvrige forhandlinger 
under Klimakonvensjonen, og hvordan en skulle 
sikre at en ny periode ville starte fra 1. januar 
2013, av avgjørende betydning for å få kompromis
set i havn. 

3.1 Endringer i Kyotoprotokollen 

På FNs klimakonferanse i Doha ble det vedtatt føl
gende endringer i Kyotoprotokollen: 
- Tallfestede utslippsforpliktelser for perioden 

2013-2020 (artikkel 3.1 bis og 3.7 bis, jf. revi
dert vedlegg B) 
Nye prosedyrer for ensidig og frivillig oppjuste
ring av ambisjonsnivået for utslippsforpliktel
sen i løpet av en forpliktelsesperiode (artikkel 
3. 1 ter og 3.1 quater) 
Adgang til å benytte en ny markedsmekanisme 
som er under etablering under FNs klimakon
vensjon (artikkel 3.12 bis og 3.12 ter) 
Inkludering av en ny klimagass: NF3 (vedlegg 
A, jf. artikkel 3.8 bis) 
Øvre grense for tildelt utslippsmengde under 
Kyotoprotokollen for andre forpliktelsesperi
ode (artikkel 3. 7 ter) 
Konsekvensjusteringer i Kyotoprotokollen 
(artikkel 3.8, artikkel 4.2 og artikkel 4.3) 

Av Doha-endringene artikkel 2 fremgår det at de 
vedtatte endringene i Kyotoprotokollen skal tre i 
kraft i samsvar med artikkel 20 og 21 i Kyotopro
tokollen. Endringen er gjenstand for partenes 
godkjennelse, og vil tre i kraft for de som bar god
kjent den på den nittiende dag etter den dato 
depositaren har mottatt godkjenningsdokumenter 
fra minst tre fjerdedeler av partene. For enhver 
annen part vil de tre i kraft på den nittiende dag 
etter den dag vedkommende part deponerer sitt 
godkjenningsdokument. 

3.2 Nærmere om endringene i 
Kyotoprotokollen 

Utslippsforplikte/ser for perioden 2013-2020 

Det ble vedtatt nye tallfestede utslippsforpliktelser 
under protokollen for 37 land i tillegg til EU, for 
perioden 2013-2020. Utslippsforpliktelsene blir 
uttrykt i prosent av et lands utslipp i 1990 
(basisår)2, som et årlig gjennomsnitt i perioden 
2013-2020. De kvantifiserte forpliktelsene for lan
dene for andre forpliktelsesperiode fremgår av et 
revidert vedlegg B til Kyotoprotokollen, jf. ny 
artikkel 3.1 bis og 3.7 bis i Kyotoprotokollen. Ved
taket om en ny forpliktelsesperiode innebærer en 
samlet ambisjon for utslippsreduksjon på 18 pro
sent i forhold til 1990-nivået, som et årlig gjennom
snitt for perioden for de landene med kvantifiserte 
utslippsforpliktelser i vedlegg B for perioden 
2013-2020. 

For Norge innebærer vedtaket en ny utslipps
forpliktelse som er konsistent med målsettingen 
om en utslippsreduksjon på 30 prosent i 2020 sam
menlignet med 1990-utslippene. Vedtaket er en 
oppfølging av en politisk målsetting som Norge 
meldte inn under Copenbagen Accord3. Norge 
skal ta ansvar for å redusere utslipp for perioden 
2013-2020 til 84 prosent i forhold til 1990-utslip-
pene som et årlig gjennomsnitt. Det vil si at Norge 
etter Kyotoprotokollen vil være forpliktet til å 
sørge for at de totale klimagassutslippene i perio-

2 Enkelte østeuropeiske land har basisår hvor utslippene var 
høyere enn i 1990. 

3 Copenhagen Accord ble framforhandlet av en gruppe av 29 
statsledere på FNs klimakonferanse i København i 2009. 
Copenhagen Accord er en politisk beslutning som ikke ble 
formelt vedtatt under .Klimakonvensjonen. Avtalen eta
blerte for første gang at tiltak for utslippsreduksjoner også i 
utviklingsland skulle konkretiseres, forankres og følges 
opp under .Klimakonvensjonen. I etterkant av København
møtet sluttet mer enn 140 land seg til Copenhagen Accord. 
Dette ble formelt bekreftet gjennom et vedtak av Partskon
feransen under Klimakonvensjonen i Cancun i 2010 (Can
cun-avtalen). 
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den 2013-2020 i gjennomsnitt er 16 prosent lavere 
enn Norges utslipp i 1990. Retningslinjene for rap
portering er revidert for Kyotoprotokollens andre 
forpliktelsesperiode, og 1990-utslippet som skal 
ligge til grunn for Norges forpliktelse skal være 
beregnet i henhold til disse nye retningslinjene. 
Norge vil benytte de :fleksible mekanismene 
under Kyotoprotokollen, som supplement til 
nasjonale tiltak, for å nå forpliktelsen. Til sammen
ligning har Norge for perioden 2008-2012 en for
pliktelse til å sikre at utslippene gjennomsnittlig 
ikke skal være høyere enn 1 prosent over 1990-
utslippene.4 

Landene som har påtatt seg nye utslippsfor
pliktelser under Kyotoprotokollen, i tillegg til 
Norge, er Australia, EU som fellesskap5, EUs indi
viduelle medlemsland, Hviterussland, Island, Kro
atia, Hviterussland, Kasakhstan, Liechtenstein, 
Monaco, Sveits og Ukraina. Hviterussland og 
Kasakhstan hadde ikke tallfestede og bindende 
utslippsforpliktelser i den første perioden. De lan
dene som var villige til å påta seg forpliktelser i 
andre forpliktelsesperiode under Kyotoprotokol
len representerer om lag 10-15 prosent av globale 
klimagassutslipp. Til sammenligning stod landene 
som hadde utslippsforpliktelser i første forpliktel
sesperiode den gang for om lag 30 prosent av de 
globale utslippene av klimagasser. 

I det reviderte vedlegg B fra Doba ble det, i til
legg til en ny kolonne med differensierte utslipps
forpliktelser for land for perioden 2013-2020, gjort 
noen tekniske justeringer. De ble tatt inn to nye 
kolonner som gjør det mulig for land, for illustra
tive formål, å presentere sitt ambisjonsnivå ved 
bruk av et annet referanseår enn protokollens 
basisår. Denne endringen har ingen betydning for 
partenes reelle utslippsforpliktelser under proto
kollen. 

Det ble også gjort noen tekniske endringer i 
vedlegg B for å klargjøre hvilke land som har tall
festede utslippsforpliktelser under protokollen og 
hvilke parter som ikke tar på seg nye forpliktelser 
i andre forpliktelsesperiode. For det første ble 
USA tatt ut av oversikten over land i vedlegg B, da 
USA aldri har ratifisert protokollen, og således 
ikke er part til denne. For det andre er det nå mar-

4 Norge har i tillegg bestemt å overoppfylle første forpliktel
sesperiode med 10 prosent, samt i å avstå fra å bruke kvo
ter som stammer fra tilvekst i skog, som følge av aktiviteten 
skogskjøtsel (forest management) under Kyotoprotokol
lens artikkel 3.4. 

5 EU har formidlet at utslippsforpliktelsene for EU og dens 
medlemsstater for andre forpliktelsesperiode elter Kyoto
protokollen er basert på den forutsetning at disse vil bli 
oppfylt av EU og dens medlemsstater i fellesskap, i sam• 
svar med artikkel 4 i Kyotoprotokollen. 

kert i vedlegg B hvilke land som ikke vil ha en tall
festet utslippsforpliktelse for andre forpliktelses
periode, noe som er tilfelle for Japan, New Zea
land, og Russland. Canada er fremdeles med i 
oversikten over land i vedlegg B til protokollen. 
Canada er imidlertid ikke lenger part til protokol
len og har følgelig ingen utslippsforpliktelser i 
andre forpliktelsesperiode. 

Det ble også tatt inn en ny kolonne i vedlegg B 
til Kyotoprotokollen der partenes innmeldte 2020-
målsettinger under Cancun-avtalen er reflektert. 
Denne kolonnen innebærer ikke nye rettslige for
pliktelser under Kyotoprotokollen, og heller ingen 
endring i status for partenes innmeldte målsettin
ger under Cancun-avtalen. Denne kolonnen ble 
tatt inn for politisk synliggjøring av lands tidligere 
innmeldte målsettinger. For Norge sin del inne
bærer det en synliggjøring av at Norges forbe
holdne målsetting om å gå til 40 prosent, dersom 
det kan bidra til enighet om en ambisiøs global kli
maavtale der de store utslippslandene påtar seg 
konkrete utslippsforpliktelser i tråd med togra
dersmålet, ligger fast. 

Lengden pd perioden 

Lengden på forpliktelsesperioden var et tema for 
forhandlingene, og frem mot FNs klimakonfe
ranse i Doha var det forslag fra ulike parter om 
henholdsvis 5 og 8 år. Partsmøtet bestemte at 
andre forpliktelsesperiode skal vare i 8 år, fra 2013 
til 2020. Dette var viktig for de landene som var 
villige til å ta på seg nye utslippsforpliktelser 
under Kyotoprotokollen for å sikre at det ikke blir 
et opphold mellom andre forpliktelsesperiode og 
den nye klimaavtalen som skal gjelde fra 2020. 

Frivillig oppjustering av ambisjonsnivdet i løpet av en 
forpliktelsesperiode 

Det ble vedtatt en forenklet vedtagelses- og ikraft
tredelsesprosedyre i Kyotoprotokollen for skjer
ping av en parts utslippsforpliktelse der en part 
selv ønsker dette i løpet av en forpliktelsesperi
ode. Disse endringene fremgår av ny artikkel 3.1 
ter og 3.1 quater. Formålet med disse endringene 
er å gjøre det mulig for land individuelt og frivillig 
å oppjustere sine ambisjoner i løpet av en forplik
telsesperiode. Endringene innebærer at forslag 
fra en part om å skjerpe sin utslippsforpliktelse 
under protokollen vil bli vedtatt med mindre ¾ av 
partene til protokollen motsetter seg dette. Den 
vedtatte endringen skal sirkuleres til alle partene 
til protokollen, og vil tre i kraft 1. januar det påføl
gende året. Det er således ikke krav om etterføl-
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gende godkjenning fra de øvrige partene til proto
kollen for at slike endringer skal tre i kraft, og jus
tering av en parts utslippsforpliktelser under pro
tokollen kan dermed få virkning raskt Se nær
mere under punkt 4.2 for omtale av en politisk 
prosess som skal sikre at partene vurderer eget 
ambisjonsnivå under Kyotoprotokollen i 2014. 

Ny markedsmekanisme 

Kyotoprotokollen definerer tre mekanismer for 
fleksibel gjennomføring av utslippsforpliktelsene 
under protokollen. I Doha ble det vedtatt endrin
ger i Kyotoprotokollen som åpner for at partene 
med tallfestede utslippsforpliktelser under proto
kollen kan bruke kvoter fra en ny markedsmeka
nisme som skal etableres under FNs klimakon
vensjon, til oppfylling av forpliktelsene under Kyo
toprotokollen, jf. ny artikkel 3.12 bis og 3.12 ter. 

Den nye markedsmekanismen ble vedtatt på 
FNs klimakonferanse i Durban i 2011. I Doha ble 
det satt i gang et arbeidsprogram for å utarbeide 
regler og prosedyrer for den nye mekanismen. 
Dette arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet 
av 2013, med sikte på behandling og vedtak på 
FNs klimakonferanse i Warszawa i desember 
2013. Det er på imidlertid lite trolig at mekanis
men vil komme på plass allerede i 2013. Etter at 
reglene er vedtatt, vil det også kunne ta noe tid før 
den blir operativ. 

Norge har, i likhetmed EU, argumentert for at 
den nye mekanismen skal være på sektornivå, i 
motsetning til Den grønne utviklingsmekanismen 
under Kyotoprotokollen som er på prosjektnivå. 
En markedsmekanisme på sektornivå vil inne
bære at det kan godkjennes utslippsreduksjoner 
for en eller flere sektorer og/ eller delsektorer i et 
land, noe som vil kunne bidra til større samlede 
reduksjoner og sikre bedre kontroll med de totale 
utslippene. Mekanismen vil kunne inngå i den nye 
avtalen som skal fremforhandles under Klimakon
vensjonen innen 2015. Dersom denne mekanis
men kommer på plass før 2020, vil den også kunne 
benyttes til oppfyllelse av utslippsforpliktelsene 
under Kyotoprotokollen. 

Inkludering av en ny klimagass: nitrogentrif/uorid 
(NF3) 

Protokollens utslippsforpliktelser omfatter alle
rede de seks viktigste klimagassene, som frem
går av vedlegg A til Kyotoprotokollen: karbondi
oksid (CO0, metan (CH4), lystgass {NzO), 
hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner 
(PFK) og svovelheksafluorid (SF i0. I Doha ble 

det vedtatt å inkludere utslipp av nitrogentrifluo
rid (NFg). Denne gassen blir brukt som erstat
ning for PFK og SF 6 innen elektronikkindustrien, 
særlig i tilknytning til produksjon av LCD-skjer
mer, halvledere og i solcelleproduksjon. Inklude
ring av NF 3 er ikke forventet å ha noen vesentlige 
konsekvenser for Norges forpliktelse. Klima- og 
forurensningsdirektoratets vurdering er at det er 
lite sannsynlig at Norge per i dag har utslipp av 
NF 3, og at lite tilsier at vi vil få slike utslipp innen 
2020. Partene kan velge å bruke 1995 eller 2000 
som basisår for NF3, i stedet for 1990, jf. ny artik
kel 3.8 bis. 

Gassene under Kyotoprotokollen sees under 
ett og veies ved bruk av FNs klimapanels (IPCC) 
verdier for globalt oppvarmingspotensial. I andre 
forpliktelsesperiode vil det globale oppvarmings
potensial fastsettes ved bruk av verdiene fra 
IPCCs fjerde hovedrapport 

Sikkerhet for at det ikke skapes et stort nytt overskudd 
av kvoter I andre forpliktelsesperiode 

I første forpliktelsesperiode fikk noen land tildelt 
en utslippsmengde som langt oversteg deres 
reelle utslipp for perioden 2008-2012. Et vanskelig 
forhandlingstema i Kyoto-forhandlingene de siste 
syv årene har vært hva som burde skje med dette 
kvoteoverskuddet. Se nærmere under punkt 4.1 
for omtale av spørsmålet om overføring og bruk 
av kvoter fra første forpliktelsesperiode. 

For å sikre at vedtaket av nye utslippsforplik
telser i Doba ikke skal medføre et tilsvarende kvo
teoverskudd i andre forpliktelsesperiode, ble det 
vedtatt en ny bestemmelse i protokollen som i 
praksis innebærer en øvre grense for den enkelte 
parts tildelte utslippsmengde (assigned amount) i 
andre forpliktelsesperiode, jf. ny artikkel 3.7 ter. 

Den øvre grensen for tildelt utslippsmengde i 
andre forpliktelsesperiode tilsvarer gjennomsnit
tet av utslippsnivået de tre første årene i foregå
ende forpliktelsesperiode under protokollen, mul
tiplisert med lengden på den inneværende forplik
telsesperioden. Det innebærer at partene i praksis 
må slette tildelte kvoter dersom de i andre forplik
telsesperiode har fått tildelt kvoter utover gjen
nomsnittet av egne utslipp i årene 2008, 2009 og 
2010 multiplisert med åtte. En slik bestemmelse 
vil ikke ha betydning for Norges forpliktelse. EU 
erklærte at de vil gjennomføre bestemmelsen som 
fellesskap. Det er derfor forventet at endringen 
bare vil kunne få konsekvenser for Hviterussland, 
Ukraina og Kasakhstan. For disse landene er 
bestemmelsen forventet å innebære en skjerping i 
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forhold til de vedtatte utslippsforpliktelsene under 
Kyotoprotokollen. 

Konsekvensjusteringer I Kyotoprotokollen 

Det ble også vedtatt noen mindre konsekvensjus
teringer i Kyotoprotokollen, se vedtatte endringer 
i artikkel 3.8, artikkel 4.2 og artikkel 4.3. 

4 Beslutninger om gjennomføring av 
protokollen 

I tillegg til endringene i selve protokollteksten 
omfatter Partsmøtets vedtak om andre forpliktel
sesperiode også endringer i beslutninger foretatt 
av tidligere partsmøter om gjennomføring av pro
tokollen. Vedtaket omfatter også andre elementer 
som er nødvendige for å operasjonalisere forplik
telsesperioden 2013-2020. Partsmøtebeslutnin
gene om gjennomføring av protokollen har stor 
betydning for gjennomføring av protokollen, og 
for fullstendighetens skyld redegjøres det for 
disse elementene i punkt 4.1- 4.3. 

I vedlegg 1 og 2 til denne proposisjonen gjen
gis ikke hele beslutning 1/CMP.8: "Endring i Kyo
toprotokollen i henhold til protokollens artikkel 3 
nr. 9 (Doha-endringen)", bare vedtaket om og 
endringer i Kyotoprotokollen med vedlegg, samt 
den politiske forpliktelsen til å gjennomføre for
pliktelsene og annet ansvar i forhold til andre for
pliktelsesperiode fra 1. januar 2013. Det er rede
gjort for de øvrige elementene i beslutning 1/ 
CMP.8, som knytter seg til gjennomføring av Kyo
toprotokollen, i dette kapittelet Beslutning 1/ 
CMP.8 er tilgjengelig på nettsidene til FNs klima
konvensjon: http://unfccc.int/2860.php. 

4.1 Endringer i beslutninger knyttet til 
gjennomføring av protokollen 

De fleksible gjennomføringsmekanismene under 
protokollen: 

På FNs klimakonferanse i Doha besluttet Parts
møtet til Kyotoprotokollen nødvendige presiserin
ger og justeringer i de gjeldende retningslinjene 
for de fleksible mekanismene for å gjøre det klart 
at de fleksible mekanismene under Kyotoproto
kollen skal fungere som normalt fra 1. januar 
2013, og at parter med tallfestede utslippsforplik
telser skal ha tilgang til alle de fleksible mekanis
mene under Kyotoprotokollen fra dag en, så langt 
dette praktisk lar seg gjøre. 

Alle land som er parter til protokollen, og som 
står oppført i vedlegg B til protokollen vil kunne 
delta i prosjekter under Den grønne utviklingsme
kanismen og motta kvoter direkte fra registeret til 
Den grønne utviklingsmekanismen. Dette inklu
derer Japan, New Zealand og Russland som ikke 
vil ha nye tallfestede utslippsforpliktelser for peri
oden 2013-2020. Kun parter som har tallfestede 
utslippsforpliktelser i andre forpliktelsesperiode 
vil imidlertid kunne delta i utslippshandel (det vil 
si handel med godkjente Kyoto-kvoter) og pro
sjekter under Felles gjennomføring GI). 

I de første årene vil det bare være mottak av 
kvoter fra registeret til Den grønne utviklingsme
kanismen og handel med slike kvoter som vil 
være aktuelt for partene med tallfestede utslipps
forpliktelser i andre forpliktelsesperiode, da det vil 
kunne ta flere år før landene får utdelt sin tildelte 
kvotemengde under Kyotoprotokollen (MUer). 
Dette skyldes tiden det vil ta før partene kan ta i 
bruk oppdaterte retningslinjer for rapportering 
slik Partsmøtet til Kyotoprotokollen besluttet på 
FNs klimakonferanse i Durban, herunder nye rap
porteriogsformat som er under utvikling. Imple
mentering av nye retningslinjer er nødvendig for å 
kunne få tildelt utslippsmengde på riktig grunn
lag. Det vil imidlertid være mulig å gjøre ganske 
sikre beregninger av forventet tildelt utslipps
mengde for Norge. Norge bruker i dag metoder 
for beregning av utslipp som ligger veldig nær de 
nye retningslinjene som Partsmøtet har besluttet 
å bruke. Det er derfor ikke forventet at det vil 
være et stort avvik mellom de beregningene som 
fremgår under punkt 5.3, og den endelige 
utslippsmengden Norge vil få tildelt i midten av 
2016. Partene skal imidlertid se nærmere på om 
det er mulig å fremskynde utstedelsen av kvoter 
fra Felles gjennomføring Ul) mellom parter med 
tallfestede utslippsforpliktelser. 

Finansiering av klimatilpasning I utviklingsland 

Partsmøtet til Kyotoprotokollen har tidligere 
besluttet at 2 prosent av kvotene fra Den grønne 
utviklingsmekanismen skal selges til inntekt for 
Tilpasningsfondet under Kyotoprotokollen, og 
således gå til finansiering av klimatilpasning i utvi
klingsland. 

I Doha besluttet Partsmøtet til Kyotoprotokol
len at tilsvarende bidrag til T ilpasningsfondet skal 
komme fra de to andre fleksible mekanismene 
under Kyotoprotokollen. Dette var en viktig del av 
det politiske kompromisset. 
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Overføring og bruk av kvoter fra første 
forpliktelsesperiode 

Et krevende spørsmål i forhandlingene har vært 
hvordan en skulle håndtere det store overskuddet 
av såkalte MUer som ble etablert i første forplik
tingsperiode under Kyotoprotokollen, jf. også 3.2. 
Problemstillingen knyttet seg til det store antall 
kvoter noen land fikk tildelt i første forpliktelses
periode, og som langt overstiger deres reelle 
utslipp i perioden. Før FNs klimakonferanse i 
Doha var utgangspunktet at partene til protokol
len fritt kunne overføre MUene fra en forpliktel
sesperiode til den neste. I teorien ville dette kvote
overskuddet kunne nulle ut virkningen av nye 
utslippsforpliktelser under protokollen. Begrens
ning i retten til å overføre dette kvoteoverskuddet 
fra første til andre forpliktelsesperiode har derfor 
vært et av de viktigste spørsmålene i forhandlin
gene. 

På FNs klimakonferanse i Doha ble Partsmø
tet til Kyotoprotokollen enige om nye retningslin
jer for overføring og bruk av MUer. Alle parter 
med utslippsforpliktelser skal etablere en ny 
konto i sitt nasjonale register ( «Previous period 
surplus reserve»). Dersom en part med en 
utslippsforpliktelse i andre periode ønsker å over
føre MU er fra første til andre forpliktelsesperiode 
skal disse kvotene settes inn på denne kontoen. 
Det er ikke satt noen kvantitative begrensninger 
for overføring av kvoter til denne kontoen. De 
overførte kvotene vil ikke flyte fritt ut i kvotemar
kedet, slik utgangspunktet var før FNs klimakon
feranse i Doha. De overførte kvotene som er satt 
på et lands egen konto kan brukes til oppfyllelse 
av egne utslippsforpliktelser i andre forpliktelses
periode. I tillegg besluttet Partsmøtet til Kyoto
protokollen av hvert land kan kjøpe en begrenset 
mengde overførte kvoter fra andre lands konto, 
tilsvarende inntil 2 prosent av landets opprinne
lige kvotemengde for perioden 2008-2012. I tillegg 
til Norge, erklærte imidlertid Australia, EU, 
Japan, Liechtenstein, Monaco og Sveits at de ikke 
har til hensikt å kjøpe MUer overført fra første 
forpliktelsesperiode. 

Allerede på det første Partsmøtet til Kyotopro
tokollen ble det satt en kvantitativ begrensning på 
overføring av kvoter fra de to prosjektbaserte 
mekanismene (Den grønne utviklingsmekanis
men og Felles gjennomføring). I Doha ble det 
ikke gjort endringer i overføringsadgangen for 
kvoter fra de prosjektbaserte mekanismene. Dette 
innebærer at det kan overføres kvoter fra hver av 
de to prosjektbaserte mekanismene tilsvarende 
2,5 prosent av et lands tildelte utslippsmengde for 

foregående forpliktelsesperiode. For Norge inne
bærer dette en mulighet til å overføre ca 6 millio
ner kvoter fra Den grønne utviklingsmekanismen, 
og omtrent 6 millioner kvoter fra Felles gjennom
føring fra første til andre forpliktelsesperiode. De 
fleste utviklingsland og fremvoksende økonomier 
ønsket ytterligere begrensninger for overføring 
av kvoter også fra de prosjektbaserte mekanis
mene, men dette fikk de ikke gjennomslag for. 

Konsekvensjusteringer i relevante beslutninger 

Som følge av beslutningen om en ny forpliktelses
periode under Kyotoprotokollen og endringer i 
retningslinjene for gjennomføring av Kyotoproto
kollen vil det være nødvendig med konsekvensjus
teringer i settet av partsmøtebeslutninger under 
protokollen som knytter seg til gjennomføring av 
Kyotoprotokollen. Eksempelvis vil referanser til 
"første forpliktelsesperiode" i eksisterende beslut
ningssett under protokollen måtte erstattes med 
referanser til "andre forpliktelsesperiode", og hen
visninger til artikkel 3.1 jf. artikkel 3.7 (utslipps
forpliktelsen for første forpliktelsesperiode) vil 
måtte endres til artikkel 3.1 bis og artikkel 3.7 bis 
(utslippsforpliktelsen for andre forpliktelsesperi
ode). Det er etablert en egen prosess i en av de 
faste underkomiteene til FNs Klimakonvensjon og 
Kyotoprotokollen som skal forberede utkast til 
reviderte beslutningstekster. Nødvendig oppdate
ringer skal besluttes på FNs klimakonferanse i 
2013. 

I Doha fattet Partsmøtet til Kyotoprotokollen 
en beslutning om tidspunkt for og innholdet i par
tenes rapportering som grunnlag for beregning av 
tildelt utslippsmengde i tråd med utslippsforplik
telsen for land, samt nødvendige justeringer og 
presiseringer i retningslinjene for de fleksible 
mekanismene. 

Endringer f retningslinjene for gjennomføring av 
Kyotoprotokollen som ble besluttet på FNs 
klimakonferanse i Durban, Sør-Afrika, i 2011 

På FNs klimakonferanse i Durban i desember 
2011 ble Partsmøtet til Kyotoprotokollen i hoved
sak enige om hvilke endringer i retningslinjene 
for gjennomføring av Kyotoprotokollen som skal 
gjelde for andre forpliktelsesperiode, også omtalt i 
Meld. St 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk. 

Det ble vedtatt nye retningslinjer for rapporte
ring og enkelte metodeendringer. Metodeendrin
gene vil føre til endringer i 1990-utslippet, som 
skal ligge til grunn for beregning av Norges for
pliktelse i andre forpliktelsesperiode. Dette hen-
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ger bl.a. sammen med endringer i de vektene som 
brukes for å regne om de ulike gassene under 
Kyotoprotokollen til en felles enhet. Gassene vek
tes ved bruk av FNs k1imapanels (IPCC) verdier 
for globalt oppvarmingspotensial (GWP). I andre 
forpliktelsesperiode vil verdiene fra IPCCs fjerde 
hovedrapport brukes. Effekten av de nye GWP
verdiene på de nåværende beregningene av de 
norske 1990-utslippene er at de blir ca. 2,4 prosent 
høyere. Endringer i GWP-verdiene gjør at tiltak 
som har redusert utslippene av metan (deponifor
bud) og PFK (aluminiumsproduksjon) vil få en 
større vekt, mens tiltak som har redusert utslip
pene av N 20 (innen produksjon av mineralgjød
sel) og SF6 (nedleggelse av magnesiumproduk
sjon) vil få mindre vekt enn tidligere. Med dagens 
kunnskap vil de nye GWP verdiene gjøre at 
utslippsøkningen fra 1990 til 2020 anslås ca. 1 pro
sent lavere enn økningen som presenteres i frem
skrivingene for Norge under punkt 5.1. Økningen 
fra 2011 til 2020 blir marginalt lavere (0,1 pro
sent). Det forventes at metodeendringene som 
kan følge de nye retningslinjene for rapportering 
ikke vil ha stor betydning for Norge siden vi alle
rede i stor grad benytter metoder som ligger 
svært nær de nye kravene. 

På FNs klimakonferanse i Durban i 2011 ble 
det fastsatt endringer i reglene for arealbruk og 
arealbruksendringer for fremtidige forpliktelses
perioder, i henhold til Kyotoprotokollens artikkel 
3.3 og 3.4. Reglene for skogforvaltning under 
artikkel 3.4 bygger på prinsippene fra første for
pliktelsesperiode, men med viktige endringer. 
Inkludering av effekter som følge av aktiviteten 
skogforvaltning er gjort obligatorisk i det nye 
regelverket Nettoopptaket fra aktiviteten skogfor
valtning skal beregnes i forhold til et selvvalgt 
referansenivå. Norge har valgt 1990 som referan
senivå. Av dette opptaket kan landene få godskre
vet et opptak av CO2 opp til et tak på 3,5 prosent 
relatert til landets utslipp i 1990, når bidrag fra 
eventuelle felles gjennomføringsprosjekter under 
Kyotoprotokollen innen skogforvaltning også er 
inkludert I første forpliktelsesperiode er det et til
svarende tak på 3 prosent, men uten at bidrag fra 
Felles gjennomføring er inkludert. Dette betyr at 
Norge kan godskrive 1,75 millioner tonn CO2-

ekvivalenter årlig fra skogskjøtsel fra og med 
2013, mot 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
årlig i inneværende Kyoto-periode. 

I første forpliktelsesperiode under Kyotoproto
kollen rapporteres karbon i avvirket skog som fri
gjort ved avvirkningstidspunktet, uten åta hensyn 
til hva trevirket vil bli brukt til eller produktets 
levetid. Det nye regelverket for skogskjøtsel 

(artikkel 3.4) åpner for at en i større grad skal 
kunne regnskapsføre utslippet ved det faktiske 
utsUppstidspunktet, det vil si når karbonet frigjøres 
til atmosfæren. Dette vil slå positivt ut for tre som 
byggemateriale, hvor karbonet blir lagret gjen
nom produktets levetid. Endringene i karbonlage
ret i treprodukter skal regnskapsføres i det landet 
hvor avvirkningen skjer, mens endringer i karbon
lageret fra importerte produkter ikke skal inngå i 
importlandets regnskap. Det ble også vedtatt nye 
regler for hvordan utslipp fra større naturforstyr
relser (skogbranner, stormer, insektangrep etc.) 
skal håndteres i tilknytning til det nasjonale klima
gassregnskapet for skog. 

Regnskapet for opptak og utslipp knyttet til 
endringer i arealbruk (artikkel 3.3) blir ikke 
berørt av regelendringene. 

4.2 Politisk enighet om å vurdere 
ambisjonsnivået under 
Kyotoprotokollen i 2014 

Et av de mest krevende spørsmålene i forhandlin
gene om en ny forpliktelsesperiode under Kyoto
protokollen var ambisjonsnivået for andre forplik
telsesperiode. Partsmøtet i Doha etablerte en poli
tisk prosess hvor landene med tallfestede utslipps
forpliktelser i andre forpliktelsesperiode skal vur
dere opptrapping av sine utslippsforpliktelser 
under Kyotoprotokollen senest i 2014, og rappor
tere om mulighetene for dette og sine intensjoner 
om økte ambisjoner innen 30. april 2014. 

For å sikre at dette blir vurdert på politisk nivå 
ble det avtalt en rundebordkonferanse på 
ministernivå i mai/juni 2014. På dette ministermø
tet skal det utarbeides en rapport som skal vurde
res på Partsmøtet til Kyotoprotokollen i 2014. I 
informasjonen som partene skal sende inn innen 
30. april 2014 skal partene også informere om sin 
måloppnåelse under andre forpliktelsesperiode så 
langt, samt sende inn oppdaterte utslippsfrem
skrivninger for perioden frem til 2020. 

Avtalen om å diskutere økte ambisjoner under 
Kyotoprotokollen på politisk nivå i 2014 må sees i 
sammenheng med parallelle prosesser under Kli
makonvensjonen og andre høynivåmøter som 
også setter fokus på økte ambisjoner for utslipp
skutt fram mot 2020. På FNs klimakonferanse i 
Doha var det enighet om viktigheten av engasje
ment på høyt politisk nivå i oppfølgingen av arbei
det under "Durban-plattformen" med den nye kli
maavtalen under Klimakonvensjonen som etter 
planen skal vedtas i 2015, og arbeidsprogrammet 
for økte ambisjoner frem mot 2020. FNs General
sekretær erklærte i Doha at han vil kalle sammen 
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verdens ledere for et høynivåmøte i 2014, for å 
bidra til å mobilisere politisk vilje fram mot 2015. 
Videre ventes arbeidet med FNs klimapanels 
femte hovedrapport avsluttet i 2014. 

4.3 Politisk enighet om å starte fra dag en 

Det vil ta tid før en ny forpliktelsesperiode under 
Kyotoprotokollen blir folkerettslig bindende. En 
ny forpliktelsesperiode trer først i kraft 90 dager 
etter at¾ av partene, det vil si 144 parter, har gitt 
etterfølgende godkjenning til de vedtatte endrin
gene i Kyotoprotokollen med vedlegg, jf. punkt 
3.1. I teorien innebærer dette at endringene i Kyo
toprotokollen med vedlegg vil kunne tre i kraft 
uten at de andre landene med vedtatte tallfestede 
utslippsforpliktelser for andre forpliktelsesperiode 
har gitt sin etterfølgende godkjenning. EU er i 
gang med sine interne prosesser, og er tydelig på 
at slik godkjenning må følges opp så raskt som 
mulig. 

Det som er ren beslutningstekst om gjennom
føring av protokollen, og som ikke innebærer end
ringer i Kyotoprotokollen selv eller vedlegg A 
eller B til protokollen, vil imidlertid gjelde fra dag 
en. 

Det var stor uenighet om hvordan partene 
best skulle sikre en smidig overgang mellom før
ste og andre forpliktelsesperiode. Ulike tilnær
minger for å sikre at andre forpliktelsesperiode 
skulle starte 1. januar 2013 har vært diskutert i 
forhandlingene, og Norges holdning har lenge 
vært at vi må søke å finne praktiske løsninger 
innenfor rammen av Kyotoprotokollen, og våre 
konstitusjonelle rammer. 

Løsningen på FNs klimakonferanse i Doha var 
politisk enighet om at en ny forpliktelsesperiode i 
praksis skal iverksettes fra 1. januar 2013. Det vil 
si at partene, innenfor sine nasjonale rammer og 
krav til prosedyrer, skal starte gjennomføringen 
av andre forpliktelsesperiode fra dag en i påvente 
av ikrafttredelse. Partene tok høyde for nødven
dige nasjonale prosedyrer, og den politiske avta
len om å starte fra dag en innebærer ingen rettslig 
forpliktelse for Norge. Når det gjelder selve 
utslippsforpliktelsen vil det endelige oppgjøret 
først skje i slutten av perioden. Utslippsforpliktel
sen for perioden 2013-2020 blir først folkerettslig 
bindende fra ikrafttredelse, men når forpliktelsen 
trer i kraft vil partene være forpliktet til å gjøre 
opp for "utslippsbudsjettet'' for hele den definerte 
perioden, det vil si fra 1. januar 2013 til 31. desem
ber 2020. Det var derfor avgjørende for partene at 
de kan starte oppfyllelsen før utslippsforpliktelsen 

for perioden 2013-2020 blir folkerettslig bindende, 
slik at oppfyllelsestiden ikke blir for kort. 

Det blir svært viktig for tilliten i FN-forhandlin
gene at partene følger opp denne politiske viljeser
klæringen. 

Partsmøtet til Kyotoprotokollen oppfordret 
videre alle til å behandle etterfølgende godkjen
ning av de vedtatte endringene i Kyotoprotokollen 
med vedlegg som en hastesak. Det er svært viktig 
at alle partene til protokollen følger opp denne 
delen av avtalen for å sikre at andre forpliktelses
periode trer i kraft så snart som mulig. 

S Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

En ny forpliktelsesperiode under Kyotoprotokol
len innebærer i stor grad videreføring av et eta
blert system, som er godt integrert i norsk klima
politikk. Gjennomføring av nye utslippsforpliktel
ser for Norge vil ha konsekvenser av økonomisk 
og administrativ karakter. Kostnadene for Norge 
består dels av kostnader ved tiltak for å redusere 
utslippene nasjonalt, og dels i betalingen for netto 
kjøp av kvoter fra utlandet gjennom internasjonal 
kvotehandel og prosjektbasert samarbeid. 

I Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk 
ble det varslet en rekke nye virkemidler, blant 
annet et nytt klimateknologifond, at petroleums
sektoren må betale en høyere pris for utslipp av kli
magasser, en aktiv skogpolitikk, en økt satsing på 
kollektivtransport og skjerpede utslippskrav for 
biler. De foreslåtte tiltakene i klimameldingen inne
bærer en sterkere klimasatsing på flere områder. 
Det er ikke mulig på sikkert grunnlag å anslå 
effekten av denne satsingen frem mot 2020. Det er 
for eksempel usikkert når, hvor sterkt og i hvilken 
sektor økt innsats på forskning og teknologiutvik
ling vil gi resultater i form av reduserte utslipp. 

For en fullstendig gjennomgang av norsk 
klimapolitikk og nasjonale virkemidler og tiltak 
vises det til Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klima
politikk. Norge vil være en stor kjøper av kvoter 
også for perioden 2013-2020 som supplement til 
nasjonale tiltak. 

Det forventes ikke vesentlige endringer i 
administrative kostnader knyttet til deltagelse i 
Kyotoprotokollen ved overgangen fra den første 
til den andre forpliktelsesperioden. 

5.1 Referansebane 

Ifølge utslippsregnskapet som ble presentert i mai 
2013 var norske utslipp av klimagasser 50,4 mill. 
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tonn CO2 ekvivalenter i 1990 og 52,9 mill. tonn i 
2012. De sist oppdaterte fremskrivningene av nor
ske utslipp fremgår av Meld. St. 12 (2012-2013) 
Perspektivmeldingen 2013. Fremskrivningene er 
basert på vedtatt politikk. De gir derfor anslag for 
utslippene ved en viderefø ring av dagens virke
middelbruk. Framskrivningene er dermed ikke 
en beskrivelse av regjeringens mål og fanger ikke 
opp effekter av endret bruk av virkemidler fram
over. I perspektivmeldingen anslås norske utslipp 
i 2020 å ligge på 54,5 millioner tonn CO2-ekviva
lenter når GWP-verdier fra IPCCs andre hoved
rapport brukes. I klimameldingen ble det varslet 
en rekke nye tiltak for å redusere de nasjonale 
utslippene av klimagasser. Effekten av disse tilta
kene er ikke innarbeidet i disse anslagene, men vil 
komme i tillegg fordi framskrivingene av utslipp 
kun inkluderer effekten av vedtatte virkemidler 
og tiltak. 

I utslippsregnskapet og fremskrivningene er 
verdiene fra FNs klimapanel sin andre hovedrap
port benyttet, mens en i andre forpliktelsesperi
ode under Kyotoprotokollen vil benytte de oppda
terte verdiene fra FNs klimapanels fjerde hoved
rapport Dersom de nye GWP-verdiene fra IPCCs 
fjerde hovedrapport brukes blir utslippene i 1990 
beregnet til 51,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, 
og utslippene i 2020 55,3 millioner tonn COz-ekvi
valenter. 

Norge har innført et bredt sett av virkemidler 
for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser. På 
usikkert grunnlag kan de årlige norske utslippene 
i 2010 anslås å ligge 11 - 14 millioner tonn, eller 
vel 20 prosent, lavere enn de ville ha vært uten vår 
nasjonale klimapolitikk. Effekten av virkemidler 
kommer også til uttrykk ved at utslipp per produ
sert enhet (karbonintensitet) i norsk økonomi har 
falt med om lag 40 prosent de siste 20 år når olje
sektoren er inkludert I fastlandsøkonomien er 
utslippsintensiteten halvert i samme tidsrom. Kli
matiltak som er gjennomført siden 2007 kan på 
usikkert grunnlag anslås til å redusere de årlige 
utslippene i Norge med opp mot 5 millioner tonn i 
2020. I tillegg bidrar Norge til utslippsreduksjoner 
i utviklingsland og framvoksende økonomier, 
blant annet ved kjøp av klimakvoter gjennom Den 
grønne utviklingsmekanismen (CDM). 

For en nærmere redegjørelse av forventet for
deling av norske utslipp, og faktorer som påvirker 
utslippsutviklingen vises det til Perspektivmeldin
gen 2013. 

5.2 Internasjonal kvotepris og faktorer 
som kan innvirke på denne 

Som tidligere presentert i Meld. St. 21 (2011-
2012) Norsk klimapolitikk ble det allerede på FNs 
klimakonferanse i Durban i 2011, som del av en 
samlet pakke, politisk enighet om å etablere en ny 
forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen fra 
2013. Endelig vedtak om dette ble fattet på FNs 
klimakonferanse i Doha i desember 2012. 

Stortinget har gitt en fullmakt på 1 milliard 
kroner til å inngå avtaler om kjøp av kvoter som 
først blir generert og levert i perioden etter 2012. 
Ved utgangen av april 2013 er om lag 380 mill. kro
ner av fullmakten benyttet. Kjøpsstrategi for 
andre forpliktelsesperiode fremgår av Meld. St. 2 
(2012-2013) Revidert nasjonalbudsjett 2013. 

Prosjekter som allerede er FN-godkjente vil 
kunne generere et betydelig antall kvoter. FNs kli
masekretariat anslår at det fram til 2020 vil kunne 
utstedes opp til 7 500 millioner kvoter (hver tilsva
rende ett tonn COz-ekvivalenter) bare fra de pro
sjektene som er godkjent før april 2012 under Den 
grønne utviklingsmekanismen. I tillegg kommer 
potensialet under Felles gjennomføring. Det for
ventes derfor at eksisterende prosjekter vil kunne 
gi tilstrekkelig med kvoter for å kunne dekke 
etterspørselen frem mot 2020. De lave prisene, 
som for mange prosjekter ikke engang dekker 
kostnadene ved å kontrollere at prosjektet er gjen
nomført som forutsatt, gjør at det er usikkert hvor 
mange kvoter som faktisk vil bli utstedt fra Den 
grønne utviklingsmekanismen og Felles gjennom
føring 01) for tidsrommet til og med 2020. Lave 
kvotepriser må ses i sammenheng med kombina
sjonen av et stort antall godkjente kvoter og lav 
etterspørsel som følge av redusert økonomisk 
aktivitet i Europa. EU har stått for størstedelen av 
etterspørselen etter kvoter fra CDM- og JI-pro
sjekter frem til nå. EUs medlemsland vil også stå 
for størstedelen av utslippene som omfattes av 
andre forpliktelsesperiode, og vil dermed fremde
les kunne være den viktigste gruppen av land som 
etterspør kvoter fra de fleksible mekanismene 
under Kyotoprotokollen. 

Flere kommersielle aktører, herunder kraftsel
skaper, industriselskaper og investeringsbanker, 
samt institusjoner, som bl.a. Verdensbanken, job
ber med å etablere nye prosjekter innenfor CDM
rammeverket. Fortsatt lave priser kan imidlertid 
gjøre det vanskelig å realisere nye prosjekter i 
dette markedet. 
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5.3 Økonomiske konsekvenser 

Kostnadene for Norge og virkningene for norske 
bedrifter og arbeidsplasser som følge av en ny 
utslippsforpliktelse for Norge under Kyotoproto
kollen, vil være avhengig av nasjonale utslipp og 
hvilke virkemidler og tiltak som gjennomføres. 

Norge vil etter Kyotoprotokollen være forplik
tet til å sørge for at de totale klimagassutslippene i 
perioden i gjennomsnitt er 16 prosent lavere enn 
Norges utslipp i 1990. 

Med nye GWPer og nåværende estimat av 
1990-utslipp blir grunnlaget for tildeling 51,6 milli
oner tonn CO2-ekvivalenter. Utslippsforpliktelsen 
på 84 prosent vil i så fall innebære at Norge får til
delt 43,3 millioner kvoter årlig og totalt 346 millio
ner kvoter for perioden 2013-2020. Utslippene i 
samme periode kan med utgangspunkt i Perspek
tivmeldingen 2013 anslås til rundt 440-450 millio
ner tonn CO2-ekvivalenter. Basert på de tekniske 
fremskrivningene i Perspektivmeldingen 2013 
innebærer dette at Norge i gjennomsnitt årlig må 
redusere utslippene med rundt 12-13 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i forhold til anslått utslipp i 
perioden 2013-2020. Disse tallene vil kunne juste
res som følge av de nye retningslinjene for rappor
tering og metodiske endringer og eventuelle 
andre endringer. 

Kyotoprotokollen åpner for at partene innen
for noen nærmere bestemte rammer kan bokføre 
økt opptak i skog, i forhold til 1990-nivået, som 
følge av skogforvaltning og arealbruk (artikkel 
3.4). Norge vil i andre forpliktelsesperiode kunne 
godskrive utslippsreduksjoner under artikkel 3.4 
tilsvarende 3,5 prosent av de samlede utslippene 
av klimagasser i 1990. Den reelle økningen i opp
taket er forventet å være langt høyere. Utslipp og 
opptak av klimagasser som skyldes arealbruks
endringer etter 1990 (artikkel 3.3) godskrives i sin 
helhet Det er usikkert om dette bidraget vil være 
netto opptak eller netto utslipp. Når kreditering av 
opptak i skog tas med anslås det at Norge må 
redusere utslippene med 10-11 millioner tonn CO2 
ekvivalenter i gjennomsnitt per år. Anslaget er 
beheftet med betydelig usikkerhet 

Kvoteprisen er en stor usikkerhetsfaktor. Den 
lå lenge på rundt 100 kr/tonn og har vært over 
200. Kvoteprisene er for tiden lave, og prisen på 
kvoter fra Den grønne utviklingsmekanismen lig
ger i dag på mellom 0,3 og 0,4 euro. Prisfallet vi 
har sett det siste året skyldes blant annet at eksis
terende prosjekter under Den grønne utviklings
mekanismen antas å kunne levere langt flere kvo
ter enn etterspørselen de kommende årene. End
ringer i etterspørselen vil endre prisen. Kostnader 

knyttet til kvotekjøp vil bero på den til enhver tid 
gjeldende markedsprisen, og den strategien 
Norge følger for kvotekjøp, jf. Meld. St 2 (2012-
2013) Revidert nasjonalbudsjett 2013. 

Det europeiske systemet for handel med 
utslippskvoter åpner for at norske bedrifter kan 
bruke kreditter fra de prosjektbaserte mekanis
mene under Kyotoprotokollen til oppgjør for sine 
utslipp i perioden 2013-2020. EUs reviderte kvote
direktiv for perioden 2013-2020 begrenser bruken 
av kvoter fra de prosjektbaserte mekanismene 
under Kyotoprotokollen vesentlig både kvantita
tivt og kvalitativt, se nærmere Prop. 77 S (2011-
2012) Samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 
direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ord
ningen for handel med utslippskvoter for klima
gasser i Fellesskapet (revidert kvotedirektiv). Det 
er ikke mulig å anslå hvor mange FN-kvoter 
bedriftene vil levere til oppgjør hvert år i perioden 
2013-2020. Disse kvotene vil den norske staten 
kunne bruke til oppgjør for utslippsforpliktelsen 
for perioden 2013-2020. 

I første Kyotoperiode har det vært en kobling 
mellom EUs kvotesystem og Kyotoprotokollen. 
Om det blir en slik kobling i andre forpliktelsespe
riode, og hvordan den i så fall utformes, er frem
deles uavklart. En kobling vil kunne ha betydning 
for hvordan Norge oppfyller sin utslippsforplik
telse, det vil si hvor mange Kyotokvoter som skaf
fes til veie gjennom EUs kvotesystem og hvor 
mange staten må kjøpe. Norge ønsker at det skal 
være en slik kobling, og mener at det vil være 
positivt for utviklingen av mer globale og sam
menknyttede karbonmarkeder. Spørsmålet har 
også betydning for kobling av EUs kvotesystem 
mot kvotesystemer i eksempelvis Sveits og Aust
ralia. Det kan imidlertid ta tid før dette spørsmålet 
er avklart 

Hvorvidt EUs kvotesystem er koblet sammen 
med Kyotoprotokollen eller ikke, forventes ikke å 
ha direkte konsekvenser for de kvotepliktige virk
somhetene, jf. Prop. 77 S (2011-2012) Samtykke 
til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/ 
EF for å forbedre og utvide ordningen for handel 
med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet 
(revidert kvotedirektiv) kapittel 2. 

I Doha ble man også enige om at 2 prosent av 
MUene som for første gang overføres mellom 
land skal selges til inntekt for Tilpasningsfondet, 
samt 2 prosent av kvotene som blir utstedt ved fel
les gjennomføring 01). Det er usikkert når og 
hvordan denne bestemmelsen blir gjennomført. 
Disse kvotene vil neppe bli utstedt før i 2016, og 
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det er ikke sikkert at de vil bli overført mellom 
land før landene gjør opp sine forpliktelser i 2023. 
Videre vil det i utgangspunktet kun være stater 
som kan bruke slike kvoter, og det er dermed 
usikkert hvor stor etterspørselen etter slike kvo
ter blir, og hva prisen på disse blir. 

5.4 Administrative konsekvenser 

Det forventes ikke vesentlige endringer i adminis
trative kostnader knyttet til deltagelse i Kyotopro
tokollen ved overgangen fra den første til den 
andre forpliktelsesperioden. Administrative kon
sekvenser vil primært være knyttet til å opprett
holde nasjonale systemer for utslippsregnskap og 
kvoteregister, og statens kjøpsprogram. 

Kyotoprotokollen forplikter Norge til å eta
blere og opprettholde nasjonale systemer for 
utslippsregnskap og kvoteregister, og protokollen 
stiller også utvidede krav til rapportering i forhold 
til den rapporteringen som følger av Klimakon
vensjonen. Registeret er etablert og administreres 
av Klima- og forurensningsdirektoratet Utslipps
regnskapet utarbeides i fellesskap av Klima- og 
forurensningsdirektoratet og Statistisk Sentral
byrå, og rapporteres til FNs Klimakonvensjon av 
Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og 
forurensningsdirektoratet er også kontaktpunkt 

Vi HARALD, Norges Konge, 

for Den grønne utviklingsmekanismen og Felles 
gjennomføring. Dette arbeidet, herunder arbeid 
med utslippsregnskap, kvoteregister og rapporte
ring er i dag godt integrert i Klima- og forurens
ningsdirektoratets løpende arbeid. Norge legger 
opp til å ha felles registerløsning med EU, og det 
vil her måtte ses på nødvendige endringer som 
følger av nye retningslinjer for overføring av kvo
ter, herunder etablering av en ny konto for over
førte kvoter i det enkelte lands nasjonale register. 

Statens kjøpsprogram administreres av 
Finansdepartementet, jf. Meld. St. 2 (2012-2013) 
Revidert nasjonalbudsjett 2013. 

Miljøverndepartementet tilrår at endringene i 
Kyotoprotokollen av 8. desember 2012 godkjen
nes, herunder fastsettelse av nye utslippsforplik
telser for perioden 2013-2020. Utenriksdeparte
mentet slutter seg til dette. 

Utenriksdepartementet 

tilrår: 

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stor
tinget om samtykke til godkjennelse av endringer 
av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 
11. desember 1997. 

stadfester: 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 
2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om samtykke til godkjennelse av endringer 
av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen 

av 11. desember 1997 

I 

Stor tinget samtykker i godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 
11. desember 1997. 
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Vedlegg 1 

Amendment to the Kyoto Protocol pursuant to its Article 3, 
paragraph 9 (the Doha Amendment) 

Beslutning 1 /CMP.8 

The Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol, 

Recalling Article 3, paragraph 9, Article 20, 
paragraph 2, and Article 21, paragraph 7, of the 
Kyoto Protocol, 

Recalling also decisions 1/CMP.1 and 1/ 
CMP.7, 

Recalling further decision l/CP.17, 
Emphasizing the rote of the Kyoto Protocol in 

the mitigation efforts by Parties included in 
Annexl, 

Welcoming the decision bya num ber of Parties 
included in Annex I to inscribe quantified emis
sion limit.ation and reduction commitments for the 
second commitment period in the third column of 
AnnexB, 

Recognizing the urgent need for Parties to 
deposit their instruments of acceptance without 
delay in order to ensure the prompt entry into 
force of the amendment to the Kyoto Protocol 
contained in annex I to this decision, 

Desiring to facilitate the broad participation of 
Parties included in Annex I in the second commit
ment period, 

Recognizing also the need for continued 
smooth implementation of the Kyoto Protocol, 
including its mechanisrns under Articles 6, 12 and 
17, pending the entry into force of the amendment 
for the second commitrnent period, 

Taking note of the declarations set out in 
annex Il to this decision, 

Taking note also of decision l/CP.18, 
Nating the importance of the work under the 

Ad Hoc Working Group on the Durban Platform 
for Enhanced Action to adopt a protocol, another 
legal instrument or an agreed outcome with legal 
force as soon as possible hut no later than 2015, to 
come into effect and be implemented from 2020, 
as well as the workplan on enhancing mitigation 
ambition with a view to ensuring the highest pos
sible mitigation efforts by all Parties, pursuant to 
decision l/CP.17, 

I. 

l. Adopts, in accordance with Articles 20 and 21 
of the Kyoto Protocol, the amendment set 
out in annex I to this decision; 

2. Requests the secretariat to communicate the 
adopted amendment to the Depositary for 
circulation to all Parties for acceptance, in 
accordance with Articles 20 and 21 of the 
Kyoto Protocol; 

3. Calls on all Parties to deposit as soon as pos
sible with the Depositary their instruments 
of acceptance in respect of the amendment 
pursuant to Article 20 of the Kyoto Protocol 
with a view to expedite its entry into force; 

4. Reaffirms that the second commitment 
period will begin on 1 January 2013 and deci
des that it will end on 31 December 2020; 

li. 

5. Recognizes that Parties may provisionally 
apply the amendment pending its entry into 
force in accordance with Articles 20 and 21 of 
the Kyoto Protocol, and decides that Parties 
will provide notification of any such provisio
nal application to the Depositary; 

6. Decides also that Parties that do not provisio
nally apply the amendment under paragraph 
will implement their commitments and other 
responsibilities in relation to the second 
commitment period, in a manner consistent 
with their national legislation or domestic 
processes, as of 1 January 2013 and pending 
the entry into force of the amendment in 
accordance with Articles 20 and 21 of the 
Kyoto Protocol; 

( ... ) 
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Annex I: 

Doha amendment to the Kyoto Protocol 

Artic/e 1 .- Amendment 

A. Annex B to the Kyoto Protocol 

The following table shall replace the table in Annex B to the Protocol: 

1 2 3 4 5 6 

Quantified 
Quantified Quantified emission 

emission emission limitation or 
limitation or limitation or reduction Pledges for the 

reduction reduction commitment reduction of 
commitrnent commitrnent (2013-2020) greenhouse gas 
(2008--2012) (2013-2020) (expressed as emissions by 

{percentage of {percentage of percentage of 2020 (percen-
base year or base year or Reference reference tage of refe-

Party period) period) year1 year)1 rence year)2 

-5 to-15% 
Australia 108 99.5 2000 98 or-25%3 

Austria 92 804 NA NA 

Belarus5* 88 1990 NA -8% 

Belgium 92 804 NA NA 

Bulgaria* 92 804 NA NA 

Croatia* 95 806 NA NA -20%/-30%7 

Cyprus 804 NA NA 

Czech Republic* 92 804 NA NA 

Denmark 92 804 NA NA 

Estonia* 92 804 NA NA 

European Union 92 804 1990 NA - 2<:ffo/-30%7 

Finland 92 804 NA NA 

France 92 804 NA NA 

Germany 92 804 NA NA 

Greece 92 804 NA NA 

Hungary* 94 804 NA NA 

Iceland 110 808 NA NA 

Ireland 92 804 NA NA 

Italy 92 804 NA NA 

Kazakhstan * 95 1990 95 -7% 

Latvia* 92 804 NA NA 

Liechtenstein 92 84 1990 84 -2<:ffo/-30%9 

Lithuania* 92 804 NA NA 
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1 2 3 4 5 6 

Quantified 
Quantified Quantified emission 

emission emission limitation or 
limitation or limitation or reduction Pledges for the 

reduction reduction commitment reduction of 
commitment commitment (2013-2020) greenhouse gas 
(2008-2012) (2013-2020) (expressed as emissions by 

(percentage of (percentage of percentage of 2020 (percen-
base year or base year or Reference reference tage of refe-

Party period) period) year1 year) 1 rence year)2 

Luxembourg 92 804 NA NA 

Malta 804 NA NA 

Monaco 92 78 1990 78 -30% 

N etherlands 92 804 NA NA 

Norway 101 84 1990 84 -30%to 
-40%10 

Poland* 94 804 NA NA 

Portugal 92 804 NA NA 

Romania* 92 804 NA NA 

Slovakia* 92 804 NA NA 

Slovenia* 92 804 NA NA 

Spain 92 804 NA NA 

Sweden 92 804 NA NA 

Switzerland 92 84.2 1990 NA - 20% to 
-30%11 

Ukraine* 100 7612 1990 NA -20% 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern 
Ireland 92 804 NA NA 

Quantified 
emission limita-

tion or 
reduction com-

mitment (2008-
2012) (percen-

tage of base 
Party year or period) 

Canada13 94 

Japan14 94 

New Zealand15 100 

Russian Federation16* 100 

Abbreviation: NA = not applicable. 
* Countries that are undergoing the process of transition to a market economy. 
All footnotes below, except for footnotes 1, 2 and 5, have been provided through communications from the respective Parties. 
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1 A reference year may be used by a Party on an optional basis for its own purposes to express its quantified emission limitation or 
reduction commitment (QELRC) as a percentage of emissions of that year, that is not internationally binding under the Kyoto 
Protocol, in addition to the listing of its QELRC(s) in relation to the base year in the second and third columns of this table, 
which are internationally legally binding. 

2 Further information on these pledges can be found in documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.l and FCCC/KP/AWG/2012/ 
MISC.l, Add.l and Add.2. 

3 Australia's QELRC under the second commitment period of the Kyoto Protocol is consistent with the achievement of Australia's 
unconditional 2020 target of 5 per cent below 2000 levels. Australia retains the option later to move up within its 2020 target of 5 
to 15, or 25 per cent below 2000 levels, subject to certain conditions being met. This reference retains the status of these p)edges 
as made under the Cancun Agreements and <loes not amount to a new legally binding commitment under this Protocol or its 
associated rules and modalities. 

4 The QELRCs for the European Union and its member States for a second commitment period under the Kyoto Protocol are 
based on the understanding that !hese will be fulfilled jointly with the European Union and its member States, in accordance 
with Article 4 of the Kyoto Protocol. The QELRCs are without prejudice to the subsequent notification by the European Union 
and its member States of an agreement to fulfil their commitments jointly in accordance with the provisions of the Kyoto Proto
col. 

5 Added to Annex B by an amendment adopted pursuant to decision 10/CMP.2. This amendment has not yet entered into force. 
6 Croatia's QELRC fora second commitment period under the Kyoto Protocol is based on the understand ing that it will fuliil this 

QELRC jointly with the European Union and ils member States, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol. As a conse
quence, Croatia's accession to the European Union shall not affect its participation in such joint fulfilment agreement pursuant 
to Article 4 or its QELRC. 

7 As part of a global and comprehensive agreement for the period beyond 2012, the European Union reiterates its conditional 
offer to move to a 30 per cent reduction by 2020 compared to 1990 levels, provided that other developed countries commit 
themselves to comparable emission reductions and developing countries contribute adequately according to their responsibili
ties and respective capabilities. 

8 The QELRC for Iceland for a second commitment period under the Kyoto Protocol is based on the understanding that it will be 
fulfilled jointly with the European Union and its member States, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol. 

9 The QELRC presented in column three refers toa reduction target of 20 per cent by 2020 compared to 1990 Jevels. Uechtenstein 
would consider a higher reduction target of up to 30 per cent by 2020 compared to 1990 levels under the condition that other 
developed countries commit themselves to comparable emission reductions and that economically more advanced developing 
countries contribute adequately according to their responsibilities and respective capabilities. 

lO Norway's QELRC of 84 is consistent with its target of 30 per cent reduction of emissions by 2020, compared to 1990. li it can coa
tribute to a global and comprehensive agreement where major emitting Parties agree on emission reductions in line with the 2° 
C target, Norway will move toa leve! of 40 per cent reduction for 2020 based on 1990 levels. This reference retains the status of 
the pledge made under the Cancun Agreements and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol. 

11 The QELRC presented in the third column of this table refers to a reduction target of 20 per cent by 2020 compared to 1990 
levels. Switzerland would con sider a higher reduction target up to 30 per cent by 2020 compared to 1990 levels subject to compa
rable emission reduction commitments from other developed countries and adequate contribution from developing countries 
according to their responsibilities and capabilities in line with the 2° C target. This reference retains the status of the pledge 
made under the Cancua Agreements and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol or its asso
ciated rules and modalities. 

12 Should be full carry-over and there is no acceptance of any cancellation or any limitation on use of this legitimately acquired 
sovereign property. 

13 On 15 December 2011, the Depositary received written notification of Canada's withdrawal from the Kyoto Protocol. This action 
will become effective for Canada on 15 December 2012. 

14 In a communication dated 10 Decem ber 2010, Japan indicated that it does not have any iatention to be under obligatioa of the 
second commitment period of the Kyoto Protocol after 2012. 

15 New Zealand remaias a Party to the Kyoto Protocol. It will be takinga quantified economy-wide emission reduction target under 
the United Nations Framework Convention on Climate Change in the period 2013 to 2020. 

16 In a communication dated 8 December 2010 that was received by the secretariat on 9 December 2010, the Russian Federation 
indicated that it docs not iatend to assume a quantitative emission limitation or reduction commitment for the second commit
ment period. 
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8. Annex A to the Kyoto Protoco/ 

The following list shall replace the list under the 
heading "Greenhouse gases" in Annex A to the 
Protocol: 

Greenhouse gases 
Carbon diox:ide (CO:?) 
Methane (CHJ 
Nitrous oxide CN20) 
Hydrofluorocarbons (HFCs) 
Perfluorocarbons (PFCs) 
Sulphur hexafluoride (SF li) 
Nitrogen trifluoride (NF3)1 

C. Artic/e 3, paragraph 1 bis 

The following paragraph shall be inserted after 
paragraph 1 of Article 3 of the Protocol: 

1 bis. The Parties included in Annex I shall, 
individually or jointly, ensure that their aggregate 
anthropogenic carbon diox:ide equivalent emis
sions of the greenhouse gases listed in Annex A 
do not exceed their assigned amounts, calculated 
pursuant to their quantified emission limitation 
and reduction commitments inscribed in the third 
column of the table contained in Anne:x B and in 
accordance with the provisions of this Article, 
with a view to reducing their overall emissions of 
such gases by at least 18 per cent below 1990 
levels in the commitment period 2013 to 2020. 

D. Article 3, paragraph 1 ter 

The following paragraph shall be inserted after 
paragraph 1 bis of Article 3 of the Protocol: 

1 ter. A Party included in Annex B may pro
pose an adjustment to decrease the percentage 
inscribed in the third column of Annex B of its 
quantified emission limitation and reduction com
mitment inscribed in the third column of the tab le 
contained in Annex B. A proposal for such an 
adjustment shall be communicated to the Parties 
by the secretariat at least three months before the 
meeting of the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol at 
which it is proposed for adoption. 

E. Article 3, paragraph 1 quater 

The following paragraph shall be inserted after 
paragraph 1 ter of Article 3 of the Protocol: 

1 Applies only from the beginning of the second commitment 
period. 

1 quater. An adjustment proposed by a Party 
included in Annex I to increase the ambition of its 
quantified emission limitation and reduction com
mitment in accordance with Article 3, paragraph 1 
ter, above shall be considered adopted by the Con
ference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Protocol unless more than 
three-fourths of the Parties present and voting 
object to its adoption. The adopted adjustment 
shall be communicated by the secretariat to the 
Depositary, who shall circulate it to all Parties, 
and shall enter into force on 1 January of the year 
following the communication by the Depositary. 
Such adjustments shall be binding upon Parties. 

F. Article 3, paragraph 7 bis 

The following paragraphs shall be inserted after 
paragraph 7 of Article 3 of the Protocol: 

7 bis. In the second quantified emission limita
tion and reduction commitment period, from 2013 
to 2020, the assigned amount for each Party inclu
ded in Annex I shall be equal to the percentage 
inscribed for it in the third column of the table 
contained in Annex B of its aggregate anthropoge
nic carbon dioxide equivalent emissions of the 
greenhouse gases listed in Annex A in 1990, or 
the base year or period determined in accordance 
with paragraph 5 above, multiplied by eight. 
Those Parties included in Annex I for whom lan
duse change and forestry constituted a net source 
of greenhouse gas emissions in 1990 shall include 
in their 1990 emissions base year or period the 
aggregate anthropogenic carbon dioxide equiva
lent emissions by sources minus removals by 
sinks in 1990 from land-use change for the purpo
ses of calculating their assigned amount. 

G. Article 3, paragraph 7 ter 

The following paragraph shall be inserted after 
paragraph 7 bis of Article 3 of the Protocol: 

7 ter. Any positive difference between the 
assigned amount of the second commitment 
period for a Party included in the Annex I and 
average annual emissions for the first three years 
of the preceding commitment period multiplied by 
eight shall be transferred to the cancellation acco
unt of that Party. 

H. Art/ele 3, paragraph 8 

In paragraph 8 of Article 3 of the Protocol, the 
words: 

calculation referred to in paragraph 7 above 
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shall be substituted by: 
calculations referred to in paragraphs 7 and 7 

bis above 

/. Artic/e 3, paragraph 8 bis 

The following paragraph shall be inserted after 
paragraph 8 of Article 3 of the Protocol: 

8 bis. Any Party included in Annex I may use 
1995 or 2000 as its base year for nitrogen trifluo
ride for the purposes of the calculation referred to 
in paragraph 7 bis above. 

J. Artic/e 3, paragraphs 12 bis and ter 

The following paragraphs shall be inserted after 
paragraph 12 of Article 3 of the Protocol: 

12 bis. Any units generated from market-based 
mechanisms to be established under the Conven
tion or its instruments may be used by Parties 
included in Annex I to assist them in achieving 
compliance with their quantified emission limita
tion and reduction commitments under Article 3. 
Any such units which a Party acquires from 
another Party to the Convention shall be added to 
the assigned amount for the acquiring Party and 
subtracted from the quantity of units held by the 
transferring Party. 

12 ter. The Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol shall 
ensure that, where units from approved activities 
under market-based mechanisms referred to in 
paragraph 12 bis above are used by Parties inclu-

ded in Annex I to assist them in achieving compli
ance with their quantified emission limitation and 
reduction commitments under Article 3, a share 
of these units is used to cover administrative 
expenses, as well as to assist developing country 
Parties that are particularly vulnerable to the 
adverse effects of climate change to meet the 
costs of adaptation if these units are acquired 
under Article 17. 

K. Artic/e 4, paragraph 2 

The following words shall be added to the end of 
the first sentence of paragraph 2 of Article 4 of the 
Protocol: 

, or on the date of deposit of their instruments 
of acceptance of any amendment to Annex B pur
suant to Article 3, paragraph 9 

L. Article 4, paragraph 3 

In paragraph 3 of Article 4 of the Protocol, the 
words: 

, paragraph 7 
shall be substituted by: 
to which it relates 

Article 2: Entry into force 

This amendment shall enter into force in accor
dance with Articles 20 and 21 of the Kyoto Proto
col. 
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Vedlegg 2 

Endring i Kyotoprotokollen i henhold til protokollens 
artikkel 3 nr. 9 (Doha-endringen) Beslutning 1 /CMP.8 

Partskonferansen, som fungerer som Partsmøte for 
Kyotoprotokollen, 

som minner om artikkel 3 nr. 9, artikkel 20 nr. 
2 og artikkel 21 nr. 7 i Kyotoprotokollen, 

som også minner om beslutning 1/CMP.1 og I/ 
CMP.7, 

som videre minner om beslutning l/CP.17, 
som understreker Kyotoprotokollens betydning 

for den innsats som gjøres av partene oppført i 
vedlegg I for å iverksette klimatiltak, 

som gleder seg over at en rekke parter oppført i 
vedlegg I har besluttet å nedtegne kvantitative for
pliktelser om begrensning og reduksjon av utslipp 
for andre forpliktelsesperiode i tredje kolonne i 
vedlegg B, 

som erkjenner at partene snarest må deponere 
sine godkjenningsdokumenter for å sikre at end
ringen i Kyotoprotokollen i vedlegg I til denne 
beslutning raskt kan tre i kraft, 

som ønsker å legge til rette for en bred delta
kelse fra partene oppført i vedlegg I i andre for
pliktelsesperiode, 

som også erkjenner behovet for en fortsatt smi
dig gjennomføring av Kyotoprotokollen, herunder 
dens mekanismer nevnt i artikkel 6, 12 og 17, i 
påvente av at endringen for andre forpliktelsespe
riode trer i kraft, 

som tar til etterretning erklæringene framsatt i 
vedlegg II til denne beslutning, 

som også tar til etterretning beslutning 1/ 
CP.18, 

som merker seg betydningen av arbeidet utført 
i arbeidsgruppen for Durban-plattformen for styr
ket handling for vedtakelse av en protokoll, et 
annet juridisk instrument eller et omforent resul
tat med bindende virkning så snart som mulig, 
men senest innen 2015, som kan tre i kraft og 
gjennomføres fra 2020, samt en arbeidsplan for å 
øke ambisjonene for utslippsreduksjoner for å 
sikre høyest mulig innsats for utslippsreduksjoner 
fra alle parter, i samsvar med beslutning l/CP.17, 

I. 

1. vedtar, i samsvar med artikkel 20 og 21 i Kyo
toprotokollen, endringene framsatt i vedlegg 
I til denne beslutning, 

2. ber sekretariatet meddele den vedtatte end
ringen til depositaren for utsendelse til alle 
parter til godtakelse i samsvar med artikkel 
20 og 21 i Kyotoprotokollen, 

3. oppfordrer alle parter til å deponere sine god
kjenningsdokumenter angående endringen 
snarest mulig hos depositaren i samsvar med 
artikkel 20 i Kyotoprotokollen slik at den kan 
tre i kraft raskest mulig, 

4. bekrefter på ny at den andre forpliktelsesperi
oden starter 1. januar 2013 og beslutter at den 
avsluttes 31. desember 2020, 

li. 

5. erkjenner at partene kan anvende endringen 
midlertidig i påvente av at den trer i kraft i 
samsvar med artikkel 20 og 21 i Kyotoproto
kollen, og beslutter at partene skal underrette 
depositaren om en slik midlertidig anven
delse, 

6. beslutter videre at parter som ikke anvender 
endringen midlertidig i henhold til nr. 5, skal 
gjennomføre sine forpliktelser og annet 
ansvar i forhold til andre forpliktelsesperiode 
på en måte som er forenlig med deres nasjo
nale lovgivning eller nasjonale prosesser, fra 
1. januar 2013 og i påvente av ikrafttredelsen 
av endringen i samsvar med artikkel 20 og 21 
i Kyotoprotokollen, 

( ... ) 
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Vedlegg I: 

Doha-endringen til Kyotoprotokollen 

Artikkel 1: Endring 

A. Vedlegg 8 til Kyotoprotokollen 

Følgende tabell skal erstatte tabellen i vedlegg B til protokollen 

1 2 3 4 5 6 

Part Kvantitativ for- Kvantitativ for- Kvantitativ for-
pliktelse om pliktelse om pliktelse om 
begrensning begrensning begrensning Målsetting om 

eller reduksjon eller reduksjon eller reduksjon reduksjon av 
av utslipp (2008- av utslipp (2013- av utslipp (2013- utslipp av klima-

2012) (prosent 2020) (prosent 2020) (uttrykt i gasser innen 
av basisår eller av basisår eller prosent av refe- 2020 (prosent 

-periode) -periode) Referanseår1 ranseår)1 av referanseår)2 

Australia 108 99,5 2000 98 -5 til-15% 
eller-253 

Østerrike 92 804 NA NA 

Hviterussland5 * 88 1990 NA -8% 

Belgia 92 804 NA NA 

Bulgaria* 92 804 NA NA 

Kroatia* 95 806 NA NA -20% /-30%7 

Kypros 804 NA NA 

Den tsjekkiske 
republikk* 92 804 NA NA 

Danmark 92 804 NA NA 

Estland* 92 804 NA NA 

Den europeiske union 92 804 1990 NA -20% I -30%7 

Finland 92 804 NA NA 

Frankrike 92 804 NA NA 

Tyskland 92 804 NA NA 

Hellas 92 804 NA NA 

Ungarn* 94 804 NA NA 

Island 110 808 NA NA 

Irland 92 804 NA NA 

Italia 92 804 NA NA 

Kazakhstan * 95 1990 95 -7% 

latvia* 92 804 NA NA 

Liechtenstein 92 84 1990 84 -20% /-30%9 

Litauen* 92 804 NA NA 

3333



2012-2013 Prop. 173 S 23 
Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 

1 2 3 4 5 6 

Part Kvantitativ for- Kvantitativ for- Kvantitativ for-
pliktelse om pliktelse om pliktelse om 
begrensning begrensning begrensning Målsetting om 

eller reduksjon eller reduksjon eller reduksjon reduksjon av 
av utslipp (2008- av utslipp (2013- av utslipp (2013- utslipp av klima-

2012) (prosent 2020) (prosent 2020) (uttrykt i gasser innen 
av basisår eller av basisår eller prosent av refe- 2020 (prosent 

-periode) -periode) Referanseår1 ranseår) 1 av referanseår) 2 

Luxembourg 92 804 NA NA 

Malta 804 NA NA 

Monaco 92 78 1990 78 -30% 

Nederland 92 804 NA NA 

Norge 101 84 1990 84 -30% til-40%10 

Polen* 94 804 NA NA 
Portugal 92 804 NA NA 
Romania* 92 804 NA NA 

Slovakia* 92 804 NA NA 

Slovenia* 92 804 NA NA 
Spania 92 804 NA NA 
Sverige 92 804 NA NA 

Sveits 92 84,2 1990 NA -20% til-30%11 

Ukraina* 100 7612 1990 NA -20% 

Det forente kongerike 
Storbritannia og Nord-

sa4 Irland 92 NA NA 

Part Kvantitativ for-
pliktelse om 
begrensning 

eller reduksjon 
av utslipp (2008-

2012) (prosent 
av basisår eller 

-periode) 

Canada13 94 

Japanl4 94 

New Zealand15 100 

Den russiske federasjon16 * 100 

Forkortelsen: NA - ikke anvendelig 
* Land under omstilling til markedsøkonomi 
Alle fotnotene nedenfor, unntatt fotnote 1, 2 og 5, er fremkommet gjennom meddelelser fra de respektive parter. 
1 Et referanseår kan benyttes av en part på frivillig grunnlag for eget formål for å uttrykke dens kvantitative forpliktelse om 

begrensing eller reduksjon av utslipp (QELRC) i en prosent utslipp for vedkommende ru-, som ikke er internasjonalt bindende 
etter Kyotoprotokollen, i tillegg til oppføringer av dens QELRC i forhold til basisåret i andre og tredje kolonne i denne tabellen, 
som er internasjonalt bindende. 
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2 Ytterligere informasjon om disse målsettingene finnes i dokumentene FCCC/SB/2011/INF.1/Rev 1 og FCCC/KP / AWG/2012/ 
MISC.l, Add.1 og Add.2. 

3 Australias QELRC for andre forpliktelsesperiode i Kyotoprotokollen er i tråd med Australias oppnåelse av sitt ubetingede må.I for 
2020 på 5% under 2000.nivå. Australia har mulighet til senere å heve sitt 2020.mål på 5% til 15 eller 25% under 2000.nivå.., forutsatt 
at visse vilkår er oppfylt Denne referansen opprettholder status for tilsagnene gitt i Cancun-avtalene og utgjør ikke en ny juri
disk bindende forpliktelse i henhold til denne protokoll eller dens tilhørende regler og bestemmelser. 

4 QELRC for EU og dens medlemsstater for andre forpliktelsesperiode etter Kyotoprotokollen er basert på den forutsetning at 
disse vil bli opp.fylt av EU og dens medlemsstater i fellesskap, i samsvar med artikkel 4 i Kyotoprotokollen. Disse QELRC vil 
ikke ha noen innvirkning på senere underretning fra EU og dens medlemsstater om en avtale om å oppfylle deres forpliktelser i 
fellesskap i samsvar med bestemmelsene i Kyotoprotokollen. 

5 Tatt inn i vedlegg B ved en endring vedtatt i samsvar med beslutning 10/CMP.2. Denne endringen har ennå ikke trådt i kraft 
6 Kroatias QELRC for andre forpliktelsesperiode etter Kyotoprotokollen er basert på den forutsetning at landet vil oppfylle denne 

QELRC sammen med EU og dens medlemsstater, i samsvar med artikkel 4 i Kyotoprotokollen. Følgelig skal Kroatias tiltredelse 
i EU ikke ha noen innvirkning på landets deltakelse i en slik felles gjennomføring av avtalen i henhold til artikkel 4 eller dets 
QELRC. 

7 Som ledd i en global og omfattende avtale for perioden etter 2012, bekrefter EU sitt betingede tilbud om å heve sine reduksjoner 
til 30% innen 2020 i forhold til 1990.nivå, forutsatt at andre industriland forplikter seg til tilsvarende utslippsreduksjoner og at 
utviklingsland bidrar i tilstrekkelig grad i forhold til deres ansvar og respektive muligheter. 

8 Islands QELRC for andre forpliktelsesperiode etter Kyotoprotokollen er basert på den forutsetning at landet vil oppfylle denne 
QELRC sammen med EU og dens medlemsstater, i samsvar med artikkel 4 i Kyotoprotokollen. 

9 Den QELRC som er oppført i kolonne tre viser til et reduksjonsmål på 20% innen 2020 i forhold til 1990.nivå. Liechtenstein vil 
vurdere et høyere reduksjonsmål på opp til 30% innen 2020 i forhold til 1990-nivå forutsatt at andre industriland forplikter seg til 
tilsvarende utslippsreduksjoner og at utviklingsland med en mer utviklet økonomi bidrar i tilstrekkelig grad i forhold til deres 
ansvar og respektive muligheter. 

10 Norges QELRC på 84 samsvarer med målet på 30% utslippsreduksjon innen 2020 sammenlignet med 1990. Dersom det kan 
bidra til enighet om en global og omfattende avtale der de store utslippslandene påtar seg utslippsforpliktelser i tråd med 2°C 
målet, vil Norge heve sitt reduksjonsnivå til 40% innen 2020 i forhold til 1990-nivå Denne referansen opprettholder status i tilsag
net gitt under Cancun-avtalene og utgjør ikke en ny juridisk bindende forpliktelse i henhold til denne protokoll. 

11 Den QELRC som er oppført i tredje kolonne i denne tabell viser til et reduksjonsmål på 20% innen 2020 i forhold til 1990.nivå. 
Sveits vil eventuelt vurdere et høyere reduksjonsmål på inntil 30% innen 2020 i forhold til 1990.nivå forutsatt at andre industri
land forplikter seg til tilsvarende utslippsreduksjoner og at utviklingsland bidrar i tilstrekkelig grad i forhold til deres ansvar og 
respektive muligheter i tråd med 2°Cmålet. Denne referansen opprettholder status i tilsagnet gitt under Cancun-avtalene og 
utgjør ikke en ny juridisk bindende forpliktelse i henhold til denne protokoll eller dens tilhørende regler og bestemmelser. 

12 Innebærer full overføring til ny periode og ingen aksept for sletting eller begrensning i bruk av denne legitimt ervervede stat
lige formue. 

13 Den 15. desember 2011 mottok depositaren skriftlig underretning om at Canada trekker seg fra Kyotoprotokollen. Denne hand
lingen trer i kraft for Canada 15. desember 2012. 

14 I en meddelelse datert 10. desember 2010 opplyste Japan at landet ikke akter å være forpliktet av den andre forpliktelsesperio
den i Kyotoprotokollen etter 2012. 

15 New Zealand er fortsatt part i Kyotoprotokollen. Landet vil fastsette et kvantitativt reduksjonsmål for utslipp som omfatter hele 
økonomien i samsvar med FNs rammekonvensjon om klimaendring i perioden 2013 til 2020. 

16 I en meddelelse datert 8. desember 2010 som ble mottatt av sekretariatet 9. desember 2010, opplyste Den russiske føderasjon at 
landet ikke akter å påta seg en kvantitativ forpliktelse om begrensning eller reduksjon av utslipp for andre forpliktelsesperiode. 
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8. Vedlegg A til Kyotoprotokollen 

Følgende liste skal erstatte listen under overskrif
ten "Drivhusgasser" i vedlegg A til protokollen: 

Drivhusgasser: 
Karbondioksid (COz) 
Metan (CH4) 
Dinitrogenoksid (N2O) 
Hydrofluorkarboner (HFC) 
Perfluorkarboner (PFC) 
Svovelheksafluorid (SFs) 
Nitrogentrifluorid (NFg) 1 

C. Artikkel 3 nr 1 bis 

I protokollens artikkel 3 nr. 1 tilføyes følgende 
nummer: 

1 bis. Partene oppført i vedlegg I skal, hver for 
seg eller sammen, sikre at deres samlede mennes
keskapte CO2-ekivalente utslipp av klimagasser 
som er oppført i vedlegg A, ikke overskrider 
deres tildelte mengder, utregnet i henhold til 
deres kvantitative forpliktelser om begrensning 
og reduksjon i utslipp nedfelt i den tredje kolon
nen i tabellen i vedlegg B og i samsvar med 
bestemmelsene i denne artikkel, med sikte på å 
redusere deres samlede utslipp av slike gasser 
med minst 18% i forhold til 1990-nivået i forpliktel
sesperioden 2013 til 2020. 

D. Artikkel 3 nr. 1 ter 

I protokollens artikkel 3 tilføyes følgende nummer 
etter nr. 1 bis: 

1 ter. En part oppført i vedlegg B kan foreslå 
en justering for å senke prosentsatsen nedfelt i 
den tredje kolonnen i tabellen i vedlegg B for sin 
kvantitative forpliktelse om begrensning og 
reduksjon av utslipp nedfelt i den tredje kolonnen 
i tabellen i vedlegg B. Et forslag til en slik juste
ring skal meddeles partene av sekretariatet minst 
tre måneder før møtet i Partskonferansen når den 
fungerer som Partsmøte for denne protokoll der 
forslaget framlegges for vedtakelse. 

E. Artikkel 3 nr. 1 qua ter 

I protokollens artikkel 3 tilføyes følgende nummer 
etter nr. 1 ter: 

1 quater. En justering foreslått av en part opp
ført i vedlegg I med sikte på å øke ambisjonen for 

1 Gjelder først fra starten av andre forpliktelsesperiode. 

sin kvantitative forpliktelse om begrensning og 
reduksjon av utslipp i samsvar med artikkel 3 nr. 1 
ter ovenfor, skal anses vedtatt av Partskonferan
sen når den fungerer som Partsmøte for denne 
protokoll, med mindre mer enn tre fjerdedeler av 
partene som er til stede og avgir stemme motset
ter seg vedtakelse av slik justering. Den vedtatte 
justeringen skal av sekretariatet meddeles deposi
taren, som skal sirkulere den til alle parter, og jus
teringen trer i kraft 1. januar i året som følger etter 
depositarens meddelelse. Slike justeringer skal 
være bindende for partene. 

F. Artikkel 3 nr. 7 bis 

I protokollens artikkel 3 tilføyes følgende nummer 
etter nr. 7: 

7 bis. I den andre forpliktelsesperioden for 
kvantitative begrensninger og reduksjoner av 
utslipp fra år 2013 til 2020, skal den tildelte meng
den for hver enkelt part oppført i vedlegg I være 
den samme som den prosentsatsen som er opp
ført for denne part i tredje kolonne i tabellen i ved
legg B over dens samlede menneskeskapte 
utslipp av klimagasser i COz-ekivalenter, oppført i 
vedlegg A i 1990, eller basisåret eller basisperio
den fastsatt i samsvar med nr. 5 ovenfor, multipli
sert med åtte. De parter som er oppført i vedlegg I 
og hvis endring i arealbruk og skogsbruk 
utgjorde en nettokilde til utslipp av klimagasser i 
1990, skal inkludere i sitt 1990-basisår eller -peri
ode, de samlede menneskeskapte utslipp i COz
ekivalenter fra kilder minus opptak (i sluk) i 1990 
som følger av arealbruksendringer, med henblikk 
på beregning av deres tildelte mengde. 

G. Artikkel 3 nr. 7 ter 

I protokollens artikkel 3 tilføyes følgende nummer 
etter nr. 7 bis: 

7 ter. Enhver positiv differanse mellom den til
delte mengde for andre forpliktelsesperiode for en 
part oppført i vedlegg I og gjennomsnittlig årlige 
utslipp for de tre første årene av den foregående 
forpliktelsesperioden multiplisert med åtte, skal 
overføres til denne parts konto for sletting av til
delt mengde. 

H. Artikkel 3 nr. B 

I protokollens artikkel 3 nr. 8 skal ordene: 
beregningen omtalt i nr. 7 ovenfor 
erstattes med: 
beregningen omtalt i nr. 7 og 7 bis ovenfor 
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I. Artikkel 3 nr. 8 bis 

I protokollens artikkel 3 tilføyes følgende nummer 
etter nr. 8: 

8 bis. Enhver part oppført i vedlegg I kan 
benytte 1995 eller 2000 som sitt basisår for nitro
gentrifluorid i forbindelse med beregningen 
omtalt i nr. 7 bis ovenfor. 

J. Artikkel 3 nr. 12 bis og 12 ter 

I protokollens artikkel 3 tilføyes følgende numre 
etter nr. 12: 

12 bis. Alle enheter generert av markedsba
serte mekanismer som opprettes under konven
sjonen eller dens instrumenter, kan brukes av par
tene oppført i vedlegg I for å bidra til å oppfylle 
deres kvantitative forpliktelser om begrensning 
og reduksjon av utslipp etter artikkel 3. Enhver 
slik enhet som en part erverver fra en annen part 
til konvensjonen, skal legges til den mengde som 
er tildelt den ervervende part. og trekkes fra den 
overførende parts antall enheter. 

12 ter. Partskonferansen når den fungerer som 
Partsmøte for denne protokoll skal sikre at, når 
enheter fra godkjente aktiviteter under markeds
baserte mekanismer nevnt i punkt 12 bis ovenfor 
brukes av partene oppført i vedlegg I for å bidra til 

oppfyllelse av deres kvantitative forpliktelser om 
begrensning og reduksjon av utslipp i henhold til 
artikkel 3, skal en andel av disse enhetene brukes 
til å dekke administrative utgifter, samt til å hjelpe 
utviklingsland som er spesielt sårbare overfor 
skadevirkninger av klimaendringer til å dekke til
pasningskostnader, dersom disse enhetene er 
erverveti henhold til artikkel 17. 

K. Artikkel 4 nr. 2 

I protokollens artikkel 4 nr. 2, i slutten av første 
punktum tilføyes følgende ord: 

, eller på den dag deres godkjenningsdoku
menter for en endring til vedlegg B deponeres i 
henhold til artikkel 3 nr. 9. 

L. Artikkel 4 nr. 3 

I protokollens artikkel 4 nr. 3 skal ordene: 
,nr. 7 
erstattes med: 
som den relaterer seg til 

Artikkel 2: Ikrafttredelse 

Denne endring trer i kraft i samsvar med artikkel 
20 og 21 i Kyotoprotokollen. 
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1.3 
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2.3 

2.4 
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2.6 
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3.1 
3.2 

3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

4 

4.1 
4.2 
4.3 

4..4 

4.5 

4.6 

Utfordringer og valgmuligheter 
for norsk økonomi .................... .. 
Mål og utford1ingcr ..................... .. 
Høy vels tand i en omskiftelig 
verden ........................................... .. 
Velferd for alle nå og senere ........ . 
En politikk for bærekraftige 
velferdsordninger ......................... . 

Utviklingstrekk i internasjonal 
økonomi ...................................... .. 
Innledning .. ................................... . 
Drivkrefter i den økonorruske 
utviklingen ..................................... . 
Finanskrisen og virkningene på 
internasjonal økonomi .................. . 
Den økonomiske utviklingen 
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en vridning i importen bort fra våre t,adisjonelle 
handeJspartnere over mot Kina og andre lavkost
nadsland til lavere prisvekst på importerte inn
satsfaktorer og fall i prisene på mange konsumva
rer. Som følge av denne bytteforholdsgevinsten 
har Norges disponible inntekt 0kt raskere enn 
produksjonen i fastlandsøkonomien. Norges byt
teforhold overfor utlandet bedret seg med 40 pst 
fra 2000 til 2011, og med 10 pst. eksklusive olje og 
gass, jf. avsnjtt 4.4. Dette har gitt høye inntekter til 
staten og bedriftene og lagt grunnlag for en sterk 
reallønnsvekst for husholdningene. Den kraftige 
vekstperioden på 2000-tallet er også blitt under
støttet av en markert økning i arbeidsinnvandrin
gen til Norge etter at EU ble utvidet i 2004. Som 
omtalt i kapittel 3 anslås rundt 60 pst. av økningen 
i sysselsettingen siden 2006 å ha kommet blant 
innvandrere. Dette har bidratt til å redusere uba
lanser i arbeidsmarkedet, men har samtidig økt 
presset på eksisterende infrastruktur. Sammen 
med lave renter har innvandringen også bidratt til 
den sterke veksten i etterspørselen etter boliger 
og den medfølgende oppgangen i boligprisene. 
Utvidelsen av EU har også økt usikkerheten om 
den fremtidige befolkningsutviklingen. 

Etterspørselsimpulsene fra petroleumsvirksom
heten har gjennomgående bidratt til å forsterke 
konjunktursvingningene i den norske fastlandsøko
nomien, med noen unntak. Nedgangskonjunkturen 
som fulgte av gjeldskonsolideringen i privat sektor 
på begynneJsen av 199(HaUet ble dempet av at 
investeringsaktiviteten igjen tok seg opp i petrole
umsvirksomheten. Petroleumsvirksomheten bidro 
også sterkt til at norsk økonomi klarte seg så godt 
under det internasjonale tilbakeslaget i kjølvannet 
av finanskrisen i 2008. Utbyggingen av petroleums
virksomheten har gitt norsk økonomi flere ben å 
stå på og gjort oss mindre avhengig av andre 
eksportmarkeder. Samtidig er også oljevirksomhe
ten avhengig av utviklingen utenfor Norge, og virk
somheten stiller oss overfor særskilte utfordringer, 
jf. avsnitt 4.3. 

Da finanskrisen brøt ut. stod fastlandsøkono
mien på toppen av en sterk oppgangskonjunktur. 
Økende kostnader og utsikter til høyere prisstig
ning gjorde at renten var kommet opp på et for
holdsvis høyt nivå. Veksten i husholdningenes 
etterspørsel var i ferd med å avta. og boligprisene 
falt. Tilbakeslaget internasjonalt og høy usikker
het om den videre utviklingen bidro til å forsterke 
denne nedgangen. Sammenliknet med de Oeste 
andre land var likevel utslagene i produksjon og 
sysselsetting i norsk økonomi beskjedne. Veksten 
i Kina og andre asiatiske økonomier holdt seg 
høy. Dette bidro til at store deler av fallet i oljepri-

sen i 2008 raskt ble reversert. Høy vekst i etter
spørsel etter produktinnsats og investeringsvarer 
fra petroleumssektoren i 2008 og 2009 bidro til å 
dempe nedgangen i fastlandsøkonomje111. Også 
finanspolitikken ble raskt lagt om i en ekspansiv 
retning, og solide statsfinanser gjorde troUg at 
husholdninger og bedrifter i mindre grad enn i 
andre land utsatte konsum og investeringer. Høy 
gjeld i husholdningssektoren og beskjedent inn
slag av fastrentelån gjorde dessuten at Norges 
Banks nedsettelser av renten ga en betydelig opp
gang i husholdningenes disponible inntekter. I de 
siste årene har aktiviteten i fastlandsøkonomien 
tatt seg opp. Sysselsettingen er nå høyere enn før 
finanskrisen og arbeidsledigheten er lav. 

4.3 Petroleumsvirksomheten og norsk 
økonomi 

Fra 1970 til i dag har vi bygget opp en ny næring, 
petroleumsvirksomheten. Verdiskapingen i nærin
gen utgjør i dag mer enn en femdel av Norges brut
tonasjonalprodukt Eksporten av råolje og natur
gass beløp seg til 560 mrd. kroner i 2011, og stod 
dermed for rundt halvparten av samlet norsk 
eksport Inntektene til næringen avhenger av prisen 
pi olje og ga'-R. Prisen på olje svinger mye. og siden 
årtusenskiftet har verdiskapingen i oæringen vari
ert mellom 18 og 26 psL av BNP. Næringen er svært 
kapitalintensiv, og i 2011 var det bare rundt 2 pst. av 
alle sysselsatte som jobbet i virksomheten. 

Størsteparten av inntektene fra utvinningen 
av olje og gass tilfaller staten. De løpende innbe
talingene plasseres i Statens pensjonsfond utland 
(SPU). Ved at fondet investeres utenfor Norge, 
skjermes fastlandsøkonomien og kronekursen 
fra store og varierende valutastrømmer. Selv om 
den direkte sysselsettingen er ]av og de løpende 
innbetalingene til staten spares i SPU, har petro
leumsvirksomheten bidratt med betydelige veks
timpulser mot norsk fastlandsøkonomi, de siste 
40 årene. For å investere og produsere etterspør 
petroleumsvirksomheten et bredt utvalg av varer 
og tjenester. Denne etterspørselen retter seg 
dels mot utenlandske og dels mot norske bedrif
ter. Over tid har det vokst fram stadig flere 
underleverandører i norsk fastlandsøkonomi, og 
en betydelig del av den samlede etterspørselen 
fra petroleumssektoren dekkes nå av leveranser 
fra norske virksomheter, jf. nedenfor. Beregnin
ger utført i Statistisk sentralbyrå kan tyde på at 
om lag 8 pst. av sysselsettingen i Norge enten 
direkte eller indirekte kan knyttes til petroleums
virksomheten.1 
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Etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og bruk av oljeinntekter 

A. Etterspørsel fra petrolcumsvirk omhelen 8 . trukn1relt oljekorrigen underskudd 
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Figur 4.2 Etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og bruk av oljepenger over statsbudsjettet 

Kilder: Stati 1isk sentralbyrå og Finansdepartementet. 

Sett i forhold til størrelsen på fastlandsøkono
mi n økte den samlede etterspørselen fra petrole-
u msvirk omh ten ærlig kraftig fra midt på 1970-
tallet tiJ midt på 1980-tallet, jf. figur 4.2A Etter 
dette svingt etterspørselen fra virksomheten 
rundt et nokså stabilt nivå, før den tok seg ytterli
ger opp i årene 2005-2010.2 

Siden midten av 1980-tallet har investeringeu,e 
svingt rundt et nivå som tilsvarer om lag 7 pst av 
verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Investerin
gene består av en lang rekke produkter og tjenes
ter og kan fordeles tter formål, jf. figur 4.3. Over 
tid har en stadig større andel av de total inve te-
ringene på sokkeJen gått til felt som allerede er i 
drift. Samtidig har and 1 nav investeringene som 
går til utbygging av nye felt gått ned. 

Produktinnsatsen inkluderer alle leveranser til 
den løpende driften i virksomheten . Alt fra trykk
støtte til vedlikehold og catering regnes med i pro
duktinnsatsen. I motsetning til inv st ringen har 
produktinnsatsen økt gradvis i forhold til størr ]
sen på fastlandsøkonom ien over tid, jf. figur 4.2A 

1 Eika, T., J. Prest.mo og E. Tveter (2010) , Etterspørselen fra 
pctrolcwnsvirksomhelen. 13elydningcn for produksjon og ·ys

ls ttiag i orge. Økonomi k analyser, a/2010. . 30-39. 
2 ,,Petroleum virk om.heten>, r her definert lil å omfatte 

næringene •utvinning av råolje og naturgass• , «tjenester lil
knyllel olje- og gassulvinniag" og «rørtransport» i nasjonal
selskapet. Avgrensningen av hvi lke næiinger . om inngår i 
pelrnleumsvirksomheten har b tydning for hvor tor etter
spør clen fra virksomheten anslå å være. 

Mens investeringene var den dominerende etter
spørselsfaktoren på 1970- og 80-tallet, har pro
duktinnsatsen blitt stadig viktigere og er i dag om 
lag på størr ls · med i11vesteri11ge1Jt:. Oppgangen i 
produktinnsats i forhold til aktiviteten i fastlands
økonom.ien gjenspeiler dels at produksjonen på 
sokkelen har økt raskere enn produksjonen i fast
landsøkonomien , men også at det er vanskeligere 
å hente ut olje og gass fra modne enn fra nye f lt. 

Ettersom det er relativt få som er ansatt i 
petroleumsvirk omhet n, er lønnskostnadene små 
sammenlikne med nivået på investeringer og pro
duktinnsats. Målt i forhold til størrelsen på fast
landsøkonomien har likevel lønnskostnad n økt 
noe gjennom de siste 40 årene. 

Petroleumsnæringen påvirker også fastlands
økonomien gjennom bruken av oljeinntekter over 
statsbudsjettet. Siden midten av 1970-tallet har bru
ken av oljeinntekter svingt rundt t nivå som til
svarer vel 4 pst. av verdiskapingen i fastlandsøko
nomien, jf. figur 4.2B. Handlingsregelen for 
finanspolitikken ]egger til rette for en gradvis og 
forutsigbar innfasing av oljeinntekter i norsk øko
nomi framover, jf. av nitt 4.6. 

Høy etterspørsel fra petroleumssektoren bidro 
til å hold aktiviteten i fastlandsøkonomien oppe i 
kjølvannet av finanskrisen . Som omtalt i avsnitt 4.2 
har imidlertid etterspørselen fra petroleumsvirk
somheten sa. langtgj nnomgående forsterket kon
junktursvingningene i fastlandsøkonomien. Dett 
skyldes flere forhold. Investeringer på sokkelen 
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Investeringer i petroleumsvirksomheten 
fordelt på formål 
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Figur 4.3 Investeringer i petroleumssektoren 
fordelt på formål. Prosent 

!Glder: Statistisk sentralbyrå og F'inansdeparte mentcL 

retter seg dels mot fastlandsøkonomjen og påvir
ker aktivitetsnivået der. Selskapenes lønnsom
hetsanalyser avhenger av forventet oljepris. Olje
prisen tenderer til å være høy i perioder med høy 
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Figur 4.4 Investeringer og produktinnsats over 
konjunktursykelen. Målt i forhold til størrelsen på 
BNP for Fastlands-Norge. Avvik fra historisk gjen
nomsnitt for investeringer og avvik fra trend for 
produktinnsats. Prosent 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og finansdepartementet. 
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petroleumsvirksomheten i 2006. Andel av 
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vekst i verdensøkonomien. Dermed kan flere 
investeringsprosjekter bli vurdert som lønn
somme i perioder hvor resten av norsk økonomi 
nyter godt av høy etterspørsel fra verdensmarke
det I perioder der oljeprisen er høy på grunn av 
forstyrrelser på tilbudss iden, kan dette mønsteret 
brytes. Statistiske analyser viser at aktiviteten i 
norsk økonomi de siste 20 årene gjennomgående 
har blitt positivt påvirket av økte oljepriser som 
skyldes høyere etterspørsel etter olje, mens aktivi
teten i økonomien har holdt seg om lag uendret 
når prisoppgangen har kommet som følge av 
reduser t tilbud av olje.3 

I hvor stor grad endringer i investeringer og 
produktinnsats påvirker aktivitetsnivået i fastlands
økonomien, vil avhenge av hvor stor andel av leve
ransene som produseres i Norge. Dette er det ikke 
korrigert for i figurene 4.2A og 4.4. Ved oppstarten 
av petroleumsvirksomheten ble en betydellig andel 
av etterspørselen dekket av import. Over tid har 
oppbygging av kompetanse i Norge gjort at en 
økende andel av leveransene produseres her. 

Mange næringer i norsk økonomi påvirkes av 
etterspørselen fra petroleumsvirksomheten. Noen 
foretak leverer direkte til næringen, mens andre 
bidrar med produktinnsats til produsenter som 

3 Aastvcil, KA, H.C. Bjørnland og LA Thorsrud (2012). 
Whal drives oil prices? Emerging versus Developed Econo
mies. Norges Bank Working Paper, 2012/11. 
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leverer til næringen. Hølg Statistisk sentralbyrå 
stod industtien for 11-12 pst. av leveransene til 
petroleumsnæringen i 2006 mens tjenesteytende 
næringer sto for rundt 30 pst.4 Importandelen var 
på mellom 30 og 40 pst., og noe høyere for investe
ringer enn for prnduktinnsats. I disse tallene er 
det tatt hensyn til at også norske leverandørbedrif
ter må importer varer og tjenester for å kunne 
levere til petroleumsnæringen. 

I industrien er det særlig verfts- og verksteds
næringene som star for leveransene. Blant tjenes
tenæringene står faglig, vitenskaplig og teknisk 
tjenesteyting, informasjon og kommunikasjon 
samtforetningsmessig tjenesteyting for de største 
leveransene. 

Petroleumsressursene på norsk sokkel er 
begrenset og faller med uttaket. Produksjonen 
har trolig allerede passert toppen og vil etter alt å 
dømme begynne å avta mer markert i løpet av de 
neste 10-20 årene. Da vil også etterspørselen ret
tet mot norsk fastland økonomi gå ned. Leveran
dørbedrifter som har vridd seg mot eksport, vil 
imidlertid fortsatt kunne bidra til verdiskapingen i 
fastlandsøkonomien. Hvor stort potensial norske 
I v randører har i eksportmarkeder i framtiden, 
vil bl.a. avhenge av hvor viktig den geografiske 
nærheten til produksjonen er, av hvilke lover og 
regler som gjelder i produksjonslandene og av 
utviklingen i internasjonal klimapolitikk. 

Selv om utvinningen tter hvert vil trappes 
ned, innebærer sparingen i Statens pensjonsfond 
og handling tegelen fot budsjettpolitikken at 
offentlig etterspørsel kan holde seg oppe. Det vil 
bidra til å dempe utfordringene og behovet for 
omstillinger i norsk økonomi.5 

Omstillingskostnadene vil også avhenge av 
tempoet i nedbyggingen. Ved en gradvis nedbyg
ging vil d t vær lettere for bedriftene å vri seg 
mot andre etterspørrere. orsk næringsliv har 
tidligere vist god evne til å omstill seg ved skif
tende rammebetingel r. 

Dersom nedgangen skulle komme brått, e1ler 
følge en ujevt1 baoe, vil kravene til god omstillings
evne kunne bli betydelige. Vi kan ikke utelukke 
en slik utvj]<Jing. Aktiviteten i petroletJmsnærin
gen, og dermed også etterspørselen som retter 
seg mot fastlandsøkonomien, har svingt mye over 
tid. Et kraftig fall i oljepris n kan gl opphav til nye 
ndringer. De iste årene hai- olj prisen blitt holdt 

4 Eika, T., J. Prestmo og 11 Tveter (2010). Ringvirkninger av 
pctrolcumsvirk omheten. H\l'ilke næri11ger I \l'erer? Statis
tisk sentralbyrå Rapporter 8/2010 

5 A. Cappelell, T. Eika og) . PrestmQ (2010). edbygging av 
pelrnleumsvjrksomhelen. Hvor store blir utfordringene for 
norsk oMnomi? tat.isti k enlralbyrå Rapporter 46/2010 

oppe av høy vek t i Kina og andre framvoksende 
økonomier. Et tilbakeslag kan gi lavere oljepri og 
laver aktivitet i både norske og utenlandske olje
selskaper. Nye og billigere produksjonsformer 
kan også endre rammebetingelsene for norsk 
petroleumsutvinning. Framveksten av produk
sjon av skifergass og skiferolje i USA er eksem
pler på at ndring r på tilbud iden i petroleums
markedet kan komme raskt. y teknologi, høyere 
priser på utslipp av klimagasser eller framvekst av 
alternative energikilder kan en gang i framtiden 
legge press på priser og lønnsomhet i petroleums
næringen. 

På den annen sjde er det fortsatt store ressur
ser igjen på norsk sokkel som kan gi betydelig 
aktivitet i mange år framov r. Nye store funn de 
siste årene har gitt økt optimism om mengden 
utvinnbare ressurser. I tillegg bidrar teknologiske 
framskritt til at kostnadene i utvinningen går ned, 
slik at nye felt bJir lønnsomme og mer kan hentes 
ut fra eksi terende felt. 

Utviklingen framover er usikk r. Vi må i alle 
tilfeller være forb reelt på at aktiviteten i petrole
umsvirksomheten vil kunne svinge betydelig i 
perioder, også i en oedbyggingsfase. 

4.4 Lønnsdannelse, konkurranseevne 
og bytteforhold 

Bruk av oljeinntekter medfører isolert sett at re -
surser flytt s fra konkurranseutsatt til skjermet 
sektor, jf. omtal i avsnitt 4.6. Slik flytting av res
surser har erfaringsmessig gått sammen med sva
kere lønnsomhet for konkurranseutsatte nærin
ger, gjen nom høy lønnsvekst og/ ell r sterkere 
krone (sterkere realvalutakurs). A unngå for stor 
eller for rask nedbygging av konkurranseutsatt 
sektor er et viktig hensyn bak handlingsregelen 
fot bruk av oljeinntekter. Samtidig har høy etter
spørsel fra petroleumsnæringen tTolig bidratt til å 
trekke opp lønnsomhet og lønninger ellers i øko
nomien og d rmed også til å svekke den kost
nadsmessig konkurranseevnen til eksportrettet 
industri pa fastland t. 

Over ti.d stiller m let om full sysselsetiing og 
balanse i utenriksøkonomien krav til størrelsen på 
konkurranseutsatt sektor som bare kan oppfylles 
dersom lønnsomheten ved å invester i slik virk
somhet ikke er dårligere i Norge enn i utlandet. 

Med mindre produktivitetsveksten er høyer i 
Norge enn ute eller norsk økonomi nyter godt av 
vedvarend gevinster i bytteforholdet, må lønns
veksten i konkurranseutsatte næringer d rfor 
vær på linje med lønnsveksten hos våre handels-
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6 Bærekraftig utvikling - miljø- og klimautfordringene 

6.1 Innledning 

Brundtlandkommisjonen definerte i 1987 bære
kraftig utvikling som «en utvikling som imøtekom• 
mer dagens behov uten å ødelegge mulighetene 
for at kommende generasjoner skal få tilfredsstilt 
sine behov». Definisjonen har senere blitt konkre
tisert som et krav om at hver generasjon må etter• 
late seg en samlet formue, inklusive miljø- og 
naturkapital, som er så stor at kommende genera
sjoner kan unngå nedgang i levestandarden.1 

Dagens forbruks- og produksjonsmønstre er 
samlet sett ikke bærekraftige. Strategier for å 
gjøre utviklingen bærekraftig, ofte omtalt som 
grønn vekst, legger til grunn at økonomiske 
beslutninger i større grad må ivareta miljøhensyn 
siden feil ikke alltid kan rettes opp. 

Gjennom FN har verdenssamfunnet samJet 
seg om at hovedutfordringene for en bærekraftig 
utvikling er internasjonal fattigdom, reduksjon i 
naturmangfoldet, menneskeskapte klimaendrin· 
ger og spredning av miljøgifter. Den første utfor
dringen er diskutert i kapittel 2, de øvrige tre drøf
tes i dette kapitlet. 

De fleste industriland har kommet langt med å 
løse nasjonale og regionale miljøproblemer. Deri
mot har verdenssamfunnet ikke løst de store glo
bale problemene, som bare kan løses gjennom 
bredt internasjonalt samarbeid. Av disse står kU
maproblemet i en særstilling. 

Verdens utslipp av klimagasser har økt sterkt 
gjennom flere tiår. Så langt har industrilandene 
bidratt mest til den økte konsentrasjonen av kli
magasser i atmosfæren. Veksten framover ventes 
å komme i utviklingsland og framvoksende øko
nomier. FNs klimapanel har anslått at tempera
turøkningen kan bli om lag 2 °C rundt 2050 og 
hele 3-6 °C innen 2100 dersom det ikke gjennom
føres betydelige tiltak mot utslipp av klimagasser. 
En slik temperaturøkning kan få store samfunns• 
messige og økonomiske konsekvenser. Havni
våstiging vil gjøre lavtliggende områder sårbare 

1 Solow, R. (1993), An Almos1 Practical Step Towards Sus, 
tainability, Resm,rce.~ Policy, vol. 19, nummer 3, s. 162-172. 

for oversvømmelser. I Lillegg vil faren for 
ekstreme værhendelser øke. 

Klimaproblemet er globalt, og ensidige tiltak i 
bare ett land eller område løser ikke problemet. 
Ensidige tiltak kan i verste fall føre til flytting av 
produksjon og økte utslipp i andre land. Jnterna
sjonalt samarbeid er derfor avgjørende, men sam
tidig krevende. I regi av FN forhandles det om en 
internasjonal klimaavtale som har som mål å 
begrense økningen i den globale middeltempera
turen til under to grader sammenliknet med førin
dustrielt nivå. For å nå dette mltlet må verdens 
samlede utslipp av klimagasser, ifølge FNs klima• 
panel, reduseres med 50-85 pst. fram mot 2050, 
sammenliknet med nivået i 2000. Så store utslipp
skutt vil kun være mulig hvis alle store land redu
serer utslippene betydelig. Det vil bl.a. kreve økt 
produksjon av fornybar energi, mer energiefiekti
visering, mjndre bruk av fossiJ energi og stans i 
avskogingen. 

For at en slik utvikling skal være realistisk, må 
utslipp av klimagasser prises. Når utslipp koster, 
vil produksjon og forbruk omstilles i bærekraftig 
retning. Ny teknologi er en nødvendig del av løs
ningen, og pris på utslipp er spesielt viktig for at 
ny teknologi skal bli tatt i bruk. Det vil i tillegg 
være behov for andre tiltak, bl.a. reguleringer, 
standarder og støtte. Kvotesystemer er etablert 
eller under etablering i flere land og regioner. 
Dersom slike systemer utvides tiJ å omfatte flere 
land og sektorer. og de kobles sammen, kan de på 
sikl bidra til at det dannes en pris på store deler av 
de globale utslippene av klimagasser. Ambisiøse 
klimamål vil ikke kunne nås uten en høy pris som 
omfatter store deler av verdens utslipp av klima
gasser. Det haster med å komme i gang. Desto 
lengre tid det tar før tilstrekkelige tiltak er på 
plass, jo kraftigere tiltak vil bli nødvendige. Det 
skyldes at det stadig investeres i energianlegg og 
annen infrastruktur med lang levetid og store 
utslipp. 

Norge fører en aktiv nasjonal klimapolitikk og 
bruker et bredt sett med virkemidler for å redusere 
de nasjonale utslippene. Rundt 80 pst av de norske 
utslippene er underlagt økonomiske virkemidler 
som COi-avgift eller kvoteplikt. Norges befolkning 
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og norsk økonomi anslås å vokse b tydelig i åren 
framov r, no som isolert sett øker utslippene av 
klimagasser. Likevel anslås de samlede utslippene 
av klimagasser, med dagens vkkemiddelbruk å 
ligge om lag stabilt fram mot 2020 for deretter å 
avta noe fram mot 2030. Det betyr at karbonintensi
t ten i økonomien vår fortsetter å falle. Utslippene 
anslås lavere enn i Nasjonalbudsjettet 2011. l Meld. 
St. 21 (2011-2012) Noi'Sk klimapolitikk ble det vars
let en rekke nye tiltak for å reduser de nasjonale 
utslippene av k.Hmagasser. Effekten av disse tilta
kene er ikke innarbeidet i anslagene, men kommer 
i tillegg. 

Naturen er grunnlag for produksjon av varer 
og tjene ter som er viktig for velferd og livskvali
tet. Global befolkningsvekst og økende forbruk 
per innbygger kan drive fram tap av naturmang
fold når de samfunnsøkonomisk kostnaden v d 
bruken av naturressurser ikke er godt nok tatt 
hensyn til. For å reduser tapet av naturmangfold 
og arter må man få til begrensning r i overfiske, 
utslipp av giftige stoffer, menneskeskapte klima
endringer og avskoging, særlig i tropisk områ
der. 

Kj mikali r bruk s til å forbedre produkter og 
tjenester. Samtidig kan produksjon og bruk av kje
miske toff r gi alvorlige helse- og miljømessig 
skader, bl.a. ved å forårsake sykdom og skad for
plantnings vne og arvestoff. En del av utslippene 
spres via luft- og havstrømmer over store områder 
og utgjør derfor også et internasjonalt problem. 
For å minimer skadene må slike utslipp begren
ses. 

6.2 Klimautfordringen 

6.2.1 Klimaendringer 

Gjennom jordas hi torie har det vært stor varia· 
joner i den global gj nnom nitt t mp ratur n. 

Det gjelder ogs tiden etter siste istid. For eksem
pel var kJimaet varmere i middelald ren enn i dag 
over store deler av den nordlige halvkule mens 
temperatur n etter middelalderen og fram til 
rundt år 1800 var klatt lavere. Slike temperatur
endringer var knyttet til variasjoner i solaktivitet 
og andre naturgitt forhold. 

Siden starten på den industrielle revolusjonen 
har også menneskelig aktivitet påvirker den glo
bale gj nnomsnitlst mp taturen. 1 d nne perio
den har konsentrasjonen av 0 2 i atmosfæren økt 
rn d om lag 40 pst. Oppgangen skyldes utslipp av 
C02 som følge av økt bruk av fossil n rgikilder 
som kull, olje og gass. I tillegg kommer større 
utslipp av andr ldirnaga er, bl.a. m tan. lystgass 
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Kilde; East Anglia University. 

og nitrogenoksider. Avskoging har også bidratt. 
Samlet sett har konsentrasjonen av klimagasser, 
målt i 0 7 ekvivalenter, steget med om lag 60 pst. 
siden førindustriell tid. 

Den økte konsentrasjonen av klimagasser i 
atmosfæren har falt sammen med at den globale 
gj nnomsnittstemperaturen har steget med rundt 
0,8 °C, jf. figur 6.1. Ifølge FNs klimapanel er det 
svært sannsynlig at størstedelen av temperaturøk
ningen de siste 50 åren skyld s d menneske
skapte utslippene av klimagasser. Panelel regner 
r11ed at d rsorn det ikk gjennomføres nye tiltak 
for å begrense utslipp av klimagasser, vent s t m
peraturen fram mot 2050 å stige med om lag 2 °C 
og fram mot 2100 med hele 3-6 °C sammenliknet 
med førindustriell tid. I Arktis kan temperaturøk
ningen bli opptil det dobbelte av det globale gjen
nomsnittet. Neste hoved1·apport fra FNs klima
panel publiseres fra 2013. 

En betydelig global temp raturøkning kan få 
store samfunn messige og økonomisk konse
kvens r. Vi observerer i clag endringer i naturen 
på alle kontin nter og i all stor havområder. 
Havnivået vil stige i lang tid framover som følge av 
sm ]ting av isbre r og fordi vann tar mer plass når 
det varmes opp. Dette vil gjøre jordbruksarealer, 
bygninger og infrastruktur i lavttiggende områder 
mer sårbare for oversvømmelser. KLimapanelet 
regner det som sannsynlig at 20-30 p t. av alle 
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arter står i fare for å bli utryddet dersom den glo
bale gjennomsnittstemperaturen stiger med mer 
enn 2 °C. En temperaturøkning på 4 °C vil ifølge 
britiske forskere gi økl fare for omfattende skogs
død i deler av Amazonas, og noen av verdens mest 
artsrike økosystemer kan dermed gå tapl 2 Ver• 
densbanken peker på at eo s lik temperaturøknin~ 
også vil øke faren for ekstreme værhendelser: 
Det innebærer hyppigere forekomst av varmebøl
ger, stormer, flomkatastrofer og jordskred. En 
kraftig stigning i temperatur vil trolig også øke 
tørkeproblemene j nedbørsfattige områder. Til
gangen på drikkevann og mat kan bli en utfor
dring for 1Jere. De faltigsle landene vil bli relativt 
hardest rammet, og små øystater vil være spesielt 
utsatt. 

Også i Norge vil en global temperaturøkning 
påvirke samfunn og miljø betydelig. I løpet av del 
siste århundret har nedbøren i Norge økt med om 
lag 20 pst Med en global temperaturøkning vil en 
slik utvikling kunne fortsette. I tmegg vil et mil
dere klima kunne føre til at mer varmekjære plan
te r og dyr fortrenger arter som i dag dominerer. 
Nye sykdommer kan ramme landbruk og skog
bruk. Samtidig vil klimaendringene kunne gi 
grunnlag for økt produksjon og dyrking av nye 
vekster som tidlige re var vanlig lenger sør. Der
som havet blir varmere. vil noen arter kunne bli 
borte fra våre farvann. og økt opptak av CO2 vil 
gjøre havet surere og påvirke livet i havet nega• 
tivt. Begge deler vil få konsekvenser for fiske og 
havbruk. Omfanget av flom og skred i Norge ven
tes å øke som følge av økt nedbør og mer intense 
regnskyll. Det kan øke kostnadene knyttet til ved
likehold av infrastruktur og bygninger. Samtidig 
vil mer nedbør gi større produksjon av vannkraft, 
og mildere vintre vil medføre lavere fyringskost· 
nader. 

Stem-rapporten har anslått at kostnadene ved 
de globaJe skadene vil kunne utgjøre opp mot 11-
14 pst. av verdens BNP på lang sikt.4 Dette ansla
get forutsetter at utviklingen fortsetter som i dag 
og at det ikke gjennomføres nye tiltak for å 
begrense utslippene av klimagasser. 

l Hjemmesidene til det britiske melcorologis.ke i.nstitutlel, 
hup:/ /www.merofficc.gov.uk/ climate-change/ guide/ 
impacts/high-cnd. 

3 Potsdam lnstilute for Climate lmpart Rcserarch and Cli• 
mate Analytics (2012), Tur11 Down 111e Heat, Washington. 
The World Bank. 

4 Stem , N. red. (2006), The Sten, Reviaw 1111 the Economics (Jf 
Climate Cha11ge, t,ondno. HM Trcasury. 
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6.2.2 Hvor mye må utslippene reduseres? 

I 2012 var de samlede utslippene av klimagasser i 
verden i overkant av 50 mrd. tonn COz-ekvivalen
ter. Siden 2000 er verdens uts lipp økt med over 30 
pst. som svarer til 2½ pst per år. Den sterke vek
sten må særlig ses i sammenheng med økende 
befolkning og sterk økonomisk vekst i mange 
utvikUngsland og framvoksende økonomier. De 
siste tiårene har verdens befolkning vokst med 
om lag 1¼ pst. årlig og passerte 7 mrd. i 2011. FN 
venter at folketaJJet vil komme opp i om lag 10 
mrd. innen 2050. En slik befolkingsvekst vil øke 
etterspørselen etter energi. Samtidig er energifor
syning den største kilden Lil utslipp av klimagas
ser. Om lag 80 pst av verdens energiforsyning er i 
dag basert på fossil energi. OECD venter at ver• 
dens energibruk vil øke med om lag 80 pst. fram 
mot 2050.5 Dersom det ikke gjennomføres nye til· 
tak for å begrense uts lippene, kan årlige utslipp av 
klimagasser ifølge OECD øke fra vel 50 mrd. tonn 
i 2012 til mer enn 80 mrd. tonn i 2050, jf. figur 6.2. 

Det har ingen betydning for konsentrasjonen av 
klimagasser hvor på kloden utslippene finner sted. 
Så langt er det industrilandene som har bidratt med 
hoveddelen av den økte konsentrasjonen av klima
gasser i atmosfæren. Dette endrer seg imidlertid 

5 OECD (2012), E,wirm1111«11tal Oullnok tn 2050, Pari~. 
OECD. 
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hurtig jf. figur 6.2. I de kommende tiår ventes det 
at hele veksten i utslipp av klimagasser vil komme i 
utviklingsland og framvoksende økonomier. 
OECD-landene står i dag for 1/3 av de globale 
utslipp ne. Selv om disse utslippene skulle bli redu
sert til nuU i 2050, vi l globale utslipp uten tiltak i 
framvoksende økonomi r og utviklingsland være 
opp mot 30 pst. høyere i 2050 enn i 2010. Det illus
trerer at det ikke vil være mulig å reduser de glo
bale utslipp ne -av klimagasser i det omfanget som 
er nødvendig uten omfattende utslippsreduksjoner 
i både industriland, framvoksende økonomier og 
slore utviklingsland. 

Partene i klimaforhandlingene, som foregår i 
r gi av FN, er enige om at konsentrasjonen av kli
magasser i atmosfæren må stabilis res på et nivå 
som er lavt nok til å hindre fa rlig menne keskapt 
påvirkning av jordas klima I tråd m d dette er det 
enighet om å begrense økni11gen i den globale 
middeltemperaturen til 2 QC sammenliknet med 
førindustrielt nivå. Det vil ifølge FNs klimapanel 
kreve at verden samlede utslipp av klimagasser 
reduser med 50-85 pst. fram mot 2050, sammen
liknet med nivået i 2000.6 

OECD anslår at utslippene i 2050 må begren
ses til om lag 20 mrd. tonn for å. nå togradersmå
let, jf. figur 6.2. Dersom det ikke gjennomføres 
nye tiltak, anslås utslippen å øke til om lag 80 
mrd. tonn. Dersom utslippene i 2050 skuJle bli på 
samme nivå som i dag, dvs. rundt 50 mrd . tonn 
årlig, vjl temperaturøkningen kunne bli på om lag 
3 °C. 

Veksten i verdens utslipp har i fler år vært 
sterkere enn det som er forenlig med tograders
målet, og det haster med å snu utviklingen. Ifølge 
IEA vil normal utnytteJse av kraftverk, bedrifter 
bygninger osv. som allerede e.r tatt i bruk gi 
Utslipp i 2035 som alene tilsvarer 4/5 av det nivået 
som er forenlig med togradersmålet.7 Dette inne
bærer at en stor del av utslippene vi kan tillate oss 
framover, aUerede er «låst inne» i eksisterende 
infrastruktur. TEA peker på at verden må komme i 
gang med omfattende utslippsreduserende tiltak 
innen 2017 dersom vi skal kunne nærme oss en 
togradetsbane. Beregninger fra FNs miljøpro
gram viser at uten ytterlige.re tiltak vil utslipp ne i 
2020 ligge 30 pst. over det som er forenlig med en 
togradersbane. 

Energiforsyning er i dag den største kilden til 
utslipp av klimagasser, og mange av de rimeligste 
tiltakene er i denne s ktoren. De største 

~ lPC (2007J, 77ze Faurlh Assessmeut RePQri of the U11ited 
Na/ion.~ Panel u11 Climate Chanl(e, Frankfur L. N E.r. 

7 IEA (l012). World Euergy Oi.tlook 2012, Paris, IEA 

utslipskuttene bør derfor komme her, særlig gjen
nom redusert bruk av kull. For at utviklingen skal 
være i tråd med togradersmålet, må utslipp fra for
bre1ming av kull, ifølge rEA, reduseres med så 
mye som% i 2035 sammenliknet med en referan
s bane uten nye tiJtak. Studien viser videre at 
utslippene fra transportsektoren må redusere 
med om lag 1/3 sammenliknet med r fe.ranseba
nen, i hovedsak som en følg av tekuoJogiforbe
dringer og mer bruk av alternativ transportfor
mer. I øvrige sektorer må utslippene reduseres 
med rundt¼. 

Ifølge IEA vil fossile energibærere forbli den 
dominerende kilden til energi selv om andelen 
reduseres fra dagens 80 pst. til i overkant av 
60 pst. i 2035. Verdens kjente reserver av kul]. olje 
og gass har et karboninnhold på til sammen 
2860 mrd. tonn COi-ekvivalenter. KuJl utgjør om 
Jag 65 pst. av disse reservene, olje vel 20 pst og 
gass 15 pst. Skal den globale temperaturøkingen 
begrenses til to grader, må mer enn % av de fos
s ile reservene forbli uutnyttet. Med et teknologi
gjennombrudd for fangst og lagring av CO2 vil en 
relativt større bruk av fossil energi være forenlig 
med togradersmålet. 

Avskoging og skogforringeJse i tropene bidrar 
i dag til store utslipp av CO2. I resten av verden 
skjer det en netto 0kt binding av karbon i kog. 
FNs klimapanel anslo i 2007 at avskoging og skog
forringelse i utviklingsland bidro til om lag 1/6 av 
de globale utslippene. Denne andelen er nå redu
sert både pga. redusert avskoging i viktige skog
land som Brasil, og fordi utslipp fra andre kilder 
har økt OECD anslår i Environmental Outlook at 
arealbruksendringer oå står for om lag 10 pst. av 
globale utslipp av klimagasser. Andelen er ventet 
å avta videre fram mot 2020. Redusert avskoging i 
utviklingsland og økt tilvekst j skog i industriland 
vil kunne i-edusere klimagassutslippene raskt og 
til en lav kostnad. 

6.2.3 Hvilken pris må utslipp ha? 

Alle større internasjonale analyser av klimautfor
dringen viser at å etablere en pris på utslipp av kli
magasser er h It avgjørende for å redusere utslip
pene i tilstrekkelig omfang. D t vil også være 
behov for andre tiltak, bl.a. reguleringer, standar
d r og støtte. Uten et kraftig prissignal er det 
imidlertid vanskeJig å se for seg en tiltrekkelig 
omstilling av verdensøkonomien i klimavennlig 
retning. Når forurens r betaler, bidrar det til end
ringer i produksjons- og forbruksmønstre og til 
utvikling og spredning av klimave1mlig teknologi. 
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For at de globale kostnadene ved å nå ambisi
øse klimamål skal bli så lave som mulig, må utslip
pene av klimagasser reduseres på en kostnadsef
fektiv måte. Det innebærer at de billigste tiltakene 
bør gjennomføres førsl For å få dette til må i prin
sippet alle utslipp i verden prises likt. Prinsippet 
om kostnadseffektivitet er nedfelt i FNs klimakon
vensjon. 

Internasjonalt har man ikke kommet langt i å 
prise klimagassutslipp. Bare om lag 10 pst. av de 
globale utslippene av klimagasser stilles i dag 
overfor en pris. Europa har avgifter eller kvote
plikt på en stor del av utslippene, mens andre 
store økonomiske områder i verden har få eller 
ingen klimaavgifter. Samtidig er fossil energi 
sterktsubsidiert i mange land. JEA anslår at subsi
diene til fossil energi i 2011 beløp seg til over 500 
mrd. dollar. Mesteparten av dette er i utvikJings
land med store fossile reserver. Utfasing av subsi
dier til fossil e nergi vil i seg selv redusere globale 
utslipp av CO2 med om lag 6 pst., if:ølge OECD. 

Flere land og regione r har imidlertid innført 
eller vurderer å innføre avgifter på eller kvotesys
tem for utslipp av kJimagasser. California, i tillegg 
til flere delstater i USA. og New Zealand har alle
rede kvotesystemer som omfatter store utslipps
kilder. Australia har etablert et system med pri
sing av l<limagassutslipp. EU og Australia annon
serte høsten 2012 at de vil gjennomføre en stegvis 
kobling av sine kvotesystemer. Sør-Korea har ved
tatt å innføre et kvotesystem fra 2015. J Kina arbei
des del også med å etable re kvotemarkeder. 
Videre har mange land, bl.a. USA og Kina, satt 
relativt ambisiøse mål om økt energieffektivitet. 
En internasjonal pris på utslipp av klimagasser 
kan utvikles ved at nasjonale og regionale kvote
systemer gradvis kobles sammen. 

Siden gevinstene ved å investere i anlegg, tek
nologi, bygninger og biler med lave utsHpp strek
ker seg ut i lid, er det nødvendig at p1isen på 
utslipp er troverdig over tid . International Center 
for Climate Governance har utarbeidet en oversikt 
over ulike beregninger av globale prisbaner som viJ 
bidra til kostnadseffektive utslippsreduksjoner i 
tråd med togradersmålet, jf. figur 6.3. Figuren viser 
at en pris per tonn COz-ekvivalenter på i overkant 
av 40 euro (300 kroner) i 2020 som stiger til ve l 230 
euro (l 700 kroner) i 2050 vil kunne være tilstrek
keHg til å redusere utslippene i tråd med tograders
målet Den nødvendige omstillingen av verdens 
produksjon og bruk av energi vil kreve en høy pris 
globalt på utslipp av !<limagasser. Med høye priser 
vil en stor del av de fossile reservene forbH uutnyt
tet og innsatsen for å utvikle teknologi for fangst og 
lagring av CO2 vil bli intensivert 
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Figur 6.3 Anslått global karbonpris for å nå 
togradersmålet. Euro per tonn COi-ekvivalenter 

Kilde: International Center for ClimaLc Gnvernance. 

Når utslipp prises, blir det mer lønnsomt å utvi
kle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Det vil 
gi mer Pff Pktiv produksjon og bruk av energi. økt 
tilgang på fornybar energi, samt fangst og lagring 
av CO2. Med store framskritt på disse områdene vil 
endringer av våre forbruks- og transportmønstre 
kunne bli relativt moderate. Priser er avgjørende 
for al ny klitnavennlig teknologi skal bli tatt i bruk. 
lfølge OECD vil st.øtte til utvikling av ny teknologi 
være nesten uten virkning på utslippsutviklingen 
dersom det ikke er forventninger om bøye interna
sjonale priser på utslipp framover. 

Teknologi utviklet i utlandet, som lavutslipps
biler, bidrar til ~ redusere utslippene i Norge. På 
samme måte kan teknologi utviklet i Norge, for 
eksempel for fangst og lagring av CO2, bidra ti l å 
redusere utslippene i andre land. Også på dette 
området er deo nasjonale og internasjonale klima
politikken gjensidig avhengig av hverandre. Små 
land er særlig avhengige av teknologiutviklingen 
internasjonalt for å redusere innenlandske utslipp. 

6.2.4 Hvorfor er det så vanskelig å løse 
klimautfordringen 7 

Siden midten av 1990-tallet har det i regi av FN 
pågått forhandlinger for å møte klimautfordringen, 
jf. boks 6.1. Gjennom Cancun-avtalen fra 2010 har 
nesten alle verdens land sluttet seg til togradersmå
lel Så langt er det likevel ikke enighet om utslipps-
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Boks 6.1 FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen 

Det sem:raJe rammeverket for det internasjonale 
klimasamarbeidet er FNs rammekonvensjon om 
klimaendring 0<limakonvensjonen). Den ble ved
tatt i 1992 og er ratifisert av 195 parter. Det lang
siktige målet er at konsentrasjonen av klimagas
ser i atmosfæren skal stabiliseres på et nivå som 
forhindrer en farlig og negativ menneskeskapt 
påvirkning på klimasystemeL Konvensjonen for
plikter alle land til å utvikle og gjennomføre tiltak 
for å minimere årsakene til klimaendringer og å 
redusere deres negative konsekvenser. Klima
konvensjonen inneholder imidlertid ingen tallfes
tede utslippsforpliktelser for de enkelte partene . 

Klimakonve nsjonen s ier at industrilandene 
må gå foran i kampen mot de menneskeskapte 
klimaendringene. Blant annet må dfase landene 
være med å finansiere tiltak som reduserer 
utslippene i utviklingsland, samt bidra med tek
nologiutvikling og -overføting. Videre sier kon
vensjonen at valg av tiltak bl.a. skal baseres på 
prinsippet om kostnadseffektivitet. 

reduksjoner som monner, og verdens utslipp øker 
sterkt. Det er flere ~rsaker til at det er vanskelig å 
enes om løsninger på klimautfordringen. 

Klimaendringene er et g lobalt fellesproblem. 
Virkningen på klimaet av tiltak i ett land viJ i de 
neste tilfeller være begrenset samtidig som tiltak 
koster. I slike situasjoner kan det være vanskelig å 
få til samarbeid fordi enkeltland vil kunne væ re 
tjent med å overlate ansvaret for å redusere 
uts lipp til andre land. Land som ikke bidrar med 
kostbare tiltak, vil da kunne høste gevinstene ved 
reduserte klimaendringer samtidig som de slipper 
unna kostnadene. Det innebærer også at et samar
beid vil kunne være skjørt. I litteraturen omtales 
slike situasjoner ofte som g ratispassasjerproble
met eller allmenningens tragedie. 

Et annet forhold som gjør forhandlingene van
skelige, er at nytte og kostnader ved klimatiltak er 
ujevnt fordelt mellom land. Mange land vil kunne 
oppleve store skadevirkninger av klimaendrin
gene, mens ulempene for andre blir mindre. Også 
tiltakskostnadene ved å nå lograde rsmfilet variere 
mye mellom land. For eksempel anslår OECD al 
de høyeste tiltakskostnadene, regnet som andel 
av verdiskapingen, vil påløpe i framvoksende øko
nomier og i oljeproduserende land, jf. figur 6.4. 
Forskjellen skyldes særlig at industrilandene har 
e n mer effektiv energibruk og et høyere inntekts
nivå enn framvoksende økonomier. 

Det første partsmøtel under klimakonve nsjo
ne n ble holdt i Berlin i 1995. Ette r dette har det 
vært årlige møter, og møtet i Doha i dese mber 
2012 var det 18. i rekken. 

KyotoprotokoUen fra 1997 er en folkerettslig 
bindende internasjonal avtale under klimakon
vensjonen. Alle som den gang ble klassifisert 
som industriland, unntatt USA har under denne 
protokollen rettslig forpliktet seg til tallfestede 
utslippsreduksjoner. 1 den første forpli.ktelsespe
rioden (2008-2012) skulle industrilandene sam
let, medregnet USA, redusere s ine klimagassut
s lipp med minst 5 pst. i forhold til nivået i 1990. 
Canada har senere Lrukket seg fra avtalen. 
Norge, sammen med bl.a. EU, Sveits og Austra
lia, har påtatt seg utslipps( orpliktelser for en ny 
periode (2013-2020) under Kyotoprotokol1en. 
Den nye avtalen dekker i overkant av 10 pst. av 
de globale utslippene. 
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Figur 6.4 Kostnader for å nå togradersmålet. 
Prosent av BNP i 2050 
1 Brasil, Russland, lndia, lntlonc- ia. Kina. Sor-Afrika. 
Kilde: OECD. 

Industrilandene stod tidligere for mesteparten 
av de årlige utslippene av klimagasser. Den kraf
tige økonomiske veksten som disse landene har 
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opplevd siden den industrielle revolusjonen har 
bygget på bruk av fossile energikilder. I dag står 
framvoksende økonomjer og utviklingsland for 
mesteparten av utslipp av klimagasser. Mange av 
disse landene prioriterer økonomisk vekst og fat
tigdomsreduksjon. Mot dette bakteppet har det 
vært vanskelig å enes om ansvarsfordelingen mel
lom rike og fattige land. Det er ulike syn på i hvil
ken grad rike land skal bidra til å finansiere 
utslippsreduksjoner og tiltak for tilpasning til 
endret klima i fattige land. Diskusjonene er både 
om kriteriene for bidrag, om hvor store bidragene 
skal være og om hvilke kriterier som skal legges 
til grunn for å fordele kostnadene mellom indus
trilandene. Inntekt per innbygger. nåværende 
utslippsnivå og historiske utslipp er faktorer som 
er trukket fram. 

Dersom enkeltland eller en gruppe land ensi
dig gjennomfører tiltak for å begrense utslipp av 
klimagasser, vil det kunne øke kostnadene for 
virksomheter som forårsaker utslipp. Uten en glo
bal utslippspris kan bedrifter som er utsatt for 
konkurranse fra bedrifter i land ulen klimatiltak, 
vurdere å flytte produksjon til land uten pris på 
utslipp og dermed gi økte utslipp i andre land. 

Det kan også oppstå liknende effekter gjen
nom energimarkedene. En stram klimapolitikk i 
t:ll land, eller en gruppe land, kan føre til redusert 
etterspørsel etter fossile brensler. Dette gir lavere 
internasjonale priser på fossile brensler. I neste 
omgang fører det til økt etterspørsel etter fossilt 
brensel i land uten karbonskatt. Dermed øker 
utslippene i ilisse landene. 

Karbonlekkasjen er generelt større for el lite 
geografisk område. Det er gjennomført fle re stu
dier for å anslå størrelsen på karbonlekkasje som 
følge av økte avgifter eller kvoterpriser. Analysene 
indikerer en karbonlekkasje på 10-30 pst. ved inn
fø,·ing av en ensidig utslippspris for store områder 
som OECD eller EU. Dette innebærer at de glo
bale utslippene reduseres med 70-90 pst. av 
reduksjonen i de land hvor tiltakene gjennomfø
res. For mindre områder, som for eksempel Skan
dinavia, kan lekkasjen være betydelig og kan 
komme opp i 60-90 pst. For energiintensive bran
sjer som produksjon av sement, jern og stål anslås 
en lekkasje på 40-50 pst. selv for store regioner.8 

Forholdene omtalt ovenfor bidrar til at global 
oppvarming er et svært krevende problem for ver
denssamfunnet. 

8 Næss--.c:;chmidt S., M. Bo Hansen og J. Sand Kirk (2011), 
Ca.rbo11 leakagefrom a Nf/rdic Pers/)cclive, København, Nor
dis.k ministerråd. 

6 ,2.5 De internasjonale 
klimaforhandlingene 

Gjennom de siste 20 årene har verdens land kom
met fram til felles forståelse av klimautfordringen. 
Viktige skritt er tatt, men det har ikke vært et 
gjennombrudd i å realisere togradersmålet. 

Norge arbeider for at en klimaavtale må bygge 
på resultatene til FNs klimapanel og inneholde fol
kerettslige utslippsforpliktelser for alle industri
land og store utviklingsland. Dette vil gi større 
sikkerhet for at togradersmålet nås enn dersom 
landene selv melder inn hvor store utslippsreduk
sjoner de vil påta seg. 

Forhandlingene om et internasjonalt avtale
verk omfatter flere elementer: 
- Fastsetting av utslippsforpliktelser, felles og for 

hvert enkelt land 
- Mobilisering av finansiell støtte til utviklings

land 
- Økt innsats for teknologiutvikling og -over

føring fra industriland til utviklingsland 
- Økt innsats for kapasitetsbygging i utviklings

land 
- Oppbygging av internasjonalt rammeverk og 

støtte til klimatilpasning. 

Under klimatoppmøtel i desember 2011 ble det 
enighet om å starte arbeidet med å utvikle en 
avtale med juridisk bindende karakter for alle 
land. Arbeidet skal avsluttes i 2015, og den nye 
avtalen skal gjelde fra 2020. Enigheten fra 2011 er 
et skritt på veien mot å oppheve det rigide skillet 
mellom industriland og utviklingsland som lenge 
har preget klimaforhandlingene. Partene ble også 
enige om å se på muligheten for å øke ambisjo
nene i en ny avtale og for å få til større utslippsre
duksjoner også før 2020. 

For perioden fram mot 2020 vil det internasjo
nale avtaleverket ha to elementer. Det ene er en 
videreføring av Kyotoprotokollen i en ny forpliktel
sesperiode. I Doha ble det klart at EU, Sveits, Aust
ralia, Norge og enkelte andre land vil påta seg 
utslippsforpliktelser for perioden 2013-2020. I 2020 
skal landene i gjennomsnitt ha redusert utslippene 
med om lag 20 pst i forhold til utslippsnivået i 1990. 
Den nye forpliktelsesperioden under Kyotoproto
koUen dekker bare i overkant av 10 pst av de glo
bale utslippene. Det andre elementet er at landene 
som ikke forplikter seg i Kyotoprotokollem, omfat
tes av den poUtiske avtalen som ble inngått på kli
makonferansen i Cancun i 2010, og oppfølgingen av 
denne. Avtalen bygger på innmeldte mål fra rundt 
90 land om utslippsreduksjoner fram til 2020. Perio
den fram mot 2020 må ses på som en overgangs-
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Bo'ks 6.2 Klimamål og tiltak i utvalgte land1 

Rundt 90 land, som står for over 80 pst. av ele 
global utslippene, har meldt inn mål om 
utslippsreduksjoner fram til 2020. Ambisjonene 
er altfor lave til å bringe verdens utslipp på en 
ban som er i tråd med togradersmålet. Av lan
dene som omtales under, er det kun EU som har 
forplikte! er under Kyotoprotokollen. 

EU skal redusere utsJippene i perioden 2013-
2020 med 20 pst i forhold til 1990. Dersom 
andr industriland også tar på seg like store for
pliktelser er EU villing til å redusere utslippene 
m d 30 pst. i 2020. De viktigst vfrke:tnidlen er 
det europeiske systemet for handel med 
utslippskvoter. I tillegg kommer utslippskrav for 
bl.a. biler og nasjonale virkemidler i de sekto
rene som ikke er omfattet av kvotesystemet 
Mål og tiltak for å 0ke andelen fornybar en rgi 
er også vedtatt. 

USA har som mål å redusere utslippene av 
klimagasser med 17 pst. i 2020 i forhoJd til 
ruvået i 2005. Til tross for at Kongressen i 2010 
avviste forslag t til nasjonal klimalov, med bl.a. 
innføring av et kvotesystem, er det ikke usann
synlig at dette målet vil bli nådd. Lave gasspris r 
har førl til overgang fra kull li) gass i kraftsekto
ren. Det er innført utslippskrav for nye kullkraft
verk og utslippsstandarder for bilparken. Kvote
systemer på delstatsnivå kan også bidra til 
lavere utslipp. 

Kina har mål om å redusere klimagassutslip
pene per BNP-enhet (utsJippsintensiteten) med 
40-45 pst. i 2020 sammenliknet med nivået 

fase. fra en situasjon der bare noen industriland hat 
bind nde utslippsforpliktelser mot en avtale med 
bindende forpliktelser for alle land. 

Som en del av beslutningene fra Cancun og 
oppfølging av denne er det etablert et bredt ram
meverk under klimakonvensjonen som omfatter 
bl.a. klimatilpasning, teknologioverføring, redu
sert avskoging, klimafinansiering, samt måling 
og kontroll av klimagassutslipp. Rammeverket 
inkluderer også et omfattende institusjon lt opp
sett, med etablering av ulike komiteer og meka
nismer. Det er videre en ambisjon at rike land 
skal bldra med 100 mrd. dollar per år fra 2020. 
Det grønne klimafondet er tiltenkt en viktig rolle 
i å formidle fmansiell støtt.e til klimatiltak i utvi-

i 2005. l energiproduksjonen, som er den største 
utslippskilden, skal bruken av kull reduseres fra 
70 pst. til 62 pst. innen 2015. Andelen ikke-fossil 
energi skal økes, i hovedsak med mer bruk av 
kjernekraft. Kina er i tillegg verdens største 
investor i fornybar energi. 1 Målet er at 20 p't. av 
energietterspørselen skal være fornybar 
innen 2020. Kina er i ferd med å etablere regio
nale kvotemarkeder og har som mål å etablere 
et nasjonalt kvotesystem. Kvotesystemene vil 
trolig omfatte mer enn bare energisektoren. 

Brasil har lovfestet å. redusere utslippene av 
klimagasser med 36 til 39 pst. i 2020 sammenUk
net med en utslippsbane uten tiltak. Siden ¾ av 
utslippene kommer fra avskoging, landbruk og 
arealbruksendringer, vil størstedelen av tilt.a
kene væte rettet inn mot å begrense utslippene 
på disse omradene. Det meste av kraftproduk
sjonen er allerede basert på van,n kraft, og bioeta
nol har erstattet 40 pst. av bensinen som brukes 
i biler. esten halvparten av tilbudet av energi 
et dermed basert på fornybare kilder. 

Russlands mål er å redusere utslippene av kli
magasser med 15-25 pst. i 2020 i forhold til 
nivået i 1990. Dette er betinget av at det kommer 
på plass et relevant system for å regne med 
reduksjoner i utslipp fra skog og jord, samt at 
stor utslippsland tar på seg bindende forpliktel
ser. 

1 UNEP (2011), Global Tre11ds !11 Renewable Energy biuest
tnenl 2011. Frankfurt. UNEP. 

klingsland, både for å redusere !anden s utslipp 
og for å hjelpe landene med å tilpasse seg endrin
ger i klimaet. 

Målet med de internasjonale klimaforhandlin
gene er å få til en global avtale fra 2020 i tråd med 
togradersmålet I påvente av en slik avtale gjen
nomføres d t tiltak for å begrens og reduser 
utslippene i en rekke land, både gjennom interna
sjonale og nasjonale initiativ, jf. boks 6.2. 

Norske posisjoner i de internasjonale forhand
lingene er nærmere omtaJt i klimameldfogen. Mel
dingen innholder også omtale av enkelt internasjo
nale initiativer utenfor FN systemet, bla. partner
skapet for skogtiltak i utviklingsland, nergi og kJi
mainitiativet samt klimaarbeidet under Arktisk råd. 
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6.2.6 Norges klimapolitikk 

Selv om klimaproblemet bare kan løses gjennom 
bred internasjonal samhandling, har det enkelte 
land et ansvar for å føre en aktiv nasjonal politikk 
for å redusere utslippene av klimagasser. Norge 
står for om lag 0,1 pst. av de globale utslippene av 
klimagasser. 

Norsk klimapolitikk er basert på klimaforliket 
i Stortinget i 2012 og bygger på at vi fører en aktiv 
nasjonal klimapolitikk der vi bruker et bredt sett 
av virkemidler for å redusere. de nasjonale utslip
pene. Internasjonalt arbeider Norge for en bred 
og ambisiøs klimaavtale i tråd med togradersmå
let, som nedfeller konkrete forpliktelser for 
utslippsreduksjoner for både industriland og store 
utviklingsland. 

Norge har som mål å være karbonnøytral 
innen 2050. Dersom en global og ambisiøs klima
avtale kommer på plass, der også andre industri
land tar på seg store forpliktelser, skal Norge 
være karbonnøytral i 2030. Det innebærer at 
Norge skal finansiere utslippsreduksjoner uten
lands som tilsvarer resterende innenlandske 
utslipp av klimagasser. Fram til 2020 skal Norge ta 
ansvar for å redusere utslippene tilsvarende 30 
pst. av egne utsHpp i 1990. 

Norge oppfyller sin Kyotoforpliktelse for perio
den 2008-2012 uten behov for statlig kvotekjøp. På 
frivillig basis har vi i tillegg overoppfylt den første 
Kyotoforpliktelsen med 10 pst. Norge har 
sammen med EU og noen få andre land påtatt seg 
utsUppsforpliktelser i. den andre perioden under 
Kyotoprotokollen. For perioden 2013-2020 skal 
Norge begrense de gjennomsnittlig årlige utslip
pene av klimagasser tiJ 84 psl av utslippene i 
1990. Dette er i tråd med målet om å redusere 
utslippene med 30 pst. i 2020. 

Gjennom klimaforliket er det bred enighet om 
målet om at Norge innen midten av dette århun
dret skal bli et lavutslippssamfunn. Det innebærer 
en omstilling der vi bl.a. skal produsere mer for
nybar energi, fase den inn på områder som i dag 
bruker fossil energi og bruke energien mer effek
tivt. Vi skal utvikle ny, klimavennlig teknologi her 
hjemme og ta i bruk teknologi utviklet i utlandet. 

Hovedvirkemidlene i klimapolitikken er avgif
ter og deltakelse i det europeiske systemet for 
handel med utslippskvoter. Disse virkemidlene 
setter en pris på utslipp av klimagasser og bidrar 
dermed til å endre produksjons- og forbruksmøn
stre over tid. Etter utvidelsen av EUs kvotesystem 
i 2013 er rundt 80 pst. av alle klimagassutslippene 
i Norge underlagt økonomiske virkemidler. I til
legg til kvoter og avgifter brukes andre virkemid-

ler, herunder direkte regulering, standarder, avta
ler og subsidier av utslippsreduserende tiltak. Sat
si11g på forskning og utvikling er også viktig. 

Norge innførte avgifter pfi utslipp av klimagas
ser allerede i 1991, og det er gjennomført-flere kli
matiltak siden. l Norges siste rapportering under 
FNs klimakonvensjon ble det på usikkert grunn
lag anslått at tiltakene reduserer utslippene av kli
magasser med i størrelsesorden 11-14 mill. tonn 
COz-ekvivalenter i 2010 og 13-17 mill. tonn CO2-
ekvivalenter i 2020, sammenliknet med et forløp 
uten disse tiltakene. 

Norge bidrar i tillegg til betydelige utslippsre
du ksjoner i utlandet gjennom klima- og skoginitia
tivet og bistand til at utviklingsland skal utnytte 
fornybare energiressurser. Gjennom kjøp av kli
makvoter i utviklingsland bidrar vi ti l utslippsre
duksjoner, overføring av teknologi og kunnskap til 
utviklingsland, samt til utvikling av kvotemarke
der. 

I klimameldingen ble det foreslått å forsterke 
den nasjonale virkemiddelbruken på en rekke 
områder. Meldingen gir også en nærmere over
sikt over målene og ele viktigste virkemidlene i 
norsk klimapolitikk. 

6.3 Utslipp til luft i Norge 

l dette avsnittet presenteres nye framskrivinger av 
miljøskadelige utslipp til luft. Framskrivingene er 
oppdatert med utgangspunkt i de makroøkono
miske framskrivingene i denne meldingen. I tråd 
med internasjonale retningslinjer er framskrivin
gene basert på vedtatt politikk. De gir derfor 
anslag for utslippene ved en videref.øring av 
dagens virkemiddelbruk. Framskrivningene er 
dermed ikke en beskrivelse av Regjeringens mål 
og fangerikke opp effekter av endret bruk av vir
kemidler framover. Framskrivingene er basert på 
beregningstekniske forutsetninger. jf. vedlegg 1. 

6.3.1 Utslipp av klimagasser 

I internasjonal sammenheng har Norge og andre 
nordiske land brukt omfattende virkemiddeler for 
å begrense veksten .i klimagassutslippene. Ned
gangen i utslippsintensitet har vært prosentvis 
sterkere enn i de fleste andre industriland, jf. figur 
6.5. 

Det er store forskjeller i landenes utslippsin
tensitet. Utslippsintensiteten er betydelig lavere j 
OECD-området enn i resten av verden. Dette 
henger bl.a. sammen med at utslippene av klima• 
gasser normalt reduseres i forhold til BNP etter 
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Utslipp per enhet av BNP' 
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Figur 6.5 Utslippsintensitet. Kilo CO2 per enhet BNP i USD 

tvil<lingen i utslipp per BNP-enhet (ul lippsintensitet) reflekterer en kombina jon av endring-er i næringsstruktur, teknologisk 
framgang og energi- og klimapolitikk om påvirker energieHektivitel og klimagassutslipp. 

Kilde: IEA 

hvert som knappe ressurser utnyttes mer effek
tivt. I tillegg har globaliseringen ført til at en del 
relativt nergikr vende vareproduksjon er blitt 
flyttet fra industriland til utviklingsland og fram
voksede økonomier. Høyere energikostnader i 
en del industriland. bl.a. som følg av kvot plikt 
og avgifter på utslipp, har forsterket denne utvik
lingen. 

I USA r klimagassutslippene per enhet BNP 
fortsatt høyer enn i d fleste andre vestlige land. 
Norge har en forholdsvis lav utslippsintensitet, 
blant annet som følge av en aktiv nasjonal politikk 
over lang tid og stor tiJgang på fornybar energi. 

I 2011 var Norges utslipp av klimagass r 
52,7 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Bortsett fra i 
2009, da nedgangen i den økonomiske aktiviteten 
bidro til lavere utslipp, har ikke utslippene vært så 
lav iden 1995. t lippene i 2011 var likevel 5,8 
pst. høyer enn i 1990. I samme pe1iode har 
b folkning n i Norge økt med vel 16 pst. Utslipp 
per innbygger har dermed blitt r dusert med om 
Jag 10 pst. fra 1990 til 2011. I disse tallene er det 
ikk regnet med årlig opptak av karbon i skog- og 
arealbruksektoren. Klimagassregnskapet viser at 
skog og andte landareal ri Norge de siste årene 
har tatt opp mellom 27 og 35 mill. tonn 0 2 årlig, 
jf. figur 6.6. D tte tilsvarer over halvparten av de 
totale norsk utslippen av klimagasser i perio
den. Det er i hovedsak skogen om står for COr 
opptaket. 

Ifølge utslippsregnskapet var utslippene fra 
olje- og gassvirksomheten rundt 131h mill. tonn 
COz-ekvivalenl -r i 2011. De nne virksumhelen er 
dermed den største utslippskilden i Norge. UtsliJ}
pene fra sektoren har økt med vel 70 pst. 

Utslipp av klimagasser 

60 60 

50 50 

40 40 

30 30 

20 20 

Utslipp av klimagasser 
10 10 

--Utslipp medregnet opptak 
av co2 i skog 

0 0 
1990 2000 2011 

Figut 6.6 Utslipp av klimagasser i Norge. Mill. 
tonn COrekvivalenter 

Kilder. talistisk. sentralbyrå og Klima- og foruren;;ningsdirek
toratet. 
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Tabell 6.1 Utslipp av klimagasser etter sektor. Mill. tonn COrekvivalenter 

1990 2000 2010 2011 2020 2030 

Utslipp av klimagasser ................... , ..................... 49,7 54,4 53,9 52,7 54,5 52,2 

Petroleum og el.produksjon ............................. 8,2 14.2 15,4 14,9 16,2 13,8 

Fastlandsnæringer uten el.produksjon ........... 41,5 40,2 38,5 37,8 38,3 38,4 

Industri og bergverk ...................................... 19.4 17,4 12,7 12,4 12,6 

Innenlandske samferdselsnæringer ............ 4,4 6,3 8,5 8,8 8,8 

Husholdninger ............................................... 6,1 5,2 5,3 5,4 5,7 

Øvrige aktiviteter1 .......................................... 11,5 11,3 11,9 11,7 11,3 

Opptak i skog ..................................................... 8,7 19,1 32,9 23,8 19,8 

Utslipp av klimagasser medregnet opptak i skog 41,1 35,4 21,0 30,7 32,4 
l Primærnæringer, tjenesteyting. bygg og anlegg m.m. 
Kilder: Statistisk sentralbyr.\, Klima- og forurensningsdircktoratel os:r Finansdepartemcnl<?L 

siden 1990, i hovedsak som følge av 0kt olje- og 
gassaktivitet. Utslippene fra industri og bergverk 
har falt med nesten 40 psl. de siste 20 årene. Ned
gangen skyldes i stor grad reduserte utslipp av 
andre klimagasser enn C02. Utslippene fra veitra
fikk har vokst med nesten 30 pst. siden 1990, men 
økningen har stoppet opp de siste årene til tross 
for sterk befolkningsvekst. Nedgangen i utslip
pene fra industrien har bidratt til at de samlede 
utslippene av klimagasser fra fastlandsøkono
mien er redusert med 3-4 mill. tonn C02-ekviva
len ter siden 1990. Siden 2005 er utslippene per 
innbygger redusert med 1 tonn C02-ekvivalenter, 
svarende til en nedgang på rundt 10 pst. 

I de tekniske framskrivingene anslås utslip
pene av klimagasser, gitt uendret virkemiddel
bruk, å ligge relativt stabilt fram mot 2020, for der
etter å avta noe i 2030, jf. tabell 6.1. Forløpet for 
utslippene må ses i sammenheng med at utslip
pene fra petroleumsvirksomheten ventes å øke 
noen år framover for deretter å avta fram 
mot 2030. Bindingen i skog anslås å avta noe, men 
likevel vil opptak av C02 i skog binde 2/5 av 
utslippene av klimagasser fra norsk territorium 
framover. I klimameldingen ble det varslet en 
rekke nye tiltak for å redusere de nasjonale utslip
pene av klimagasser. Effekten av disse tiltakene er 
ikke innarbeidet i anslagene, men kommer i til
legg. 

Utslippene av andre klimagasser enn C02 
anslås samlet å ligge på rundt 8 mill. tonn C02-
ekvivalenter fram til 2030, jf tabell 6.2. Fram 
mot 2020 motsvares imidlertid lavere utslipp av 

metan i noen grad av høyere utslipp av HFK-gas
ser som en følge av økt bruk av kjøleinstrumenter 
som i1mholder HKF. 

Den observerte nedgangen i utslippsintensite
ten i fastlandsøkonomien anslås å fortsette. jf. 
figur 6.7. Nedgangen må ses i sammenheng med 
at mesteparten av verdiskapingen kan føres til
bake til forbedringer i våre evner til å utnytte 
knappe ressurser, herunder fossile brensler, bl.a. 
gjennom tekniske og organisatoriske nyvinninger 
og bedre kapitalutstyr. Prising av klimagassutslipp 
bidl'ar til en slik dreining. Fortsatt. økning i tjenes
teytende næringers andel av økonomien bidrar 
også til nedgang i utslippsintensiteten. 

Framskrivinger av miljøskadelige utslipp til 
luft ble s ist presentert i Nasjonalbudsjettet 2011. 
Framskrivingene i denne meldingen innebærer 
en nedjustering av anslaget for utslippene i 2020 
med 3 mill. tonn COz-ekvivalenter. Utslippene 
anslås nå lavere i 2020 enn Lidligere til tross for at 
anslaget for befolkningen i Norge i 2020 er oppjus
tert med 300 000 personer. Høyere befolkning 
trekker isolert sett i retning av økt aktivitet og 
økte utslipp av klimagasser. 

Oppdatert informasjon om produksjon og 
utslipp i petroleumssektoren innebærer at utslip
pene fra denne sektoren anslås å øke fram til 
rundt 2015 for deretter gradvis å avta. Forløpet må 
ses i sammenheng med den ventede utvinningen 
av olje og gass på norsk sokkel. Sammenliknet med 
Nasjonalbudsjettet 2011 vil utslipp i 2020 kunne bli 
noe lavere enn tidligere lagt til grunn. Utslippene 
i 2030 er oppjustert med rundt 21/2 tnilt. tonn. 
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Anslag t for ut lippene i fastlandsøkonomien 
er n djustert med nærmere 2 mill. tonn i 
både 2020 og 2030 samm nliknet med tallene i 
Nasjonalbudsjettet 2011. Høyere oljepris trekk r 
isolerl sett i r tning av lavere utslipp fra bl.a. vei• 
trafikk og fra bruk av fyringsolje. Forbruk t av 
fyringsolje i husholdning n forventes også å avta 
markert framover bl.a. som en følge av at virke
midd )bruken er bli tt trappet opp d sener 
årene. I framskrivingen er det lagt til grunn at 
kraftintensiv industti på lang sikt vil ha et forbruk 
av 1 ktrisk kraft på om lag samme nivå som 
i 2010. Som følge av økt produktivitet vil produk· 
sjonen i kraftintensiv industri likevel øke noe over 
tid, og utslipp p i- produs rte enhet vil avta, jf. 
figur 6.7. Nedgangen i utslippsintensitet framover 
antas å bli på linj m d historisk trend. Den nasjo
nale satsingen på k.Jjmateknologi kan gi reduserte 
klimagassutsHpp og varige energibesparelser i 
tndustri n framover, men det er ikk mulig på sik
kert grunnlag å anslå effekten av en slik innsats. 
Det er f. ks. u ikkert når, hvor sterkt og i hvilken 
sektor økt innsats på forskning og teknologiutvik
ling vil gi re ultater i form av redusert utslipp. 
Utslippene fra industrien anslås noe laver enn 
det som lå til grunn i Nasjonalbudsjettet 2011. 

Utslippen fra y itransport anslås også noe 
lavere i 2020 og 2030 enn tidligere lag til grunn. 
Veksten i utslippene .fra veitransport anslås å avta 
betydelig sammenliknet med utviklingen fram til 
midten på 2000.tallet. Dette henger bl.a. sammen 
med at det etter omleggingen av bilavgiftene er 
observert at utslippsveksten har flatet ut. Tekno
logiforb dringer og lavere trafikkvekst per person 
bidrar til at denne utviklingen antas å fortsette. 
D tt illustreres også i figur 6.7 som vis r utslipp 
per kjørte kilomenter for personbiler. Stadige for-

Ut Jjppsintensitet 

1.2 ~------------~ 1,2 

1,0 1,0 

0,8 0,8 

0,6 0.6 

0.4 0,4 

- Personbiler 
----.... -:_"" .. 

0,2 - Fasllands•Norge 02 

--Industri 
0,0 +--~-~-~~-~~~~-- 0,0 

1990 2000 2010 2020 2030 

Figut 6.7 Utslippsintensitetet 
i fastlandsøkonomien. 1990= 1 

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Klima- og forurensningsdirekw
ralet og Finansdepartement l. 

bedringer i teknologi bar gjennom flere tiår ført til 
at utslipp intensiteten har falt Strenger miljøre
gulering gjennom høye drivstoffavgifter i en 
rekk land og økte krav til utslippsstandard r har 
bidratt til utviklingen av mer drjvstoffeffektive 
biler. Høy befolknings• og trafikkvekst har likevel 
ført til at utslippene fra veitrafikk har økt En vide
reføring av dagens sterke insentiver til å velge 
utslippseffektiv biler og fortsatt teknologiforb 
dringer vil bidra til effektivisering av bilparken 
også framover. 

Tabell 6.2 Utslipp av klimagasser. MilL tonn COrekvivalenter 

1990 2000 2010 2011 2020 2030 

Sum klimagass r .................................................. 49,8 50 8 53,9 52,7 54,5 52,2 

C02 .............................................................. .. ..... 34,8 35 8 45,5 44,2 46,2 44;5 

Andre klin1agasser ............................................ 15,0 15,0 8,4 8,5 8,3 7.7 

CH4 I 00 0 0 0 0 0 0 I O O O O O O O O O O O O O O O O O O 000 0 00 0 0 0 I O O I 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I O O O O O O 00 0 0 0 4,7 4,7 4,3 4.3 3,9 3,7 

N20 ......... ... ............................................. ......... 4,8 4,8 3,1 3,0 3.0 3,0 

HFK og PFK ......................... ..... ... .................. 3,4 3,4 1,0 11 1,4 1,0 

2,2 2,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

l<ildcr: I.ali tisk entralbyrå. Klima- og forurensningsdirektorate t og Finansdeparlemcntct. 
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Langtransporterte luftforurcnsinger1 

A. Utslipp av NOx og NH1 B. Utslipp av SO2 og VOC 
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Figur 6.8 Utslipp av langtransporterte luftforurensinger omfattet av Gøteborgprotokollen. 1 000 tonn 
1 Firkantene viser utslippsforpliktelse i Gøteborgprot.okollen for 2010 og 2020. 
Kilder: Statistisk sentralbyrå, !(lima- og forurensningsdirektoralet og FinansdepartemenleL 

6 .3.2 Utslipp av langtransporterte 
luftforurensinger 

Utslippene av langtransporterte luftforurensinger 
reguleres under Gøteborgprotokollen og omfatter 
nitrogenoksid, svoveldioksid, flyktige organiske 
forbindelser utenom metan, ammoniakk og parti
luer. Disse forurensingene spres over landegren
ser via atmosfæren og bidrar bl.a. til forsuring, 
helseskadelige konsentrasjoner av partikler og 
dannelse av bakkenært ozon. Med unntak av 
ammoniakk er de registrerte utslippene redusert 
siden 1990, jf. figur 6.8. 

Norges utslipp var i 2010 under taket for de tre 
gassene S02, NH3 og NMVOC, mens utslippene 
av NOx lå godt over forpliktelsen. Landene som er 
parter til Gøteborgprotokollen. ble i mai 2012 
enige om nye utslippsforpliktelser fra 2020. 

Siden 1990 har utslippene av nitrogenoksider 
(NOx) falt med nærmere 5 pst Det er særlig 
lavere utslipp fra veitrafikk som har bidratt til ned
gangen. Utviklingen skyldes at det ble innført 
avgasskrav til nye bensindrevne kjøretøy i 1989 og 
at disse senere er skjerpet og utvidet til andre kjø
retøygrupper. Også utslippene fra sjøfart og fiske 
har falt de siste årene, bl.a. som følge av tiltak 
finansier t av Næringslivets NOx-fond og en grad
vis utfasing av eldre motorer med høye utslipp. 
Utslippene fra olje• og gassvirksomheten har økt 

med rundt 80 psL siden 1990 og tilsvarte nær
mere 30 pst. av de samlede NOx-utslippene i 2011. 

1 framskrivingene avtar utslippene av NOx 
tiJ 161 000 tonn i 2020, jC. tabell 6.3. Utslippene 
ventes å avta ytterligere fram mot 2030. Dette må 
ses i sammenheng med at gjeldene og nye (euro 
VI) avgasskrav til kjøretøyene gir reduserte 
utslipp. Nedgangen motvirkes noe av overgangen 
fra bensin- til dieseldrevne personbiler. I tillegg 
ventes utslippene fra olje- og gassvirksomheten å 
avta etter 2015. 

I henhold til Gøteborgprotokollen har Norge 
forpliktet seg til å redusere utslippene av NOx 
med 23 pst. innen 2020 i forhold til utslippsnivået 
i 2005. Utslippene av NOx anslås dermed å ligge 
noe over forpliktelsen som, med dagens regnskap 

Tabell 6.3 Utslipp av langtransporterte 
luftforurensinger. 1 000 tonn 

1990 2010 2011 2020 

NOx 191,2 185,9 182,2 161,0 

S02 52,2 19,5 19.4 20,4 

NMVOC 289,8 140,7 134,3 120,6 

NH:J 20,8 22,7 22,2 22,7 

2030 

138,6 

20,2 

116,3 

23,3 

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Klima- og forurensningsdirekto· 
rate t og Finansdepartementet.. 
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for utslippene i 2005, tilsvarer om lag 155 000 tonn 
i 2020. Det er i framskrivingene ikke tatt hensyn 
til t>ffekten av den reviderte NOx-avtalen fra 2010. 
Avtalen dekker om lag 55 pst. av utslippene og 
gjelder for perioden 2011-2017. Målel med avtalen 
er å gjennomføre tiltak som, når de har fuU effekt 
etter 2017, vil redusere de årlige utslippene av 
NOx med 16 000 tonn. Kravet til urslippsreduksjo
ner for 2011 er oppfyll 

Utslippene av flyktige organiske forbindelser 
utenom metan (NMVOC) var i 2006 for første 
gang under forpliktelsen på 195 000 tonn i første 
Gøteborgperiode. Utslippene har for tsatt å falle de 
senere årene og var nesten 70 pst lavere i 2011 
enn i 2001, som er året da utslippene var på sitt 
høyeste. Det er først og fremst lavere utslipp fra 
lasting og lagring av råolje på sokkelen som har 
ført til nedgangen i utslippene av NMVOC de siste 
ti arene. Utslipp av NMVOC fra veitrafikk bar falt 
jevnt i hele perioden. Dette er en utvikling som 
først og fremst må ses i sammeJ1heng med avgass
kravene som ble innført for bensindrevne biler 
i 1989, og som forsterkes av overgangen fra ben
sin- til dieseldrevne biler. 

Utslippene av NMVOC avtar i framskrivingene 
til rundt 120 000 tonn i 2020 og anslås å falle ytterli
gere noe fram mot 2030. Lavere aktivitet innenfor 
olje- og gassutvilmi.11g Lrekker uLSlippeae aed. For 
andre sektorer ventes det derimot en liten vekst 
som følge av økt økonomisk aktivitet De nye avta
leforpliktelsene for 2020 innebærer en utslippsre
duksjon på 43 pst i forhold til nivået i 2005. Utslip
pene av NMVOC i 2020 anslås dermed å ligge 
under utslippsforpliktelsen som tilsvarer 131 000 
tonn med dagens regnskap for utslippene i 2005. 

Utslippene av svoveldioksid (SOv er mer enn 
halvert siden 1990 og har siden 2007 ligget lavere 
enn kravet i første Gøteborgperiode på maksimalt 
22 000 tonn per år fra og med 2010. I framskrivin
gene øker SOz-utslippene marginalt fra dagens 
nivå på. rundt 19 000 tonn til rundt 20 000 tonn i 
både 2020 og-2030. Det er økt aktivitet i industrien 
som bidrar til noe høyere utslipp framover. Gøte
borgforpliktelsen for 2020 innebærer en utslipps
reduksjon på 10 pst. i forhold til nivået i 2005. 
Utslippene av SO2 anslås dermed i 2020 å ligge 
under utslippsforpliktelsen som tilsvarer 21 600 
tonn med dagens regnskap for utslippene i 2005. 

Selv om utslippene av ammoniakk (NHy var 
rundt 6 psl. høyere i 2011 enn i 1990, er de lavere 
enn forpliktelsen i (ørste Gøteborgpeliode på 
23 000 tonn. Prosessutslipp fra landbruk utgjorde 
rundt 90 pst. av utslippene. Framskdvingene er 
basert på en videreføring av dagens rammebetin
gelser for landbruket, inkludert et sterkt 

importvern for innenlandske landbruksprodukter. 
Framskrivingene bygger på Statistisk sentralby
rås middelalternativ for befolkningsutvikling. 
Dette gir en jevn økning i jord bruksproduksjonen, 
som igjen bidrar til en lilcn økning i de samlede 
utslippene til knapt 23 000 tonn fram mot 2030. 
Gøteborgforpliktelsen for 2020 innebærer en 
utslippsreduksjon på 8 pst. i forhold til nivået 
i 2005. Utslippene av NH3 i 2020 anslås dermed å 
ligge over utslippsforpliktelsen som tilsvarer 
21 000 tonn med dagens regnskap for uts]ippene 
i 2005. 

Ved revisjonen av Gøteborgprotokollen i 2012 
påtok Norge seg å redusere utslippene av små, 
helseskadelige partikler (PM2,s) med 30 pst. sam
men liknet med utslippene i 2005. Med dagens 
utslippsregnskap tilsvarer dette et årlig utslipps
tak på om lag 36 000 tonn fra 2020. Det er ikke 
utarbeidet fremskrivninger basert på makroøko
nomiske aktivitetsanslag for disse utslippene. 

6.4 Naturmangfold 

6.4.1 Trusler mot naturmangfoldet 

Naturen er grunnlag for produksjon av mange 
varer og tjenester som er viktige for velferd og 
livskvalitet. For eksempel vil en stor del av ver
dens produksjon av frukt og grønnsaker ikke 
være mulig uten at bier bidrar til poUinering. De 
aller 0este typer medisiner er utviklet av planter, 
og stadig nye anvendelsesområder dukker opp. 
For vedvarende å kunne høste av naturen er vi 
avhengige av å unngå overbeskatning av ressur
ser. Når arter utarmes eller forsvinner, mister vi 
framtidige muligheter. 

Tap av natum1angfold er en av de største glo
bale miljømessige utfordringene. Tross noen lys
punkter i enkelte land og områder har jordens 
naturmangfold avtatt gjennom lang tid. Presset pa 
naturmiljøet kommer særlig fra avskoging i utvi
klingsland, mer intensivt jordbruk, økt samferd
sel, spredning av arter til nye geografiske områ
der og klimaendringer. Viktige underliggende 
drivkrefter er global befolkningsvekst og økende 
forbruk per innbygger kombinert med mangelfull 
regulering av utnyttelsen av mange naturressur
ser. Ulen nye tiltak venles denne utviklingen å 
fortsette. Relativt størst kan tapel av naturmang
fold å bli i Sørøst-Asia, Europa og det sørlige 
Afrika En mye brukt indeks for utviklingen i 
naturmangfoldet er den sa.kalte «Living Planet 
lndex>, (LPI). Denne indikatoren fokuserer på 
utbredelsen av arter og er basert på trender i 
bestanden av verdens patledyr, fisker, fugler og 
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Figur 6.9 Global Living Planet Indeks. 1970=1 

Kilde: World Wide Fund for Naturc. 

krypdyr. Indikatoren er uMkJet av World Wide 
Fund for Nature (WWF) i samarbeid med FNs 
miljøorganisasjon. LPI rapporterer en reduksjon 
på 28 pst. i verdens artsmangfold blant de under 
søkte bestandene siden 1970, jf. figur 6.9. 

Reduksjonen i naturmangfoldet bar vært 
størst i tropene, med vel 60 psL Det har sammen
heng med en betydelig avskoging og forringelse 
av skogen gjennom flere tiår. l tempererte områ
der har derimot indeksen i denne perioden vist en 
økning på vel 30 psL Det er særlig blant marine 
ressurser at forbedringen har vært stor i tempe
rerte områder. Bedre regulering av beskatning av 
skog, fiske og jaktbare dyr i denne delen av ver
den har bidratt til dette. Dessuten har befolk
ningsøkning og økonomisk vekst i denne perio
den vært lavere her enn i tropene. 

Utviklingen i naturmangfoldet var annerledes i 
perioden før 1970, som er startåret for LPI-indek• 
sen. Gjennom flere hundre år fram til midten 
av 1900-tallet var avskogingen betydelig større i 
tempererte områder enn i tropiske områder. Gjen
nom siste halvdel av 1900-tallet ble skogsutbredel
sen stabilisert i tempererte områder, samtidig 
som det skjedde en betydelig avskoging i tropiske 
områder. Den sterke nedgangen i tropene gjen
nom de siste tre tiår av 1900-lallet ser imidlertid ut 
til nesten å ha stanset etter år 2000. 

Globalt er artsmangfoldet fremdeles størsl i 
verdens skoger, særlig i de lropiske regnskogene. 
Selv om det fortsatt er betydelig avskoging i 

mange områder, har samlet avskoging i verden 
avtatt markert de siste årene. Dette henger både 
sammen med redusert avskoging i Brasil og 
andre land i Sør-Amerika og en netto tilvekst i 
boreale skoger i Kina og i flere industriland. WWF 
peker samtidig på at en forventet stabiliseting av 
skogdekke i verden ikke nødvendigvis medfører 
at tapet av naturmangfold også stanser. Det skyl
des at en økende andel av verdens skoger antas å 
bli gjenstand for kommersiell hogst og stadig mer 
vil bestå av plantasjer. Begge disse utviklingstrek
kene medfører redusert naturmangfold. 

Også miljøtilstanden i verdens kyst- og havom
råder forverres til h·oss for bedring blant marine 
ressurser i tempererte strøk. Skadene på miljøet 
er størst i kystnære og grunne farvann nær tett 
befolkede områder. Det er i disse områdene og pa 
kontinentalsoklene en finner de mest produktive 
økosystemene, de viktigste høstbare bestandene 
og de viktigste petroleumsressursene. FNs 
eksper tgruppefor havmiljø (GESAMP) har identi
fisert forurensning fra landbaser te kilder, ødeleg
gelse av leveområder for marine arter, effekter av 
fiskeriene og introduksjon av fremmede arter som 
hovedtrusler mot de rna.ri ne økosystemene og 
den verdiskapingen som de marine ressursene 
gir. OECD anslår at mer enn 30 pst. av verdens fis
kebestander er overutnyttet eller utarmet, om lag 
50 pst. er fullt utnyttet og mindre enn 20 pst. har 
potensial for økt utnyttelse. Redusert naturmang
fold over tid har ført til en reduksjon j nivået på 
den årlige tjenestestrømmen fra økosystemer, noe 
som kan ha bidratt til å trekke veksten i globalt 
BNP ned.9 

For å redusere tapet av naturmangfold og 
arter er det avgjørende å redusere avskogingen. 
særlig i tropiske områder, stanse overfisket.. redu
sere og helst stanse utslipp av giftige stoffer og 
begrense menneskeskapte klimaendringer. Dette 
vil ikke være mulig uten langt strengere regule
ring enn i dag av miljøskadelig aktivitet i de fleste 
land. 

OECD peker på at prising av økosystemtjenes
ter er et av de mest effektive virkemidler for å m til 
en slik utvikling. Det innebærer at bedrifter og 
husholdninger får økonomiske insentiver til å ta 
hensyn til potensielle skadevirkninger på miljøet 
av sine handlinger. Høsting av naturressurser, 
bl.a. fra skog og fiske, må foregå på en bærekraf
tig måte. Dette krever al myndighetene fastsetter 
grenser for maksimale uttak av ressurser og sør• 
ger for at disse ikke overskrides. 

9 TEEB (2008) , 771e eCQnomics of ecosy.~tems and efodiven;ity: 
An interim report, Wesseling, Ew·opean Commllfllilies. 
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På det tiende partsmøtet under konvensjonen 
om biologisk mangfold (CBD) ble det vedtatt et 
overordnet mål for 2020 om en «effektiv» hand
ling for å stanse tapet av biologisk mangfold for å 
sikre at økosystemene i 2020 er robuste og leve
rer livsviktige økosystem~enester. Det ble også 
vedtatt en protokoll om rettferdig fordeling av 
genetiske ressurser. 193 land har sluttet seg til 
konvensjonen. Det er positivt med en slik bred 
oppslutning, men resultatet vil avhenge av innsat
sen i de enkelte land. Avtalen er juridisk bin
dende, men det er ingen sanksjoner ved man
glende måloppfyllelse. 

Det finnes mange eksempler på at målrettede 
tiltak raskt har gitt positive resultater for arter og 
naturmangfold. For eksempel har regulering av 
fangst av flere fiskearter i havområdene rundt 
Norge ført til at bestandene har tatt seg kraftig 
opp, slik at årlig beskatning senere har kunnet 
øke betydelig. Flere utviklingsland har de senere 
årene klart å få til en betydelig reduksjon i avsko
gingen, og i Kina har man klart å få til en sterk til
vekst i skogbestanden etter mange år med ned
gang. Kunnskap om utviklingen av naturmangfold 
og økosystemtjenester er på mange områder man
gelfull. Det nyopprettede naturpanelet (IPBES) vil 
bidra med ny kunnskap. 

6.4.2 Utviklingen i Norge 

Også i Norge er det utfordringer knyttet til tap 
av naturmangfold. Totalt er 125 arter utdødd 
etter år 1800. Den siste offisielle gjennomgan
gen av tilstanden for arter i Norge, norsk rød
liste for arter i 2010 fra Artsdatabanken, viser at 
vi har 2 398 truede arter. Reduksjon og bortfall 
av tareskog, noen bestander av villaks og stor 
reduksjon i flere bestander av sjøfugl er eksem
pler på en negativ utvikling også i Norge. 
Enkeltarter som fjellrev, damfrosk. elvemus
ling og planten rød skogfrue står i fare for å for
svinne. Villreinen er i tilbakegang. ren del tilfel
ler er årsaken til at arter er true t i Norge at de 
her lever i randsonen av sitt naturlige leveom
råde, mens de kan være tallrike i andre land. 
Over tid vil en del arter forsvinne, mens nye 
dukker opp selv uten menneskelig påvirkning. 
Den viktigste årsaken lil at arter nå er truet er 
imidlertid menneskeskapte arealendringer i 
artenes leveområder. 

Naturmangfoldloven, som trådte i kraft i 2009, 
skal sikre at hensynet tiJ naturmangfold ivaretas. 
Loven gir regler for bærekraftig bruk og vern av 
naturen og inneholder bl.a. nye virkemidler for å 
ivareta truede naturtyper og arter. 

1 Norge forvaltes m,mge av de økonomisk vik
tigste fiskeartene nå på en bærekraftig måte. 
Nordøstarktisk torsk har nådd den høyeste 
bestanden siden målingene startet etter andre 
verdenskrig. Også vårgytende sild anslås å ha 
nådd full reproduksjonskapasitet og høstes bære
kraftig. For andre bestander er imidlertid utviklin
gen mindre gunstig. Nordsjøtorsk har redusert 
reproduksjonsevne, og uttaket er sannsynligvis 
ikke bærekraftig. Bestandene av ål og uer er 
truet 

Villaksen er et eksempel på en art som repre
senterer betydelige verdier. Økonomisk er villak
sen også viktig for oppdrettsnæringen ved at den 
bidrar med genetisk materiale som også opp
drettsnæringen kan dra nytte av. Lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris er, i tillegg til !akse-Jus og 
rømt oppdrettslaks, en av de største truslene mot 
bestandene av villaks. Denne parasitten påfører 
Norge et årlig samfunnsøkonomjsk tap på opp 
mot 250 mill. kroner. Dette illustrerer al potensiell 
skade fra enkelte fremmede arter i den norske 
naturen kan være stbr. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved 
redusert naturmangfold kommer i dag ikke klart 
fram i bedrifts- eller nasjonalregnskap. Regjerin
gen har nedsatt et ekspertutvalg som skal 
beskrive status og utviklingstendenser for 
naturmangfoldet i Norge. Utvalget skal bl.a. peke 
på økosystemer som er under press eller i ned
gang og analysere årsakene til dette. 

6.5 Miljøgifter 

Miljøgifter er skadelige kjemiske forbindelser 
som er lite nedbrytbare. hoper seg opp i naturen 
og medfører en gradvis forgiftning av jord, luft, 
vann, mennesker og dyr. Slike stoffer kan forår
sake skader selv i små konsentrasjoner. Kjemika
lier benyttes i stor grad til å forbedre produkter og 
tjenester, og kjemisk industri har blitt en av de 
største næringene i verden. Produktene bidrar li! 
økt levestandard og bedre helse rundt om i ver
den. Samtidig medfører produksjonen og bruk av 
noen kjemiske stoff er alvorlige skade på helsen 
og miljø. bl.a. ved at de kan framkalle sykdom og 
skade forplantningsevne og arvestoff. 

Både mengden, antall stoffer og antall bruks
områder for kjemiske produkter har økt betrakte
lig de siste tiårene. I OECDs EnvironmentaJ Out
look to 2050 anslås det at verdens produksjon av 
kjemikalier vil øke med om lag 3 pst. per år fram 
mot 2050, jf. figur 6.10. Veksten ventes å bli ster
kest i utviklingsland og framvoksende økonomier. 
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Figur 6.10 Produksjon av kjemiske stoffer. 
Mrd. USD i 2007-priser 
1 Brasil. Russland, India, Indonesia og Sør-Afn'ka. 
Kilde: OECD. 
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Utslippene spres i tillegg via luft- og havstrøm
mer over store områder og er derfor også et inter
nasjonalt problem. En betydelig andel av skade
lige stoffer som gjenfinnes i norsk natur, skriver 
seg fra kilder i andre land. Miljøgiftene finnes for 

eksempel i tilsynelatende upåvirkede arktiske 
strøk på grunn av slik langtransportert forurens
ning, jf. figur 6.11. Disse stoffene hoper seg opp i 
deo arktiske næringskjeden, for eksempel i polar
måke og isbjørn. Også brommerte flammehem
mere, som er relativt nye stoffer, blir registrert i 
økende mengder i arktiske sedimenter og er fun
net i blodet hos mennesker i Nord-Norge og Russ
land. Det viser at nye miljøgiftene transporteres til 
Arktis og at disse også kan bli tatt opp i mennes
ker. 

Det er et nasjonalt måJ at bruk av hels~ og mil
jøfarlige stoffer ikke skal føre til helseskader, ska
der på økosystemer e ller skader på naturens evne 
til produksjon og fornyelse. Målet er at konsentra
sjonen av de farligste kjemikaliene skal bringes 
ned mot det nivået de naturlig forekommer og til 
tilnærmet null for menneskeskapte forbindelser. 

For å oppnå dette er det viktig å utvikle alter
nativer til helse- og miljøfarlige kjemikalier, samti
dig som man tar miljøgifter ut av sirkulasjon. For
bud og avgifter for de farligste stoffene kan bidra 
til dette. Ved å sikre felles, akseptert testing av 
helse- og miljøegenskaper ved kjemikalier legger 
man et grunnlag for at kundene får mulighet til å 
etterspørre og velge produkter med lite h else- og 
miljøfarlige kjemikalier. For å ta miljøgifter ut av 
sirkulasjon kreves det også at avfall og restpro
dukter som inneholder miljøgifter, håndteres for-

Luft- og havstrømmer mot arktis 

Luftstrømmer 

Figur 6.11 Luft- og havstrømmer mot Arktis 

Kilder. Norsk institutt for luftforskning og Havforskinj?SinstitutteL 
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svarlig og at gamme] forurensning i jord og vann 
hindres i å spre seg. 

Bruken av kjemikalier øker særlig sterkt i utvi
klingsland og framvoksende økonomier, der foru
rensningskontrollen ofte er dårligere enn i indus
triland. Internasjonal handel med produkter 
bidrar også til at helse- og miljøfarlige kjemikalier 
blir importert til Norge. Handel på tvers av lande
grensene, i tillegg til at miljøgiftene langtranspor
teres, gjør det nødvendig med internasjonal inn
sats. 

For å møte de globale miljøgiftsutfordringene 
er det inngått en rekke internasjonale avtaler om 
farlige kjemikalier, bl.a. globale avtaler om orga
niske miljøgifter, ozonreduserende stoffer, handel 

med farlige kjemikalier og farlig avfall. Det er 
i 2013 ventet enighet om innretningen på en ny 
global kvikksølvavtale. EUs kjemikaUeregelverk 
(REACH) gjelder for hele EØS-området, inkludert 
Norge. Regelverket skal bidra til beskyttelse av 
helse og miljø gjennom bedre kontroll med pro
duksjon, import, bruk og utslipp av kjemiske stof
fer. REACH er med på å sette en global standard 
som resten av verden må forholde seg til. 
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Vedlegg 1 

Forutsetninger for de økonomiske framskrivingene 

De langsiktige framskrivingene i denne meldin
gen er utarbeidet ved hjelp av Statistisk sentralby
rås generelle likevektsmodell MSG. Modellen tall
fester økonomiens virkemåte basert på observa
sjoner av historiske sammenhenger og bidrar til 
konsistens i framskrivingene. De viktigste driv
kreftene bak den økonomiske utviklingen, bl.a. ut
viklingen i produktivitet, befolkning, sysselset
ting, internasjonal kapitalavkastning og petrole
umsinntekter, må likeve l angis utenfor modellen. 
Dette gjelder også enkelte forhold som har sær
skilt betydning for utviklingen i offentlige finans
er, slik sorn antall mottakere av offentlige overfø
ringer og brukere av offentlige tjenester. 

I korte trekk kan forutsetningene som ligger 
til grunn for referansebanen i de langsiktige ma
kroøkonomiske framskrivinge ne, oppsummeres i 
følgende: 

Internasjonal økonomi og petroleumsvirksomhet 

- Prisene på tradisjonelle eksport- og importva
rer øker med 1 ¾ pst. mrut som årlig gjennom
snitt 
En realavkastning av kapitalen i Statens pen
sjonsfond utland på 4 pst. per år. 
En langsiktig olje- og gasspris på henholdsvis 
525 kroner per fat og 1,93 kroner per Sm3 fra 
og med 2014, målt i faste 2013-kroner. 
Produksjonen av olje og gass anslås i 2060 å lig
ge på hhv. 14 pst. og 22 pst av nivået i 2011. 
Etter en viss økning på helt kort sikt, anslås pe
troleumssektorens investeringsetterspørsel å 
avta til ¼ pst. av BNP for Fastlands-Norge i 
2060. Nivået i 2011 var 6¾ pst. 

Befolkning, tilgang på arbeidskraft og produktivitet 

- Befolkningen utvikler seg i tråd med mellomal
te rnativet i Statistisk sentralbyrås befolknings
framskriving fra juni 2012. 

- Yrkesfrekvensene for ulike demografiske un
dergrupper (kjønn, a1de r og innvandrerbak
grunn) videreføres på anslått nivå i 2015, som 

for undergrupper etter alder og kjønn Ugger 
noe over nivåene i 2011. 

- Uendret arbeidsledighetsrate og gjennomsnitt
lig arbeidstid per sysselsatt etter 2015. Korri
gert for variasjoner i virkedager er gjennom
snittlig arbeidstid i 2015 noe lavere enn i 2011. 
Dette må ses i sammenheng med flere eldre i 
arbeidsstyrken. 

- En årlig vekst i total faktorproduktivitet i be
driftene i fastlandsøkonomien på 1,6 psl 

Den økonomiske politikken 

Budsjettpolitikken følge r handlingsregelen for 
bruk av oljeinntekter. 

- Dekningsgrader og antall timeverk per bruker 
i offentlig tjenesteyting videreføres. Dagens re
gler i fo1ketrygden legges til grunn. Dette om
tales også som uendre[ standard og deknings
grad i offentlige velferdsordninger. 
Produktinnsatsen og investeringene i offentlig 
forvaltning vokser reelt sett noe raskere enn ti
meverkene i offentlig forvaltning, men avtar 
som andel av fastlands-BNP. Beholdningen av 
offentlig realkapital per innbygger øker gjen
nom framskrivingsperioden. 

Netto finansinvestering og sparing 

- Endringene i Norges samlede netto finansin
vesteringer (overskuddet på driftsbalansen) er 
forutsatt å følge nettofinansinvesterimgene i 
Statens pensjonsfond utland. Sammen med ut
viklingen i innenlandsk produksjon bestem
mer forutsetningene om forløpet for driftsba
lansen utviklingen i samlet innenlandsk bruk 
av varer og tjenester. 

Miljøskadelige utslipp til luft 

- Dagens innretning av klimapolitikken viderefø
res. herunder omfang og satser for C02-avgif
ten. 

- Prisen i EUs kvotesystem antas å stige til 100 
kroner per tonn C02 i 2020. Etter 2020 er del 
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lagt til grunn at prisen på kvoter i EUs kvote
system stiger reelt med 4 pst. per år. 

- På enkelte områder er teknologiparametrene i 
modellen justert for å ivareta foreliggende sek
torinformasjon. Det gjelder for eksempel bruk 
av katalysatorer i kjøretøy og rensing av utslipp 
fra gasskraftverk. Det forutsettes en høy rense
andel i produksjonen av kraft og varme. 
I framskrivingene av utslipp fra petroleums
sektoren er det tatt hensyn til endringer i sam
mensetningen av produksjonen og at leveti
den for flere felt er økt. Størstedelen av C02-
utslippene er knyttet til energiproduksjon på 
innretningene. 

- Utslipp fra veitrafikk er basert på informasjon 
fra Statistisk sentralbyrås veimodell. Det er 
lagt til grunn at dieselbiler fortsatt vil utgjøre 
rundt 70 psl. av salget av nye personbiler. Tra
fikkveksten per person er positiv, men avtaken
de gjennom framskrivingsperioden. Basert på 
rapport fra Vista Analyse er det lagt til grunn at 
utslippene fra nye biler i gjennomsnitt vil være 
på omtrent 110 gram CO? per km i 2020 med 
dagens virkemiddelbruk.1 Utslippene fra nye 
biler ventes a avta ytterligere etter 2020, men i 
en lavere takt. Innblandingen av biodrivstoff er 
videreført med dagens nivå på 3,5 pst. 

- Det er lagt til grunn om lag uendret forbruk av 
elektrisitet i kraftintensiv induslri. 

1 R.ismussen I., T. Ekbaugen og S. Strøm (2011), Bilavgifter.; 
virkninger på C02-ulSlipp fra nye biler, Vista Analyse, Oslo. 

- Karbonopptaket i skog ventes å avta fra dagens 
nivå på om lag 30 mill. lOnn C02 per år til rundt 
20 mill. tonn C02 fram til 2030. Det er lagt til 
grunn en videreføring av dagens skogplanting 
samt en økning i avvirkningen fra rundt 10 mill. 
m3 i dag til vel 13 mill. m3 i 2030. 

Beregninger av Norges netto nasjonalformue 

Beregningene av nasjonalformuen omfatter real
kapital, finanskapital, petroleumsformue og verdi
en av framtictig arbeidsinnsats. 
- For realkapital og finanskapital er det benyttet 

tall fra nasjonalregnskapet regnet per innbyg
ger. Statens pensjonsfond utland er regnet med 
i finanskapitalen. 

- Petroleumsformuen er beregnet som nåverdi
en av framtidig grunnrente per innbygger. Det 
er Latt utgangspunkt i referanseforløpet i denne 
meldingen. 

- Verdien av arbeidsinnsats er beregnet som nå
verdien av framtidig arbeidsinnsats per innbyg
ger, slik den framkommer i referanseforløpet. 
Avlønningen av arbeid er forutsatt å øke i takt 
med produktiviteten. Arbeidsinnsatsen til nåle
vende generasjoner utgjør vel halvparten av 
den beregnede verdien, mens det resterende 
kan henføres til kommende generasjoner. 

- Det er lagt til grunn en reell diskonteringsren
te på 4 pst. 
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rer at manglende bærekraft i offentlige finanser gir
økte forskjeller og smertefulle omstillinger. Selv om
petroleumsinntektene gir oss større handlefrihet enn
de fleste andre land, kan heller ikke Norge regne med
fribillett til høy inntekt og lav ledighet. Det er nok av
eksempler på land som har klart å komme opp i et
økonomisk uføre ved å forvalte inntekter fra store
naturressurser dårlig. Betydningen av gode institu-
sjoner og ansvarlig økonomisk politikk må ikke
undervurderes. 

Innfasing av petroleumsinntekter og vekst i
befolkningen i yrkesaktiv alder har gitt norsk økono-
mi viktig drahjelp. De neste tiårene vil dette gradvis
endres. Nøkkelen til en fortsatt god økonomisk utvik-
ling ligger i å foreta nødvendige justeringer, samtidig
som vi viderefører kjernen i den norske samfunnsmo-
dellen. Det aller viktigste er å legge til rette for en god
utnyttelse av arbeidskraften. Høy yrkesdeltakelse er
både et resultat av den norske samfunnsmodellen og
en forutsetning for å kunne føre den videre.

Utfordringer og valgmuligheter for videreutvik-
ling av velferdsordningene drøftes nærmere i kapittel
8 i meldingen. 

1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  G u n v o r  E l d e g a r d ,  G e r d
J a n n e  K r i s t o f f e r s e n ,  M a r i a n n e  M a r t h i n -
s e n ,  l e d e r e n  T o r g e i r  M i c a e l s e n ,  T o r f i n n
O p h e i m ,  K n u t  S t o r b e r g e t  o g  D a g  O l e
T e i g e n ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  I d a
M a r i e  H o l e n ,  K e t i l  S o l v i k - O l s e n ,  K e n -
n e t h  S v e n d s e n  o g  C h r i s t i a n  T y b r i n g -
G j e d d e ,  f r a  H ø y r e ,  G u n n a r  G u n d e r s e n ,
A r v e  K a m b e  o g  J a n  T o r e  S a n n e r ,  f r a
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  G e i r - K e t i l
H a n s e n ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  M a g n h i l d
M e l t v e i t  K l e p p a ,  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i ,  H a n s  O l a v  S y v e r s e n ,  o g  f r a  V e n -
s t r e ,  B o r g h i l d  T e n d e n , viser til meldingen, og
tar omtalen til orientering.

K o m i t e e n  viser til at perspektivmeldingen skal
bidra til å rette oppmerksomheten mot langsiktige
konsekvenser av politiske vedtak, og skissere en over-
ordnet retning for politikken. Meldingen gir informa-
sjon om hvor vi står i dag og om hvilke utviklingstrekk
som vil påvirke norsk økonomi på lang sikt.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folke-
parti og Venstre, viser til at hovedmålet for regjerin-
gens økonomiske politikk er arbeid for alle og en
rettferdig fordeling av goder og byrder. Regjeringen
vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i
hele landet, innenfor rammer som bidrar til at vi ikke
undergraver kommende generasjoners muligheter for

å dekke sine behov. En slik bærekraftig utvikling kre-
ver en ansvarlig politikk med vekt på miljø- og klima-
hensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen,
et opprettholdbart pensjonssystem, et produktivt
næringsliv og en velfungerende offentlig sektor.

F l e r t a l l e t  viser til at Norge er et trygt og godt
land å leve i. Vi har lyktes med å kombinere høy ver-
diskaping med små forskjeller. Velstanden er jevnere
fordelt og inntektsforskjeller går mindre i arv enn i de
fleste andre land. Vi har omfattende offentlige vel-
ferdsordninger finansiert gjennom et spleiselag hvor
folk skatter etter evne. Statsfinansene er solide. Kom-
binasjonen av god vekstevne, jevn fordeling og gode
offentlige ordninger er kjennetegn ved vår samfunns-
modell som vi er stolte av. I tillegg er vi produktive.
Norge har hatt en høyere produktivitetsvekst enn
mange andre land de siste 20 årene. Både Norge og
andre land opplevde et fall i produktivitetsveksten i
forbindelse med finanskrisen, men veksten ser nå ut
til å ta seg opp igjen. 

F l e r t a l l e t  viser til at den norske modellen er
tredelt. I tillegg til å være en økonomisk modell og en
velferdsmodell er den også er en arbeidslivsmodell.
Vi har høy organisasjonsgrad både på arbeidsgiver-
og arbeidstakersiden og et velregulert arbeidsliv. Tett
kontakt og samarbeid mellom partene bidrar til at
næringslivet og fagbevegelsen tar et medansvar for
samfunnsutviklingen, og at arbeidsledigheten holdes
lav. Det inntektspolitiske samarbeidet bidrar til utjev-
ning og tillit mellom ulike grupper. 

Vår felles arbeidsinnsats er grunnlaget for velfer-
den. Norge har blant verdens høyeste sysselsettings-
rater og Europas laveste ledighet. Spesielt er andelen
kvinner i jobb høy sammenlignet med andre land. Å
delta i arbeidslivet gir den enkelte trygghet og økono-
misk selvstendighet. Ingenting betyr mer for å mot-
virke fattigdom enn arbeid. Høy sysselsetting gjør
oss også bedre rustet til å møte velferdsutfordringer i
framtiden.

F l e r t a l l e t  viser til at antall personer på 67 år
og over kan bli nesten doblet sammenlignet med per-
soner i alderen 20–66 år i løpet av de neste femti åre-
ne. Økt levealder er et tegn på et godt samfunn. Det
innebærer samtidig økte utgifter til pensjoner og til
omsorg og helse, og det skaper behov for flere ansatte
til å utføre disse tjenestene. Beregningene i meldin-
gen viser et stigende behov for inndekning i tiårene
framover. I referansebanen anslås inndekningsbeho-
vet til om lag 6 pst. av verdiskapingen i fastlandsøko-
nomien i 2060.

F l e r t a l l e t  mener Norge har gode forutsetnin-
ger for å møte framtidige utfordringer. Dette krever
imidlertid riktige politiske valg. F l e r t a l l e t  mener
utfordringene best løses innen den norske modellen
og med en ansvarlig oljepengebruk. Inntektene fra
petroleumsvirksomheten er forbigående, men vil
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kunne komme også fremtidens generasjoner til gode
ved at vi ikke bruker mer enn avkastningen fra Sta-
tens pensjonsfond utland. Det er imidlertid ikke pri-
mært pensjonsfondet som skal trygge velferden vår i
framtida, men vårt felles arbeid. F l e r t a l l e t  vil der-
for understreke viktigheten av å føre en politikk som
bidrar til høy sysselsetting, lav ledighet og god utnyt-
telse av arbeidskraften. 

F l e r t a l l e t  viser til at den samlede arbeidsinn-
satsen per innbygger har avtatt noe siden 1970, til
tross for høy sysselsettingsgrad og lav ledighet.
Arbeidstimer per innbygger ligger over snittet i
EU27, mens arbeidstimer per sysselsatt ligger under.
Den høye yrkesdeltakelsen i Norge sammenlignet
med Europa skyldes først og fremst at flere kvinner
og eldre jobber. Høy grad av likestilling, gode fød-
selspermisjonsordninger, fedrekvote og full barneha-
gedekning har bidratt til at flere kvinner jobber mer.
Gode muligheter for å kombinere familie og arbeid
har bidratt til at norske kvinner får flere barn enn i
mange europeiske land. F l e r t a l l e t  viser til at nor-
ske kvinners yrkesdeltakelse har økt fra knapt 50 pst.
på begynnelsen av 1970-tallet til over 80 pst. i dag,
og langt over gjennomsnittet i OECD. Verdien av at
sysselsettingen hos norske kvinner er høyere enn
OECD-gjennomsnittet, utgjør en like stor andel av
nasjonalformuen som oljeformuen inkludert verdien
av SPU. Rommet for en generell økning i kvinners
sysselsetting er imidlertid begrenset. Selv om syssel-
settingsandelen blant kvinner er høy, er andelen kvin-
ner som jobber deltid langt høyere enn for menn. Det
ligger dermed et betydelig potensial i å legge til rette
for at flere kvinner jobber heltid. F l e r t a l l e t  viser
til at regjeringen nylig lanserte nye tiltak for å
bekjempe ufrivillig deltid, inkludert en lovfestet rett
til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsan-
satte som de jevnt har arbeidet utover avtalt arbeids-
tid de siste 12 månedene.

Et annet betydelig potensial ligger i å få folk til å
stå lenger i jobb. F l e r t a l l e t  viser til at antall for-
ventede år som alderspensjonist for en nyfødt har økt
med nærmere 9 år fra 1967 til 2011. Pensjonsrefor-
men, som alle partiene på Stortinget unntatt Frem-
skrittspartiet står bak, sikter mot å snu utviklingen
hvor arbeidslivet blir kortere. Med de nye pensjons-
skattereglene som ble innført i 2011 blir det lettere å
kombinere arbeid og pensjon. En tettere sammen-
heng mellom inntektsopptjening og pensjonsytelse
og innføring av levealdersjustering skal stimulere til
både økt arbeidstid som yrkesaktiv og utsatt avgang
fra arbeidslivet. Også uførereformen og IA-arbeidet
legger til rette for at det skal bli lettere å kombinere
arbeid og trygd. Forventede effekter av pensjonsre-
formen på arbeidstilbudet er ikke tatt med i referan-
seforløpet. Om reformen virker slik den er ment, kan
imidlertid sysselsettingseffekten i betydelig grad

redusere behovet for inndekning. I Rapport 22/2011
fra Statistisk sentralbyrå anslås reformen å øke antall
utførte timeverk i 2050 med om lag 7 pst. Effekten av
reformen vil, alt annet likt, kunne redusere inndek-
ningsbehovet fra 6 pst. til drøyt 2 pst. F l e r t a l l e t  vil
på denne bakgrunn fremheve betydningen av pen-
sjonsreformen og viktigheten av at denne fungerer
slik den er ment. 

F l e r t a l l e t  viser til at arbeidsinnvandringen til
Norge har gått kraftig opp etter utvidelsen av EU i
2004. I perioden 2005–2012 har det blitt om lag
330 000 flere sysselsatte i landet. Det er mer enn ti
ganger så mange som i perioden 2001–2005. Bedrif-
tene ville ikke hatt mulighet til å hente denne arbeids-
kraften innenlands. Om lag 60 pst. av sysselsettings-
veksten etter utvidelsen av EU i 2004 har vært inn-
vandrere, og det tilskuddet til arbeidsstyrken har
bidratt til å forlenge den sterke oppgangskonjunktu-
ren som norsk økonomi har vært i. Vi er avhengige av
folk utenfra for å dekke behovet for arbeidskraft og
for å sikre fortsatt økt verdiskaping i Norge Selv om
sysselsettingen blant innvandrere er høyere i Norge
enn i mange andre land, ligger den betydelig under
gjennomsnittet for befolkningen ellers, og bak de
store samletallene skjuler det seg svært store forskjel-
ler mellom grupper av innvandrere. Det henger
sammen med utdanningsnivå, arbeidserfaring, hvor
man kommer fra, og årsak til at man innvandret.
F l e r t a l l e t  understreker derfor viktigheten av
integrering, likestillingsarbeid og arbeidsrettede til-
tak for å få og å holde flere i jobb. F l e r t a l l e t  viser
i denne sammenheng til Meld. St. 6 (2012–2013) En
helhetlig integreringspolitikk, som omtaler disse
aspektene.

F l e r t a l l e t  viser til at perspektivmeldingen
beskriver behovet for økt arbeidstilbud i årene som
kommer. Når vi lever lenger, er det nærliggende at vi
også jobber lenger. Det er også viktig at vi lykkes
med å skape et inkluderende arbeidsliv og begrense
andelen som ikke jobber på grunn av uførhet og syk-
dom. Å delta i arbeidslivet gir også den enkelte trygg-
het og økonomisk selvstendighet. Ingenting betyr
mer for å motvirke fattigdom enn arbeid.

En fornuftig innretning av skatte- og trygdesyste-
met generelt er det viktigste for å legge til rette for
høy sysselsetting. I tillegg vektlegger f l e r t a l l e t  en
aktiv arbeidsmarkedspolitikk, herunder tiltak rettet
spesifikt mot enkeltgrupper, som kvalifiserings-
programmet rettet mot langtidsmottakere av sosial-
hjelp og Jobbsjansen for innvandrerkvinner. 

Utfordringene for offentlige finanser vil forster-
kes dersom arbeidstiden til sysselsatte fortsetter å gå
ned som følge av økte inntekter. Skal den norske vel-
ferdsmodellen videreføres, må også viktige felles-
skapsløsninger videreutvikles i lys av de krav og for-
ventninger som følger med økt velstand. Det økte
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inndekningsbehovet må løses innenfor rammen av
den norske velferdsmodellen.

I tillegg til lav ledighet, høy sysselsetting og økt
arbeidsinnsats vil f l e r t a l l e t  peke på viktigheten av
god produktivitetsutvikling. Vårt velstandssamfunn
er tuftet på at vi har en produktiv og vekstkraftig øko-
nomi i bunn. Vi må både skape og dele. Produktivi-
tetsnivået er høyt og har vært høyt i Norge over lang
tid. Inntektsfordelingen er blant de jevneste i hele
OECD-området. De siste 20 årene har produktivitets-
veksten i fastlandsøkonomien vært på linje med vek-
sten i Sverige og USA, og klart bedre enn i Danmark
og de store kontinentale EU-landene. I tillegg til at vi
bruker arbeidskraft og produksjonsmidler effektivt,
har vi de siste årene også oppnådd gode priser på vik-
tige produkter. I sum har dette bidratt til at Norge i
dag er blant de land i verden som har høyest inntekt
per innbygger. 

F l e r t a l l e t  viser til at veksten i produktiviteten
i denne perioden har variert mellom de enkelte årene.
Den falt noe tilbake i årene etter 2006, både i Norge
og hos mange av våre handelspartnere. Utviklingen
de senere årene må ses i lys av konjunkturelle for-
hold. Ved tilbakeslag, som under finanskrisen, faller
ofte produksjonen mer enn sysselsettingen fordi
mange bedrifter velger å holde på ansatte og kompe-
tanse i påvente av bedre tider. Dermed faller veksten
i produktiviteten. Etter hvert som aktiviteten i norsk
økonomi har tiltatt etter finanskrisen, har også vek-
sten i produktiviteten tatt seg opp igjen. I 2012 var
veksten i produktiviteten i fastlandsøkonomien på
1,6 pst. Dette er på linje med gjennomsnittet i perio-
den 2001–2011. F l e r t a l l e t  viser også til OECDs
rapport «Going for growth 2013» som trekker frem
Norge som et land med god produktivitetsutvikling i
fastlandsøkonomien.

F l e r t a l l e t  understreker betydningen av å
utvikle arbeidskraften, slik at vi også i framtiden har
en omstillingsdyktig, velkvalifisert og produktiv
arbeidsstyrke. Det er i den forbindelse viktig at regje-
ringen fortsetter å prioritere investeringer i den fram-
tidige arbeidskraften, fra barnehage via grunnskole
og videregående skole til høyskoler og universitet.
Den solide satsningen på forskning og utvikling er
viktig for å fremme innovasjon og produktivitet. Om
man ser på offentlig finansiert forskning per innbyg-
ger, rangerer Norge helt i toppen blant OECD-lan-
dene, og klart høyest av de nordiske landene. I tillegg
må de rekordhøye bevilgningene til vei og jernbane
som vi har hatt de siste syv årene, videreføres. 

F l e r t a l l e t  viser til at det makroøkonomiske
rammeverket i Norge bygger opp under en stabil øko-
nomisk utvikling og forutsigbare rammebetingelser,
og at dette er viktig også for produktivitetsutviklin-
gen. En fornuftig forvaltning av inntektene fra petro-
leumssektoren med handlingsregelen i bunn har gitt

oss muligheten til å drive motkonjunkturpolitikk og
derigjennom dempe svingningene i økonomien. Et
godt eksempel så vi under finanskrisen. Både penge-
og finanspolitikken ble dreid i svært ekspansiv ret-
ning for å dempe krisens virkning på norsk økonomi.
Det bidro også til å dempe økningen i arbeidsledighe-
ten. Perioder med høy ledighet kan svekke kunnskap
og ferdigheter hos arbeidstakere. Den aktive bruken
av budsjettpolitikken i 2009 og 2010 var mulig fordi
vi har vært ansvarlige og valgt å sette penger til side
i gode tider. 

F l e r t a l l e t  viser til at åpenhet mot internasjo-
nale markeder bidrar til gode rammebetingelser for
norske bedrifter. Velfungerende markeder for varer
og tjenester legger til rette for effektiv ressursutnyt-
telse. Norsk eksport tilsvarer om lag 40 pst. av BNP.
Om lag 80 pst. av eksporten går til Europa. Handel
med Europa er viktig for norsk næringsliv. 

F l e r t a l l e t  viser til at et effektivt og forutsig-
bart skattesystem, som bidrar til godt samsvar mel-
lom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, er av stor betydning for næringslivet.
Med skattereformen av 1992 og senere 2006 har vi
fått på plass et skattesystem som er mer effektivt,
rettferdig og omfordelende. Mulighetene for og
incentivene til å drive skattetilpasning ble redusert.
Bredere skattegrunnlag og lavere satser har bidratt til
økte skatteinntekter og styrket arbeidstilbudet.
Regjeringen har nylig oppnevnt et offentlig utvalg
som skal vurdere selskapsbeskatningen i lys av den
internasjonale utviklingen. 

F l e r t a l l e t  viser til at Norge kommer godt ut på
en rekke internasjonale rangeringer. Verdensbankens
«Doing business»-indikator rangerer Norge 6. best
av 185 land. I Legatums «Prosperity index» kommer
Norge best ut av 142 land. I World economic forums
rangering av global konkurranseevne kommer Norge
på 15. plass av 144 land. Selv om de ulike rangerin-
gene har svakheter, er bildet tydelig. Norge er et godt
land å drive næringsliv i.

F l e r t a l l e t  gleder seg over den betydelige
framgangen i matematikk, naturfag og lesning blant
norske elever, synliggjort gjennom de internasjonale
undersøkelsene TIMSS og PIRLS fra 2011. Framti-
dens kunnskapssamfunn krever en godt utdannet
befolkning og kompetente arbeidstakere. Omstil-
lingsevnen til arbeidsstyrken øker med utdanningsni-
vået. Svakt faglig grunnlag fra grunnskolen øker
faren for frafall i videregående skole og reduserer
senere mulighetene i arbeidslivet. Den norske felles-
skolen skal utjevne sosiale forskjeller og gi alle et
likeverdig opplæringstilbud. Det er en styrke for lan-
det. F l e r t a l l e t  vil derfor fremheve viktigheten av
en sterk fellesskole og advare mot et frislipp av pri-
vatskoler.
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F l e r t a l l e t  viser til at Norge bruker nest mest
offentlige midler målt pr. innbygger på forskning av
OECD-landene, men at forskningsinnsatsen i
næringslivet er lavere i Norge enn i mange andre
land. En del av forklaringen er at vi har mindre grad
av forskningsintensive næringer og at næringslivet i
Norge har forholdsvis stort innslag av råvareproduk-
sjon. Utvikling av ulike virkemidler for å styrke sam-
arbeidet mellom næringsliv og offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner har imidlertid bidratt både til
at flere bedrifter driver med forskning og at etablerte
forskningsbedrifter samarbeider tettere med offentlig
finansierte forskningsinstitusjoner i større forsk-
ningsprosjekter. F l e r t a l l e t  viser til Meld. St. 18
(2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter
for regjeringens politikk på forskningsområdet.

F l e r t a l l e t  viser til at skogbasert industri i
Norge sliter på grunn av fallende markeder for tradi-
sjonell papir- og celluloseproduksjon og høyt norsk
kostnadsnivå. Skogbasert industri som har omstilt
seg til nye produktområder klarer seg derimot bedre.
Fortsatt satsing på forskning og utvikling for framti-
dig verdiskaping av ressurser fra skogbruket blir vik-
tig for hele verdikjeden i skognæringen. F l e r t a l l e t
mener dette er en utfordring for forskningsmiljøene,
og hvor det blir viktig at sterkere medvirkning til
forskning fra næringslivets side kommer i tillegg til
den offentlige forskningsinnsatsen.

F l e r t a l l e t  viser til at norsk velstand er sterkt
knyttet til utnyttelse av vår rike tilgang på natur og
miljøressurser. Norges næringsstruktur bærer preg av
ressursgrunnlaget og har bidratt til arbeidsplasser og
bosetting over hele landet. Regjeringen sier i Soria
Moria-erklæringen at den vil føre en offensiv politikk
for å utvikle distriktenes ressurser, kvaliteter og
muligheter. I Meld. St. 13 (2012–2013) Ta heile
Noreg i bruk, konkretiseres målsettingene gjennom
bl.a. en politikk for utvikling og utviding av småby-
regionene. Det vises til at store deler av vårt mest glo-
baliserte og eksportorienterte næringsliv finnes i
relativt små byregioner. En måte å bedre rekrutterin-
gen av arbeidskraft til dette næringslivet på er å kople
sammen byene og områdene omkring i et utvidet
regionssamarbeid. F l e r t a l l e t  slutter seg til disse
betraktningene i distrikts- og regionalmeldingen og
deler også meldingens understreking av at investerin-
ger i samferdsel gjør at mindre arbeidsmarkeder kan
koples sammen slik at folk i bygder og tettsteder kan
gjøre seg nytte av et større arbeidsmarked. Regjerin-
gen vil også følge opp perspektivet om kopling av
arbeidsmarkeder og utvikling av mer konkurranse-
dyktige regioner i framtidige prosesser gjennom
Nasjonal transportplan. F l e r t a l l e t  mener regjerin-
gens offensive satsing på infrastrukturtjenester gjen-
nom vei, bane og bredbånd er en avgjørende forutset-

ning for å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og
bosetting over hele landet.

F l e r t a l l e t  viser til at Norge har rik tilgang på
natur- og miljøressurser. F l e r t a l l e t  understreker at
disse ressursene skal komme fellesskapet til gode.
Grunnrenten fra petroleum og vannkraft står for en
betydelig del av landets inntekter. Erfaringer fra
andre land har vist at store inntekter fra naturressur-
ser ikke nødvendigvis fører til vekst eller velstand.
De store inntektene som Nederland fikk fra gassfore-
komstene på Groningen-feltet fra slutten av 1960-tal-
let, finansierte en sterk vekst i offentlige utgifter som
medførte tap av konkurranseevne og nedleggelse av
arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor. Store
underskudd i utenriksøkonomien og statsfinansene
gjorde det etter hvert nødvendig å stramme inn. Dette
bidro til at arbeidsledigheten steg. F l e r t a l l e t  viser
til at vårt viktigste forsvarsverk mot hollandsk syke
er handlingsregelen for innfasing av oljeinntekter i
norsk økonomi. De løpende innbetalingene fra olje-
virksomheten til staten settes inn i Statens pensjons-
fond utland. Uttaket fra fondet styres etter handlings-
regelen, som sier at vi over tid skal bruke oljeinntek-
ter om lag tilsvarende realavkastningen av fondet,
anslått til 4 pst. Handlingsregelen hjelper oss til å
holde styr på de store, men forbigående, inntektene
fra olje og naturgass, slik at de også blir til glede for
generasjonene som kommer etter oss. Skal denne
gaven fra naturen bli til varig glede, må bruken av
inntektene ikke trappes for mye og for raskt opp. For
sterk og for rask opptrapping vil presse konkurranse-
utsatte næringer ut, og kunne gi unødig og ubehage-
lig store omstillinger i norsk økonomi når oljeinntek-
tene etter hvert avtar. Handlingsregelen legger stor
vekt på hensynet til en stabil økonomisk utvikling.
Den åpner for å bruke noe mer enn 4 pst. av fondska-
pitalen i dårlige tider, og for å bruke mindre i gode
tider. Handlingsregelen innebærer at finanspolitik-
ken kan virke sammen med pengepolitikken for å
bidra til en stabil utvikling i norsk økonomi. F l e r -
t a l l e t  registrerer med uro at opposisjonen ikke kla-
rer å bli enige om hvorvidt handlingsregelen fortsatt
skal ligge til grunn for den økonomiske politikken.
Ingenting er viktigere for norske konkurranseutsatte
bedrifter enn en forutsigbar og ansvarlig økonomisk
politikk som ikke legger økt press på rente og krone-
kurs.

F l e r t a l l e t  viser til omtalen i Meld. St. 12
(2012–2013) av petroleumsvirksomhetens virkning
på norsk økonomi og næringsliv. Petroleumsressur-
sene på norsk sokkel er begrenset. Produksjonen har
trolig allerede passert toppen og vil etter alt å dømme
avta mer markert de neste tiårene. Dette vil også
påvirke norsk fastlandsøkonomi. En gradvis og tidlig
omstilling kan redusere omstillingskostnadene. En
slik omstilling er også viktig i et klimaperspektiv.
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Utvikling av fornybar energi og grønn industri vil stå
sentralt i denne omleggingen. De høye investerin-
gene i petroleumsvirksomheten fører til et kost-
nadspress også for fastlandsindustrien, noe som blant
annet viser seg i form av ingeniørmangel.

F l e r t a l l e t  viser til at vi har et høyt kostnadsni-
vå i Norge. Det gjenspeiler at arbeidstakerne har tatt
del i både den høye produktivitetsveksten og bytte-
forholdsgevinstene. I en situasjon med sviktende
etterspørsel i eksportmarkedene vil kostnadsnivået
være ekstra krevende for mange eksportbedrifter. Det
høye kostnadsnivået ville bli ytterligere krevende å
bære dersom prisene på viktige eksportprodukter
skulle falle markert. Dette er utfordringer både myn-
dighetene, partene i arbeidslivet og næringslivet må
ta inn over seg. Vi har begrensede muligheter til å
skjerme oss fra forstyrrelser og sjokk som kommer
utenfra. Vi må imidlertid innrette oss slik at vi er så
motstandsdyktige som mulig. F l e r t a l l e t  vil trekke
frem rammeverket for den økonomiske politikken
som bidrag til dette. Statens pensjonsfond utland og
handlingsregelen bidrar til en stabil økonomisk
utvikling og til å skjerme kronekursen og konkurran-
seutsatte virksomheter fra store og varierende olje-
inntekter. En flytende valutakurs gjør det lettere å få
til nødvendige omstillinger og bedre den kostnads-
messige konkurranseevnen uten å måtte gå veien om
høy ledighet, slik vi nå ser flere eksempler på i Sør-
Europa. Det inntektspolitiske samarbeidet og front-
fagsmodellen bidrar til at lønnsveksten over tid kan
holdes innenfor rammer konkurranseutsatt sektor kan
leve med. Solide banker og en velfungerende
finansnæring er grunnleggende for både robusthet og
vekstevne i økonomien. Et effektivt skattesystem
med brede grunnlag gir mulighet for lavere satser og
er viktig for både vekstevne og en rettferdig forde-
ling.

F l e r t a l l e t  viser til at frontfagsmodellen har
lang tradisjon i Norge, og vil understreke viktigheten
av en lønnsutvikling hvor veksten i andre sektorer
ikke overstiger veksten i konkurranseutsatt sektor.
F l e r t a l l e t  er i denne sammenheng opptatt av at
petroleumsnæringens virkning på norsk økonomi har
vært voksende. Dette er en sektor med høy lønnsevne
som har bidratt til å øke kostnadsnivået også i økono-
mien for øvrig. Dette representerer en betydelig
utfordring for deler av norsk industri. F l e r t a l l e t  er
derfor tilfreds med at regjeringen har satt ned Holden
III-utvalget som skal vurdere erfaringene med lønns-
dannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden
handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepoli-
tikken ble innført. Utvalget skal også drøfte makro-
økonomiske utviklingstrekk som kan skape utfor-
dringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen fram-
over. Dette utvalget vil legge fram sin rapport i
desember i år.

F l e r t a l l e t  vil understreke at velfungerende
finansmarkeder er viktig for vekstevnen i økono-
mien. Norske banker og andre finansinstitusjoner
kom bedre ut av den internasjonale finanskrisen enn
tilsvarende institusjoner i mange andre land. F l e r -
t a l l e t  mener at dette blant annet har sammenheng
med at norske finansinstitusjoner var underlagt godt
tilsyn og strammere regulering enn vanlig i sammen-
lignbare land. I kjølvannet av finanskrisen er det bred
internasjonal enighet om at kapitalkrav og virksom-
hetsregler må styrkes. F l e r t a l l e t  viser til at regje-
ringen nylig har lagt frem lovforslag om nye kapital-
krav for banker mv. som bygger på anbefalingene i
Basel III og EU-kommisjonens forslag. F l e r t a l l e t
er av den oppfatning at det er riktig at nye kapitalkrav
innføres raskt, og at økt soliditet vil komme finansin-
stitusjonene selv til gode i de internasjonale kapital-
markedene.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t ,  H ø y r e ,  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  o g  V e n s t r e  mener at landet trenger en ny
regjering etter 8 år med rød-grønt styre. Det er behov
for nytenkning og en ny kurs på flere områder.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at samfunnet skapes
og utvikles nedenfra, og vil fremme en utvikling
basert på respekt for det enkelte mennesket og fami-
lien, mangfold og maktspredning.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge har et
godt utgangspunkt med store naturressurser, høy
kompetanse og et omstillingsdyktig næringsliv. Den
nordiske modellen har vist seg robust i oppgangstider
og nedgangstider. Modellen bygger på kombinasjo-
nen av trygghet og næringsvennlighet og verdier som
vi står sammen om, bl.a. verdien av at forskjellene i
samfunnet ikke er for store. Perspektivmeldingen
peker imidlertid på flere utfordringer. Av de mest
sentrale utfordringene vil d i s s e  m e d l e m m e r
trekke frem den langsiktige finansieringen av vel-
ferdssamfunnet, todelingen av økonomien og en
bærekraftig utvikling. Det er et faresignal når verdi-
skapingen per innbygger i dag er den samme som for
fem år siden, slik sentralbanksjef Øystein Olsen
pekte på i sin årstale i februar 2013.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen
Stoltenberg II har hatt et historisk økonomisk hand-
lingsrom. I 2013 bevilges det 305 mrd. kroner mer
over statsbudsjettet enn i 2005, justert for inflasjon.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at resultatene ikke står
i forhold til bevilgningene. Dette illustreres ved at 7
av 10 vei- og jernbaneprosjekter er forsinket til tross
for større bevilgninger. Helsekøene var 31. desember
2011 på 280 000 personer, 80 000 flere enn da regje-
ringen Stoltenberg II tiltrådte. Begge sektorer har fått
tilført betydelige midler, men d i s s e  m e d l e m m e r
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konstaterer til at regjeringen ikke har vært villig til
nytenkning.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at det er behov for
å slippe til private og ideelle aktører som kan utfylle
de offentlige innen flere sektorer for å få helsekøene
ned, sikre flere med rus- eller psykisk helse-utfor-
dringer nødvendig hjelp og gi eldre mennesker økt
valgfrihet i alderdommen. D i s s e  m e d l e m m e r  vil
imidlertid understreke det offentliges ansvar for
finansiering og kvalitetssikring, og at det offentlige
tilbudet vil være bærebjelken i det norske velferds-
samfunnet. Innen samferdselssektoren er det et bety-
delig behov for nytenkning. Det gjelder både plan-
prosesser og organisering av utbygging. I den forbin-
delse vil d i s s e  m e d l e m m e r  vise til de tre veipro-
sjektene som ble gjennomført som OPS-prosjekter på
begynnelsen av 2000-tallet, som viste gode resultater
og ble gjennomført innenfor budsjett og på kortere
tid. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at det må åpnes for
bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) som utbyg-
gingsmetode på flere vei- og jernbaneprosjekter der
hvor det er egnet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener videre at det bør
innføres nøytral moms i staten og helseforetakene for
å likestille private tilbydere med statens og helse-
foretakenes egen produksjon. På denne måten kan
skattebetalernes penger brukes mest mulig effektivt. 

Handlingsregelen
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til St.meld. nr. 29

(2000–2001) Retningslinjer for den økonomiske
politikken. I meldingens kap. 2.2, Det langsiktige
handlingsrommet i budsjettpolitikken, er det nedfelt
hva regjeringen la vekt på: 

«Det er ikke likegyldig hvordan bruken av olje-
inntekter skjer. Produksjonen i Fastlands-Norge
utgjør om lag 4/5 av den samlede produksjonen i
norsk økonomi. Det skal derfor ikke stort inntektstap
til i resten av økonomien før den økte handlefriheten
som petroleumsinntektene gir, er brukt opp. På lang
sikt er det således vekstevnen i fastlandsøkonomien
som bestemmer velferdsutviklingen i Norge. I en slik
sammenheng er det størrelsen på og utnyttelsen av
arbeidsstyrken og andre ressurser som betyr mest for
den økonomiske veksten, og dermed for omfanget av
de offentlige velferdsordningene. Regjeringen legger
derfor vesentlig vekt på at handlingsrommet som økt
bruk av oljeinntekter gir, skal brukes på en måte som
også vil styrke vekstevnen til norsk økonomi. Lavere
skatter og avgifter kan gi næringslivet bedre arbeids-
vilkår, slik at konkurranseevnen styrkes. Tilsvarende
vil tiltak for en bedret infrastruktur, samt tiltak for å
bringe fram ny kunnskap gjennom forskning og
utvikling, bidra til å styrke vekstevnen. Styrket vek-
stevne og høyere arbeidstilbud vil i seg selv trygge
grunnlaget for de offentlige velferdsordningene.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  er enige i dette.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at veksten
i de offentlige utgiftene og hvordan pengene på stats-
budsjettet brukes, har stor betydning for kostnadsut-
viklingen og vekstevnen i økonomien. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til beregninger fra
NHO som viser at dette hensynet ble ivaretatt i perio-
den 2001–2005. Regjeringen Stoltenberg II har imid-
lertid forlatt målet om at oljepengene skal brukes til
å styrke vekstevnen i norsk økonomi gjennom inves-
teringer i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende
skattelettelser.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at veksten til Sta-
tens pensjonsfond utland (SPU) tilsier at det i årene
som kommer vil være en sterk økning i bruken av
oljepenger som følge av 4 prosent-målet i handlings-
regelen. Når bruken av oljepenger øker, øker også
behovet for å bruke pengene slik at det øker veksten
i norsk økonomi og ikke undergraver konkurranseev-
nen til norsk eksportrettet næringsliv.

Sentralbanksjef Øystein Olsen la i sin årstale i
februar 2011 stor vekt på hvordan handlingsregelen
blir praktisert. Sentralbanksjefen pekte på at hand-
lingsrommet er brukt «til å gjennomføre standardøk-
ninger og øke utgiftene på en rekke områder. Priori-
tering av tiltak som styrker produktiviteten og vekst-
evnen på lengre sikt, herunder justeringer i skattesys-
temet, synes derimot å ha kommet noe i bakgrun-
nen».

D i s s e  m e d l e m m e r  mener på denne bak-
grunn at økt bruk av oljepenger i større grad bør
kanaliseres til forskning og utdannelse, infrastruktur
og vekstfremmende skattelettelser. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til at dagens handlingsregel
for bruk av oljepenger ikke møter nasjonens behov
for å stimulere til effektivisering av offentlig sektor,
investeringer i produksjonsfremmende virksomhet
og forskning, samt i utbygging av samfunnsøkono-
misk lønnsom infrastruktur. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at intensjonen bak handlingsregelen i
utgangspunktet var at økning i bruken av petroleums-
inntekter burde rettes inn mot tiltak som kan øke pro-
duktiviteten, og dermed vekstevnen, i resten av øko-
nomien. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at realiteten
har blitt at oljepenger brukt til investering i realkapi-
tal vurderes som likeverdig med penger brukt til for-
bruk, selv om det er åpenbart at begge deler ikke kan
sies å stimulere verdiskaping og produksjon. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at Fremskrittspartiet gikk
imot dagens handlingsregel da denne ble behandlet
for første gang grunnet skepsis til at forbruket skulle
følge de årlige svingninger i oljerenten. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at en samlet komité imidler-
tid pekte på at skatte- og avgiftspolitikken og satsing
på infrastruktur, utdanning og forskning er viktig for
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å få en mer velfungerende økonomi. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til sitt representantforslag Dokument
8:105 S (2011–2012) om et nytt ankerfeste for den
økonomiske politikken til erstatning for dagens
handlingsregel. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
representantforslaget la vekt på følgende momenter:  

– Definere samfunnsøkonomiske, lønnsomme
investeringer i blant annet infrastruktur, større
utstyrsanskaffelser m.m. som formueomplasse-
ring – dette i tillegg til dagens muligheter for for-
mueomplassering. 

– Muliggjøre langt større grad av samfunnsøkono-
misk nyttige investeringer ved at samfunnsøko-
nomisk lønnsomhet legger til grunn en kalkula-
sjonsrente som bedre harmonerer med forventet
avkastning fra oljefondets plasseringer i utlandet.

– Begrense veksten i oljepengebruken som går til
varig statlig forbruk, med den hensikt at statens
forbruk ikke skal vokse raskere enn bruttonasjo-
nalproduktet (BNP).

– Legge til rette for vekst, produktivitet og verdi-
skaping for nålevende og fremtidige generasjo-
ner ved at man primært vektlegger summen av
bruttonasjonalproduktet (BNP) og oljefondets
verdier fremfor å se på oljefondets verdi alene.

– Legge vekt på produktivitetsfremmende satsing
innen infrastruktur, utdanning, forskning og mer
konkurransedyktig skatte- og avgiftspolitikk. 

Behov for en mer næringsvennlig politikk
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -

s k r i t t s p a r t i e t ,  H ø y r e ,  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  o g  V e n s t r e  mener at det er viktig å legge
til rette for verdiskaping, økonomisk vekst og trygge
arbeidsplasser. D i s s e  m e d l e m m e r  ser at små og
store bedrifter i hele landet er en forutsetning for å
oppnå dette. Derfor vil d i s s e  m e d l e m m e r  legge
til rette for en fremtidsrettet og næringsvennlig
bedriftspolitikk som skaper mer optimisme og
varige, trygge arbeidsplasser. D i s s e  m e d l e m m e r
mener det er nødvendig med målrettede tiltak for å
lette skattebyrden for bedriftene.

D i s s e  m e d l e m m e r  ønsker å styrke det
mangfoldige private eierskapet og familieeide bedrif-
ter, og stimulere til de ansattes medeierskap i egen
bedrift. Mange lokalsamfunn er helt avhengig av at
lokale eiere eller familier holder disse bedriftene i
gang, fordi alternative eiere ikke finnes. Flere og mer
aktive private eiere vil gjøre Norge til et rikere og
mer mangfoldig samfunn. Småsparere, industrielle
investorer og langsiktige næringsutviklere kan gjøre
en god jobb som eiere av norske bedrifter og forval-
tere av sin egen kapital. D i s s e  m e d l e m m e r
peker på at en av de viktigste utfordringene for ny
næringsvirksomhet og gründere er å få på plass risi-

kovillig kapital. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at det
vil være hensiktsmessig å gi folk insentiver til spa-
ring og investering, istedenfor å straffe sparing og
investering gjennom særnorske skatter og avgifter.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil ha slutt på dagens skatte-
favorisering av statlig og utenlandsk eierskap i norsk
næringsliv. D i s s e  m e d l e m m e r  er særlig opptatt
av at generasjonsskifte i norske familieeide bedrifter
skal kunne gjennomføres uten at det skal være nød-
vendig å betale arveavgift. 

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker dessuten at for-
muesskatten svekker grunnlaget for arbeidsplasser
og incentivene til sparing og investering. 

D i s s e  m e d l e m m e r  deler den bekymring
mange i næringslivet nå viser knyttet til nedgangen i
antallet industriarbeidsplasser. D i s s e  m e d l e m -
m e r  er av den mening at dersom vi skal forhindre en
ytterligere nedbygging av norsk industri, må man
sørge for å legge forholdene bedre til rette for norsk
næringsliv enn det som er tilfellet i dag.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil særlig vise til viktig-
heten av Skattefunnordningen slik at bedriftene kan
drive en utstrakt forskning og utvikling innen egen
bedrift, for derigjennom å kunne forbedre sine pro-
dukter og produksjonsprosesser for bedre å kunne
møte fremtiden. Det er på de teknologiske løsningene
og effektive produksjonsprosesser vi kan konkurrere
med utlandet, ikke på lønninger. Dette er skatteord-
ninger som beviselig fungerer godt og må satses
videre på. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at bedrif-
tene selv er de beste til å definere hvilke behov de har
for innovasjon og nye måter å jobbe på for fortsatt å
kunne være konkurransedyktige. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at analysene av
verdien av forskningsinvestering er samstemte i at
investering i forskning gir høy samfunnsmessig avkast-
ning. Det er fortsatt slik at det i Norge investeres mindre
i forskning enn i de øvrige nordiske landene, og innsat-
sen ligger også under gjennomsnittet blant OECD-lan-
dene målt som andel av BNP. D i s s e  m e d l e m m e r
vil gjeninnføre gaveforsterkingsordningen. 

D i s s e  m e d l e m m e r  ser at manglende økono-
misk vekst i Europa får konsekvenser for norske
bedrifter. D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er på høy
tid å diskutere rammevilkårene for norsk industri i
fremtiden i et bredere perspektiv enn det vi gjør gjen-
nom å behandle enkeltsaker. Det er heller ikke hold-
bart at en i stedet for å legge forholdene til rette i for-
kant før en eventuell krise oppstår, i stedet velger å
komme med såkalte redningspakker i ettertid. D i s s e
m e d l e m m e r  mener at det er behov for en langsiktig
strategi for å bygge kunnskap og styrke konkurranse-
kraften slik at vi kan danne grunnlaget for å sikre
industriens rammevilkår for årene fremover.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at omstillingsvil-
jen er stor i det norske næringslivet. I 2011 kom det
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inn søknader på over 900 mill. kroner, hvorav søkna-
der for 750 mill. kroner ble vurdert som relevante til
miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge.
Rammen for ordningen var 228,5 mill. kroner eller
tilsvarende 30 pst. av relevante søknader. D i s s e
m e d l e m m e r  mener derfor at ordningen bør styr-
kes.  D i s s e  m e d l e m m e r  mener at Norge trenger
nytenkning for å utløse de gode klimaløsningene og
en tydelig politikk som staker ut en ny og mer bære-
kraftig kurs for Norge. D i s s e  m e d l e m m e r  vil at
Norge skal være et miljøpolitisk foregangsland hvor
vi kan utvikle miljøteknologi og finne løsninger som
også andre kan benytte.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at arbeidet med
forenkling er viktig for å bedre rammevilkårene for
næringslivet generelt, og spesielt for små og mellom-
store bedrifter. Næringslivets kostnader for å følge
statlige pålegg har økt under regjeringen Stoltenberg
II, og utgjør i dag en årlig kostnad på 60 mrd. kroner.
Redusert skjemavelde og regelforenkling vil medføre
reduserte administrative utgifter for næringsdrivende
knyttet til rapportering etc. som igjen kan medføre økt
fokus på innovasjon og videreutvikling av forretnings-
idé, produkter og tjenester. D i s s e  m e d l e m m e r  vil
i den forbindelse vise til representantforslaget Doku-
ment 8:96 S (2011–2012) fra Fremskrittspartiet, Høy-
re, Kristelig Folkeparti og Venstre om forenklinger i
rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet.  

Arbeid
D i s s e  m e d l e m m e r  er enig i den grunnleg-

gende beskrivelsen i perspektivmeldingen av at vår
felles arbeidsinnsats er grunnlaget for velferdssamfun-
net. Mye er også velfungerende og bra i det norske
arbeidslivet. Samtidig har vi noen store utfordringer
som i et langtidsperspektiv er viktig. Vår offentlige
velferd er helt avhengig av verdiskapingen i det pri-
vate næringsliv og av at initiativrike personer satser,
tar risiko og omsetter ideer til handlinger. D i s s e
m e d l e m m e r  vil understreke at en lønnsom privat
sektor er en forutsetning for velferdssamfunnet, og at
staten må legge til rette for denne sektoren gjennom
gode, fleksible ordninger som gjør at norsk næringsliv
kan hevde seg i det globale markedet. En god nærings-
politikk er den ene pilaren for å sikre framtidig velferd,
den andre er å få flere av dem som i dag faller utenfor
arbeidsmarkedet i arbeid. Vi er helt avhengig av at
flere velger å stå i arbeid lenger og at vi lykkes med å
inkludere langt flere i arbeidslivet. I dag er nesten
600 000 personer eller 20 pst. av alle i arbeidsfør alder
på en eller annen trygdeytelse i stedet for å være i
arbeid. Over 300 000 mennesker er uføretrygdet, og
over 150 000 er på arbeidsavklaringspenger og risike-
rer å bli uføre. Andelen har vært stabil over lengre tid.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil spesielt uttrykke sin
bekymring over den lave og fallende andelen syssel-

satte blant personer med nedsatt funksjonsevne.
Omkring 80 000 personer i denne gruppen står i dag
ufrivillig utenfor arbeidslivet. Det vises til at andelen
sysselsatte i denne gruppen har falt betydelig siden
2008, og at andelen har fortsatt å falle til tross for at
trenden er snudd i befolkningen for øvrig, og til tross
for at regjeringen la frem en strategi rettet mot denne
gruppen i 2011. D i s s e  m e d l e m m e r  står sammen
om at det er nødvendig med en forsterket satsing på
personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er avgjørende
å følge opp NOU 2012:6 Brofoss-utvalget: Utred-
ning om Arbeidsrettede tiltak med en gjennomgang
av alle offentlige støtteordninger for å sikre at det i
størst mulig grad lønner seg å arbeide fremfor å stå
utenfor arbeidslivet. D i s s e  m e d l e m m e r  vil også
ta til orde for en bred gjennomgang av egenandeler,
skatteregler og støtteordninger i Norge, for å sikre at
ikke forskjellige ordninger bygger på motstridende
målsettinger.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke viktighe-
ten av at man har en lav terskel inn i arbeidslivet for
grupper som tradisjonelt har hatt vanskeligheter med
å komme seg inn på arbeidsmarkedet, som for
eksempel personer med nedsatt funksjonsevne, utvi-
klingshemmede, innvandrere og unge med lav utdan-
nelse. Arbeidsmiljølovens beskyttelse av arbeidsta-
kerne må ivaretas., Samtidig er det viktig å sikre en
viss fleksibilitet og et lovverk tilpasset dagens og
framtidens arbeidsliv. 

Familienes valgfrihet
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at familien er en

grunnleggende sosial enhet i samfunnet. Det er den
viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap
og er rammen rundt barns oppvekst. Også samfunnet
trenger familien, blant annet for å forebygge sosiale
problemer og utenforskap. D i s s e  m e d l e m m e r
mener samfunnet har ansvar for å ta vare på og
beskytte familien. Familien er viktig i seg selv. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke betydnin-
gen av at familiene opplever at det finnes mer enn ett
alternativ når hverdagen skal planlegges. D i s s e
m e d l e m m e r  vil legge til rette for og videreutvikle
gode ordninger for at både kvinner og menn skal
kunne kombinere yrkesaktivitet og omsorgsansvar.
For småbarnsforeldre som ønsker å redusere innsat-
sen i arbeidslivet for en periode, er det viktig at de
opplever anerkjennelse og respekt for sine valg.
Familier er forskjellige og har ulike behov og bør ha
mulighet til å velge forskjellig. 

Frivillig sektor
D i s s e  m e d l e m m e r  ser på frivillig aktivitet

og lokale frivillige organisasjoners aktiviteter som
avgjørende for et godt og menneskevennlig samfunn.
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Frivillige lag og foreninger er en viktig sosial møte-
plass i lokalsamfunnene, der samvær og deltakelse
har en klar egenverdi ut over organisasjonenes pri-
mære formål. Frivilligheten skal være fri, mangfol-
dig og må få utvikle seg på egne premisser, som en
selvstendig sektor ved siden av offentlige velferdstje-
nester og kommersielle tilbud. D i s s e  m e d l e m -
m e r  vil arbeide for en frivillighetspolitikk hvor fri-
villigheten får større råderett over egne inntekter og i
mindre grad bindes opp gjennom stadig sterkere
vektlegging av prosjektfinansiering til å produsere de
tjenester som offentlige myndigheter ønsker. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at fradraget for
gaver til frivillige organisasjoner er en måte å sikre
finansieringen av frivilligheten på, som utvilsomt har
utløst vekst i gavene til disse organisasjonene.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at det er langt bedre å
la de frivillige få beholde mer midler selv, i stedet for
å bli stadig mer avhengig av statlige overføringer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at dagens
momskompensasjonsordning for frivillig sektor er
lite tilfredsstillende. Midlene som er satt av til moms-
kompensasjon er ikke tilstrekkelige til å kompensere
de frivillige organisasjonenes utgifter til merverdiav-
gift, og gir ikke den nødvendige forutsigbarheten
som frivilligheten fortjener. D i s s e  m e d l e m m e r
mener derfor at ordningen må legges om og styrkes.

Fattigdomsbekjempelse
D i s s e  m e d l e m m e r  peker på at mange men-

nesker står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av
dårlig økonomi eller dårlige levekår. Dersom personer
blir stående utenfor arbeid og andre viktige arenaer
over tid, øker dette faren for varig utenforskap. Dette
har store omkostninger for den enkelte og for samfun-
net som helhet. Arbeid er en kilde til inntekt, økono-
misk trygghet, selvrespekt og selvrealisering. Høy sys-
selsetting bidrar til å sikre velferdsstaten, utjevne
økonomiske og sosiale forskjeller og forebygge fattig-
dom. Noen mennesker kan av ulike grunner ikke jobbe.
Da er det viktig å ha en forsvarlig inntektssikring. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det blir stadig
flere barn som vokser opp i fattige familier i Norge,
til tross for at den rød-grønne regjeringen gikk til
valg i 2005 på at fattigdomsbekjempelse ikke var
vanskelig, men kun handlet om «politisk vilje». I et
samfunn hvor det i økende grad koster penger å
vokse opp, vil lav inntekt få konsekvenser for barna
– både på kort og lang sikt. Det handler om at barna
faller utenfor deler av det sosiale livet, fordi idrett,
bursdager og skoleturer koster for mye.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil peke på at de viktigste
tiltakene for å bekjempe fattigdom, inkludert barnefat-
tigdom, vil på lang sikt være en god, sosialt utjevnende
skole og et åpent arbeidsliv med plass til alle. Det vil
likevel alltid være noen som faller utenfor, permanent

eller midlertidig. Barn som vokser opp i lavinntektsfa-
milier kan ikke på noen måte lastes for den økonomis-
ke situasjon de er i, og samfunnet bør derfor ta et ekstra
ansvar for å sikre at denne gruppen blir inkludert på så
mange arenaer som mulig på en likeverdig måte. For å
bekjempe fattigdom i Norge er det viktig at det offent-
lige hjelpeapparatet spiller på lag med frivillige orga-
nisasjoner som gjør en formidabel innsats for mennes-
ker som lever i fattigdom i Norge. Mennesker som
lever i fattigdom har ulike utfordringer og problemer.
Tilbudet som gis, må derfor være helhetlig og dekke
den enkeltes behov.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge som et
av verdens rikeste land også har et ansvar for å vise
solidaritet utenfor egne landegrenser. I en globalisert
verden vil det dessuten være i Norges egeninteresse
at flere fattige land opplever vekst og utvikling. Der-
for er det viktig at Norge bidrar med bistand, handel
og investeringer. Utdanning bør igjen bli et hovedsat-
singsområde for å bidra til utvikling, utjevning og
ivaretakelse av menneskerettigheter.  

Samferdsel
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at en godt utbygd

samferdselsstruktur er en av de viktigste faktorene
for at samfunnet skal kunne fungere. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til at Norge, med lange avstander og
spredt bosetting, er avhengig av et godt utbygd vei-
nett med høy standard. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at riksveiene er
viktige veier i Norge både i og mellom regionene og for
å binde landsdeler sammen. D i s s e  m e d l e m m e r
vil i den sammenheng særlig fremheve europaveiene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at staten må ta en
langt større andel av investeringene ved helt essen-
siell kollektivutbygging i de største norske byene.
Hvis vi overlater finansieringsbyrden til byene alene,
risikerer vi at fremtidig fremkommelighet i byområ-
dene blir svært dårlig. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
til at finansieringsutfordringene er et reelt problem.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil ha en moderne, pålite-
lig og robust jernbane med god konkurranseevne
overfor andre transportmidler. Det er viktig at jernba-
nen drives effektivt, med produktivitetsmålinger og
dokumentasjon både på vedlikehold og investeringer.
D i s s e  m e d l e m m e r  noterer seg at regjeringen
ikke ønsker å gjennomføre nødvendig modernisering
og hensiktsmessig organisering og finansiering av
Jernbaneverket.

Todelingen av næringslivet
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at perspektivmel-

dingen påpeker det åpenbare i at norsk økonomi og
norske arbeidsplasser blir stadig mer knyttet opp mot
olje og gass, noe som gjør oss mer avhengige av en
høy oljepris. Dette gjør både arbeidsplassene og vel-
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ferden mer sårbar overfor et fall i oljeprisen og fal-
lende produksjon. Slike omstillinger kan bli kre-
vende dersom kostnadsnivået i Norge fortsetter å
ligge høyt over nivået hos våre handelspartnere.
D i s s e  m e d l e m m e r  er av den oppfatning at denne
omstillingen kan bli svært krevende dersom man ikke
allerede nå iverksetter tiltak som møter den tilta-
gende todelingen av norsk næringsliv vi allerede ser:
Investeringsnivået utenom petroleumsnæringen er
lavt, til tross for oppgangskonjunktur i Norge. Det
skyldes delvis internasjonal nedgangskonjunktur i
mange av landene rundt oss, men også strukturelle
endringer som gjør det stadig mindre attraktiv å
investere i Norge. Produktivitetsutviklingen er svak,
og det indikerer at investeringstørken påvirker øko-
nomien på en langsiktig negativ måte. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at politikken og
strategien i langt større grad burde basert seg på å
redusere det offentliges kostnader gjennom effektivi-
sering og innovasjon og en mye større vektlegging av
tiltak som kan øke investeringslysten og øke produk-
tiviteten i norsk næringsliv, særlig den delen av norsk
næringsliv som verken inngår i eller leverer produk-
ter og tjenester til petroleumsindustrien. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor det er nød-
vendig å styrke fastlandsindustri og næringsliv ved
skattelette, målretting av offentlig virkemiddelappa-
rat, økt kapitaltilgang og en reell satsing på forskning
og utdanning. 

Sparing
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at den norske stat

har en svært høy offentlig finansformue, men norske

privatpersoner har en særskilt lav finansformue i
internasjonal sammenheng. Nordmenn har sterk tra-
disjon for å spare i egen bolig, for å trygge egen
alderdom og for å ha friheten til å foreta egne valg.
Dette er en viktig verdi. Vi har imidlertid ikke den
samme tradisjonen for å spare finansielt. Dette hen-
ger blant annet sammen med hvilke skattemessige
stimuli og hindre som sparing blir møtt av.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er verdifullt at
familier og enkeltpersoner tar ansvar for egen trygg-
het og velferd. Det personlige ansvaret skal selvsagt
ikke erstatte den offentlig finansierte velferden som
skaper basistrygghet for alle, men skape rom for indi-
viduelle valg og sikre balansen mellom staten og det
sivile samfunn – mellom offentlig og privat sektor.
Dersom staten blir for dominerende, fortrenges det
personlige ansvar. Det gjelder også sparing til pen-
sjon. Det er vel dokumentert både i praksis og teori at
private sparer mindre når staten sparer mer. Dette
underbygger viktigheten av at den private sparingen
stimuleres gjennom gode ordninger.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil peke på at norske hus-
holdninger har en gjeld som i gjennomsnitt er mer
enn 209,8 pst. av disponibel inntekt. I jappetiden på
slutten av 1980-tallet var gjeldsraten på det høyeste
rundt 170 pst. av disponibel inntekt. 

Nordmenns sparing i internasjonal sammenligning
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge ligger

på internasjonal jumboplass i privat finansiell spa-
ring. Selv om vi har sterke tradisjoner for sparing
gjennom egen bolig, er husholdningenes lave netto
finansformue verdt å merke seg. 

Husholdningenes netto finansformue per innbygger:

Kilde: OECD How's Life? Measuring Well-being (2011) 
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D i s s e  m e d l e m m e r  mener at dette gir seg
utslag i reduserte muligheter til verdiskaping, idet
Norge har relativt mindre egenkapital tilgjengelig til
investeringer i arbeidsplasser.  

Sparing stimuleres for lite i dag
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til OECDs landana-

lyse for Norge som kom ut i 2012 og som viste at
effektiv skattesats for realavkastningen av høyrente-
konti og aksjesparing er 113 pst. for personer i for-
muesskatteposisjon. Regnestykket er basert på 4 pst.
nominell avkastning og 2 pst. inflasjon, som korre-
sponderer med nominell avkastning på statsobliga-
sjoner og vekst i konsumprisindeksen siden 2000.
OECDs klare anbefaling til Norge var å «undersøke
formuesskattens effekt på effektive skattesatser, skat-
teplanlegging og på incentiver til å investere.» 

Boligmarkedet
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at egen bolig er

nordmenns viktigste spareobjekt. D i s s e  m e d -
l e m m e r  har merket seg at boligprisene har økt
sterkt og jevnt de siste 20 årene, med en 4-dobling av
prisene på eneboliger og en 7-dobling av prisene på
blokkleiligheter for landet under ett. I pressområdene
er utslagene større.

Mens våre naboland Sverige og Danmark har
opplevet korreksjoner i boligprisene som følge av
finanskrisen, har boligprisene i Norge fortsatt langs
den samme trenden. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
at prisveksten er godt hjulpet av stor arbeidsinnvand-
ring og sentralisering til pressområdene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil peke på at med for lav
boligbygging blir boligprisene presset opp, og vi risi-
kerer at det skapes en boble av kunstig høye boligpri-
ser. For å hindre at et prisfall vil få dramatiske konse-
kvenser, er det etter d i s s e  m e d l e m m e r s  mening
viktig å oppmuntre husholdningene til å spare slik at
et prisfall ikke gir negativ egenkapital. 

Boligsparing for ungdom
D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er svært viktig

at ungdom motiveres til å spare til sin første bolig.
Boligmarkedet har de siste 15–20 årene vært pre-

get av høy prisstigning, og inngangsbilletten til å kjø-
pe egen bolig har økt kraftig. Boligsparing for ung-
dom (BSU) er en målrettet og populær ordning. Hele
åtte av ti i målgruppen under 34 år har eller har hatt
BSU-konto, ifølge Synovate. Samme undersøkelse
viser at minst 9 av 10 ungdommer som sparer i ord-
ningen, gjør det selv uten «foreldreinnbetaling».

D i s s e  m e d l e m m e r  ser positivt på at «taket»
i ordningen er forhøyet fra 100 000 til 150 000 kro-
ner, men mener at dette er utilstrekkelig med tanke på

at boligprisene har steget langt mer og at kravene til
egenkapital ved kjøp av bolig er blitt strengere. BSU
må gi en reell mulighet til å spare et beløp tilsvarende
det som er Finanstilsynets anbefalte minimum egen-
kapital ved boliglån.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er behov for å
forbedre ordningen og vil peke på behovet for å øke
det årlige sparebeløpet og det samlede taket. I tillegg
mener d i s s e  m e d l e m m e r  at regjeringen må vur-
dere å øke fradragssatsen fra 20 til 28 pst. 

Individuell pensjonssparing
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det siden 1952

har vært gitt skattefradrag for innbetalinger til egen
pensjonsforsikring/pensjonssparing. Dette har, i
ulike former, vedvart frem til 2006, da ordningen
med individuelle pensjonsavtaler (IPA) ble opphevet
etter forslag fra regjeringen Stoltenberg II. Som følge
av pensjonsforliket 21. mars 2007 ble ordningen IPS
– Individuell pensjonssparing innført fra 2008. Mak-
simalt fradragsbeløp for IPS er fra 2008 satt til
15 000 kroner.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at den øvre
beløpsgrensen må økes for å stimulere sterkere til
pensjonssparing ved siden av folketrygdens ordnin-
ger og kollektive pensjonsavtaler i arbeidsforhold. I
tillegg må det innføres en symmetrisk beskatning av
fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra
ordningen. For mange fremtidige pensjonister blir
dagens ordning lite gunstig fordi den private pen-
sjonssparingen ved uttak får en vesentlig høyere skat-
teprosent dersom personen er i toppskatteposisjon
enn skattefradraget ved innbetaling. 

Langsiktig aksjesparing
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at spredning av

makt og selveierdemokrati er viktige verdier i det
norske samfunnet. Det betyr at ikke for mye kapital-
makt bør være konsentrert på for få hender, ei heller
statens hånd. Det er også et ideal av hver enkelt bor-
ger skal ha muligheter til å øve innflytelse på sin egen
hverdag, både privat og i arbeidslivet. Å bedre van-
lige privatpersoners muligheter til sparing og
arbeidstakernes muligheter for eiermessig medbe-
stemmelse over egen bedrift vil styrke disse verdi-
ene.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er et paradoks
at mens forholdene aldri tidligere har ligget bedre til
rette for privat aksjesparing, er det en nedgang både i
antall private aksjonærer og andelen av verdiene på
Oslo Børs som eies av norske privatpersoner. I dag
eies bare 3,7 pst. av markedsverdiene på Oslo Børs
av norske privatpersoner, en reduksjon fra 5,4 pst. i
2002. Antall private aksjonærer på Oslo Børs har i
løpet av den samme tiårsperioden falt moderat fra
371 000 til 356 000 iflg. tall fra Oslo Børs og Verdi-
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papirsentralen. Makten konsentreres på færre perso-
ner, og færre får forståelse for betydningen av inves-
teringer i egenkapital.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til forslag om Konti
for Langsiktig Aksjesparing (KLAS) i Dokument
8:43 S (2009–2010). KLAS er en modell skissert av
Oslo Børs, Verdipapirsentralen og Aksjonærfornin-
gen. Modellen går ut på at personlige aksjesparere på
en ubyråkratisk måte skal få noen av de fordeler som
profesjonelle investorer får gjennom sine investe-
ringsselskaper og fritaksmetoden. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre foreslå å bedre
mulighetene for at bedrifter kan tilby ansatte å kjøpe
aksjer i egen bedrift. Erfaring viser at ansattes med-
eierskap i bedrifter har flere positive sider. Det gjør at
de ansatte får et enda større eierskap til det de arbei-
der med, bokstavelig talt. Det har vist seg å være
lønnsomt for bedriften på sikt. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener derfor at mulighetene til å tilby rabatterte
aksjer til de ansatte uten at det skal beskattes, bør vur-
deres nærmere.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til at det er mye positivt i per-
spektivmeldingen, Meld. St. 12 (2012–2013) som er
helt på linje med Fremskrittspartiets syn på markeds-
økonomi og økonomisk vekst. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til at perspektivmeldingen påpeker at
Norge aldri ville nådd dagens velstandsnivå uten
handel og annet økonomisk samkvem med andre
land, og at et lite land som Norge har spesielt stort
utbytte av den arbeidsdelingen internasjonal handel
gir mulighet for. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
meldingen også er tydelig på at effektive nasjonale
markeder bidrar til gode rammebetingelser for
næringslivet og til at arbeidskraft og kapital kanalise-
res dit hvor de kaster mest av seg. Virksom konkur-
ranse er et virkemiddel for å oppnå dette. Konkur-
ranse stimulerer til kostnadsreduksjoner, innovasjon
og bedre organisering. Et godt fungerende kapital-
marked bidrar til å kanalisere sparemidler til de mest
lønnsomme investeringsprosjektene, omfordele
risiko mellom aktører og gjennomføre betalinger på
en effektiv måte. En velfungerende finansiell sektor
er således viktig for vekstevnen i økonomien. En vik-
tig betingelse for høy produktivitetsvekst er at ressur-
sene brukes der de kaster mest av seg. Konkurranse
mellom bedrifter bidrar til dette ved at mer lønnsom-
me næringer og bedrifter erstatter mindre lønnsom-
me næringer og bedrifter. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at meldingen også påpeker at en omstillings-
dyktig økonomi er en forutsetning for fullt ut å kunne
høste gevinstene ved globalisering, og at rigide regu-
leringer som låser arbeidskraften til en bestemt
bedrift eller næring, kan være ødeleggende for
omstillingsevnen. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at

det er et paradoks at Perspektivmeldingen er såpass
tydelig på viktigheten av markedsøkonomi, mens
regjeringen på den annen side fører en politikk og
retorikk basert på stor grad av mistillit til markeds-
løsninger og markedsorienterte reformer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dagens finans-
politikk legger opp til 20 fete år, etterfulgt av 100
magre år. Uendret finanspolitikk kan tvinge frem en
kraftig reduksjon i velferdsstaten om 40–50 år.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at en av konklusjo-
nene i perspektivmeldingen derfor er at velferdssta-
ten ikke er bærekraftig. I meldingen anslås inndek-
ningsbehovet å tilsvare om lag 6 pst. av verdiskapin-
gen i fastlandsøkonomien fram mot 2060. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at dette etter dagens forhold
tilsvarer om lag 140 mrd. kroner, eller nesten hele
budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at produktivitets-
veksten i perioden 2000–2005 var høy, og høyere enn
hos Norges handelspartnere. I perioden 2006–2011
har den årlige produktivitetsveksten ligget under 0,5
pst., og betydelig lavere enn hos våre handelspart-
nere. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Sentralbank-
sjefen i sin årstale 14. februar 2013 understreket at
nordmenn jobber lite effektivt, og at produktivitets-
veksten stoppet opp allerede i 2005. Det som forster-
ker utviklingen er at dette sammenfaller med store
strukturendringer i våre konkurrentland i Europa.
Norge forbruker oljepenger gjennom høy lønnsvekst,
mer fritid og offentlige finansierte velferdsgoder,
mens våre konkurrenter omstrukturerer, effektivise-
rer og strammer inn. I SSBs «Økonomiske analyser
1/2013, økonomiske utsyn over året 2012» forventer
man et BNP-fall i euroområdet i 2013 på 0,8 pst. og
en BNP-vekst i Norge på 2,4 pst. Dersom prognosene
slår til, vil gapet mellom prisnivået i Norge og
Europa for industrien øke ytterligere.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen i
perspektivmeldingen forutsetter at befolkningen
vokser i tråd med mellomalternativet i SSBs
befolkningsfremskriving, til tross for at fremskrivin-
gen forutsetter fallende nettoinnvandring og fallende
fruktbarhetstall for innvandrerkvinner, og bare halv-
parten så høy vekstrate som faktisk vekst de siste fem
årene. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at innvandrin-
gen til Norge dermed kan bli vesentlig høyere enn det
perspektivmeldingen forutsetter, og det er viktig å få
beregnet kostnadene for fremtidig planlegging av
velferdsstaten Norge. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
til at innvandringen har store konsekvenser for norsk
økonomi, men at disse konsekvensene i liten grad
drøftes i perspektivmeldingen. Dagens velferdsstat
ble utviklet i en tid da Norge var et relativt homogent
samfunn, med beskjedne folkeforflytninger. Nå lig-
ger Norge på Europatoppen hva gjelder innvandring. 
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D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at folkeveksten i
fjor var på 1,3 pst., eller 65 400 personer. Utover
rekordveksten i 2011, må vi helt tilbake til 1920 for å
finne en høyere prosentvis vekst i folketallet i Norge.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til flere sentrale doku-
menter hvor det fremkommer at innvandringen til
Norge ikke er økonomisk bærekraftig, for eksempel
NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon» og SSBs rap-
port 15/2012 «Makroøkonomi og offentlige finanser
i ulike scenarioer for innvandring». I Økonomiske
analyser 1/2013 ser SSB spesielt på arbeidsinnvand-
ringen, og her pekes det på at fleksibel inn- og
utvandring både har stabiliserende og destabilise-
rende mekanismer på norsk økonomi, men at inn-
vandring først og fremst er noe innvandrerne selv tje-
ner på. D i s s e  m e d l e m m e r  støtter således fokuset
som er på sysselsetting i Perspektivmeldingen, men
etterlyser en drøfting av sysselsetting blant innvan-
drere og konsekvenser av videre innvandring.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til notat fra Human
Rights Service «Sysselsetting Norge og Oslo» hvor
det fremkommer at sysselsettingsstatistikk fra SSB
opererer med det svært vide aldersspennet 15–74 år,
og at bildet blir et betydelige annet hvis en ser på sys-
selsetting i den mest yrkesaktive alderen 25–61 år.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til den nylige
utførte studien ved Frischsenteret hvor det fremkom-
mer at innvandrerne i langt større grad enn nordmenn
blir arbeidsledige, og blir værende ledige i større grad
enn sammenlignbare grupper av nordmenn (studien
utført om polakker og litauere, som kom i 2003–
2007). D i s s e  m e d l e m m e r  vil for øvrig vise til
delrapporten «Indvandringens økonomiske konse-
kvenser» fra den danske regjeringen fra april 2011,
der konklusjonen for Danmark er at innvandrere fra
uutviklede land er en stor utgiftspost: «Indvandrere
og efterkommere fra mindre udviklede lande har
således samlet set medført en nettoudgift på 15,7
mia. kr. i 2010, hvoraf 11,7 mia. kr. vedrører efter-
kommere, dvs. personer der er født i Danmark». I
rapporten «Tell ikke meg. Innvandringens kostnader
og velferdsstaten» (2009) fra Human Rights Service
ble det anslått at innvandringen til Norge koster et
sted mellom 16 og 25 mrd. kroner, i tillegg til en
reduksjon i verdiskapingen (BNP for fastlandsøko-
nomien) på i underkant av 23 mrd. kroner. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre vise til at det i
Finansavisen 15. april 2013 kommer frem at inn-
vandringen i Norge har kostet 70 mrd. kroner på 7 år,
og at nettokostnader per ikke-vestlige innvandrer er
på 4,1 mill. kroner 2012-kroner. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til utfordringer
knyttet til at eksport av velferdsytelser, noe som ble
grundig berørt i Brochmann-utvalgets rapport som
ble lagt frem våren 2011. D i s s e  m e d l e m m e r
mener det er på høy tid at regjeringen følger opp

Brochmann-utvalgets anbefalinger, og at det blir
fremlagt en egen sak for Stortinget innen oktober
2013 på hvordan man kan redusere eksport av vel-
ferdsytelser ut av landet. 

På denne bakgrunn fremmer d i s s e  m e d l e m -
m e r  følgende forslag:  

«Stortinget ber regjeringen fremme egen sak om
hvordan man kan redusere eksport av velferdsytelser,
samt hvordan man kan utforme velferdsytelsene for å
sikre en inntektsutvikling til dem som ikke kan delta
i arbeidslivet, men som samtidig tar hensyn til den
økte arbeidsinnvandringen.»  

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at enkelte ikke-
vestlige innvandrergrupper har svært lav yrkesdelta-
kelse, faller tidlig fra arbeidsmarkedet, har høy trygde-
avhengighet, er overrepresentert på kriminalitetsstati-
stikken og generelt lav grad av integrering i betydning
fullverdig deltakelse i samfunnet. På denne bakgrunn
ser d i s s e  m e d l e m m e r  behov for å føre en diffe-
rensiert innvandringspolitikk ut fra opprinnelsesland
og de integreringsutfordringer innvandrere fra aktuelle
land representerer. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
Norge allerede i dag fører en ulik politikk overfor per-
soner fra ulike land, for eksempel når det gjelder
visum og arbeidsinnvandring (EØS). 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge til tross
for høy yrkesdeltakelse har en gjennomsnittlig
arbeidstid blant de korteste i OECD. Siden 1970 har
gjennomsnittlig arbeidstid falt med 20 pst. D i s s e
m e d l e m m e r  viser videre til at ifølge beregninger,
jf. Perspektivmeldingen 2013, må antall timeverk per
innbygger mellom 15 og 74 år øke fra 1 015 i 2011 til
1 070 i 2060 for å balansere offentlige budsjetter;
dvs. med 5 1/2 pst. D i s s e  m e d l e m m e r  konstate-
rer at dersom gjennomsnittlig arbeidstid i Norge kom
opp på samme nivå som i Sverige, ville det vært mer
enn tilstrekkelig til å bringe offentlige budsjetter i
balanse fram mot 2060. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at aldringen av
befolkningen innebærer at arbeidsinnsatsen per inn-
bygger må øke betydelig fremover, dersom vi skal
opprettholde dagens velferdssamfunn, og mener
dette underbygger det faktum at Norge har et enormt
behov for å utløse mer arbeidskraft i fremtiden, og
måten man kan få det til på, blant annet er ved å redu-
sere sykefraværet, få flere funksjonshemmede i
arbeid og ved å få flere av dem som jobber deltid til
å jobbe heltid.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil også peke på at nye
arbeidsoppgaver, endringer i familieliv, teknologiske
hjelpemidler og en stadig utvikling av nye tjenester
bidrar til at mange ser annerledes på arbeidslivets
krav og forventninger. Mange av reguleringene i
norsk arbeidsliv er basert på industrisamfunnets
organisering, mens det faktiske arbeidsliv i større og
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større grad har gått i retning av å være basert på tje-
nesteyting i privat og offentlig sektor.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er arbeid som
bærer velferdssamfunnet og at det er nasjonens evne
til å mobilisere arbeidskraft som vil være suksesskri-
terium nummer én. 

Derfor mener d i s s e  m e d l e m m e r  at tiden er
inne til at man nedsetter en arbeidstidslivskommisjon
som får i oppgave å se på praktiseringen av arbeids-
tidsbestemmelsene. En slik helhetlig og faglig gjen-
nomgang har ikke vært gjennomført tidligere.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener videre at målet
med en slik kommisjon må være å finne løsninger
som kan

– utløse arbeidskraft på kort og lang sikt 
– øke andelen heltidsstillinger 
– sikre at virksomhetenes behov for drift ivaretas,

samtidig som arbeidstiden bedre kan tilpasses
den enkelte arbeidstaker 

På denne bakgrunn fremmer d i s s e  m e d l e m -
m e r  følgende forslag:  

«Stortinget ber regjeringen nedsette en arbeids-
livskommisjon som får til oppgave å se på hvordan
man kan utløse mer arbeidskraft, samtidig som man
ivaretar prinsippet om et trygt og familievennlig
arbeidsliv, og hvor man blant annet legger frem for-
slag om: 

– utløse arbeidskraft på kort og lang sikt 
– øke andelen heltidsstillinger 
– sikre at virksomhetenes behov for drift ivaretas,

samtidig som arbeidstiden bedre kan tilpasses
den enkelte arbeidstaker.»  

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det i arbeids-
og velferdspolitikken er et dilemma knyttet til avvei-
ningen mellom målet om at det skal lønne seg å
arbeide, og hensynet til inntektssikring. D i s s e
m e d l e m m e r  vil understreke at Fremskrittspartiets
politikk innebærer at de som av ulike årsaker ikke
kan arbeide, skal sikres en akseptabel inntekt, samti-
dig kan ønsket om god inntektssikring gi svake øko-
nomiske intensiver til arbeid for enkelte grupper. 

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at OECD
anbefaler medlemslandene å gjennomføre en rekke
tiltak for å redusere antallet på ulike helserelaterte
trygdeordninger. Blant annet understreker OECD at
det må lønne seg økonomisk å være i arbeid framfor
å motta trygd. Videre peker OECD på at det bør leg-
ges større vekt på vurdering av arbeidsevne blant
trygdemottakere. Krav om aktivitet, eventuelt kom-
binert med økt bruk av graderte ytelser, kan også
bidra til å øke tilbudet av arbeidskraft. OECD argu-
menterer også for at uføregraden regelmessig vurde-
res på nytt. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til Stortingets
behandling av Prop. 130 L (2010–2011) om ny uføre-
trygd og alderspensjon til uføre, hvor Fremskrittspar-
tiet støttet økt bruk av gradet uføretrygd, samt at man
som eneste parti fremmet forslag om at uføregraden
regelmessig skulle vurderes på nytt. I tillegg fremmet
også Fremskrittspartiet forslag om at ingen under 40 år
skulle stemples varig ut av arbeidslivet ved at man inn-
vilget permanent uføretrygd, men da såfremt at det var
helt åpenbart at vedkommende ikke hadde arbeids-
evne. Med tanke på at 6 av 10 som får innvilget varig
uføretrygd tilhører aldersgruppen under 40 år, og at
dette skyldes psykiske lidelser, mener d i s s e  m e d -
l e m m e r  det vil være langt mer fremtidsrettet å gi
disse menneskene tilbud om tett og langsiktig oppføl-
ging, hvor man er sikret en god inntektsutvikling, og
hvor formålet er tilbakeføring til det ordinære arbeids-
livet. I tillegg vil d i s s e  m e d l e m m e r  også vise til
at Fremskrittspartiet har fremmet forslag om aktivi-
tetsplikt for sosialhjelpsmottakere. D i s s e  m e d -
l e m m e r  er glad for at OECD foreslår mange av de
samme tiltakene som Fremskrittspartiet har fremmet
tidligere, og er blitt nedstemt i Stortinget. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge sam-
menlignet med andre land har lav arbeidsledighet, men
at enkelte grupper, blant annet funksjonshemmede, i
stor grad står utenfor arbeidslivet. Statistikk fra Statis-
tisk sentralbyrå (SSB), jf. Arbeidskraftundersøkelsen
for 2. kvartal 2012, viser at det er 37 000 færre funk-
sjonshemmede i arbeid enn hva som var tilfellet på
samme tidspunkt i 2010. D i s s e  m e d l e m m e r
mener derfor det er viktig å legge til rette for at perso-
ner med særlige behov kan delta i arbeidslivet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er videre opptatt av å
skape et trygt og fleksibelt arbeidsliv med plass til
alle. Fortsatt er det altfor mange personer mellom
16–67 år som ufrivillig faller utenfor arbeidslivet. I
statsbudsjettet for 2013 er tallet anslått til over
600 000 personer. Å overføre unge mennesker til en
permanent, inaktiv tilværelse med passive ytelser fra
folketrygden som livsgrunnlag, er en fallitterklæring.
For alle dem som har en mulighet til å utnytte eller
opparbeide en arbeidsevne – stor eller liten – må det
utvikles bedre prosesser for oppfølging, kvalifisering
og trening som kan bidra til å styrke deres muligheter
til deltakelse i det ordinære arbeidslivet

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Fremskritts-
partiet i sitt alternative statsbudsjett 2013 fremmet en
egen sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt
arbeidsevne, hvor man foreslo en rekke tiltak, og en
styrking av bevilgningene med 1 457 mill. kroner, for
å inkludere og kvalifisere flere inn i det ordinære
arbeidslivet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det i perspek-
tivmeldingen står påfallende lite om behovet for
enorme investeringer i innenlands infrastruktur, og
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regjeringen har lave ambisjoner på samferdselsområ-
det. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at overskuddet
på statsbudsjettet for 2013 er estimert til 380 mrd.
kroner, og at hele regjeringens forslag til Nasjonal
transportplan 2014–2023 på 453,1 mrd. kroner der-
med i teorien kan finansieres på ett år og tre måneder.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil også vise til at oljefondet
økte med et større beløp i 2012 enn regjeringens pla-
ner for Nasjonal transportplan for hele tiårsperioden
fra 2014 til 2023. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
bosettingsmønsteret i Norge er inne i en periode med
store omveltninger, og dette betyr at forutsetningene
for norsk samferdselspolitikk også er i endring.
Befolkningen i byområdene øker, og forventes å øke
kraftig i årene fremover. Samtidig opplever mange
kommuner fraflytting. Bare i Oslo og Akershus er
befolkningen forventet å øke fra 1,2 millioner i 2012
til 1,6 millioner i 2040, og de andre byområdene lig-
ger ikke langt etter. D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker
at infrastrukturinvesteringer kan være svært lønn-
somme. Cambridge Systematics har brukt alternative
beregningsmodeller og kommet frem til at en satsing
på utvalgte motorveiprosjekter i Norge kan gi en
samfunnsøkonomisk gevinst på 3,49 for hver krone
investert. Nye beregninger fra Statens vegvesen viser
at man for hver krone som investeres i Oslo-trafik-
ken, får igjen 2,43 kroner. Analyser fra andre land
viser at man gjerne får 5 kroner igjen for hver krone
som brukes på vei. D i s s e  m e d l e m m e r  vil derfor
understreke at det kan være langt mer lønnsomt å
investere penger i Norge enn i utenlandske aksjer og
statsobligasjoner. D i s s e  m e d l e m m e r  vil finansi-
ere samfunnsøkonomisk lønnsomme vei- og jernba-
neprosjekter gjennom statlige infrastrukturselskaper.
Riksvei SF skal investere i nye samfunnsøkonomisk
lønnsomme riksveiprosjekter og Jernbane SF skal
investere i nye samfunnsøkonomisk lønnsomme
jernbaneprosjekter. Dette prinsippet brukes allerede
innen norsk luftfart, der statseide Avinor eier 46 nor-
ske flyplasser. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at man
på lang sikt kan se for seg en utvikling der statlige
infrastrukturselskaper i større grad kan finansieres
gjennom at bil- og drivstoffavgiftene går direkte til
infrastrukturselskapene, men dette er noe man even-
tuelt bør ta stilling til i fremtiden.  

2. Utviklingstrekk i internasjonal 
økonomi

2.1 Sammendrag
2.1.1 Innledning

Norge er en liten, åpen økonomi. Vårt inntekts-
og velstandsnivå er tuftet på et omfattende økono-
misk, kulturelt og politisk samkvem med verden
rundt oss. Våre viktigste eksportvarer selges til priser

som bestemmes i internasjonale markeder. Samtidig
er Norge en stor kapitaleksportør som investerer i
mange land. Innvandringen av arbeidskraft har økt
betydelig etter at sentral- og østeuropeiske land kom
med i EØS fra 2004. De tette båndene til utlandet
innebærer at norsk økonomi både er avhengig av den
langsiktige utviklingen i verdensøkonomien og sår-
bar for svingninger og kriser hos våre handelspart-
nere.

De siste tiårene har veksten i BNP vært lavere i
de tradisjonelle industrilandene enn i resten av ver-
den. I 200-årsperioden fra den industrielle revolusjo-
nen og fram til 1950 var det omvendt, og Europa,
Nord-Amerika og enkelte andre deler av verden skaf-
fet seg et enormt forsprang i teknologi og produk-
sjon. Det store industrielle hamskiftet som startet i
Storbritannia for 250 år siden, har nå for alvor nådd
folkerike land som Kina, India og Brasil. Det økono-
miske tyngdepunktet i verden flytter seg. Kombinert
med åpnere grenser og lavere transaksjonskostnader
har dette ført til en kraftig utvidelse av antallet men-
nesker som deltar i det internasjonale varebyttet. Det
endrer tilbud av og etterspørsel etter varer, tjenester,
kapital og arbeidskraft på verdensmarkedet. Dette
kom særlig til syne etter at Kina ble medlem av Ver-
dens handelsorganisasjon (WTO) i 2001. Denne
utviklingen har også bidratt vesentlig til at andelen av
verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom er
halvert fra nær 50 pst. i 1990 til under 25 pst. nå.
Gevinstene ved globalisering og teknologisk gjen-
innhenting er imidlertid ikke jevnt fordelt. Ulikhe-
tene har økt innad i de fleste land, også i tradisjonelle
industriland.

Også i våre nærområder har den økonomiske
integrasjonen skutt fart de siste tiårene, med utviklin-
gen av det indre markedet i EU og EØS, opprettelsen
av EUs monetære union i 1999 og utvidelsen av EU
østover i 2004. Parallelt med den økte integrasjonen
er det bygget opp økonomiske ubalanser både globalt
og regionalt. Ubalansene har bl.a. har bidratt til at til-
bakeslaget etter finanskrisen i 2008 er blitt både kraf-
tig og langvarig. Den offentlige gjelden i mange
OECD-land var høy ved inngangen til krisen og er nå
kommet opp på nivåer en tidligere bare har sett i for-
bindelse med krig. Samtidig står mange land overfor
en aldring av befolkningen. I tiårene framover vil
aldringen legge økende press på offentlige utgifter,
særlig i land med godt utbygde offentlige pensjons-
ordninger. I en del land er også gjelden til hushold-
ninger, banker og bedrifter blitt høy. Behovet for å
bygge ned gjeld og sikre bærekraft i offentlige
finanser og i finansinstitusjoner preger nå den økono-
miske utviklingen i OECD-området. Dette begrenser
den økonomiske handlefriheten for mange av Norges
viktigste handelspartnere også på mellomlang sikt.
Den økonomiske veksten i Europa ventes å forbli
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ifølge FNs klimapanel, reduseres med 50–85 pst.
fram mot 2050, sammenliknet med nivået i 2000. Så
store utslippskutt vil kun være mulig hvis alle store
land reduserer utslippene betydelig. Det vil bl.a.
kreve økt produksjon av fornybar energi, mer energi-
effektivisering, mindre bruk av fossil energi og stans
i avskogingen.

For at en slik utvikling skal være realistisk, må
utslipp av klimagasser prises. Når utslipp koster, vil
produksjon og forbruk omstilles i bærekraftig ret-
ning. Ny teknologi er en nødvendig del av løsningen,
og pris på utslipp er spesielt viktig for at ny teknologi
skal bli tatt i bruk. Det vil i tillegg være behov for
andre tiltak, bl.a. reguleringer, standarder og støtte.
Kvotesystemer er etablert eller under etablering i
flere land og regioner. Dersom slike systemer utvides
til å omfatte flere land og sektorer, og de kobles
sammen, kan de på sikt bidra til at det dannes én pris
på store deler av de globale utslippene av klimagas-
ser. Ambisiøse klimamål vil ikke kunne nås uten en
høy pris som omfatter store deler av verdens utslipp
av klimagasser. Det haster med å komme i gang. Jo
lengre tid det tar før tilstrekkelige tiltak er på plass,
desto kraftigere tiltak vil bli nødvendige. Det skyldes
at det stadig investeres i energianlegg og annen infra-
struktur med lang levetid og store utslipp.

Norge fører en aktiv nasjonal klimapolitikk og
bruker et bredt sett med virkemidler for å redusere de
nasjonale utslippene. Rundt 80 pst. av de norske
utslippene er underlagt økonomiske virkemidler som
CO2-avgift eller kvoteplikt. Norges befolkning og
norsk økonomi anslås å vokse betydelig i årene fram-
over, noe som isolert sett øker utslippene av klima-
gasser. Likevel anslås de samlede utslippene av kli-
magasser, med dagens virkemiddelbruk, å ligge om
lag stabilt fram mot 2020 for deretter å avta noe fram
mot 2030. Det betyr at karbonintensiteten i økono-
mien vår fortsetter å falle. Utslippene anslås lavere
enn i Nasjonalbudsjettet 2011. I Meld. St. 21 (2011–
2012) Norsk klimapolitikk ble det varslet en rekke
nye tiltak for å redusere de nasjonale utslippene av
klimagasser. Effekten av disse tiltakene er ikke innar-
beidet i anslagene, men kommer i tillegg.

Naturen er grunnlag for produksjon av varer og
tjenester som er viktig for velferd og livskvalitet.
Global befolkningsvekst og økende forbruk per inn-
bygger kan drive fram tap av naturmangfold når de
samfunnsøkonomiske kostnadene ved bruken av
naturressurser ikke er godt nok tatt hensyn til. For å
redusere tapet av naturmangfold og arter må man få
til begrensninger i overfiske, utslipp av giftige stof-
fer, menneskeskapte klimaendringer og avskoging,
særlig i tropiske områder. 

Kjemikalier brukes til å forbedre produkter og
tjenester. Samtidig kan produksjon og bruk av kje-
miske stoffer gi alvorlige helse- og miljømessige ska-

der, bl.a. ved å forårsake sykdom og skade forplant-
ningsevne og arvestoff. En del av utslippene spres via
luft- og havstrømmer over store områder og utgjør
derfor også et internasjonalt problem. For å minimere
skadene må slike utslipp begrenses.

Det vises til meldingen for nærmere omtale. 

6.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, viser til at dagens glo-
bale forbruks- og produksjonsmønster ikke er bære-
kraftig. Klimautfordringen sammen med et økende
tap av biologisk mangfold representerer en alvorlig
trussel mot vårt eget livsgrunnlag, og f l e r t a l l e t  vil
understreke viktigheten av at Norge fortsetter å ha en
aktiv pådriverrolle i arbeidet med å få på plass et
internasjonalt og forpliktende avtaleverk under bære-
kraftkonvensjonen.

F l e r t a l l e t  mener den grunnleggende utfor-
dringen i klimapolitikken, så vel som på andre miljø-
områder, er at det er for billig å forurense og for lite
lønnsomt å opptre miljøvennlig. Klimautfordringen
er global. Skal verden lykkes med å redusere utslip-
pene i tråd med togradersmålet, må en størst mulig
del av de globale utslippene av CO2 underlegges en
felles pris på klimagassutslipp gjennom internasjo-
nalt omsettelige utslippsrettigheter eller andre
egnede prismekanismer. 

F l e r t a l l e t  viser til at det gjennom flere år har
vært en fastlåst situasjon i de globale klimaforhand-
lingene. Det gjør nasjonale og regionale initiativer
enda viktigere. F l e r t a l l e t  viser til at selv om
klimaproblemet bare kan løses gjennom bred interna-
sjonal samhandling, så bestemmes mye av den kon-
krete politikken likevel nasjonalt. Det enkelte land
har et ansvar for å føre en aktiv nasjonal politikk for
å redusere utslippene av klimagasser. F l e r t a l l e t
peker på at det har vært bred politisk enighet i Norge
om at vi skal ta et slikt ansvar. Gjennom mange år har
Norge derfor vært blant de landene i verden som har
brukt de sterkeste klimapolitiske virkemidlene.
F l e r t a l l e t  viser i denne sammenheng til det brede
politiske forliket i Stortinget fra 2008 (klimaforliket),
jf. Innst. S. nr. 145 (2007–2008), hvor mål og prinsip-
per i norsk klimapolitikk er forankret, og videre til
Innst. 390 S (2011–2012) hvor det varsles en rekke
nye tiltak for å redusere de nasjonale klimagassut-
slippene.

F l e r t a l l e t  viser til at Norge er tilsluttet kon-
vensjonen om biologisk mangfold, og har merket seg
at alle medlemslandene i konvensjonen i 2010 ble
enige om en ny, tiårig strategisk plan for å stanse
tapet av biologisk mangfold. OECD har pekt på at
prising av økosystemtjenester er et av de mest effek-

3380



Innst. 262 S – 2012–2013 37

tive virkemidlene for å få til en slik utvikling. F l e r -
t a l l e t  viser i denne sammenheng til at regjeringen i
2011 satte ned et ekspertutvalg som i løpet av august
2013 skal levere en NOU hvor temaene økonomi,
biologisk mangfold og økosystemtjenester blir
belyst.

F l e r t a l l e t  viser til Innst. 390 S (2011–2012)
hvor et flertall slår fast at «Norge skal fram til 2020
påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslip-
pene av klimagasser tilsvarende 30 pst. av Norges
utslipp i 1990». Det er videre slått fast at Norge skal
være karbonnøytralt i 2050. 

F l e r t a l l e t  viser til de tiltak og virkemidler som
et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til gjennom
behandlingen av stortingsmeldingen om norsk klima-
politikk.

Bevaring av naturmangfold og kampen mot kli-
matrusselen er nært knyttet sammen. 

Det er behov for å videreutvikle og iverksette
strategier og tiltak for en langsiktig utviklingsbane
mot et lavutslippssamfunn. Å følge opp klimamålene
er avgjørende for å unngå farlige klimaendringer som
vil svekke miljø og livsgrunnlag i store deler av ver-
den og dermed også redusere mulighetene for en
bærekraftig utvikling av det norske velferdssamfun-
net.

F l e r t a l l e t  har merket seg meldingens påvis-
ning av at redusert avskoging i utviklingsland og økt
tilvekst i skog i industriland vil kunne redusere kli-
magassutslippene raskt og til en lav kostnad. Klima-
meldingen (Meld. St. 21 (2011–2012)) understreker
at regjeringen vil føre en aktiv skogpolitikk gjennom
tiltak som øker skogens karbonlager. I klimameldin-
gen heter det at skogressursene er en viktig kilde til
fornybar energi og til produksjon av trematerialer
som erstatning for klimabelastende materialer, og at
en derfor må understøtte skogens rolle som fornybar
ressurs gjennom forskning, verdiskaping og en lang-
siktig bærekraftig forvaltning av skogen. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Høyre og Venstre, viser til meldingens påpekning
av faren for at global befolkningsvekst og økende
forbruk kan drive fram tap av naturmangfold når de
samfunnsøkonomiske kostnadene ikke er godt nok
tatt hensyn til. I Stortingets behandling av landbruks-
og matmeldingen (Meld St. 9 (2011–2012)) heter det
om dette at «for å sikre framtidige generasjoners til-
gang til god og trygg mat, energi og virke fra skogen
må landbruket drives på en miljømessig bærekraftig
måte. D e t t e  f l e r t a l l e t  understreker at ressursene
må utnyttes i tråd med deres tåleevne og i et positivt
samspill med naturen». Regjeringens mål er at mat-
produksjonen skal øke i takt med befolkningsutvik-
lingen, anslått til 20 pst. i løpet av de neste 20 årene.
D e t t e  f l e r t a l l e t  understreker i lys av målsettin-

gen om en styrket og bærekraftig matproduksjon,
behovet for et styrket jordvern. Nedbyggingen av
dyrket mark er nær halvert under den rød-grønne
regjeringen, men fortsatt er nedbyggingen større enn
regjeringens jordvernmål tilsier. Regjeringen må der-
for følge opp landbruks- og matmeldingens ambisjo-
ner for sterkt jordvern, herunder forslaget om at jord-
vernhensynet skal klargjøres og forsterkes i statlige
planretningslinjer. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  vil understreke at verden står over-
for en rekke alvorlige utfordringer. Stor befolknings-
vekst, sykdom, fattigdom, energitilgang, knappe
naturressurser og miljøutfordringer krever alle opp-
merksomhet og tiltak. Dessverre har verden ikke res-
surser til å løse alle utfordringene samtidig. Det er da
essensielt at man som samfunn søker å danne et rea-
listisk bilde av årsaker, risiko, konsekvenser og kost-
nader. Kun på den måten kan man allokere samfun-
nets ressurser, slik at de bidrar til mest mulig nytte for
flest mulig mennesker.

I denne sammenhengen skiller den politiske kli-
madebatten seg ut. D i s s e  m e d l e m m e r  har lenge
etterlyst en mer nyansert klimadebatt. Problemstillin-
gen som FNs klimapanel retter oppmerksomheten
mot kan være alvorlig. Klimapanelet har en rekke
scenarier om temperaturutvikling på kloden, hvor de
mest alvorlige antyder en temperaturstigning på
rundt 6 grader. Det gir grunnlag for bekymring og
varsomhet. Andre scenarier, som for eksempel nye
tall fra det britiske meteorologiske institutt, gir deri-
mot svært moderate temperaturøkninger.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at Stortinget i
langt større grad bør bruke «gulrot fremfor pisk» for
å legge til rette for miljøvennlig atferd. D i s s e
m e d l e m m e r  mener den enkelte forbruker har et
ansvar for, og en mulighet til, å gjennomføre fornuf-
tige miljøtiltak gjennom bevisste valg. D i s s e
m e d l e m m e r  er overbevist om at folk flest ønsker
å velge miljøvennlige produkter, men at rasjonelle
mennesker veier den antatte miljøfordelen opp mot
kostnader og mulige ulemper. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener norsk næringsliv
og industri må stimuleres til å videreutvikle seg i
Norge. Næringslivet har vist stort ansvar i å utvikle
ny teknologi og ligge i forkant med å implementere
gode løsninger. D i s s e  m e d l e m m e r  er derfor
opptatt av at norsk industri ikke pålegges strengere
miljøkrav enn sine konkurrenter i andre land, da
d i s s e  m e d l e m m e r  er bekymret for at dette kan
føre til nedleggelse og utflagging av bedrifter. Det er
etter d i s s e  m e d l e m m e r s syn gledelig at regjerin-
gen endelig har innsett dette og skriver at «ensidige
tiltak i verste fall kan føre til flytting av produksjon
og økte utslipp i andre land». 
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K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  viser til at perspektiv-
meldingen peker på miljø- og klimautfordringene
som en av de store framtidige utfordringene. D i s s e
m e d l e m m e r  er enig i at klimautfordringene først
og fremst er globale, men er overrasket over at regje-
ringen så bombastisk slår fast at «Ensidige tiltak i
bare ett land eller område løser ikke problemet. Ensi-
dige tiltak kan i verste fall føre til flytting av produk-
sjon og økte utslipp i andre land». D i s s e  m e d -
l e m m e r  er enig med regjeringen i at internasjonalt
samarbeid og internasjonale avtaler er avgjørende
viktige for å møte miljø- og klimautfordringene, men
at nasjonale tiltak også er viktige. I realiteten desavu-
erer regjeringen det klimaforliket Stortinget har inn-
gått med sin avstandtaken fra nasjonale tiltak i per-
spektivmeldingen.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil omstille Norge til et
klimavennlig samfunn, samtidig som vi oppretthol-
der en velfungerende og sikker energiforsyning. Skal
vi løse de internasjonale klimautfordringene, kreves
det at rike land som Norge tar en lederrolle i arbeidet
med å vise fattigere land at det er mulig å kombinere
lave utslipp med et høyt velstands- og velferdsnivå.
Norge har store muligheter til å legge om energibru-
ken, ta i bruk ny miljøteknologi i energiforsyningen
og industrien samtidig som dette kan bidra til å skape
nye bedrifter og arbeidsplasser. I tillegg må vi foku-
sere på virkemidler som tar ut energieffektiviserings-
potensialet, få på plass mer fornybar energi og sørge
for en mer robust energiinfrastruktur.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at vi sommeren
2012 passerte en milepæl som er et alvorlig varsko
for jordens klima; konsentrasjonen av CO2 i atmo-
sfæren ble registrert til over 400 ppm i Arktis. Det er
flere år siden vi passerte terskelen på 350 ppm, som
av flere forskerne regnes som det nivået vi bør ned på
for å unngå en klimaeffekt med store negative konse-
kvenser for jordens økosystemer.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener klimatrusselen er
den største utfordringen menneskeheten står overfor
i dag. Ikke bare truer havstigning, tørke og ekstrem-
vær natur og miljø, det truer også den globale økono-
mien. IMF-sjef Christine Lagarde har kalt kli-
makrisen «by far the greatest economic challenge of
the 21st century». D i s s e  m e d l e m m e r  mener der-
for det er urovekkende at regjeringen ikke har inklu-
dert klimatrusselen i diskusjonen om fremtiden til
norsk økonomi og offentlige finanser. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er enig i at en riktig CO2-
prising internasjonalt er et ønsket tiltak for å redusere
verdens samlede klimagassutslipp, men det er langt
fra det eneste. Dette medlem er derfor uenig med
regjeringen som setter likhetstegn mellom oppnåelse
av togradersmålet og innføring av global CO2-pris. I
EU, USA, Kina og flere andre land gjennomføres det

nå stadig strengere reguleringer som i praksis får mye
av den samme effekten som en CO2-avgift eller CO2-
pris. Dette gjelder bl.a. nye utslippskrav, skjerpede
krav til drivstoffeffektivitet, kvoter for kjøp av forny-
bar energi og krav til energieffektivisering. Norge må
derfor ikke sitte passivt på sidelinjen i påvente av en
global CO2-pris, men aktivt søke lederskap sammen
med resten av Europa i det nødvendige energiomstil-
lingsarbeidet.

D i s s e  m e d l e m m e r  er også enig med regje-
ringen i at ny teknologi og fremvekst av alternative
energikilder vil legge press på priser og lønnsomhet i
petroleumsnæringen. Men det er ikke spesielt fram-
tidsrettet av regjeringen å hevde at dette først vil
kunne skje «en gang i fremtiden». D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til at Europa akkurat nå gjennomfører
et grønt energiskifte. Den viktigste driveren i denne
omstillingen er store kostnadsreduksjoner innen for-
nybar energi. I 2012 utgjorde fornybare energikilder
nesten 70 pst. av all ny produksjonskapasitet i EU. I
Tyskland – lokomotivet til den europeiske energiom-
stillingen – har fornybarandelen i elektrisitetsforbru-
ket økt fra 10 pst. i 2005 til 23 pst. i 2012. Tysklands
mål er minst 35 pst. fornybar innen 2020 og minst 80
pst. innen 2050.

D i s s e  m e d l e m m e r  stiller seg undrende til
hvorfor regjeringen ikke ett eneste sted i meldingen
nevner fremveksten av solenergi. Drevet frem av en
kostnadsreduksjon som kan sammenlignes med den
som har funnet sted på IKT-feltet de siste tiårene, er
solenergi nå en storaktør i den globale energisekto-
ren. Av all nyinstallert kraft i Europa i 2012 var sol-
energi – for andre året på rad – den aller viktigste
energikilden, med vind og gass på de neste plassene.
Ifølge en analyse gjort av UBS kan så mye som 18
pst. av elforbruket i Tyskland, Italia og Spania
komme fra solcellepanel, og det helt uten subsidier. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er en stor svak-
het at regjeringen ikke adresserer den disruptive
effekten rask utbygging av fornybar energi represen-
terer. Kraftsektoren i Europa gjennomgår nå store
strukturelle endringer med sterke implikasjoner for
den fossile delen av energisektoren. Den viktigste
forklaringen er at sol og vind fjerner pristoppene som
tidligere har sikret gasskraftverkenes marginer.
D i s s e  m e d l e m m e r  er forundret over at regjerin-
gen ignorerer denne utviklingen. Fornybarutbygging
i Europa truer også norske gassinteresser. Realiteten
er at det vil være svært begrenset rom for norsk gass
i EU-landenes strømproduksjon dersom klimapoli-
tikken i disse landene lykkes.  

D i s s e  m e d l e m m e r  er enig med regjeringen i
at dersom togradersmålet skal nås, må store deler av
verdens kjente fossile energiressurser forbli urørt.
Spørsmålet er hvordan Norge er posisjonert dersom
man skal følge IEAs råd om ikke å utvinne to-tredeler
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av fossilreservene. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
HSBC-analysen «Oil & Carbon revisited, Value at
risk from 'unburnable' reserves» (2013). Denne ana-
lysen tar for seg hvordan europeiske olje- og gassel-
skaper vil påvirkes i en verden hvor klimatrusselen
møtes og en betydelig del av de fossile energireser-
vene blir liggende i bakken. Av de undersøkte selska-
pene har Statoil – på grunn av stor andel høykost-
nadsprosjekter i sin portefølje – den høyeste ekspo-
neringen mot potensielt «ubrennbare» reserver. Dette
kan få store konsekvenser for norsk økonomi og nor-
ske borgeres velferd på sikt og burde etter d i s s e
m e d l e m m e r s  syn vært adressert tungt i perspek-
tivmeldingen.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag: 

«I
Stortinget ber regjeringen utarbeide en analyse

som tar for seg den finansielle risikoen for Norge
knyttet til ‘ubrennbare’ karboner. 

II
Stortinget ber regjeringen legge frem en oversikt

over forventet gasseksport dersom Europa lykkes
med sin klimapolitikk og energiomstilling.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  F o l -
k e p a r t i  viser til at regjeringen i perspektivmeldin-
gen synes å ha gått bort fra målsettingen i klimaforli-
ket i 2008 om å redusere utslippene i Norge med 15–
17 mill. tonn CO2 ekvivalenter innen 2020, jf. refe-
ransebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet
for 2007 når skog er inkludert. I perspektivmeldingen
nevnes ikke denne målsettingen med et ord. Regje-
ringen refererer utelukkende til målsettingen om at
Norge innen 2020 skal ta ansvar for å redusere utslip-
pene tilsvarende 30 pst. av egne utslipp i 1990, noe
d e t t e  m e d l e m  finner svært oppsiktsvekkende.
D e t t e  m e d l e m  viser til de tekniske framskrivnin-
gene i meldingen, hvor det anslås at utslippene av kli-
magasser, gitt uendret virkemiddelbruk, kommer til å
ligge relativt stabilt fram mot 2020, for deretter å avta
noe i 2030. Som forklaring på dette viser regjeringen
til at utslippene fra petroleumsvirksomheten ventes å
øke noen år framover for deretter å avta fram mot
2030. Bindingen i skog anslås å avta noe, men likevel
vil opptak av CO2 i skog binde 2/5 av utslippene av
klimagasser fra norsk territorium framover. D e t t e
m e d l e m  vil påpeke at regjeringen på denne måten
synes å styre den nasjonale klimapolitikken i retning
av at Norges forpliktelser om utslippsreduksjoner
frem mot 2020 nærmest utelukkende skal innfris ved
hjelp av kvotehandel. D e t t e  m e d l e m  viser til at
regjeringen i meldingen peker på Meld. St. 21 (2011–

2012) Norsk klimapolitikk, hvor det ble varslet nye
tiltak for å redusere de nasjonale utslippene av klima-
gasser. Effekten av disse tiltakene er imidlertid ikke
innarbeidet i de tekniske framskrivningene i meldin-
gen, men kommer i tillegg. D e t t e  m e d l e m  viser
til at tiltakene i Meld. St. 21 (2011–2012) ble vedtatt
i Stortinget 11. juni 2012 i Innst. 390 S (2011–2012)
og er å regne som gjeldende politikk og dagens vir-
kemiddelbruk. D e t t e  m e d l e m  mener det er grunn
til å sette spørsmålstegn ved bakgrunnen for at disse
tiltakene fortsatt ikke er innarbeidet i de tekniske
framskrivningene.

7. Langsiktige utviklingstrekk i 
offentlige finanser 

7.1 Sammendrag
7.1.1 Innledning

Velstandsnivået i Norge er høyt. Det gjenspeiles
både i husholdningenes forbruk og i omfattende
offentlige velferdsordninger. Samtidig er de offent-
lige finansene gode, både sammenliknet med tidli-
gere år og med andre land. Likevel viser framskrivin-
gene i dette kapitlet at vi etter hvert vil stå overfor
betydelige utfordringer i finanspolitikken. Hovedår-
saken er aldring av befolkningen. 

Fram til første halvdel av 1990-tallet økte offent-
lige utgifter klart raskere enn verdiskapingen i Fast-
lands-Norge. Økningen skyldes utbyggingen av vel-
ferdsordningene, med forbedring av eksisterende og
innføring av nye overføringsordninger og tjenester.
Etter knapt 20 år med en relativt stabil utgiftsandel er
vi nå på vei inn i en lang periode der aldringen av
befolkningen vil gi kraftig vekst i offentlige utgifter
til pensjoner, omsorg og helse. Samtidig vil veksten i
skatteinntektene per innbygger dempes, med mindre
deltakelsen i arbeidslivet øker. 

Statens pensjonsfond utland gir et viktig bidrag
til å finansiere statens utgifter. Fram mot 2030 ventes
dette bidraget å øke målt som andel av Fastlands-
Norges BNP. På lang sikt vil imidlertid bidraget fra
fondet avta i betydning. Det skyldes at inntektene fra
petroleumsvirksomheten avtar samtidig som økono-
mien vokser. 

I dette kapitlet presenteres et referanseforløp for
offentlige finanser der dagens innretning av velferds-
ordningene og tilknytning til arbeidsmarkedet for
ulike befolkningsgrupper videreføres. Framskrivnin-
gene gir et grunnlag for å vurdere om dagens ordnin-
ger er bærekraftige når vi tar hensyn til aldringen av
befolkningen. Framskrivningene er ikke noen prog-
nose for utviklingen i offentlige finanser og gir heller
ikke uttrykk for regjeringens mål.

Referanseforløpet viser et gradvis økende behov
for inndekning i offentlige finanser på lang sikt. Det
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(2012 – 2013)
Melding til Stortinget

Nye muligheter for Nord-Norge 
– åpning av Barentshavet sørøst 

for petroleumsvirksomhet

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 26. april 2013, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg II)

Petroleumsvirksomheten er Norges største 
næring, målt i verdiskaping, statlige inntekter og 
eksportverdi. Norsk petroleumsvirksomhet har 
bidratt til betydelig verdiskaping og sysselsetting i 
flere tiår. Produksjonen av olje og gass er likevel 
vesentlig lavere enn i toppårene. Regjeringen 
ønsker at næringen skal gi positive bidrag til det 
norske samfunnet i generasjoner fremover.

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge 
til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et 
langsiktig perspektiv. Dette ble presentert i regje-
ringens melding til Stortinget, Meld. St. 28 (2010 –
 2011) En næring for framtida – om petroleums-
virksomheten. For å nå målet om langsiktig forvalt-
ning og verdiskaping fra petroleumsressursene, 
må aktivitetsnivået opprettholdes på et jevnt nivå. 
Et viktig element for å sikre fremtidig verdiskap-
ing og aktivitet og lønnsom produksjon, er tilgang 
til nye letearealer.

Regjeringen besluttet, med Stortingets tilslut-
ning, i 2011 å igangsette en konsekvensutredning 

etter petroleumsloven med sikte på tildeling av 
utvinningstillatelser og en datainnsamling i det 
tidligere omstridte området vest for avgrensnings-
linjen i Barentshavet sør (Barentshavet sørøst) 
når overenskomsten med Russland om maritim 
avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Pol-
havet trådte i kraft. Før et område kan åpnes for 
petroleumsaktivitet må det gjennomføres en 
åpningsprosess. En åpningsprosess har som for-
mål å utrede det faglige grunnlaget slik at Stor-
tinget kan fatte beslutning om åpning av et 
område for petroleumsvirksomhet.

En åpningsprosess består av to deler. Den ene 
delen er en kartlegging av geologien og dermed 
ressurspotensialet i området. Den andre delen er 
en vurdering av de næringsmessige, miljømessige 
og andre samfunnsmessige virkninger av petro-
leumsvirksomhet i området. Vurderingen gjøres 
ved at det utarbeides en konsekvensutredning i 
regi av Olje- og energidepartementet. Departe-
mentet har utarbeidet en konsekvensutredning 

• DET KONGELIGE 
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT 

Meld. St. 36 

1 Innledning og sammendrag 
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som har vært på offentlig høring med høringsfrist 
16. januar 2013. Departementet mottok 50 hørings-
uttalelser fra ulike interessenter. Kommentarene 
er behandlet og kommentert av departementet. 
Basert på konsekvensutredningen med høringsut-
talelser og ressurskartleggingen legger regjerin-
gen med dette frem en stortingsmelding om 
åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirk-
somhet.

Uåpnede deler av norsk kontinentalsokkel i 
Barentshavet sørøst omfatter et område på ca. 
44 000 km2, strekker seg nordover til 74° 30’ N og 
grenser mot russisk kontinentalsokkel i øst. I vest 
grenser åpningsområdet mot arealer i Barentsha-
vet sør som er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Havområdene som omfattes av åpningsområ-
det har mange likhetstrekk med tilgrensende 
områder i Barentshavet sør som allerede er åpnet 
for petroleumsvirksomhet. Åpningsområdet er 
dominert av atlantisk vann og økosystemene er 
sammenlignbare med de lengre vest. I åpnings-
området finnes betydelige fiskeressurser, inklu-
dert oppvekst- og beiteområder for fisk.

Nord for åpningsområdet møter kaldt arktisk 
vann det varmere atlantiske vannet og danner 
polarfronten. Iskanten vil i enkelte måneder i 
enkelte år kunne berøre de helt nordligste delene 
av åpningsområdet. I perioden 2001 – 2011 har 
dette forekommet ett år, i 2003. Kunnskapen om 
isutbredelsen er god, og denne overvåkes konti-
nuerlig. Iskanten og polarfronten gir grunnlag for 
høy biologisk produksjon og er et viktig nærings-
område for sjøfugl og sjøpattedyr, med viktigste 
perioder i vår- og sommersesongen.

Oljedirektoratet har gjennomført geologisk 
kartlegging av åpningsområdet. Direktoratet kon-
kluderer med at det er et betydelig potensial for 
olje og gass i området. De forventede utvinnbare 
ressursene i Barentshavet sørøst er beregnet til 
300 mill. Sm3 oljeekvivalenter (o.e.), med en ned-
side på 55 mill. Sm3 o.e. (P95) og en oppside på 
565 mill. Sm3 o.e. (P05). De forventede utvinnbare 
ressursene fordeler seg på henholdsvis 50 mill. 
Sm3 væske og 250 mrd. Sm3 gass. For å fastslå 
ressurspotensialet må det bores letebrønner.

Konsekvensutredningen viser at et større 
akuttutslipp kan ha alvorlig miljøpåvirkning, men 
på grunnlag av erfaringer fra norsk petroleums-
virksomhet i andre områder, vurderes sannsynlig-
heten for et slikt utslipp som lav. Boretidsbegrens-
ninger vil kunne redusere eventuelle konsekven-
ser ved et akuttutslipp betydelig. Petroleumsvirk-
somhet vil i liten grad ha negative miljøkonsekven-
ser ved ordinær drift. Konsekvensvurderingen 
viser videre at petroleumsaktivitet i Barentshavet 
sørøst kan skape betydelige verdier for samfunnet 
og vil kunne bidra til verdiskaping og økt syssel-
setting nasjonalt, regionalt og lokalt. En åpning av 
området legger også til rette for at norske interes-
ser kan ivaretas i grenseområdet mot Russland.

Gjennom åpningsprosessen for Barentshavet 
sørøst er det etablert et oppdatert og styrket 
kunnskapsgrunnlag. På dette grunnlaget finner 
regjeringen at petroleumsvirksomhet i området 
kan foregå på en forsvarlig måte. Regjeringen 
anbefaler derfor at Barentshavet sørøst åpnes for 
petroleumsvirksomhet.
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Verden vil trenge mer energi i årene fremover. 
Økonomisk vekst og bedring i levestandard, 
befolkningsøkning, økt urbanisering samt energi- 
og miljøpolitikk vil drive utviklingen i energibru-
ken. Veksten vil være særlig stor i de fremvoks-
ende økonomiene og i utviklingslandene hvor 
energibruken per innbygger er lav og energifattig-
dommen omfattende.

Verden trenger ikke bare mer energi, men 
også renere energi. Fossile energikilder utgjør i 
dag 80 pst. av den totale energitilgangen og vil 
dekke mesteparten av energibruken i tiår frem-
over. Overgang fra karbonintensivt kull til renere 
gass i energiforsyningen kan i mange land gi store 
reduksjoner i utslipp av klimagasser. Samtidig må 
det samlede forbruket av fossile brensler reduse-
res. For verden blir det en stor utfordring å skaffe 
både mer og renere energi. Utviklingen i energi-
forbruket vil blant annet påvirkes av hvilken klima-
politikk som føres globalt og regionalt.

I tillegg til renere og mer energi er også energi-
sikkerhet et overordnet mål i energipolitikken. 
Produsent- og forbrukslandene har en felles inter-
esse i sikker energiforsyning.

Økende behov for mer og renere energi, for 
olje og gass og vektlegging av energisikkerhet, 
betyr at utsiktene for Norges olje- og gasseksport 
er gode. Norge har alltid vært, og er, en stabil og 
forutsigbar leverandør av olje og gass. Under alle 
tenkbare scenarioer for fremtidig energibruk, vil 
dette være et konkurransefortrinn for Norge som 
energileverandør.

Stigende etterspørsel, høyere kostnader innen-
for oljeproduksjon og OPECs markedsregulering 
peker mot at oljeprisene vil kunne holde seg på 
historisk sett høye nivåer på lang sikt. De fleste 
prisprognoser peker mot at oljeprisen vil holde 
seg på nivåer som vil gjøre det lønnsomt å lete 
etter, bygge ut og produsere de gjenværende olje-
ressursene på norsk sokkel, såfremt kostnads-

Figur 2.1 Historisk produksjon fra norsk kontinentalsokkel og anslag for fremtidig produksjon målt i mill. 
Sm3 per år.

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet
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utviklingen holdes under kontroll. Fremtidig etter-
spørsel og pris er følsom for mange elementer, 
herunder global økonomisk utvikling og klima-
politikk.

Gassmarkedet er i endring. Tilgangen på gass 
er rikelig og prisene har vært under press noen år, 
men etterspørselen forventes å øke og bidra til 
bedre balanse i gassmarkedet på noe sikt. Med til-
takende globalisering av gassmarkedene vil også 
gass etter hvert kunne nå nye land og nye mar-
keder. Klimapolitikk vil kunne gi en ekstra stimu-
lans til gassetterspørselen ettersom gass til erstat-
ning for kull er et effektivt tiltak for å redusere 
utslipp av CO2. EU-landene sin egenproduksjon av 
gass faller. De vil derfor ha behov for å øke gass-
importen de neste årene. Norsk gass vil være med 
å dekke den europeiske gassetterspørselen og for-
ventes å være en attraktiv og verdsatt energikilde 
i mange tiår fremover. Det gjør at det vil være 
grunnlag for lønnsom leting, utbygging og pro-
duksjon av gassressursene på norsk kontinental-
sokkel.

Mens klimapolitikk vil kunne stimulere etter-
spørselen etter norsk gass, vil virkningen for olje 
kunne bli motsatt. Scenarioer for utvikling i global 
energibruk i samsvar med målet om å begrense 
den globale temperaturstigningen til under to 
grader, viser en betydelig nedgang i bruken av 
fossil energi frem mot 2050. I disse scenarioene vil 
det likevel være behov for ny kapasitet for å kom-
pensere for fallende produksjon fra felt i drift.

2.1 Det går godt på norsk sokkel

Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel har 
gitt, og gir, en betydelig og positiv virkning for 
norsk økonomi. Siden 1970-tallet har store inntek-
ter fra næringen vært et viktig bidrag for utvikling 
av velferdssamfunnet. Norge har også lyktes med 
å bygge opp en sterk og konkurransedyktig indus-
tri knyttet til produksjonen på norsk sokkel. Gjen-
nom oppbygging av Statens pensjonsfond utland 
kommer inntektene fra olje- og gassvirksomheten 
fremtidige generasjoner til gode.

I tillegg skaper aktiviteten på norsk sokkel 
betydelige etterspørselsimpulser for det landba-
serte næringslivet. Det skapes verdier og syssel-
setting knyttet til aktiviteten på sokkelen i de aller 
fleste av landets kommuner og særlig langs kys-
ten. Oppdrag på norsk sokkel er gjenstand for 
internasjonal konkurranse. En lang rekke norske 
bedrifter har kompetanse, teknologiske løsninger 
og en innovasjonsevne som gjør at de lykkes godt 
i denne konkurransen. Norsk petroleumsrettet 

leverandørindustri leverer også i stadig større 
grad til prosjekter andre steder i verden.

Produksjonen på norsk sokkel er lavere enn 
den var noen år tilbake. Samlet produksjon av olje 
og gass er gradvis redusert siden 2004. I 2012 pro-
duserte vi 15 pst. mindre enn i 2004 da totalpro-
duksjonen var på sitt høyeste. De siste anslagene 
indikerer en viss økning i produksjonen i årene 
fremover, men uten at den kommer tilbake til det 
historiske toppnivået.

I tillegg til at totalproduksjonen har falt, har for-
holdet mellom olje- og gassproduksjon endret seg. 
Oljeproduksjonen var i 2012 mer enn 40 pst. lavere 
enn i toppåret 2001. Samtidig har gassalget økt 
kraftig. Det er mer enn doblet siden årtusenskiftet 
og mer enn firedoblet siden midten av 90-tallet.

Det går generelt bra i den petroleumsrettede 
leverandørindustrien. Slik fremtiden ser ut i dag – 
når en tar høyde for aktivitet på dagens felt og 
funn – vil leverandørindustrien ha oppgaver i til-
knytning til petroleumsvirksomheten på norsk 
sokkel i lang tid fremover, jf. figur 2.2.

Det vil være en jevn etterspørsel de nærmeste 
årene knyttet til gjennomføring av utbyggingspro-
sjekter og modifikasjoner på eksisterende felt. Det 
ligger an til en økning i innsatsen innen boring og 
brønn. I tillegg kommer driften av feltene som 
fortsatt vil kreve store leveranser og betydelig inn-
sats. Dagens anslag for aktivitetsnivået på norsk 
sokkel viser at det ikke vil være mangel på mulig-
heter som vil prege det norske offshoremarkedet 
fremover. Det vil bli mange kontrakter, innenfor 
hele bredden av olje- og gassaktiviteter, som den 
norskbaserte leverandørindustrien kan konkur-
rere om. Leverandørindustrien inkluderer bedrif-
ter som leverer et bredt spekter av varer og tjenes-
ter både til norsk sokkel og internasjonalt.

Norskbaserte bedrifter er særlig konkurranse-
dyktige når det gjelder kompetanse- og teknologi-
intensive oppgaver. De bedrifter og land som gjør 
det godt over tid, er de som er gode på omstilling 
og innovasjon. I Norge er olje- og gassektoren 
fortsatt en viktig drivkraft for innovasjon og 
omstilling, slik sektoren har vært det i mange tiår.

Ser man frem mot 2020 vil investeringsnivået i 
større grad være knyttet til omfanget av fremti-
dige utbygginger som Sverdrup og Johan Cast-
berg. Med dagens tidsplaner vil disse feltene ha 
produksjonsstart mot slutten av inneværende tiår. 
Produksjonen fra eksisterende felt og andre pro-
sjekter i sen planleggingsfase vil raskt reduseres 
utover på 2020-tallet, jf. figur 2.3. Fra 2020 vil vik-
tigheten av ressurser som gjenstår å finne bli 
gradvis større og etter hvert dominerende. En 
nødvendig forutsetning for å videreutvikle petro-
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– Gjennomføre åpningsprosessene for Jan 
Mayen og Barentshavet sørøst som kan gi 
grunnlag for ny økonomisk aktivitet i Nord-
Norge.

Nye løsninger og tiltak på eksisterende felt vil gi 
lønnsom produksjon, velferd og sysselsetting på 
kort og mellomlang sikt. Nye funn i modne områ-
der vil også bidra på kort og mellomlang sikt. Nye 
funn i mindre modne områder vil bidra til målopp-
nåelse på mellomlang sikt. Det vil ta relativt lang 
tid fra et område åpnes til aktivitet i området 
bidrar, jf. figur 2.5.

Denne forskjellen i tid når de ulike tiltakene 
har effekt på målene om verdiskaping, velferd og 
sysselsetting, gjør at en nå må igangsette paral-
lelle løp på alle områder for å legge til rette for 
lønnsom produksjon på sikt.

I denne stortingsmeldingen fremmer regjerin-
gen forslag om å åpne Barentshavet sørøst for 
leteaktivitet. Forslaget vil bidra til å legge til rette 
for lønnsom produksjon i et langsiktig perspektiv.

2.3 Viktig med nye leteområder

Å hente ut lønnsomme ressurser fra eksisterende 
felt er en svært viktig del av norsk petroleumspoli-
tikk. Den norske ressursforvaltningspolitikken er 
utformet med sikte på å gi alle enkeltaktører 

beveggrunner til å fatte beslutninger som ikke 
bare maksimerer deres økonomiske utbytte fra 
virksomheten, men som også er de samfunnsøko-
nomisk beste.

En sentral rolle for myndighetene er å sørge 
for at denne egenskapen ved politikken opprett-
holdes, og samtidig følge med på at aktørene leve-
rer i tråd med prinsippet om god ressursforvalt-
ning. Som en del av dette arbeidet har departe-
mentet nylig gjennomført tiltak som legger til 
rette for reduserte kostnader for funn gjennom 
forenkling av mulighetene for utbygging gjennom 
bruk av eksisterende infrastruktur. Departemen-
tet har også sendt på høring et forslag som vil 
redusere transportkostnadene for nye gasstrans-
portavtaler i Gassled. Disse tiltakene komplette-
rer myndighetenes og industriens viktige arbeid 
for å øke uttaket fra eksisterende felt og stimulere 
til utbygging av lønnsomme funn. Departementet 
vil i 2013 også etablere et nytt forskningssenter 
for økt utvinning.

Ved årsskiftet 2012/13 var det 16 pågående 
feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Disse 
består både av større, selvstendige utbygginger 
og mindre undervannsutbygginger som knyttes 
opp mot eksisterende felt. Departementet vil fore-
legge tre utbyggingsplaner for Stortinget i 2013; 
Hansteen-/Polarled-utbyggingen i Norskehavet 
samt Aasen- og Gina Krog-utbyggingene i Nord-
sjøen. En betydelig utbyggingsaktivitet er avgjør-
ende for verdiskapingen fra næringen. Kun lønn-
somme funn som bygges ut vil skape nye verdier 
for fellesskapet. Departementet forventer å motta 
flere utbyggingsplaner de neste årene.

Leteaktiviteten på norsk sokkel er på et til-
fredsstillende nivå. Tilretteleggingen for et økt 
mangfold av aktører over det siste tiåret er en vik-
tig årsak til dette, sammen med den aktive til-
delingspolitikken departementet har ført både i 
modne og umodne områder på sokkelen  senest 
gjennom Tildeling i forhåndsdefinerte områder 
(TFO) 2012. Departementet tar sikte på å tildele 
ytterligere areal i mindre modne områder under 
22. konsesjonsrunde i løpet av første halvår 2013.

De siste årene er det gjort store oljefunn som 
Johan Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg i 
Barentshavet. Dette er betydelige funn selv i glo-
bal målestokk, som vil gi et viktig tilskudd til olje-
produksjonen mot slutten av inneværende tiår. 
For å nå målsetningen om lønnsom produksjon i 
et langsiktig perspektiv, må det gjøres mange funn 
i årene som kommer. Uten nye betydelige funn vil 
produksjonen falle og verdiskapingen reduseres 
utover 2020-tallet. Derfor er det avgjørende viktig 
å opprettholde en tilstrekkelig høy leteaktivitet 

Figur 2.5 Andelen produksjon fra ulike kategorier.

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet
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over tid. Det vil kun være mulig dersom en legger 
til rette for utforskning også av nytt areal. Fordi 
usikkerheten i uåpnede områder er stor er det 
ønskelig å åpne flere nye områder samtidig. Da 
øker sjansen for nye og betydelig funn.

Det tar lang tid fra en åpner et område til en 
ser resultater i form av produksjon. Dette gjelder 
selv om en raskt etter åpning gjør åpenbart lønn-
somme funn. Sist gang det ble åpnet nye områder 
på norsk sokkel var i 1994. Da ble dypvannsområ-
dene i Norskehavet åpnet. Etter tre år, i 1997, ble 
det store funnet Ormen Lange påvist. Selv om 
Ormen Lange ble påvist raskt kom ikke feltet i 
produksjon før i 2007  13 år etter åpning. Det 
andre store funnet i dypvannsområdene i Norske-
havet er Aasta Hansteen, som ble påvist i 1997. 
Funnet ligger langt fra eksisterende infrastruktur. 
Dette har bidratt til at investeringsbeslutningen 
for feltet og tilhørende gassrørledning først ble 

fattet i 2013. Planlagt produksjonsstart er i 2017, 
23 år etter at området ble åpnet for petroleums-
virksomhet. Tilsvarende ble Tromsøflaket åpnet i 
1979. Snøhvit, som er det første felt i produksjon i 
området, startet opp i 2007. Funnet ble gjort alle-
rede i 1981.

På norsk sokkel har en erfaring med at det gjø-
res store funn forholdsvis raskt etter at et nytt 
område er åpnet. Dette skyldes at myndighetene 
etter at et område er åpnet for petroleumsvirk-
somhet, har startet med å tildele mindre områder 
med potensial for å gjøre store funn. I neste 
omgang bygger man på erfaringer og ny kunn-
skap før det gjøres nye tildelinger. På denne 
måten får man en gradvis og kostnadseffektiv 
utforskning av områdene som er åpnet, se kapittel 
3.2. Imidlertid ble funnet Sverdrup gjort i et 
område i Nordsjøen hvor man kjenner geologien 
godt. Normalt sett gjøres de største funnene kort 

Figur 2.6 Oversikt over områder på norsk kontinentalsokkel hvor det pågår åpningsprosesser for 
petroleumsvirksomhet.

Kilde: Oljedirektoratet
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tid etter at et område er åpnet. Det vil ikke være 
tilstrekkelig med nye tildelinger i åpnet areal. For 
å nå målet i petroleumsmeldingen må det åpnes 
nye områder for petroleumsvirksomhet.

Åpning av Barentshavet sørøst kan gi grunn-
lag for nye store funn. Lokale ringvirkninger i lete-
fasen kan komme i løpet av noen år. Men det vil ta 
mange år før man får bygd ut nye felt og får satt i 
gang ny produksjon. Åpning av nye leteområder 
vil derfor i liten grad gi etterspørselsimpulser i 
norsk økonomi på kort og mellomlang sikt. Det 
betyr at det vil ta tid før aktivitet i nye områder vil 
skape store etterspørselsimpulser rettet mot 
norsk økonomi. Åpning av nye områder er derfor 

et helt sentralt virkemiddel for å legge til rette for 
lønnsom produksjon, inntekter til fellesskapet og 
oppgaver for leverandørbedrifter i et lengre tids-
perspektiv.

Usikkerheten i anslagene for olje- og gass i 
uåpnede områder er generelt stor. Selv om geolog-
isk kartlegging gjennom blant annet innsamling 
av seismikk gir viktig informasjon, kreves det 
boring av letebrønner for å påvise olje og gass 
med sikkerhet.

Ressursanslaget for Barentshavet sørøst viser 
betydelige forventede utvinnbare ressurser og et 
stort oppsidepotensial.
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3.1 Tidsriktig åpning av nytt areal

Norsk kontinentalsokkel er på 2 039 951 km2. Om 
lag halvparten av arealet er dekket av sedimen-

tære bergarter som kan inneholde petroleum. 
Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet sør er 
med enkelte unntak åpnet for petroleumsvirksom-
het.

Figur 3.1 Åpne og uåpnede områder på norsk sokkel, antatt maksimalutbredelse av sedimentære berg-
arter, kun for illustrasjonsformål.

Kilde: Oljedirektoratet
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Store deler av de norske sokkelområdene er 
interessante petroleumsmessig, men det er betyde-
lige forskjeller mellom områdene. I noen områder 
er petroleumsgeologien godt kjent, i andre områ-
der vet man mindre. Videre varierer avstander til 
markedene og til eksisterende virksomhet, miljø-
verdier og andre brukerinteresser. Områdene har 
således ulik grad av modenhet og reiser ulike 
typer problemstillinger.

De områdene som ikke er åpnet for petrole-
umsvirksomhet er deler av Trøndelag I, det nord-
østlige Norskehavet (deler av Nordland IV og V, 
Nordland VI og VII, Vestfjorden og Troms II), nor-
ske havområder ved Jan Mayen, Bjørnøyviften, 
Barentshavet sørøst og Barentshavet nord/Polha-
vet. Samlet utgjør det en stor del av områdene 
hvor man kan finne olje og gass.

40 pst. av områdene hvor man forventer at det 
kan finnes petroleum, er i dag åpnet. Det er såle-
des fortsatt store uåpnede områder på norsk sok-
kel. Dette tilsier at det finnes muligheter for å 
gjøre betydelige funn også i fremtiden. Forvent-
ede uoppdagede ressurser både i åpnet og uåpnet 
område er av Oljedirektoratet per 31. desember 

2012 estimert til 2 590 mill. Sm3 o.e. Dette 
ressursestimatet inkluderer ikke Barentshavet 
sørøst og norske havområder ved Jan Mayen.

For å oppnå lønnsom produksjon på sokkelen i 
et langsiktig perspektiv, er det viktig at olje- og 
gasspolitikken baseres på en kunnskapsbasert, 
helhetlig og langsiktig forvaltning av petroleums-
ressursene. Tilførsel av leteareal er en viktig forut-
setning for å opprettholde kompetansenivået i 
næringen. Dette vil igjen legge et grunnlag for 
langsiktig verdiskaping og statlige inntekter. Med 
lønnsom aktivitet vil det følge velferd og sysselset-
ting. Samtidig settes det rammer som ivaretar 
miljø- og klimahensyn og hensynet til andre 
næringer på en god måte.

Store funn og tilgang på nytt prospektivt areal 
er viktig for hvor selskapene driver letevirksom-
het. Leting er en kompleks virksomhet. Flytter 
kompetansen ut tar det mange år å bygge den opp 
igjen. En rasjonell utforskning av norsk sokkel til-
sier derfor videreføring av en jevn og tilstrekkelig 
høy leteaktivitet. Kontinuerlig leteaktivitet er der-
for en viktig del av god ressursforvaltning.

1 Skagerrak ble åpnet for petroleumsvirksomhet sammen med resten av Nordsjøen. Kun deler av Skagerrak er tilgjengelig for 
mulig petroleumsvirksomhet.

2 Inkludert Troms II. Vestfjorden er ikke inkludert.
3 Nordøstlig del er uåpnet del av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II.
Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet

Tabell 3.1 Arealoversikt for norsk sokkel (km2)

Norsk kontinentalsokkel 2 039 951

Områder med sedimentære bergarter (kan inneholde olje og gass) 1 312 000

Åpnet og tilgjengelig areal for petroleumsvirksomhet 523 800

De enkelte havområder, områder med sedimentære bergarter

Ikke tilgjengelig areal

Åpnet og 
tilgjengelig 

areal for 
petroleums-
virksomhet

Unntatt 
gjennom 

forvaltnings-
planene Uåpnet Totalt

Nordsjøen 127 000 12 300 142 000

herav Skagerrak1 2 500 12 300 14 800

Norskehavet2 204 100 28 600 56 300 289 000

herav nordøstlig del3 17 600 41 600 59 200

Barentshavet sør 190 000 44 100 78 000 313 000

Barentshavet nord 469 000 469 000

Jan Mayen 100 000 100 000

Totalt 523 800 72 700 715 600 1 312 000
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Det tar lang tid å få produksjon fra nye områ-
der. Et nytt område må gå gjennom en åpnings-
prosess, som omfatter en konsekvensutredning, 
før Stortinget kan beslutte en eventuell åpning for 
petroleumsvirksomhet. Dersom området åpnes 
viser historien på norsk sokkel at det tar minst 
10 – 15 år fra konsesjonstildelinger til produksjon. 
En beslutning om å starte en åpningsprosess i dag 
vil kunne medføre oppstart av produksjon først 
omkring 2025.

Det er forskjell på områdene på sokkelen. 
Ledetiden fra åpning til produksjon er kortere i 
områder nær land og nær utbygd infrastruktur, 
enn i mer fjerntliggende områder. Dette er viktige 
forhold for utformingen ved petroleumspolitik-
ken.

3.2 Gradvis utforskning av nyåpnet 
areal

Areal på norsk kontinentalsokkel er åpnet i tre 
større omganger, i 1965, 1988 og 1994. I tillegg ble 
mindre områder åpnet i flere omganger etter 
1979.

I 1965 ble store deler av Nordsjøen åpnet for 
petroleumsvirksomhet. Funn gjort i dette områ-
det gjorde oppbyggingen av næringen mulig og 
bidrar fremdeles med hoveddelen av produksjon 
og statlige inntekter. Det ble åpnet for petroleums-
virksomhet nord for 62° N i 1979. I 1989 ble store 
deler av Barentshavet sør åpnet, mens dypvanns-
områdene i Norskehavet ble åpnet i 1994. Skager-
rak ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1965 
sammen med resten av Nordsjøen, men området 
ble fra slutten av 1970-tallet ikke regnet som aktu-
elt for leteaktivitet. I 1994 ble deler av Skagerrak 
tilgjengelig for petroleumsvirksomhet. Siden 1994 
er ingen nye områder blitt åpnet for petroleums-
virksomhet.

Norsk kontinentalsokkel er åpnet trinnvis for 
petroleumsvirksomhet. Når et område er åpnet, er 
det mulig å utlyse areal og tildele utvinningstillat-
elser. Omfanget av tildelingene bestemmes uav-
hengig av hvor store områder som er åpnet for 
petroleumsvirksomhet.

En effektiv måte å identifisere interessante 
leteområder på er å åpne store områder og utforske
områdene gradvis ved sekvensiell leting. Dette 
har vært hovedstrategien for utforskning av nye 
områder på norsk kontinentalsokkel.

Sekvensiell leting innebærer at nye tillatelser 
som regel vil begrenses til et mindre antall nøkkel-
blokker. Videre vil en normalt avvente videre 
tildelinger inntil det er boret viktige letebrønner 
og resultatene er evaluert. Denne fremgangsmå-
ten sikrer at store områder kan kartlegges med 
relativt få letebrønner. På den måten blir tilgjenge-
lig informasjon benyttet til videre leting, og boring 
av unødvendige og tørre brønner kan unngås. 
Sekvensiell leting bidrar til en rasjonell kartleg-
ging av de geologisk mindre kjente områdene av 
sokkelen. Strategien fører til at kun utvalgte nøkkel-
blokker blir utlyst og tildelt selv om store områder 
blir åpnet. Blokkene som lyses ut er antatt å være 
de mest prospektive og/eller å ha høy informa-
sjonsverdi. Dette sikrer en kunnskapsbasert, kost-
nadseffektiv og gradvis utforskning av nye 
områder. På den annen side vil utforskningen ta 
forholdsvis lang tid. Med denne tilnærmingen til 
leteaktivitet er det fornuftig å åpne flere nye 
områder i parallell.

Areal i nyåpnede områder vil normalt bli tildelt 
gjennom nummererte konsesjonsrunder. De 
nummererte rundene starter med en nomina-
sjonsprosess. Myndighetene inviterer selskapene 
til å nominere blokker som kan inngå i konse-
sjonsrunden. Basert på selskapenes nomineringer 
og egne vurderinger, anbefaler Oljedirektoratet til 
departementet hvilke blokker som bør utlyses. 
Basert på en samlet og helhetlig vurdering sender 
departementet så ut et forslag til blokker som 
anbefales inkludert i kommende konsesjonsrunde 
på høring til relevante parter. Etter høringen lyses 
det ut blokker med en gitt søknadsfrist. Deretter 
blir søknadene behandlet av myndighetene, det 
gjennomføres forhandlinger med selskapene om 
konsesjonsvilkår og dernest beslutter regjeringen 
ved Kongen i Statsråd å tilby tildeling av nye utvin-
ningstillatelser.

Nye utvinningstillatelser tildeles med et fast-
satt arbeidsprogram. I nummererte runder er 
arbeidsprogrammet særlig tilpasset utvinningstil-
latelsens geologiske utfordringer. Samtidig etter-
streber departementet en mest mulig effektiv 
utforsking av områdene og ønsker klare arbeids-
forpliktelser med tilhørende tidsfrister. Bakgrun-
nen er ønsket om en effektiv fremdrift i utvin-
ningstillatelsene.
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Figur 3.2 Trinnvis åpning av norsk kontinentalsokkel.

Kilde: Oljedirektoratet
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Barentshavet er et subarktisk grunt sokkelhav på 
rundt 1,6 mill. km2. Gjennomsnittsdybden i Barents-
havet er på 230 m, med et maksimum på rundt 
500 m i Bjørnøyrenna sør for Bjørnøya og flere 
grunnere bankområder med dybder fra 50 til 
200 m.

Miljøtilstanden i Barentshavet er i hovedsak 
god. Med hensyn til generell beskrivelse av miljø-
forhold, påvirkning fra menneskelige aktiviteter 
osv., er hele det tidligere omstridte området, inklu-
sive Barentshavet sørøst, omfattet av forvaltnings-
planen for Barentshavet – Lofoten. 

Formålet med forvaltningsplanen er å legge til 
rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk 
av ressurser og økosystemtjenester i Barentsha-
vet og havområdene utenfor Lofoten og samtidig 
opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, 
produktivitet og naturmangfold. Forvaltningspla-
nen er derfor et verktøy både for å tilrettelegge for 
verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i 
havområdet. Dette krever en klargjøring av de 
overordnede rammene for aktivitet i havområdet 
for derved å legge til rette for sameksistens mel-
lom ulike næringer, særlig mellom fiskerier, skips-
trafikk og petroleumsvirksomhet. De helhetlige 
rammene for petroleumsvirksomheten blir fast-
lagt i forvaltningsplanene for hvert enkelt havom-
råde. For Barentshavet – Lofoten er disse beskrevet
i Meld. St. 10 (2010–2011) Oppdatering av forvalt-
ningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten.

Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten 
setter rammer for petroleumsvirksomhet i kyst-
sonen og i områdene ved iskanten og polarfronten 
som også gjelder åpningsområdet i Barentshavet 
sørøst: 
– I kystsonen vil det ikke bli igangsatt petrole-

umsvirksomhet i et belte på 35 km fra grunnlin-
jen i denne stortingsperioden.

– I området mellom 35 og 65 km fra grunnlinjen, 
vil det ikke være tillatt med leteboring i oljefø-
rende lag i perioden 1. mars – 31. august. 

– I områdene ved iskanten og polarfronten skal 
det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i 
denne stortingsperioden.

I denne meldingen foreslår regjeringen å åpne 
Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. 
Samtidig foreslås rammene for petroleumsvirk-
somheten i Barentshavet sørøst konkretisert og 
supplert på bakgrunn av den kunnskapen som har 
fremkommet og de vurderinger som er gjort i for-
bindelse med åpningsprosessen.

Forvaltningsplanen konkluderte med at kunn-
skapsstatusen i åpningsområdet ikke skilte seg 
vesentlig fra andre deler av Barentshavet før 
åpningsprosessen startet, med unntak av kunnska-
pen om petroleumspotensialet. Gjennom åpnings-
prosessen er kunnskapsgrunnlaget styrket. For å 
bøte på manglende kunnskap om petroleums-
potensialet har Oljedirektoratet som del av åpnings-
prosessen gjennomført en geologisk kartlegging 
og ressursevaluering av området.

4.1 Aktivitet i åpnet område 
i Barentshavet og på russisk side

Petroleumsvirksomhet har foregått på norsk sok-
kel i Barentshavet siden 1980. Deler av Tromsøfla-
ket ble åpnet i 1979. Ytterligere areal i området ble 
åpnet utover 1980-tallet. Den første undersøkelses-
brønnen i den norske delen av Barentshavet ble 
boret i 1980, og det første funnet, 7120/8-1 Aske-
ladd som nå er del av Snøhvit, ble gjort året etter. I 
perioden 1980–1990 var det betydelig leteaktivitet 
i Barentshavet, og det ble boret 43 letebrønner. I 
den påfølgende tiårsperioden 1990–2000 var aktivi-
teten lavere, og det ble boret 10 letebrønner.

Etter at blant annet Snøhvit-utbyggingen ble 
igangsatt og Goliatfunnet ble gjort, har leteaktivi-
teten igjen tatt seg opp i Barentshavet. I perioden 
2000–2010 ble det boret 27 letebrønner. Med nye 
funn som Johan Castberg og Norvarg de siste 
årene, er interessen fra oljeselskapene for Barents-
havet nå høy. Mer enn 10 letebrønner er planlagt 
igangsatt i løpet av 2013. I 22. konsesjonsrunde 
ble det nominert 181 blokker i Barentshavet, det 
høyeste antall noensinne. 22. konsesjonsrunde til-
deles før sommeren 2013. Også i TFO2012 var 
interessen for Barentshavet betydelig, og tre nye 
utvinningstillatelser ble tildelt.

4 Åpning av Barentshavet sørøst 
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Statistisk forventningsverdi for uoppdagede 
ressurser i den allerede åpnede delen av Barents-
havet er estimert til å være 960 mill. Sm3 o.e., til-
svarende 37 pst. av totale uoppdagede ressurser 
på norsk kontinentalsokkel. Ressurser i det tidlig-
ere omstridte området vest for avgrensningslinjen 
i Barentshavet er ikke medregnet i dette ressurs-
anslaget.

I russisk del av Barentshavet ble seismiske 
undersøkelser påbegynt på 1970-tallet, og senere 
leteboring resulterte i flere meget store funn, 
inklusive Shtokman og Kildinskoya. Lengre sør i 
Pechorahavet er flere mindre funn påvist, og øst 
for Novaja Semlja i Karahavet er det gjort store 
gassfunn.

Russiske myndigheter tildelte i desember 
2011 oljeselskapet Rosneft rettighetene til å utfor-
ske størstedelen av russisk del av tidligere 
omstridt område. Arealet er oppdelt i tre tillatelser 
for geologiske undersøkelser, leting og produk-

sjon av hydrokarboner. Rosneft har inngått part-
nerskap med Eni for utforskning av de to sørligste 
områdene, og med Statoil for det nordligste områ-
det. Den sørligste av disse utvinningstillatelsene, 
samt delvis også den midterste, grenser mot 
åpningsområdet. I utvinningstillatelsene ligger det 
arbeidsforpliktelser på omfattende innsamling av 
seismikk og boring av letebrønner.

4.2 Overenskomst om maritim 
avgrensning og samarbeid med 
Russland

Den maritime avgrensningen mellom Norge og 
Russland i Barentshavet og Polhavet har vært 
gjenstand for forhandlinger i om lag 40 år. Over-
enskomsten mellom Norge og Russland om mari-
tim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og 
Polhavet ble undertegnet i Murmansk 15. septem-

Figur 4.1 Norsk og russisk kontinentalsokkel i Barentshavet.

Kilde: Oljedirektoratet
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ber 2010. Begge lands nasjonalforsamlinger gav 
vinteren 2011 sitt samtykke til ratifisering av avta-
len. Utveksling av ratifikasjonsdokumentene 
skjedde i Oslo 7. juni 2011 og avtalen trådte i kraft 
7. juli samme år.

Overenskomsten om maritim avgrensning og 
samarbeid innebærer at det omstridte området på 
omkring 175 000 km2 deles i to tilnærmet like 
deler. Arealet omfatter områder både nord og sør i 
Barentshavet. Avtalen har også bestemmelser om 
samarbeid mellom partene dersom en olje- eller 
gassforekomst skulle strekke seg over avgrens-
ningslinjen. Dersom man finner slike grenseover-
skridende petroleumsforekomster, har avtalen 
detaljerte regler og prosedyrer med sikte på å 
sikre en ansvarlig og kostnadseffektiv forvaltning 
av petroleumsressursene.

4.3 Beskrivelse av åpningsområdet

Uåpnede deler av norsk kontinentalsokkel i 
Barentshavet sørøst omfatter et område på ca. 
44 000 km2, strekker seg nordover til 74° 30’ N og 
grenser mot russisk kontinentalsokkel i øst. I vest 
grenser åpningsområdet mot arealer i Barentsha-

vet sør som er åpnet for petroleumsvirksomhet. 
Området er nesten like stort som Finnmark fylke.

Havområdene som omfattes av åpningsområ-
det har mange likhetstrekk med tilgrensende 
områder i Barentshavet sør, som allerede er åpnet 
for petroleumsvirksomhet. Åpningsområdet er 
dominert av atlantisk vann, og økosystemene er 
sammenlignbare med de lengre vest. I åpnings-
området finnes betydelige fiskeressurser, inklu-
dert oppvekst- og beiteområder for fisk. Det er 
ikke viktige/avgrensede gyteområder i åpnings-
området.

Nord for åpningsområdet møter kaldt arktisk 
vann det varmere atlantiske vannet og danner 
polarfronten. Iskanten vil i enkelte måneder i 
enkelte år kunne berøre de helt nordligste delene 
av åpningsområdet. I perioden 2001 – 2011 har 
dette forekommet ett år, i 2003. Det er god kunn-
skap om isutbredelse, og denne overvåkes konti-
nuerlig. Iskanten og polarfronten gir grunnlag for 
høy biologisk produksjon og er et viktig nærings-
område for sjøfugl og sjøpattedyr, med viktigste 
perioder i vår- og sommersesongen.

4.4 Åpningsprosessen for 
Barentshavet sørøst

4.4.1 Elementer i en åpningsprosess

Petroleumsloven gir hjemmel for forvaltningen av 
norske petroleumsressurser, herunder igangset-
ting av åpningsprosesser. Petroleumsloven forval-
tes av petroleumsmyndighetene. Først når et 
område er åpnet vil det kunne tildeles utvinnings-
tillatelser etter fastsatte bestemmelser og på visse 
miljø- og fiskerivilkår.

Før et område kan åpnes for petroleumsvirk-
somhet må det gjennomføres en åpningsprosess. 
En åpningsprosess har som formål å utrede det 
faglige grunnlaget slik at Stortinget kan ta stilling 
til åpning av et område for petroleumsvirksomhet.

En åpningsprosess består av to hovedelemen-
ter. Den ene delen er en kartlegging av geologien 
og dermed ressurspotensialet i området. Under-
søkelsene gjennomføres vanligvis av Oljedirektora-
tet.

Den andre delen er en konsekvensutredning, 
der de næringsmessige, miljømessige og andre 
samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirk-
somhet i området vurderes. Dette inkluderer 
mulig fare for forurensning samt de økonomiske 
og sosiale virkninger petroleumsvirksomheten 
kan ha, jf. petroleumsloven § 3 – 1. En slik vurder-
ing gjøres ved at det utarbeides en konsekvensut-
redning i medhold av petroleumsforskriften §§ 6a 

Figur 4.2 Åpningsområdet.
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og 6c i regi av Olje- og energidepartementet. En 
konsekvensutredning er en sentral del av en 
åpningsprosess.

I første del av konsekvensutredningsproses-
sen utarbeides et forslag til utredningsprogram. 
Dette inneholder en beskrivelse av hva som skal 
utredes. Utkastet til utredningsprogram sendes 
på offentlig høring. Departementet fastsetter så 
på bakgrunn av programforslaget og innkomne 
høringsuttalelser det endelige utredningspro-
grammet.

Etter fastsettelse av utredningsprogrammet vil 
det kunne være behov for å styrke kunnskapen 
om blant annet miljøverdiene i det aktuelle områ-
det. Eksempler er kartlegging av sjøfugl, hav-
bunn, pelagiske arter og tilstedeværende fauna. 
Behovet for datainnsamling vil imidlertid avhenge 
av kunnskapsstatus innenfor det enkelte fagom-
råde.

På bakgrunn av kunnskap om miljøverdiene 
og andre relevante samfunnsforhold, og oppfat-
ning om en mulig fremtidig petroleumsvirksom-
het i området, gjennomføres selve konsekvensut-
redningen. Konsekvensutredningen skal belyse 
virkningene åpning av et område for petroleums-
virksomhet kan ha for nærings- og miljømessige 
forhold, herunder mulige farer for forurensning, 
samt antatte økonomiske og sosiale virkninger. 
Dersom konsekvensutredningen og ressurskart-
leggingen gir grunnlag for det, vil regjeringen 
legge frem en anbefaling for Stortinget om åpning 
av areal for petroleumsaktivitet. Gitt at areal åpnes 
for petroleumsaktivitet, vil myndighetene inklu-
dere areal i fremtidige konsesjonsrunder (se 
kapittel 3).

4.4.2 Nærmere om åpningsprosessen for 
Barentshavet sørøst

Regjeringen besluttet, med Stortingets tilslutning, 
i 2011 å igangsette en konsekvensutredning etter 
petroleumsloven med sikte på tildeling av utvin-
ningstillatelser og en datainnsamling i det tidli-
gere omstridte området vest for avgrensningslin-
jen i Barentshavet sør (Barentshavet sørøst) når 
overenskomsten med Russland om maritim 
avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Pol-
havet trådte i kraft, jf. Meld. St. 28 (2010 – 2011) og 
Meld. St. 10 (2010 – 2011).

Arbeidet med konsekvensutredningen for 
Barentshavet sørøst startet i 2011. For å få en god 
forståelse av kunnskapsgrunnlaget, samt å sikre 
tidlig involvering av relevante fagmyndigheter/

fagmiljøer, ble det gjennomført møter med sen-
trale direktorater og institutter innen miljø- og 
fiskeriforvaltningen før forslaget til utrednings-
program ble utarbeidet.

Forslaget til program for konsekvensutrednin-
gen ble sendt på høring 22. november 2011. Hen-
sikten var å gi relevante parter og interessenter 
anledning til å kommentere på forslaget og even-
tuelt foreslå ytterligere temaer for utredning og/
eller foreslå endret innretning på eller omfang av 
utredningene. Prosessen sikrer således at ulike 
synspunkter og relevante interesseområder blir 
belyst. Fristen for høringskommentarer var 29. 
februar 2012. Det kom innspill til programmet for 
konsekvensutredningen fra 36 interessenter. 
Basert på innkomne kommentarer og departe-
mentets vurdering av disse, ble programmet for 
konsekvensutredningen formelt fastsatt 5. juli 
2012.

Et omfattende faglig utredningsarbeid av 
temaene definert i utredningsprogrammet ble 
påbegynt i 2012. Utredninger utført av statens 
egne fagetater og uavhengige fagmiljøer oppsum-
meres i konsekvensutredningen som ble sendt på 
offentlig høring 17. oktober 2012, med hørings-
frist 16. januar 2013. Det kom innspill til konse-
kvensutredningen fra 50 interessenter. Kapittel 6 
gir en overordnet beskrivelse av resultatene fra 
konsekvensutredningen med innkomne hørings-
uttalelser, og gir departementets vurdering av 
uttalelsene. Konsekvensutredningen inkludert 
innkomne høringsuttalelser følger som vedlegg til 
stortingsmeldingen.

Oljedirektoratet har kartlagt og tolket geolo-
gien i åpningsområdet, slik at det nå er mulig å gi 
et ressursestimat for Barentshavet sørøst. I seis-
mikkinnsamlingene ble det lagt vekt på en syste-
matisk innsamling med lange linjer som dekker 
hele åpningsområdet opp til 74° 30’ N. I 2011 ble 
det lagt opp til et rutenett på ca. 5 x 20 km for å få 
en oversikt over geologien i et ukjent område. I 
2012 ble det samlet inn utfyllende seismikk med 
særlig vekt på de mest interessante områdene.

Samlet sett er Oljedirektoratets vurdering at 
innsamlede data i 2011 og 2012, supplert med tidli-
gere seismiske innsamlinger og øvrige data fra 
Barentshavet, gir et godt grunnlag for å etablere 
et estimat for petroleumsressurser i Barentshavet 
sørøst. Kapittel 5 gir en overordnet beskrivelse av 
ressursvurderingene. Oljedirektoratets rapport 
fra den geologiske kartleggingen og vurdering av 
ressurspotensialet i Barentshavet sørøst følger 
som vedlegg til stortingsmeldingen.
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Oljedirektoratet samlet inn seismiske data i 
Barentshavet sørøst i 2011 og 2012. Disse danner, 
sammen med informasjon fra tidligere åpnede 
områder, grunnlag for tolkning av geologien og 
estimering av petroleumsressursene i området. 
Oljedirektoratet bruker en statistisk metode kalt 
letemodellanalyse for å beregne uoppdagede 
petroleumsressurser. Metoden går ut på å system-
atisere og beskrive den geologiske forståelsen 
av et område og definere letemodeller. Letemodel-
ler danner grunnlaget for å beregne hvor mye 
petroleum som kan påvises og produseres fra 
hver letemodell.

5.1 Forventninger om olje og gass 
i området

Den geologiske kunnskapen om Barentshavet 
sørøst er relativt begrenset, da det til nå verken er 

boret letebrønner eller gjennomført grunne viten-
skapelige boringer i området. Etter avtale mellom 
norske og russiske myndigheter var det et mora-
torium på petroleumsvirksomhet i området mens 
forhandlingene om maritim avgrensning og sam-
arbeid pågikk.

Det er derimot boret en rekke brønner i åpnet 
del av Barentshavet sør, både vitenskapelige, 
grunne stratigrafiske brønner og kommersielle 
letebrønner. Fra litteraturen finnes det også noe 
data fra boringer i den russiske delen av Barents-
havet. Innsamlede seismiske data i 2011 og 2012 
har gitt viktig ny kunnskap.

Basert på strukturgeologien kan Barentshavet 
sørøst deles inn i fem geografiske områder som er 
viktige for å forstå petroleumspotensialet. De fem 
områdene er Finnmarksplattformen, Bjarme-
landsplattformen, Nordkappbassenget, Tiddly-
bankbassenget og Fedynskyhøyden.

I geologiske termer utgjør en plattform et rela-
tivt flatt og stabilt område med relativt få struktu-
rer som kan være aktuelle for oppbevaring av 
petroleum. Til gjengjeld kan strukturene være 
store. I Barentshavet sørøst er det dannet to slike 
store strukturer på plattformene  én på Bjarme-
landsplattformen og én på Finnmarksplattformen. 
Funn i en av disse strukturene vil kunne ha stor 
betydning for den videre utviklingen av petrole-
umsvirksomheten i Barentshavet sørøst.

Et geologisk basseng er et område hvor berg-
artene synker inn som følge av forkastningsvirk-
somhet. Bassengene i Barentshavet sørøst er fylt 
med salt fra karbon og permtiden. Saltet har 
senere beveget seg mot havbunnen og danner en 
rekke saltplugger i Nordkappbassenget og Tiddly-
bankbassenget. Slike saltplugger kan ofte ha 
mulighet for petroleumsfeller på sidene.

Geologiske høyder defineres av et større regi-
onalt område som er hevet opp som følge av for-
kastningsvirksomhet. Hevningen kan føre til at 
det ikke avsettes sand eller leire over toppen av 
høyden eller at en del av bergartene på toppen 
fjernes ved erosjon fordi høyden heves over hav-
nivå. Fedynskyhøyden er et slikt stort regionalt 
område som er hevet opp og hvor store deler av 
lagene sentralt på høyden mangler. På flankene av 

Boks 5.1 Letemodell

En letemodell er definert innenfor et geogra-
fisk avgrenset område hvor flere geologiske 
faktorer opptrer sammen, slik at produserbar 
petroleum kan påvises. Disse faktorene er:
Reservoarbergart, som er en porøs bergart 

hvor petroleum kan oppbevares. Reservoar-
bergartene i en bestemt letemodell vil være av 
et gitt stratigrafisk nivå.
Felle, som er en tett bergart eller geologisk 

struktur som omgir reservoarbergarten, slik 
at petroleum holdes tilbake og samles opp i 
reservoaret. Fellen må være dannet før petro-
leum slutter å komme inn i reservoaret.
Kildebergart, som er skifer, kalkstein eller 

kull som inneholder organisk materiale som 
kan omdannes til petroleum. Kildebergarten 
må også være moden, det vil si at temperatur 
og trykk er slik at petroleum faktisk blir dan-
net, og petroleum må kunne bevege seg fra 
kildebergarten til reservoarbergarten.

5 Ressurspotensialet i Barentshavet sørøst 
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Fedynskyhøyden er det dannet en rekke forkast-
ninger som kan danne feller med muligheter til å 
finne petroleum.

De viktigste reservoarbergartene i Barentsha-
vet sørøst finnes i sandsteiner fra triastiden. Men 
sandsteiner fra jura og undre del av karbon, samt 
kalksteiner og revstrukturer fra karbon/perm, 
kan også være aktuelle som reservoarbergarter.

Oljedirektoratet vurderer at sannsynligheten 
for oljedannende kildebergart er størst i områder 
som er knyttet til saltbassengene. Rundt saltplug-
gene og i kanten av de dype saltbassengene vil 
hydrokarbonfasen sannsynligvis være både olje 
og gass. Inne på Bjarmelandsplattformen  inklu-
sive en stor struktur i nordøst  er sannsynlighe-
ten for at hydrokarbonfasen vil være gass svært 
stor. Gassfunn både på Norvargdomen og Shtok-
man underbygger denne antagelsen. Utsiktene for 

å ha en kildebergart som har dannet tilstrekkelige 
mengder gass er gode.

For olje er det knyttet stor usikkerhet til om 
det er en kildebergart i området, og om en eventu-
ell kildebergart har hatt tilstrekkelig volum til å 
være interessant i petroleumssammenheng.

Erfaring fra gassfunnet 7225/3 -1 Norvarg 
viser at petroleumsreservoar kan være tilstede i 
flere nivåer på Bjarmelandsplattformen. Ny seis-
mikk i den nordlige del av Barentshavet sørøst 
viser at petroleum lekker fra mindre forkastninger 
og at dette utgjør en usikkerhet i forhold til oppbe-
varing av petroleum. Denne usikkerheten er 
størst i de grunne reservoarene.

I ressursanalysen har Oljedirektoratet vurdert 
sannsynligheten for å finne olje eller gass i de ulike 
områdene. Bjarmelandsplattformen og Fedynsky-
høyden vurderes som rene gassprovinser, mens 

Figur 5.1 Oversikt over geologiske strukturelementer i sørøstlige del av Barentshavet.
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Nordkappbassenget, Tiddlybankbassenget og 
Finnmarksplattformen vurderes som kombinerte 
olje- og gassprovinser. På Fedynskyhøyden er det 
mulighet for at Russland og Norge kan ha petro-
leumsforekomster som krysser avgrensningslinjen.

Oljedirektoratet har definert og kartlagt en 
rekke letemodeller/deler av letemodeller i avset-
ninger fra karbon/perm til jura alder i Barentsha-
vet sørøst. Det er foretatt en stokastisk ressurs-
beregning basert på petroleumsgeologiske para-
metere, som for eksempel egenskapene til mulige 
reservoarbergarter og eventuell olje og gass. Ver-
diene for de enkelte parameterne oppgis med et 
usikkerhetsspenn. Forventede utvinnbare ressur-

ser for Barentshavet sørøst er beregnet til 300 
mill. Sm3 o.e., med en nedside på 55 mill. Sm3 o.e. 
(P95) og en oppside på 565 mill. Sm3 o.e. (P05). 
De forventede utvinnbare ressursene fordeler seg 
på henholdsvis 50 mill. Sm3 væske og 250 mrd. 
Sm3 gass.

Det forventes mer gass enn olje fordi en per i 
dag har størst forventning om tilstedeværelse av 
gassgenererende kildebergart, noe også overvek-
ten av gassfunn både på norsk og russisk side i 
denne delen av Barentshavet tyder på.

En nærmere omtale av ressurspotensialet i 
Barentshavet sørøst følger i vedlegget til stor-
tingsmeldingen.
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Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten 
(Meld. St. 10 (2010 – 2011)) vurderte at kunn-
skapsstatusen for åpningsområdet ikke skiller seg 
vesentlig fra andre deler av Barentshavet, kanskje 
med unntak av geologisk kartlegging av petro-
leumspotensialet.

Arbeidet med konsekvensutredningen tok på 
denne bakgrunn utgangspunkt i den mer overord-
nede kunnskapen i forvaltningsplanarbeidet, for 
så å styrke og komplettere denne med studier av 
spesifikke temaer som f.eks. meteorologi og 
isbjørnutbredelse, sammenstilling av tidligere 
undersøkelser og litteratur, samt kartlegging av 
aktiviteter som fiskeriaktivitet og skipstrafikk i 
området. Det ble gjennomført totalt 24 studier for 
å sammenfatte kunnskap om relevante forhold og 
utrede mulige virkninger av petroleumsvirksom-
het i åpningsområdet.

Som grunnlag for konkrete og aktivitetsspesi-
fikke vurderinger av konsekvenser av petroleums-
virksomhet ble det i arbeidet med konsekvensut-
redningen etablert to scenarioer for olje- og gass-
virksomhet. Scenarioene, omtalt som henholds-
vis lavt og høyt scenario, la til grunn utbygginger 
av felt til havs med produksjon av olje og/eller 
gass ved hjelp av ulike utbyggingsløsninger. Olje-
direktoratet hadde størst forventning om funn av 
gass i området. Det var videre behov for betyde-
lige funnstørrelser for å kunne gi lønnsomme 
utbygginger. Scenarioene tok hensyn til disse fak-
torene.

I lavt scenario ble samlede utvinnbare ressur-
ser på henholdsvis 15 mill. Sm3  væske og 30 mrd. 
Sm3 gass lagt til grunn. I høyt scenario ble sam-
lede utvinnbare ressurser på 45 mill. Sm3 væske 
og 120 mrd. Sm3 gass lagt til grunn. Forventede 
utvinnbare ressurser for Barentshavet sørøst er 
etter Oljedirektoratets geologiske kartlegging 
beregnet til 50 mill. Sm3 væske og 250 mrd. Sm3

gass. Oljedirektoratet vurderer at utbyggings- og 
transportløsningene, samt vurderingene av utslipps-
rater og -varigheter basert på kunnskapen om 
geologien i området, som ble presentert i scenari-
oene for petroleumsvirksomhet i 2012, like fullt er 
robuste overfor den oppdaterte kunnskapen om 
området. Geografisk sett er scenarioene represen-
tative for områdene direktoratet vurderer som 
mest interessante. Økningen i forventede utvinn-
bare ressurser i Barentshavet sørøst er i stor grad 
en økning i forventede gassressurser, og kan for-
lenge produksjonsprofilene relativt til de profilene 
som er presentert i scenarioene. Det er kun ved å 
åpne områder for petroleumsvirksomhet og påføl-
gende boring av letebrønner, at ressursgrunnla-
get vil bli avklart.

6.1 Hovedresultater fra 
konsekvensutredningen

I dette delkapittelet presentes hovedresultatene 
fra konsekvensutredningen. Grunnlagsrapport-
ene i konsekvensutredningen er faglige utrednin-
ger og vurderinger utført av uavhengige forsk-
ningsmiljøer og konsulenter. Uavhengige fagmil-
jøer har i konsekvensutredningen blant annet vur-
dert samfunnsøkonomiske virkninger.

Dersom det gjøres drivverdige funn kan petro-
leumsvirksomhet i Barentshavet sørøst gi betyde-
lig lønnsom produksjon. Olje- og gassressurser i 
scenarioene ble anslått å ha en nettoverdi på hen-
holdsvis 280 mrd. kroner i høyt scenario og 50 
mrd. kroner i lavt scenario. Omfanget vil være 
nært knyttet til mengden av utvinnbare ressurser 
som påvises i området. Ressursinnsatsen for 
utvinning av disse ressursene danner grunnlag 
for ringvirkninger. Det vil skapes ringvirkninger i 
alle faser av virksomheten.

6 Konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst 
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På nasjonalt nivå er det beregnet at aktiviteten 
vil gi en årlig verdiskapingseffekt på inntil 10 mrd. 
kroner og en årlig netto sysselsettingseffekt på 1 
200 personer. For det lave scenarioet er de tilsva-
rende tallene rundt 3 mrd. kroner og 500 perso-
ner. Dette er ringvirkningseffekter som kommer i 
tillegg til inntektene fra salg av olje og gass.

På lokalt nivå er det i høyt scenario forventet 
en verdiskaping i Finnmark på inntil 2,9 mrd. kro-
ner per år for perioden 2023 – 2040. For lavt scena-
rio i samme periode er forventningen 700 mill. 
kroner per år. Petroleumsvirksomheten i åpnings-
området er videre forventet å gi en sysselsettings-
effekt i Finnmark på henholdsvis 2 900 og 700 sys-
selsatte per år for de to scenarioene. De lokale 
sysselsettingseffektene er vurdert å være større 
enn de nasjonale, og dette forklares i hovedsak 
ved at man vil få tilflytting av arbeidstakere fra 
andre steder i landet.

Ringvirkninger oppstår som følge av at etter-
spørselen fra petroleumsvirksomheten vil med-
føre økt aktivitet lengre tilbake i verdikjeden. 
Makroøkonomiske forsterkningseffekter vil videre
oppstå idet bedrifter vil måtte foreta investeringer 
for å levere varer og tjenester, og husholdningene 
bruker sine økte lønns- og næringsinntekter til 
boliginvesteringer og konsum. Makroøkonomiske
dempningseffekter vil på den annen side også 
oppstå, hovedsakelig som følge av høyere lønns- 
og rentekostnader, og ble inkludert i analysene. 
Til slutt er ringvirkningseffektene fra økt tjeneste-
produksjon i kommunene inkludert.

Mulighet for utnyttelse av gass fra åpningsom-
rådet til industrielle formål på land er et annet 
tema i konsekvensutredningen. Viktige forutset-
ninger for etablering eller utvikling av gassbasert 
industri er beskrevet, i tillegg til tilgang på gass i 
rett volum og kvalitet, langsiktig pris og kommer-
sielle vilkår for gassen. Gassproduksjon fra 
åpningsområdet kan gi nye industrielle mulighe-
ter, men det er betydelige utfordringer knyttet til å 
koble gassproduksjonsmønster og industriavtak.

Petroleumsaktivitet vil medføre et stort behov 
for ulik type kompetanse. Det er estimert høyest 
behov for sysselsatte med utdanning innen elektro-
fag, mekaniske fag, maskinfag og bygg- og 
anleggsfag fra videregående skole eller fagskole.

Fremtidig petroleumsaktivitet i området kan 
berøre samiske interesser både positivt og nega-
tivt, i hovedsak gjennom nye sysselsettingsmulig-
heter for den samiske befolkningen og gjennom 
mulig berøring av reindriften ved arealbeslag og 
behov for infrastruktur. Der det er relevant vil 
slike faktorer bli tatt hensyn til ved planlegging av 
konkret aktivitet.

Havområdene som omfattes av åpningsområ-
det har mange likhetstrekk med tilgrensende 
områder i Barentshavet sør som allerede er åpnet 
for petroleumsvirksomhet. Barentshavet kan karak-
teriseres som et gjennomstrømningshav hvor 
atlantisk vann (med saltholdighet rundt 35 og 
temperatur rundt 4 – 6 °C) kommer inn i sørvest 
og går ut i Polhavet i nordøst mellom Novaja Zem-
lja og Franz Josefs land. I sør langs norskekysten 
går kyststrømmen, som har sitt opphav i Skager-
rak og tar med seg avrent materiale fra den balt-
iske og norske kystene inn i de sørlige delene av 
Barentshavet. Barentshavet har avtagende tempe-
ratur nordover. I vinter- og vårsesongen vil vann-
temperaturen ved 20 meters dyp være 4 – 5 °C sør 
i området og ned mot 1 °C i nord. I sommer- og 
høstsesongen vil temperaturene øke til 7 °C i sør 
og 4 – 5 °C i nord.

I det nordlige Barentshavet strømmer arktisk 
vann med lavt saltinnhold og temperaturer under 
0 °C fra Karahavet og Polhavet i nordøst mot sør-
vest. Polarfronten definerer skillet mellom arktisk 
og atlantisk vann, og både temperatur- og saltgra-
dienten er markant i dette frontområdet. Is fryser 
ikke i det atlantiske vannet, men i mesteparten av 
det arktiske vannet. I deler av året er polarfronten 
derfor omtrent sammenfallende med iskanten 
(eller lengre nord). Polarfronten styres av meng-
den atlantisk vann som strømmer inn i Barentsha-
vet. Den har en klar sesongmessig variasjon med 
mer innstrømning om vinteren enn om somme-
ren. Dette kan påvirke plassering av polarfronten, 
men variasjonen vurderes å være mindre innenfor 
et år enn mellom år. Fronten er relativt klart defi-
nert av topografien i vest. I øst er det havstrøm-
mene (og ikke topografien) som styrer polarfron-
ten. I øst blir fronten svakere og bredere og split-
tes opp øst for 35 – 40 °Ø.

Modelleringer av vindforholdene i åpningsom-
rådet angir vind med styrke 2 – 10 m/s i 65 pst. av 
tiden, og generelt begrenset omfang av veldig 
sterk vind. De maksimale vindhastighetene er 
modellert å ligge under de høyeste verdiene for 
felt som Goliat, Heidrun og Statfjord. Bølgefor-
hold er i stor grad direkte relatert til vindforhold. 
Generelt er det lavere forekomst av høye bølge-
høyder i åpningsområdet enn lenger vest i 
Barentshavet og i Norskehavet. Maksimal bølge-
høyde i er lavere enn for Goliat, Heidrun og Stat-
fjord.

Modelleringer av lufttemperaturer viser lavere 
maksimums- og minimumsverdier sammenlignet 
med Goliat og avtagende temperatur nordover. 
Minimumstemperaturene er anslått ned til -25,1 °C
i den nordligste delen av åpningsområdet, mot 
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-14,6 °C i sør. For Snøhvit og Johan Castberg-fun-
net er hundreårs minimumstemperaturer til sam-
menligning henholdsvis -17,5 og -18 °C.

Det sesongvariable isdekket er sentralt for 
dynamikken i Barentshavet. Vinterisen som blir 
dannet i deler av Barentshavet er ettårig, slik at 
store deler av havet har en årlig dynamikk med 
frysing og påfølgende smelting. Den mellomårlige 
isutbredelsen varierer mye. De årlige variasjon-
ene i isdekket endrer seg i naturlige sykluser på 
6 – 10 og 60 – 70 år, og når isdekket er på et mini-
mum kan iskanten variere fra år til år med flere 
hundre kilometer. De siste 200 år har isdekket 
blitt redusert med 60 pst. Dette kan ses i sammen-
heng med høyere lufttemperatur og mengden av, 
samt temperaturen på, det innstrømmende atlan-
terhavsvannet.

Kunnskapen om isutbredelse er god og over-
våkes kontinuerlig med satellitter. Isutbredelsen 
er normalt størst i mars – april, men det kan finnes 
is i nordlige deler av åpningsområdet i desember 
– juni. I tillegg er det stor variasjon fra ett år til et 
annet. Figur 6.1 angir maksimal isutbredelse for 
april måned for årene 2001 – 2011. Definisjonen av 

isutbredelse er her 40 pst. isdekning. I perioden 
er det kun i 2003 at det har vært isdekke innenfor 
åpningsområdet i april. Det er stor forskjell mel-
lom årene.

Åpningsområdet dekker et geografisk område 
som varierer fra relativt kystnære farvann ved 
Finnmarkskysten til farvann med muligheter for 
is i enkelt måneder enkelte år helt i nord. Det er 
tildels lange avstander og begrenset infrastruktur 
i området. Dette kan medføre krevende forhold 
lik de i åpent areal lenger vest i Barentshavet, ved 
Grønland, i Russland, i USA og på østkysten av 
Canada. Sammenlignet med andre områder på 
norsk sokkel der det i dag er petroleumsaktivitet, 
omfatter åpningsområdet et geografisk område 
som periodevis eller permanent kan ha spesielle 
fysiske miljøforhold som det må tas hensyn til ved 
fremtidig aktivitet i området. Miljømessige pro-
blemstillinger knyttet til alle faser av petroleums-
virksomheten er utredet generelt og spesifikt for 
scenarioene. Konsekvenser av utslipp til sjø og 
luft, fysiske inngrep, avfallshåndtering mv. er vur-
dert. Infrastrukturtiltak og etablering av et mulig 

Figur 6.1 Maksimal isutbredelse for april måned, periode 2001 – 2011.
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gassprosesseringsanlegg på land har også vært 
gjenstand for slike vurderinger.

Ved regulær drift, med tilhørende planlagte og 
forhåndsgodkjente utslipp og forbruk av kjemika-
lier, vurderes petroleumsvirksomhet å medføre 
kun små miljøkonsekvenser. Utslipp til sjø av 
utboret steinmasse med vedheng av rester av 
vannbasert borevæske vil medføre noe nedslam-
ming av havbunnen helt lokalt, innen et område 
med radius på ca. hundre meter. Utslipp av renset 
produsert vann innebærer betydelige utslipp til 
sjø, men med avgrensede negative miljøvirknin-
ger i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. Det 
forventes kun virkninger innenfor et område på få 
hundre meter. Det er fortsatt usikkerhet knyttet 
til langtidsvirkninger av (renset) produsert vann. I 
Norges forskningsråds oppsummering av 10 års 
forskning påpekes at selv om det ikke er påvist 
virkninger på bestandsnivå, så kan ikke virknin-
ger på populasjons- og økosystemnivå utelukkes.

Fysiske inngrep ved rørlegging og installering 
av infrastruktur vil ha helt lokale virkninger. Konse-
kvensene vurderes som marginale og knyttet til 
nærområdet. Etablering av infrastruktur som for 
eksempel et gassprosesseringsanlegg på land, vil 
medføre fysiske virkninger på landskap og natur-
miljø avgrenset til det direkte berørte området.

Prognosene for utslipp til luft viser at utslip-
pene vil variere over tid, for CO2 generelt fra 
knapt 600 000 tonn synkende til 300 000 tonn per 
år for høyt scenario. NOX-utslippene vil variere fra 
1 600 tonn synkende til 800 tonn per år.

Utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet i 
området vil kun medføre marginale bidrag til total-
belastningen, og generelt ikke medføre negative 
virkninger på miljø. Bidrag til forsuring av overfla-
tevann fra petroleumsaktivitet vil i henhold til 
utredningen være ubetydelig. Det påpekes likevel 
at for områder som i dag har overskridelser av 
tålegrensen for forsuring, eller ligger på grensen 
til overskridelser, vil et hvert bidrag til økning av 
svovel- og nitrogenavsetning potensielt endre 
vannkvaliteten.

Økt petroleumsaktivitet vil også kunne bidra 
til høyere utslipp av metan- og sotpartikler (svart 
karbon). Det samlede utslippet av svart karbon fra 
økt petroleumsaktivitet i Barentsområdet er beskje-
dent i forhold til utslippene globalt, men den opp-
varmende effekten av utslippene per gram kan 
være stor på grunn av den nordlige beliggenhe-
ten.

De viktigste menneskelige aktivitetene i åpnings-
området i dag er fiskerivirksomhet og skipstra-
fikk. Kommersielt viktige fiskebestander i områ-
det forvaltes i samarbeid mellom Norge og Russ-

land, og er vurdert å være i generelt god forfat-
ning. Påvirkning fra skipstrafikk, tilførsel fra elver 
og andre antropogene kilder er begrenset for 
området totalt sett og følges gjennom overvåking. 
Miljøtilstanden i området vurderes generelt som 
god.

Med henhold til fiskerivirksomheten ligger 
åpningsområdet i hovedsak utenfor de mindre 
kystfartøyenes rekkevidde, og havfiske med trål 
og autoline etter hyse og torsk, samt reketråling, 
er de viktigste fiskeriene. Det er store årstidsvari-
asjoner i aktiviteten for fiskeriene. Virkningene 
for fiskeri av petroleumsvirksomhet er funnet å 
være små eller ubetydelige for alle redskapsgrup-
per for alle aktiviteter i scenarioene. Konse-
kvenspotensialet mellom petroleumsvirksomhet 
og skipstrafikk i området vurderes som marginalt.

Boring og produksjon medfører risiko for hen-
delser som kan resultere i akutte utslipp. Store 
akuttutslipp av olje kan medføre betydelig skade, 
hvor særlig skader på sjøfugl er relevant for 
åpningsområdet. I tillegg er det en begrenset 
sannsynlighet for at olje kan drive til land fra en 
oljeutblåsning i sør, og eventuelt kan nå iskanten 
ved oljeutblåsning i nord. I konsekvensutrednin-
gen er det etablert utslippsscenarioer og gjen-
nomført oljedriftsmodelleringer. Utslippsposisjo-
ner ble lagt til områder hvor Oljedirektoratet vur-
derer petroleumsgeologien som interessant. I til-
legg er det valgt utslippsposisjoner i områder med 
antatt stor miljøsårbarhet, herunder nær Finn-
markskysten i sør og like ved områder hvor det i 
enkelte perioder i enkelte år kan forekomme is 
helt i nord.

Konsekvensvurderingene som er gjennom-
ført viser stor forskjell i konsekvenspotensial mel-
lom ulike geografiske plasseringer og betydelig 
sesongmessig variasjon. Basert på konservative 
forutsetninger, hvor alle utslipp er oljeutslipp og 
tiltak for å samle opp oljen ikke er inkludert, viser 
resultatene at det ikke er sannsynlig med tap over 
20 pst. av totalbestand for sjøfugl for noen av loka-
sjonene. Oljeutblåsning fra et punkt helt sør i 
åpningsområdet er totalt sett funnet å gi høyest 
konsekvenspotensial. Konsekvenspotensialet er 
størst for sjøfugl, og mest utsatte arter er polar-
lomvi og lomvi. Det er en viss sannsynlighet for 
alvorlig miljøskade, det vil si restitusjonstid på 
over 10 år for lomvi. Lomvi har status som kritisk 
truet på den norske rødlisten, og bestanden er 
redusert med ca. 90 pst. de siste 30 årene. For de 
andre lokalitetene er det generelt funnet mindre 
omfang av alvorlig miljøskade på sjøfugl, og over-
veiende sannsynlig at skaden restitueres innen tre 
år.
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Konsekvenspotensialet for marine pattedyr til-
knyttet kystområdene (oter og kystsel) er gene-
relt lavt. For marine pattedyr tilknyttet iskanten er 
konsekvenspotensialet anslått til betydelig (3 – 10 
års restitusjonstid), gitt et langvarig utslipp med 
store oljepåslag i iskanten.

Det er ikke spesielt viktige gyteområder for 
fisk i åpningsområdet, men fiskelarver vil fore-
komme. Konsekvenspotensialet for fiskeegg og 
-larver er vurdert som lavt.

En eventuell utblåsning fra lokasjonene i nord 
gir lite/ingen stranding av olje langs kysten, men 
oljepåslag langs iskanten kan forekomme i deler 
av året. Konsekvensene kan bli alvorlige spesielt 
for lokasjonen helt i nordøst, med en viss sannsyn-
lighet for alvorlig miljøskade (mer enn 10 års 
restitusjonstid) i et mindre område langs iskan-
ten. Lokasjonene midt i åpningsområdet har gene-
relt lavere sannsynlighet både for stranding og for 
at olje vil berøre iskanten.

Ved styring av risiko i tid, for eksempel gjen-
nom boretidsbegrensninger eller særskilt planleg-
ging av risikofylte vedlikeholdsaktiviteter, kan 
perioder med høyt konsekvenspotensial unngås.

Analysen av miljørisiko tar utgangspunkt i vur-
deringene av konsekvenspotensial, men ser samti-
dig på den statistiske sannsynligheten for en slik 
alvorlig utslippshendelse (oljeutblåsning). Det er 
generelt lagt konservative forutsetninger til 
grunn for analysen, hvor for eksempel de miljø-
ressursene med høyest skadepotensial er vurdert 
i forhold til den mest sårbare sesong. Samlet gir 
aktiviteten i høyt scenario en sannsynlighet for én 
oljeutblåsning per 1 200 år, mens sannsynligheten 
for lavt scenario er én hendelse per 2 400 år. Miljø-
risiko er produktet av sannsynlighet og konse-
kvenspotensial. Sammenstilt med konsekvenspo-
tensialet blir miljørisikoen at det i letefasen, med 
tre letebrønner per år, forventes én hendelse per 
15 000 år med alvorlig miljøskade (restitusjonstid 
over 10 år) for sjøfugl, samt én hendelse per 
11 000 år med alvorlig miljøskade for iskanten. 
Det er usikkerhet knyttet til slike statistiske 
beregninger.

I utbyggings- og driftsfasen, med innretninger 
som i scenarioene, er det svært liten sannsynlig-
het for at det vil forekomme noen skade på sjøfugl 
(mindre enn 1 pst. bestandstap). Det er også over-
veiende sannsynlig at man ikke får utslipp som 
kan medføre skade på miljøet i iskanten (stran-
dingsmengder olje mindre enn 1 tonn innenfor et 
område på 10 × 10 km). Alle beregninger viser at 
det er svært liten sannsynlighet for å få alvorlig
miljøskade i utbyggings- og driftsfasen. Det er 
modellert én hendelse med moderat miljøskade 

for sjøfugl per 4 000 år med drift og én hendelse 
med moderat miljøskade for iskanten per 20 000 
år med drift.

Beredskapstiltak (oljevern) mot akutt foru-
rensning vil kunne redusere skadepotensialet for 
utsatte miljøkomponenter til en viss grad. Analy-
ser i konsekvensutredningen viser en oppsam-
lingseffekt på opp mot 20 pst. om vinteren og 40 
pst. om sommeren, mens erfaringstall fra Kystver-
ket tilsier en oppsamlingseffekt på 10 – 20 pst. Det 
er da lagt til grunn konvensjonell oljevernbered-
skap med bruk av havgående fartøyer med lenser 
og oljeopptagere. En slik løsning vil være aktuell 
for det meste av åpningsområdet, og kun i enkelte 
områder og perioder kan andre løsninger måtte 
velges. Dette gjelder eventuelle operasjoner i is, 
og muligens også i områder med mye sjøfugl, 
hvor et tiltak som bruk av dispergeringsmidler 
kan være aktuelt. Fordi det i de nordlige deler av 
åpningsområdet kan tenkes at olje drifter inn i is, 
vil dette kreve nye beredskapsløsninger ved hel-
årig virksomhet. I tillegg til å bygge på beste prak-
sis internasjonalt, vil det være behov for videre 
utvikling og testing for å sørge for en best mulig 
beredskap også her. Medlemslandene i Arktisk 
Råd er i ferd med å inngå en oljevernavtale for 
Arktis. Avtalen kan gjøre det enklere å få tilgang 
til internasjonale beredskapsressurser ved omfat-
tende akutt oljeforurensing i våre nordlige havom-
råder.

Det stilles strenge krav både til rask deteksjon, 
rask respons og god kapasitet for håndtering av 
akutte utslipp. Det er en rekke utfordringer knyt-
tet til en tilfredsstillende beredskap mot akutt for-
urensning i utredningsområdet. Kyst- og strand-
aksjoner i området er likevel vurdert å kunne 
baseres på tilsvarende fra områder lengre vest i 
Finnmark, og resultatene angir lav grad av strand-
ing og god effekt av de beredskapsløsninger som 
finnes i dag. Etter Macondo-ulykken i Mexico-
gulfen er det utviklet ny teknologi som vil kunne 
stanse en utblåsning langt raskere enn i dag. Slik 
teknologi er ikke tillagt vekt i analysene som er 
gjennomført. I mars 2013 har industrien etablert 
ett av fire systemer globalt med denne type tekno-
logi (capping stack) i Norge.

6.2 Innkomne høringsuttalelser og 
departementets vurdering

Involvering av berørte parter og kvalitetssikring 
er viktige elementer i konsekvensutredningspro-
sessen. Både forslaget til program for konse-
kvensutredning og selve konsekvensutredningen 
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er gjenstand for offentlig høring. Forslaget til pro-
gram for konsekvensutredningen ble sendt på 
høring i november 2011 og endelig fastsatt i juli 
2012. Etter et omfattende utredningsarbeid med 
gjennomgang av relevant kunnskap og scenario-
baserte analyser og faglige vurderinger, ble konse-
kvensutredningen utarbeidet og sendt på offentlig 
høring med høringsfrist 16. januar 2013. Departe-
mentet mottok høringsuttalelser fra 50 interessen-
ter.

En fullstendig oppsummering av uttalelsene, 
samt departementets vurdering av disse, finnes i 
vedlegg til stortingsmeldingen. I dette avsnittet 
gis den en tematisk gjennomgang av innkomne 
høringsuttalelser. Det fremgår av vedlegg hvilke 
høringsinstanser som har gitt hvilke uttalelser til 
de aktuelle temaene.

Mange av innspillene representerer synspunk-
ter der flest høringsparter ønsker åpning av områ-
det for petroleumsvirksomhet, mens andre frarå-
der dette helt eller for enkelte kystnære delområ-
der og helt i nord. Slike synspunkter er generelt 
tatt til orientering og ikke besvart spesifikt av 
departementet. Faglige begrunnelser for å fraråde 
virksomhet i de nevnte områder er imidlertid vur-
dert. Beslutningsgrunnlaget for åpningsspørsmå-
let skal være basert på faglig kunnskap, vurderin-
ger og analyser basert på kjente prinsipper, meto-
der og data. Ved usikkerhet i kunnskapsgrunnla-
get er det generelt lagt til grunn konservative 
antagelser for å ta høyde for denne usikkerheten 
og likevel gi et godt beslutningsgrunnlag.

I det påfølgende gis det en tematisk gjennom-
gang av innkomne høringsuttalelser og departe-
mentets vurdering. Følgende tema er her vurdert 
spesielt:
a. Konsekvensutredningsprosess og tidsplaner
b. Kunnskapsgrunnlag
c. Spesielle utfordringer i området
d. Samfunnsmessige virkninger
e. Konsekvenser av regulære utslipp til sjø og luft
f. Fiskeriaktivitet i området
g. Konsekvenser av akuttutslipp av olje og miljø-

risiko
h. Boretidsbegrensninger
i. Beredskap mot akutt forurensning i isfylte far-

vann

a. Konsekvensutredningsprosess og tidsplaner

Mange har påpekt en god, åpen og inkluderende 
prosess, og flere parter fremholder at de har med-
virket i det faglige arbeidet til konsekvensutred-
ningen. Samtidig kunne enkelte ønsket mer tid for 
å kunne ha bidratt mer. Fra enkelte hold er det 

kommentert at konsekvensutredningsprosessen 
har pågått over for kort tid til å kunne frembringe 
et godt nok beslutningsgrunnlag. Spesielt trekkes 
frem et ønske om at ferdigtolkede seismikkdata lå 
til grunn for konsekvensutredningen, for å sikre 
et robust petroleumsfaglig grunnlag.

Arbeidet med konsekvensutredningen startet i 
2011, etter ikrafttredelse av overenskomsten om 
maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet 
og Polhavet med Russland. Det ble i første 
omgang arbeidet med å få oversikt over kunn-
skapsgrunnlaget for miljøverdier, naturmiljø, akti-
vitet i området osv. for å kunne vurdere behovet 
for eventuelle undersøkelser i felt og gjennomfør-
ing av disse. Basert blant annet på grunnlaget for 
den oppdaterte forvaltningsplanen for Barents-
havet – Lofoten (Meld. St. 10 (2010 – 2011)), ble 
det avklart at kunnskapsgrunnlaget er på et tilsvar-
ende nivå som for åpnet del av Barentshavet sør 
og spesifikke feltstudier ble ikke ansett nødven-
dige. Et forslag til program for konsekvensutred-
ning ble utarbeidet høsten 2011 og var gjenstand 
for høring frem til februar 2012. I forkant av dette 
ble det holdt møter med sentrale direktorater og 
institutter. Programmet for konsekvensutrednin-
gen ble fastsatt etter behandlingen av kommentar-
ene til forslaget, og anskaffelsesprosesser for 
gjennomføring av fagstudier ble igangsatt. Studi-
ene ble gjennomført i 2012.

Både i 2011 og 2012 ble det gjennomført geolo-
gisk kartlegging i regi av Oljedirektoratet. Tol-
king av resultatene har siden pågått, og legges nå 
frem som en del av det samlede beslutnings-
grunnlaget.

Scenarioer for fremtidig petroleumsvirksom-
het som er utarbeidet i konsekvensutredningen, 
er en egnet metode for å få frem usikkerhet og 
etablere et grunnlag for videre utredningsarbeid. 
Tolkning av seismiske data vil gi ytterligere kunn-
skap, men gir ikke svar på hvordan funn skal byg-
ges ut og utnyttes. Scenarioer er derfor en fore-
trukket metode som samtidig gjør det mulig å 
belyse ulike typer og mengder av petroleum, samt 
ulike utbyggingsløsninger. Departementet mener 
derfor at et slikt valg var riktig for vurdere konse-
kvenser av mulig petroleumsvirksomhet, og at det 
å avvente resultater fra de seismiske undersøkel-
sene ikke var avgjørende. Lokalisering av felt- og 
boreposisjoner i scenarioene er primært basert på 
geologisk kunnskap, men i tillegg er det valgt 
utslippsposisjoner i områder med antatt stor mil-
jøsårbarhet, herunder et punkt kystnært. Det er 
olje som har størst potensial for negative miljøkon-
sekvenser ved et eventuelt akuttutslipp. En gass-
utblåsning vurderes primært som relevant for 
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brann- og eksplosjonssikkerhet for fartøyer og 
innretninger.

Konsekvensutredningen er gjennomført i hen-
hold til petroleumsloven. For departementet har 
det vært viktig å tilrettelegge for en prosess som 
sikrer at et godt og tilstrekkelig beslutnings-
grunnlag kan legges frem, og hvor «nærings- og 
miljømessige virkninger av petroleumsvirksomhe-
ten og mulig fare for forurensninger samt de øko-
nomiske og sosiale virkninger som petroleums-
virksomheten kan ha» blir utredet. Nevnte forhold 
er ivaretatt gjennom prosessen. Departementet 
har også hatt god dialog med statlige etater gjen-
nom prosessen, og har forsøkt å ivareta de syns-
punkt og innspill som er fremkommet.

b. Kunnskapsgrunnlag

Flere fremholder at konsekvensutredningen er 
grundig, belyser de relevante temaene på en god 
måte og gir et godt beslutningsgrunnlag. Det 
kommenteres at alle relevante forhold med hen-
blikk på effekter på det marine miljø er belyst, og 
et oppdatert kunnskapsgrunnlag om det marine 
miljø i området, inkludert de mest oppdaterte 
datasett, er benyttet i de underliggende analysene.

Fra andre hold hevdes det at kunnskapsgrunn-
laget er for svakt til å kunne ta stilling til åpnings-
spørsmålet. Av områder med manglende kunn-
skap som fremheves er data for sjøfugl utover 
hekketiden, manglende dekning av havbunns-
undersøkelser samt mangelfull kunnskap om effek-
ter av olje i arktiske strøk. I tillegg trekkes det 
frem forskningsrelaterte problemstillinger knyttet 
til for eksempel langtidsvirkninger av produsert 
vann, økologiske sammenhenger og synergivirk-
ninger med andre påvirkninger, som bl.a. klima-
effekter.

Departementet er enig i at ytterligere kunn-
skap er et gode, og forbedret kunnskap kan være 
viktig for beslutninger. Men etter departementets 
syn er det ikke mottatt uttalelser som avdekker at 
kunnskapsgrunnlaget ikke er egnet til å ta stilling 
til åpning av området. En del av de påpekte for-
hold er spesifikke for dette åpningsområdet, mens 
andre forhold er av mer generell karakter. Slike 
forhold følges blant annet opp gjennom arbeidet 
med forvaltningsplanene (økologiske sammen-
henger, klimaeffekter, forsuring av havet osv.).

For departementet har det vært viktig å avveie 
om de påpekte kunnskapsbehov er viktige for 
robustheten av beslutningsgrunnlaget i forhold til 
åpningsspørsmålet. Det er da også viktig å kjenne 
til prinsippene for utredningsarbeidet. Det er 
generelt lagt til grunn konservative antagelser, 

hvor det i tilfeller med mangelfull eller usikker 
kunnskap er sett på de mest utsatte arter eller 
perioder. Som grunnlag for analysene er en kon-
servativ tilnærming også lagt til grunn ved anta-
gelse av varighet av utblåsninger, utstrekning av 
is, statistiske utblåsningsfrekvenser og valg av 
mest sårbare art av naturressurser i hver gruppe.

Kunnskapsgrunnlaget om sjøfugl er betrakte-
lig forbedret som følge av sjøfuglprogrammet 
SEAPOP. Hekkelokaliteter i Norge overvåkes 
regelmessig og trender vurderes. Data for sjøfugl 
på åpent hav i åpningsområdet finnes på et tilsvar-
ende nivå som for områdene lengre vest. Kunn-
skapsmangelen som påpekes er i hovedsak rela-
tert til bestandstilhørighet av sjøfugl i åpent hav 
utenom hekkeperioden. Her er det nylig tatt initia-
tiv til en tilleggsmodul til SEAPOP, SEATRACK, 
som ved hjelp av lysloggere skal kartlegge fugle-
nes bevegelser over tid. Departementet har alle-
rede støttet slik overvåking for Jan Mayen og ser 
dette som en god måte å øke kunnskapen på. Med 
tanke på tidsløpet knyttet til eventuell petroleums-
virksomhet i åpningsområdet, vil da denne type 
kunnskap komme til nytte ved vurderinger av 
konkret aktivitet.

Når det gjelder undersøkelser av havbunnen, 
er konsekvensutredningen basert på undersøkel-
ser gjennomført av Havforskningsinstituttet og 
deres russiske kollegaer gjennom en årrekke. 
Kunnskapen som nå foreligger vurderes som til-
strekkelig til å kunne gjøre fornuftige analyser og 
vurderinger i forhold til åpningsspørsmålet (kunn-
skapen er på samme nivå som det meste av norsk 
sokkel – MAREANO har så langt dekket mindre 
deler av Barentshavet og Norskehavet). For even-
tuell fremtidig virksomhet vil det, i henhold til 
normal praksis på sokkelen, stilles krav til lokale 
havbunnsundersøkelser for å kartlegge og unngå 
skade på forekomster av korallrev og andre verdi-
fulle bunnsamfunn, på et format som kan gå inn i 
MAREANO. Dette vil sikre et lokalt kunnskaps-
nivå som gjør myndigheter og industrien i stand 
til å stille krav og vilkår, og å implementere løsnin-
ger som er tilpasset konkret aktivitet.

Det er vist til at kunnskapen om effekter av 
olje i arktiske strøk er mangelfull. Åpningsområ-
det er i stor grad sammenlignbart med havområ-
dene lengre vest, hvor det har foregått petro-
leumsvirksomhet i over 30 år. Kun i enkelte 
måneder i enkelte år kan det forventes at polar-
front og iskant er så langt sør som den nordligste 
delen av åpningsområdet. Selv om kunnskapen 
om effekter av olje i is vurderes som begrenset, 
finnes likevel en del kunnskap fra forskning. Forsk-
ningsaktivitet på området pågår og bidrar gradvis 
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til økt kunnskap. Relevante problemstillinger i 
denne sammenheng omfattes av pågående inter-
nasjonale og norske forskningsprosjekter, og de er
også omfattet av utlysningen av det nye arktiske 
senteret som departementet arbeider med å etab-
lere.

Samlet sett mener departementet at det fore-
ligger et betydelig kunnskapsgrunnlag om miljø-
verdier og naturressurser som gjør det fullt mulig 
å kunne ta stilling til åpningsspørsmålet. Ved 
eventuell fremtidig konkret petroleumsaktivitet vil 
også konkrete konsekvensutredninger gjennom-
føres av rettighetshaverne, i henhold til petro-
leumsloven.

c. Operasjonelle utfordringer i området

De spesielle operasjonelle utfordringene som er 
påpekt i konsekvensutredningen og høringsrun-
den, er i hovedsak rettet mot de helt nordlige 
delene av åpningsområdet. Utfordringer som 
fremheves er avstand til land og til relevant infra-
struktur, vær-, bølge- og klimaforhold, inkludert 
mørke og temperaturforhold, og spesielle feno-
men som polare lavtrykk, is, HMS- og bered-
skapsmessige forhold.

I arbeidet med konsekvensutredningen er det 
utarbeidet studier med faglige vurderinger av 
ovennevnte forhold. De konkluderer med at for-
holdene i Barentshavet sørøst for flere av de kli-
matiske faktorene ikke skiller seg fra andre områ-
der på norsk kontinentalsokkel der det allerede er 
petroleumsaktivitet. Både med hensyn til bølge-
høyder og vindhastighet vil det være andre steder 
på sokkelen der det foregår petroleumsaktivitet 
som har høyere verdier. Dimensjonering av inn-
retningene for å ta høyde for bølge- og vindkrefter,
anses derfor ikke å være forhold det må tas sær-
skilte hensyn til ut over det som allerede er kjent 
for petroleumsvirksomheten på sokkelen. Også 
flere av de forholdene som angis å representere 
noe nytt i forhold til øvrige deler av sokkelen, vil 
utbyggingsteknisk kunne ivaretas med løsning-
ene som er kjent fra andre deler av sokkelen. 
Dette gjelder faktorer som lavere lufttemperatu-
rer, lavere sjøtemperaturer, lengre perioder med 
mørketid og polare lavtrykk.

De forholdene som særlig vil kunne påvirke 
valg av tekniske løsninger i Barentshavet sørøst, 
er i første rekke mulighet for havis i enkelte måne-
der i enkelt år i den nordligste delen. Selv om det 
er større mulighet for slike omgivelser her enn for 
pågående petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, 
finnes det etter hvert erfaring med håndtering av 
havis fra andre petroleumsprovinser i verden der 

det foregår olje- og gassvirksomhet under denne 
typen forhold.

Vurderingen fra Oljedirektoratet er at de spesi-
elle utfordringene i området kan ivaretas gjennom 
kvalifiserte løsninger og tiltak. Samtidig er det 
klart at flere av de påpekte forholdene er reelle 
utfordringer som må vurderes grundig og ivare-
tas i det enkelte tilfelle.

I en egen delutredning om sikkerhetsbered-
skap og støttefunksjoner konkluderes det med at 
utfordringene helt i nord vil kreve justering av 
regelverkskrav for en del beredskapsfunksjoner 
og videre utvikling av infrastruktur og teknologi, 
men at ingen av utfordringene isolert sett anses 
uoverkommelige. For å møte alle typer utfordrin-
ger uavhengig av naturgitte og operasjonelle for-
hold, har myndighetene i samarbeid med partene 
i arbeidslivet og næringen utviklet et omfattende 
HMS-regelverk som stiller strenge krav til sikker-
het og styring. Regelverkets funksjonelle karakter 
innebærer at kravene til forsvarlighet blir stren-
gere når virksomheten foregår i sårbare og kre-
vende områder. Industristandarder som er utvik-
let av næringen bidrar til å utfylle regelverket. Et 
initiativ i regi av sikkerhetsmyndighetene vil se 
nærmere på de detaljerte praktiske og operasjo-
nelle utfordringer og forhold som må klargjøres i 
perioden frem mot konkret petroleumsaktivitet i 
området. Nærmere omtale er gitt i kapittel 7. I ini-
tiativet vil relevante sikkerhets- og risikofaktorer 
bli kartlagt. Arbeidet vil skje i samarbeid mellom 
myndigheter, partene i arbeidslivet og næringen.

d. Samfunnsmessige virkninger

Mange trekker frem de muligheter ny aktivitet i 
dette området kan gi i form av ringvirkninger for 
næringslivet og samfunnet generelt. Det fremhol-
des at åpning av området for petroleumsvirksomhet 
vil kunne gi betydelige verdiskapings- og sysselset-
tingseffekter både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Samtidig trekker enkelte frem at slike ringvirknin-
ger ikke kommer av seg selv, de er avhengige av 
utbyggingsløsninger- og lokaliseringsspørsmål og 
må tilrettelegges for.

De påpekte forhold underbygger de årsaker 
som ligger til grunn for at regjeringen ønsket å 
igangsette en åpningsprosess for Barentshavet 
sørøst. Hensynet til regionale ringvirkninger er 
fremhevet i petroleumsmeldingen. Særskilte vil-
kår til utredning og dokumentasjon, samt meka-
nismer for å skape muligheter, er gitt i departe-
mentets veileder for Plan for utbygging og drift 
(PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD). I feltspe-
sifikke konsekvensutredninger før utbygging og 
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anlegg av rørledning mv. gis en beskrivelse av 
virkninger for samfunnet og næringsmessige for-
hold av alternative utbyggingsløsninger og gjen-
nom driftsfasen. Videre gjøres analyser av lokalt 
og regionalt næringslivs kompetanse og kapasitet 
i forhold til behov for varer og tjenester i utbyg-
gings- og driftsfasen, herunder tiltak rettighets-
havergruppen vil ta initiativ til for å heve kompe-
tansen i næringslivet. Operatører for nye, selv-
stendige utbygginger skal senest to år etter at feltet
er satt i produksjon gjennomføre en analyse av regio-
nale og lokale ringvirkninger av utbyggingen.

Andre viktige forhold som trekkes frem av 
høringsinstanser er behovet for kompetanseopp-
bygging og utdanning, samt de muligheter petro-
leumsaktivitet i området vil gi sett i sammenheng 
med fremtidig aktivitet i Russland. Fra enkelte 
hold savnes en mer konkret vurdering av bruk av 
gass til industrielle formål.

Nordområdemeldingen (Meld. St. 7 (2011 –
 2012)) redegjør for regjeringens hovedmål og 
strategiske prioriteringer for utvikling av den 
nordlige landsdelen. Tilrettelegging for kompe-
tanseoppbygging og utdanningstilbud i nord, her-
under resultater oppnådd så langt og videre priori-
teringer, er del av denne meldingen. Forholdet til 
Russland i dette området er viktig. Virksomhet på 
russisk side kan gi økte muligheter på norsk side 
og vice versa, og ulike strategier og samarbeids-
former kan tenkes i fremtiden. Dette er imidlertid 
ikke ansett å ha avgjørende betydning i forhold til 
åpningsspørsmålet på norsk side, hvor det aktu-
elle norske området vurderes isolert. Det strate-
giske samarbeidet med Russland er imidlertid en 
viktig del av regjeringens nordområdestrategi.

Regjeringens politikk knyttet til industriell 
bruk av gass i Norge er gitt i petroleumsmeldin-
gen (Meld. St. 28 (2010 – 2011)). Eventuelle slike 
prosjekter må være markedsbaserte og drevet 
frem av kommersielle interesser. Muligheter for 
industriell bruk av gass fra Barentshavet er omtalt 
i en egen fagutredning som del av arbeidet med 
konsekvensutredningen.

e. Konsekvenser av regulære utslipp til sjø

Det er kommentert at det for eventuell petrole-
umsvirksomhet i dette området må stilles krav til 
null fysisk utslipp, slik det tidligere var for aktivi-
tet i Barentshavet sør forut for siste oppdatering 
av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. 
Hovedbegrunnelsen for dette synspunktet er 
knyttet til mangelfull kunnskap om langtidsvirk-
ninger av utslipp av produsert vann generelt og i 
kalde områder spesielt.

Det påpekte forhold er, slik departementet 
vurderer dette, et generelt forskningsbehov som 
ikke er avgrenset til åpningsområdet. Når det gjel-
der virkninger av regulære utslipp til sjø fra 
boring og produksjon, finnes et godt kunnskaps-
grunnlag basert på forskning og miljøovervåking 
på sokkelen gjennom flere tiår. Dette kunnskaps-
grunnlaget er lagt til grunn for de analyser som er 
gjennomført for scenarioene for petroleumsvirk-
somhet i åpningsområdet, og resultatene angir 
generelt marginale, lokale negative konsekvenser. 
Samtidig fremheves behovet for videre forskning.

Departementet mener at en, basert på dagens 
kunnskap og de analyser som er gjort, kan ha et 
utslippsregime i åpningsområdet forankret i de 
samme prinsipper som for resten av sokkelen. 
Dette innebærer at de generelt strenge kravene til 
utslipp videreføres til åpningsområdet. Lokale mil-
jøundersøkelser og videre forskning på mulige 
virkninger av utslipp vil gi en bedre kunnskaps-
base, som igjen vil legges til grunn ved oppstilling 
av vilkår for konkrete planer om petroleumsvirk-
somhet i området. Vurderinger av effekter av 
utslipp til sjø og avbøtende tiltak for å begrense 
slike utslipp, er del av vurderingen i PUD/PAD.

Flere instanser påpeker at petroleumsvirksom-
het i Barentshavet sørøst vil bidra til økte norske 
klimagassutslipp. Departementet viser til konse-
kvensutredningen der det fremgår at utslipp til 
luft fra petroleumsvirksomhet i åpningsområdet 
vil medføre marginale bidrag til totalbelastningen. 
Det vises videre til at regjeringens overordnede 
mål i klimapolitikken er å bidra til å begrense den 
menneskeskapte temperaturstigningen til maksi-
malt to grader i forhold til førindustrielt nivå. 
Regulering av utslipp av CO2 fra petroleumssekto-
ren er en integrert del av gjeldende klimapolitikk, 
jf. Meld. St. 21 (2011 – 2012).

f. Fiskeriaktivitet i området

Det påpekes at det i enkelte år kan være et betyde-
lig rekefiske innen åpningsområdet, men at 
omfanget av fisket varierer av flere årsaker. 
Videre kommenteres at det kan være et betydelig 
og kortvarig loddefiske i området i januar.

Høringskommentarene om type og intensitet 
av fiske tas til etterretning og oppdatert informa-
sjon om fiske vil legges til grunn i vurderingen av 
eventuell konkret petroleumsvirksomhet i områ-
det. De beskrivelsene som er gitt i Fiskeridirekto-
ratets grunnlagsrapport anses som dekkende for 
dagens situasjon og i forhold til åpningsspørsmå-
let.
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Det uttrykkes videre skepsis til seismikkinn-
samling generelt, samt at det uttrykkes uenighet 
med de vurderinger som er gjort i forhold til 
mulige negative virkninger på fiskeriene.

Det er gjennom de senere år tatt nye grep for å 
redusere potensialet for arealkonflikt mellom seis-
mikkaktivitet og fiskeriene, og seismikkveilede-
ren som er under utarbeiding vil være et nyttig 
hjelpemiddel i denne sammenheng. Problemstil-
linger knyttet til seismikk og fiskeri er ikke spesi-
ell for åpningsområdet, og er normalt mest uttalt 
for enkelte sesongfiskerier. God planlegging i 
dette området, hvor det i mindre grad foregår 
rene avgrensede sesongfiskerier, bør derfor hin-
dre at problemstillingen blir særlig uttalt her. Et 
godt videre samarbeid mellom fiskerimyndighet-
ene samt de involverte næringer om disse pro-
blemstillingene, forventes videre å legge til rette 
for god sameksistens mellom fiskeri- og petro-
leumsnæringen i åpningsområdet.

g. Konsekvenser av akuttutslipp av olje og miljørisiko

Flere kommenterer at forutsetningene for de 
utslippsscenarioene som er lagt til grunn i stor 
grad påvirker resultatene; høyere rater eller andre 
oljetyper kunne gitt større konsekvenspotensial.

Det kommenteres videre at det er kunnskaps-
mangler omkring arktiske økosystemer og hvor-
dan disse berøres av blant annet klimapåvirkning. 
Økosystemet kan derfor være ekstra sårbart for 
en ytterligere stressfaktor som oljepåvirkning.

Det påpekes også at konsekvenspotensialet 
synes generelt størst i forhold til sjøfugl, samt for 
utslippspunktene henholdsvis nærmest kysten og 
nærmest iskanten. Enkelte trekker også frem en 
del enkeltresultater og diskuterer disse.

Departementet fremholder at grunnlaget for å 
etablere utslippsscenarioene er geologisk kunn-
skap om området. Samtidig er det gjennomført en 
rekke modelleringer med ulike rater og varig-
heter, nettopp for å gi et bredt utvalgsrom av 
resultater. Det er lagt til grunn antatt verste type 
hendelse, oljeutblåsning (til tross for forventet 
gassprovins), og det er analysert for både kort-
varige og langvarige hendelser, og dette gir et 
stort spenn i konsekvenspotensial. Sannsynlig-
heten for slike hendelser er lav og miljørisikoen er 
derfor generelt lav.

Vedrørende kunnskapsbehov knyttet til effek-
ter av oljepåvirkning i tillegg til andre stressfakto-
rer på et økosystem, henvises det til vurderingen 
av kunnskapsgrunnlaget over. Dette vurderes 
som et generelt tema med videre forskningsbehov 
som ikke alene er viktig for åpningsområdet.

Sannsynligheten for en utblåsning er generelt 
lav, men dersom det skjer en utblåsning kan alvor-
lige miljøkonsekvenser inntreffe. Sjøfugl er spesi-
elt utsatt for oljeutslipp og gitt at et akuttutslipp 
inntreffer kan flere arter sjøfugl bli negativt påvir-
ket. Det vil være mulig å redusere konsekvenspo-
tensialet for sjøfugl gjennom restriksjoner på lete-
boring når sjøfugl er spesielt sårbar, jf. omtalen i 
punkt h.

h. Rammer for petroleumsvirksomhet

Finnmarkskysten, inkludert kysten av Varanger-
halvøya, karakteriseres av flere som spesielt viktig 
for sjøfugl, både under trekk, overvintring og i 
hekkeperioden – hvor Hornøya nevnes spesielt. 
Av denne grunn fraråder enkelte åpning av de 
mest kystnære delene av åpningsområdet.

Muligheten for is i nord, eller for at olje fra et 
stort akutt utslipp kan nå iskanten, fremholdes 
videre som argument mot å åpne områdene lengst 
i nord.

Det påpekes også at leteboring og annen risiko-
fylt aktivitet må styres til perioder hvor risikoen 
for skade på miljøet er lavest.

De rammene for petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet sørøst som anbefales i denne meld-
ingen, inkludert boretidsbegrensninger, vil gi et 
godt grunnlag for å kunne styre spesielt risiko-
fylte aktiviteter unna de mest sårbare områdene 
og periodene. Nærmere omtale av rammer for 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst er 
gitt i kapittel 7.

i. Beredskap mot akutt forurensning

Klima- og forurensningsdirektoratet, som er ansvar-
lig for å sette krav til petroleumsvirksomhetens 
oljevernberedskap, påpeker at noe styrking av 
beredskapen i åpningsområdet vil være nødven-
dig, men at det under denne forutsetning forven-
tes at beredskap i området kan baseres på den 
beredskap en har på sokkelen i dag.

Fra andre hold trekkes utfordringer i forhold 
til beredskap frem, særlig i nord i tilfelle olje kan 
nå iskanten.

Departementet viser i denne forbindelse til de 
analysene som er gjort, hvor dagens beredskaps-
løsninger er lagt til grunn, og hvor det vises at det 
i dette området kan oppnås god effektivitet i 
beredskapen. Erfaringstall fra Kystverket tilsier 
imidlertid en lavere oppsamlingseffekt enn det 
som fremkommer i analysene.

Med den isutbredelse som er dokumentert de 
senere år, samt de virkemidler for tidsmessig styr-
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ing av aktiviteten som finnes, er beredskapstiltak i 
isfylte farvann en problemstilling av primær rele-
vans for en eventuell fremtidig driftsfase.

Beredskapstiltak mot olje i is inngår i dag ikke 
i industriens beredskap mot akutt forurensning på 
sokkelen, da lite virksomhet har pågått på de 
deler av norsk kontinentalsokkel hvor dette er 
relevant. Temaet ble drøftet også ved åpning av 
Barentshavet sør for letevirksomhet (St.meld. nr. 
40 (1988 – 1989)), og det ble klargjort at åpnings-
området er isfritt i sommermånedene selv i år 
med stor isutbredelse. Beredskapsstrategier for 
olje i isfylte farvann finnes internasjonalt, hvor 
særlig brenning av olje er en anerkjent metode. 
Industriprosjekter og forskning innen olje-i-is 
pågår både internasjonalt og i Norge, og kunnska-
pen på området er økende.

Departementet vurderer det som viktig å foku-
sere videre på de beredskapsmessige utfordring-
ene som gjelder for dette området, hvor både til-
passede strategier for strandberedskap og olje-i-is 
vil være viktige fokusområder. Som en oppfølging 
av petroleumsmeldingen (Meld. St. 28 (2010 –
 2011)) har Olje- og energidepartementet tatt initi-
ativ til etablering av et forsknings- og kompetanse-
senter for petroleumsvirksomhet i nordområdene 

og Arktis. Et av de sentrale temaene her er bered-
skap mot akutt forurensning. Departementet 
anser derfor mulighetene som gode for styrkede 
beredskapsløsninger mot akutt forurensning i 
havområdene i nord i tiden frem mot en periode 
hvor petroleumsproduksjon kan tenkes realisert.

Flere høringsparter trekker også inn nyvinnin-
ger innen teknologi etter Macondo-ulykken i 
Mexicogulfen, og etterspør hvorfor disse ikke er 
lagt til grunn i arbeidet. Nevnte løsninger omfat-
ter blant annet utvikling av en «capping & contain-
ment» løsning, som er spesielt utviklet for å stanse 
utslipp fra langvarige oljeutblåsninger. I tillegg ble 
det der gjort omfattende bruk av dispergerings-
midler under vann, tilsatt rett i utslippsstrømmen. 
Departementet vurderte tidlig i prosessen om 
disse løsningene skulle legges til grunn for utred-
ningsarbeidet, men valgte som en konservativ til-
nærming ikke å basere utredningene på denne 
typen løsninger. Departementet ser at denne tek-
nologien kan ha positive virkninger i forhold til 
miljørisiko, og kan bidra til lavere sannsynlighet 
for lengre oljeutblåsninger. Slike løsninger vil være
en naturlig del av fremtidige beredskapsstrategier 
og -planer.
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Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til 
rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et 
langsiktig perspektiv. For å nå målet om langsiktig 
forvaltning og verdiskaping fra petroleumsressur-
sene, må aktivitetsnivået opprettholdes på et jevnt 
nivå. Oppdaterte anslag tilsier at produksjonen fra 
norsk sokkel vil flate ut de neste årene. Men 
norsk sokkel er over toppen og produksjonen vil 
falle markant utover 2020-tallet om det ikke gjøres 
nye og betydelige funn.

Det er ikke åpnet nye områder for petroleums-
virksomhet siden 1994. Selv om det er gjort store 
funn i godt utforskede områder de siste årene, er 
dette unntak snarere enn regelen. Erfaringen fra 
norsk sokkel er at store funn gjøres forholdsvis 
kort tid etter at det er åpnet nye områder. Dette 
har sammenheng med at nøkkelområder med 
potensielt store funn gjerne blir tildelt raskt etter 
at et nytt område er åpnet.

De helhetlige rammene for petroleumsvirk-
somheten blir fastlagt i forvaltningsplanene for 
hvert enkelt havområde. I forvaltningsplanen for 
Barentshavet – Lofoten (Meld. St. 10 (2010–
2011)) varslet regjeringen at den ville igangsette 
en konsekvensutredning etter petroleumsloven 
med sikte på tildeling av utvinningstillatelser i 
Barentshavet sørøst. Forutsatt at konsekvensut-
redningen ga grunnlag for det, ville regjeringen 
legge frem en stortingsmelding som anbefaler 
åpning av disse områdene for petroleumsvirksom-
het.

Nye funn i områder som allerede er åpnet for 
petroleumsvirksomhet vil ikke være tilstrekkelig 
for å opprettholde lønnsom aktivitet over tid. 
Åpning av nye områder er nødvendig for å gjøre 
nye store funn og opprettholde en betydelig, lønn-
som petroleumsproduksjon i årene etter 2020. 
Derfor gjennomfører regjeringen åpningsproses-
sene i Barentshavet sørøst og for norske havområ-
der ved Jan Mayen.

En åpningsprosess består av to deler. Den ene 
delen er en kartlegging av potensialet for olje og 
gass i åpningsområdet. Den andre delen er en 
konsekvensutredning. Ressurskartleggingen og 
konsekvensutredningen samt innkomne hørings-
uttalelser til denne, danner grunnlaget for å ta stil-

ling til åpning av nye områder for petroleumsvirk-
somhet.

Oljedirektoratet har gjennomført geologiske 
undersøkelser i Barentshavet sørøst. Direktoratet 
konkluderer med at det er et betydelig potensial 
for olje og gass i området. De forventede utvinn-
bare ressurser for Barentshavet sørøst er bereg-
net til 300 mill. Sm3 oljeekvivalenter. Dette tilsva-
rer om lag 30 pst. av de forventede uoppdagede 
ressursene i Barentshavet. Ressursestimatet er 
usikkert. Ressursmengden kan derfor være min-
dre, og større. Det faktiske ressursgrunnlaget kan 
kun påvises ved at området åpnes for petroleums-
virksomhet og at det bores letebrønner. Res-
surspotensialet og den tilhørende oppsiden gjør 
det interessant å åpne Barentshavet sørøst for 
petroleumsvirksomhet.

Russiske myndigheter tildelte i desember 
2011 oljeselskapet Rosneft tillatelser til å drive 
petroleumsaktivitet i størstedelen av russisk del 
av det tidligere omstridte området. Arealet omfat-
tes av tre tillatelser. Den sørligste av disse tillatel-
sene, og delvis også den midterste, grenser mot 
utredningsområdet. I tillatelsene ligger det 
arbeidsforpliktelser på omfattende innsamling av 
seismikk og boring av letebrønner.

Det er som en del av åpningsprosessen for 
Barentshavet sørøst utarbeidet en konsekvensut-
redning. Gjennom flere utredninger er det etablert 
et omfattende faktagrunnlag. Konsekvensutred-
ningen belyser ulike sider ved petroleumsvirksom-
het i Barentshavet sørøst. Utredningen omfatter 
næringsmessige, miljømessige og andre sam-
funnsmessige virkninger av petroleumsvirksom-
het, herunder mulig fare for forurensning og 
antatte konsekvenser av denne. I arbeidet med 
konsekvensutredningen er det lagt betydelig vekt 
på involvering av berørte parter. Konsekvens-
utredningen har vært på offentlig høring og det er 
mottatt uttalelser fra 50 interessenter.

Det er regjeringens vurdering at konsekvens-
utredningen og de innkomne høringsuttalelsene 
tilsier at det er forsvarlig å åpne Barentshavet sør-
øst for petroleumsvirksomhet med de rammene 
som fremkommer nedenfor.

7 Regjeringens vurderinger og tilrådning 
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Konsekvensutredningen viser at petroleums-
virksomhet kan skape betydelige verdier for sam-
funnet. Petroleumsvirksomhet vil videre bidra til 
verdiskaping og økt sysselsetting nasjonalt, regio-
nalt og lokalt. Hvis fremtidig konkret petroleums-
virksomhet på land kan få direkte betydning for 
samiske interesser, vil Sametinget og eventuelle 
andre samiske interesser bli konsultert. Petroleums-
virksomhet vil i liten grad ha negative miljøkonse-
kvenser ved ordinær drift.

Konsekvensutredningen og høringsuttalelser 
viser til at det er et aktivt fiske i åpningsområdet. 
Noen uttaler at innsamling av seismikk kan 
påvirke fiskeriene negativt. Gjennom gjeldende 
regelverk og god planlegging vil det være mulig å 
legge til rette for god sameksistens mellom fisk-
eri- og petroleumsnæringen i åpningsområdet.

De nordlige delene av Barentshavet sørøst lig-
ger langt fra relevant infrastruktur. Området kan 
være utfordrende i forhold til sterk vind, lave tem-
peraturer, fare for ising og mørke om vinteren. 
Slike forhold er kjent fra andre deler av norsk sok-
kel der det pågår petroleumsaktivitet og krever til-
pasninger i design samt planlegging og gjennom-
føring av operasjoner. I deler av området kan det 
forekomme havis i enkelte måneder enkelte år. 
Dette er utfordringer som kan imøtekommes 
gjennom de rammene som settes for virksomhe-
ten og løsninger som tilpasses den enkelte aktivi-
tet og lokalitet.

Konsekvensutredningen og flere høringsin-
stanser påpeker at disse naturgitte forholdene i 
Barentshavet sørøst er utfordrende. For å møte 
alle typer utfordringer uavhengig av naturgitte og 
operasjonelle forhold, har myndighetene i samar-
beid med partene i arbeidslivet og næringen utvi-
klet et omfattende HMS-regelverk som stiller 
strenge krav til sikkerhet og styring. Regelverkets 
funksjonelle karakter innebærer at kravene til for-
svarlighet blir strengere når virksomheten fore-
går i områder som tilsier strenge krav. For å sikre 
forsvarlig petroleumsvirksomhet spesielt i nord-
lige deler av Barentshavet sørøst, er det viktig at 
relevante operasjonelle usikkerhets- og risikofak-
torer er godt forstått og ivaretatt før leteboring og 
utbygging skjer. Et arbeid for å identifisere og 
utrede operasjonelle usikkerhets- og risikofakto-
rer ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør-
øst må derfor gjennomføres. Sikkerhetsmyndig-
heten vil ta initiativ til et slikt arbeid og det forut-
settes et samarbeid der partene i arbeidslivet og 
næringen selv bidrar betydelig.

Konsekvensutredningen og flere høringsin-
stanser viser til at et større akuttutslipp av olje kan 
ha alvorlige miljøkonsekvenser. På grunnlag av 
erfaringer fra petroleumsvirksomhet i andre 
områder på norsk sokkel, vurderes sannsynlighe-
ten for et slikt utslipp som lav. Hvis et akuttutslipp 
først skjer kan det få alvorlige konsekvenser for 
miljøet. Utredningen og høringsinstanser påpeker 
at konsekvenspotensialet av et akuttutslipp av olje 
kystnært er betydelig for sjøfugl. For å redusere 
risikoen ved et eventuelt akuttutslipp av olje kyst-
nært legger regjeringen fortsatt til grunn de 
begrensninger på kystnær aktivitet som er fastlagt 
i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barents-
havet – Lofoten. I nordlige deler av Barentshavet 
sørøst er det et betydelig konsekvenspotensial for 
miljøverdiene ved iskanten ved et akuttutslipp av 
olje. Oljedirektoratets vurdering av potensialet for 
olje og gass i åpningsområdet konkluderer med at 
det i den nordlige delen av åpningsområdet er for-
ventet gass. Konsekvensutredningen viser at et 
akuttutslipp av gass vil ha begrensede negative 
påvirkninger på miljøet. Likevel vil regjeringen 
etablere tidsbegrensninger for leteboring ved 
iskanten for å redusere risikoen ved et eventuelt 
akuttutslipp av olje. 

Konsekvensutredningen og høringsinstanser 
viser til at dagens oljeverntiltak for olje i is er man-
gelfulle. Dette har i liten grad vært en relevant 
problemstilling for petroleumsvirksomhet på 
norsk sokkel. I blant annet USA, Canada og Russ-
land pågår det petroleumsvirksomhet i og nær 
islagte farvann. Det finnes beredskapsstrategier 
for olje i is internasjonalt, hvor særlig brenning av 
olje er en metode som har vært utprøvd. Det fore-
går en rekke industriprosjekter og forskning på 
oljeverntiltak i isfylte farvann både internasjonalt 
og i Norge, og kunnskapen på området er økende. 
Videre har regjeringen besluttet å opprette et forsk-
nings- og kompetansesenter for petroleumsvirk-
somheten i nordområdene og Arktis. Forhold som 
økt forståelse av effekter av oljeutslipp, metodikk 
og teknologi for håndtering av oljeutslipp samt 
teknologi for overvåkning og monitorering av ope-
rasjoner og potensielle lekkasjer, er vektlagt i 
utlysningen av senteret. Videre vil pågående tek-
nologiutviklingsprogrammer trolig føre til nye løs-
ninger som kan være på plass før det er snakk om 
å etablere helårig petroleumsvirksomhet i nord-
lige deler av Barentshavet sørøst.
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Regjeringen vil:

1. Åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirk-
somhet.

2. I kystsonen nærmere enn 65 km fra grunnlin-
jen vil det ikke være tillatt med leteboring i olje-
førende lag i perioden 1. mars – 31. august.

3. I områder nærmere enn 50 km fra iskanten vil 
det ikke være tillatt med leteboring i olje-
førende lag i perioden 15. desember – 15. juni.

4. I tråd med punktene ovenfor gjelder følgende 
for Barentshavet sørøst i 23. konsesjonsrunde:
a. Når selskapene bes om å nominere areal 

inkluderes ikke arealet i et belte på 35 km 
fra grunnlinjen.

b. Ved utlysning gjelder følgende rammer:
– I området mellom 35 km og 65 km fra 

grunnlinjen i åpningsområdet vil det 
ikke være tillatt med leteboring i oljefø-
rende lag i perioden 1. mars – 31. august.

– I områder nærmere enn 50 km fra den 
faktiske/observerte iskanten vil det 
ikke være tillatt med leteboring i olje-
førende lag i perioden 15. desember – 
15. juni.

Dette legger ikke føringer på definisjonen av 
iskanten og polarfronten i neste forvaltningsplan.
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Forventede utvinnbare ressurser for Barentsha-
vet sørøst er beregnet til 300 mill. Sm3 o.e., med 
en nedside på 55 mill. Sm3 o.e. (P95) og en opp-
side på 565 mill. Sm3 o.e. (P05). De forventede 
utvinnbare ressursene fordeler seg på henholds-
vis 50 mill. Sm3 væske og 250 mrd. Sm3 gass. 
Administrative konsekvenser knyttet til åpning av 
Barentshavet sør dekkes innenfor gjeldende bud-
sjettrammer.

Olje- og energidepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 
26. april 2013 om Nye muligheter for Nord-Norge 
– åpning av Barentshavet sørøst for petroleums-
virksomhet blir sendt Stortinget.

8 Økonomiske og administrative konsekvenser 
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(2012–2013)
Melding til Stortinget

Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012–2013) 
Nye muligheter for Nord-Norge – 

åpning av Barentshavet sørøst 
for petroleumsvirksomhet

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 7. juni 2013, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Bakgrunn

Regjeringen la 26. april 2013 frem Meld. St. 36 
(2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – 
åpning av Barentshavet sørøst for petroleums-
virksomhet. Stortingsmeldingen er til behandling 
i Stortinget.

Innholdet i Meld. St. 36 (2012–2013) ligger 
fast. Det skjedde imidlertid en feil i trykkeproses-
sen. For å rette opp denne feilen fremmer regje-
ringen denne tilleggsmeldingen.

2 Endring i Meld. St. 36 (2012–2013)

Det vises til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye mulig-
heter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet 
sørøst for petroleumsvirksomhet.

Som følge av en feil i trykkeprosessen er det 
behov for å rette opp teksten på side 38 i Meld. St. 
36 (2012–2013). Teksten på side 38 skal lyde:

”Regjeringen vil:
1. Åpne Barentshavet sørøst for petroleums-

virksomhet.

2. Fastlegge de helhetlige rammene for petro-
leumsvirksomhet i forvaltningsplanene for 
hvert havområde. Ved oppdatering av for-
valtningsplanen for Barentshavet, behand-
les Barentshavet sør og Barentshavet sør-
øst som ett område. For Barentshavet sør-
øst legges det til grunn de samme ram-
mene for petroleumsvirksomhet som for de 
allerede åpnede områdene i Barentshavet 
sør. I områdene ved iskanten og polarfron-
ten skal det ikke igangsettes petroleums-
virksomhet nå. Spørsmålet om petroleums-
virksomhet ved iskanten og polarfronten vil 
bli vurdert på nytt i forbindelse med neste 
oppdatering av forvaltningsplanen for 
Barentshavet. Dette er ikke til hinder for at 
det kan drives petroleumsvirksomhet i hele 
Barentshavet sørøst.

3. Igangsette et arbeid med sikte på å identifi-
sere og utrede operasjonelle usikkerhets- 
og risikofaktorer ved petroleumsvirksom-
het i Barentshavet sørøst.

4. I tråd med punktene ovenfor gjelder føl-
gende for Barentshavet sørøst i 23. konse-
sjonsrunde:

_._ 
DET KONGELIGE 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT 

Meld. St. 41 
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Innst. 495 S
(2012–2013)

Innstilling til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen

Meld. St. 36 (2012–2013) og Meld. St. 41 (2012–2013) 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om nye
muligheter for Nord-Norge – åpning av Barents-
havet sørøst for petroleumsvirksomhet og til-
leggsmelding til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye
muligheter for Nord-Norge – åpning av Barents-
havet sørøst for petroleumsvirksomhet

Til Stortinget 

Sammendrag
Regjeringen foreslår i Meld. St. 36 (2012–2013)

å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksom-
het. Samtidig foreslås rammene for petroleumsvirk-
somheten i Barentshavet sørøst konkretisert og sup-
plert på bakgrunn av den kunnskapen som har frem-
kommet og de vurderinger som er gjort i forbindelse
med åpningsprosessen.

Departementet viser til at regjeringen 26. april
2013 la frem Meld. St. 36 (2012–2013) Nye mulig-
heter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sør-
øst for petroleumsvirksomhet. Stortingsmeldingen er
til behandling i Stortinget.

Departementet viser til at innholdet i Meld. St. 36
(2012–2013) ligger fast, men at det skjedde en feil i
trykkeprosessen. For å rette opp denne feilen frem-
mer regjeringen en tilleggsmelding, Meld. St. 41
(2012–2013).

Petroleumsvirksomheten er Norges største næ-
ring, målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksport-
verdi. Produksjonen av olje og gass er vesentlig lavere
enn i toppårene, og regjeringen ønsker at næringen
skal gi positive bidrag til det norske samfunnet i ge-
nerasjoner fremover.

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til
rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et lang-

siktig perspektiv. Dette ble presentert i regjeringens
melding til Stortinget, Meld. St. 28 (2010–2011) En
næring for framtida – om petroleumsvirksomheten.
For å nå målet om langsiktig forvaltning og verdiska-
ping fra petroleumsressursene, må aktivitetsnivået
opprettholdes på et jevnt nivå. Et viktig element for å
sikre fremtidig verdiskaping og aktivitet og lønnsom
produksjon, er tilgang til nye letearealer.

Det er ikke åpnet nye områder for petroleums-
virksomhet siden 1994. Selv om det er gjort store
funn i godt utforskede områder de siste årene, er dette
unntak snarere enn regelen. Erfaringen fra norsk sok-
kel er at store funn gjøres forholdsvis kort tid etter at
det er åpnet nye områder. Dette har sammenheng
med at nøkkelområder med potensielt store funn
gjerne blir tildelt raskt etter at et nytt område er åp-
net.

I 2011besluttet regjeringen , med Stortingets til-
slutning, å igangsette en konsekvensutredning etter
petroleumsloven med sikte på tildeling av utvin-
ningstillatelser og datainnsamling i det tidligere om-
stridte området vest for avgrensningslinjen i Barents-
havet sør (Barentshavet sørøst). Dette skjedde da
overenskomsten med Russland om maritim avgrens-
ning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet trådte
i kraft. Før et område kan åpnes for petroleumsakti-
vitet må det gjennomføres en åpningsprosess, med
formål å utrede det faglige grunnlaget slik at Stortin-
get kan fatte beslutning om åpning av et område for
petroleumsvirksomhet.

Det vises til at nye funn i områder som allerede
er åpnet for petroleumsvirksomhet ikke vil være til-
strekkelig for å opprettholde lønnsom aktivitet over
tid. Åpning av nye områder er nødvendig for å gjøre
nye store funn og opprettholde en betydelig, lønnsom
petroleumsproduksjon i årene etter 2020. Derfor
gjennomfører regjeringen åpningsprosessene i Ba-
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rentshavet sørøst og for norske havområder ved Jan
Mayen.

Departementet viser til at miljøtilstanden i Ba-
rentshavet i hovedsak er god. Med hensyn til generell
beskrivelse av miljøforhold, påvirkning fra mennes-
kelige aktiviteter osv., er hele det tidligere omstridte
området, inklusive Barentshavet sørøst, omfattet av
forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten. 

Det vises videre til at formålet med forvaltnings-
planen skal være å legge til rette for verdiskaping
gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosys-
temtjenester i Barentshavet og havområdene utenfor
Lofoten, og samtidig opprettholde økosystemenes
struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.
Forvaltningsplanen skal være et verktøy både for å
tilrettelegge for verdiskaping og for å opprettholde
miljøverdiene i havområdet. De helhetlige rammene
for petroleumsvirksomheten blir fastlagt i forvalt-
ningsplanene for hvert enkelt havområde. For Ba-
rentshavet–Lofoten er disse beskrevet i Meld. St. 10
(2010–2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for
det marine miljø i Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten.

Forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten
setter rammer for petroleumsvirksomhet i kystsonen
og i områdene ved iskanten og polarfronten, og som
også gjelder åpningsområdet i Barentshavet sørøst:  

– I kystsonen vil det ikke bli igangsatt petroleums-
virksomhet i et belte på 35 km fra grunnlinjen i
denne stortingsperioden.

– I området mellom 35 og 65 km fra grunnlinjen,
vil det ikke være tillatt med leteboring i oljefø-
rende lag i perioden 1. mars–31. august. 

– I områdene ved iskanten og polarfronten skal det
ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne
stortingsperioden. 

Åpning av Barentshavet sørøst
Uåpnede deler av norsk kontinentalsokkel i Ba-

rentshavet sørøst omfatter et område på ca. 44 000
km2, strekker seg nordover til 74° 30' N og grenser
mot russisk kontinentalsokkel i øst. I vest grenser åp-
ningsområdet mot arealer i Barentshavet sør som er
åpnet for petroleumsvirksomhet.

Havområdene som omfattes av åpningsområdet
har mange likhetstrekk med tilgrensende områder i
Barentshavet sør som allerede er åpnet for petrole-
umsvirksomhet. Åpningsområdet er dominert av at-
lantisk vann og økosystemene er sammenlignbare
med de lengre vest. I åpningsområdet finnes betyde-
lige fiskeressurser, inkludert oppvekst- og beiteom-
råder for fisk.

Oljedirektoratet har gjennomført geologisk kart-
legging av åpningsområdet. Direktoratet konkluderer
med at det er et betydelig potensial for olje og gass i

området. De forventede utvinnbare ressursene i Ba-
rentshavet sørøst er beregnet til 300 mill. Sm3 oljeek-
vivalenter (o.e.). Dette tilsvarer om lag 30 pst. av de
forventede uoppdagede ressursene i Barentshavet.
Ressursestimatet er usikkert. Ressursmengden kan
derfor være mindre, og større. Det faktiske ressurs-
grunnlaget kan kun påvises ved at området åpnes for
petroleumsvirksomhet og at det bores letebrønner.
Ressurspotensialet og den tilhørende oppsiden gjør
det interessant å åpne Barentshavet sørøst for petro-
leumsvirksomhet. De forventede utvinnbare ressur-
sene fordeler seg på henholdsvis 50 mill. Sm3 væske
og 250 mrd. Sm3 gass. For å fastslå ressurspotensialet
må det bores letebrønner.

Gjennom åpningsprosessen for Barentshavet sør-
øst er det etablert et oppdatert og styrket kunnskaps-
grunnlag. På dette grunnlaget mener regjeringen at
petroleumsvirksomhet i området kan foregå på en
forsvarlig måte, og regjeringen anbefaler derfor at
Barentshavet sørøst åpnes for petroleumsvirksomhet.

Det vises til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye mu-
ligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet
sørøst for petroleumsvirksomhet.

Som følge av en feil i trykkeprosessen er det be-
hov for å rette opp teksten på side 38 i Meld. St. 36
(2012–2013). Teksten på side 38 skal lyde: 

«Regjeringen vil:
1. Åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirk-

somhet.
2. Fastlegge de helhetlige rammene for petroleums-

virksomhet i forvaltningsplanene for hvert hav-
område. Ved oppdatering av forvaltningsplanen
for Barentshavet, behandles Barentshavet sør og
Barentshavet sørøst som ett område. For Barents-
havet sørøst legges det til grunn de samme ram-
mene for petroleumsvirksomhet som for de alle-
rede åpnede områdene i Barentshavet sør. I om-
rådene ved iskanten og polarfronten skal det ikke
igangsettes petroleumsvirksomhet nå. Spørsmå-
let om petroleumsvirksomhet ved iskanten og
polarfronten vil bli vurdert på nytt i forbindelse
med neste oppdatering av forvaltningsplanen for
Barentshavet. Dette er ikke til hinder for at det
kan drives petroleumsvirksomhet i hele Barents-
havet sørøst.

3. Igangsette et arbeid med sikte på å identifisere og
utrede operasjonelle usikkerhets- og risikofakto-
rer ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet
sørøst.

4. I tråd med punktene ovenfor gjelder følgende for
Barentshavet sørøst i 23. konsesjonsrunde:
a) Når selskapene bes om å nominere areal in-

kluderes ikke arealet i et belte på 35 km fra
grunnlinjen.

b) Ved utlysning gjelder følgende rammer:
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- I området mellom 35 km og 65 km fra
grunnlinjen i åpningsområdet vil det ikke
være tillatt med leteboring i oljeførende
lag i perioden 1. mars–31. august.

- I områder nærmere enn 50 km fra den
faktiske/observerte iskanten vil det ikke
være tillatt med leteboring i oljeførende
lag i perioden 15. desember–15. juni.» 

Det vises til at dette ikke legger føringer på defi-
nisjonen av iskanten og polarfronten i neste forvalt-
ningsplan.

Departementet viser til at det fremgår av Meld.
St. 36 (2012–2013) at de helhetlige rammene for pe-
troleumsvirksomhet blir fastlagt i forvaltningsplane-
ne for hvert enkelt havområde. Forvaltningsplanen
for Barentshavet–Lofoten setter rammer for petrol-
eumsvirksomhet i kystsonen og i områdene ved is-
kanten og polarfronten som også gjelder åpningsom-
rådet i Barentshavet sørøst.

Det fremgår videre av meldingen at regjeringen
foreslår å åpne Barentshavet sørøst for petroleums-
virksomhet. Samtidig foreslås rammene for petrol-
eumsvirksomhet i Barentshavet sørøst konkretisert
og supplert på bakgrunn av den kunnskapen som har
fremkommet og de vurderinger som er gjort i forbin-
delse med åpningsprosessen. Det uendrede punkt 4,
sammen med det nye punkt 2, oppsummerer regje-
ringens forslag til konkretisering og supplering av
rammene for petroleumsvirksomhet i området.

Det fremkommer av Meld. St. 36 (2012–2013) at
det for å sikre forsvarlig petroleumsvirksomhet, er
viktig at relevante operasjonelle usikkerhets- og risi-
kofaktorer er godt forstått og ivaretatt før leteboring
og utbygging skjer. Et arbeid for å identifisere og ut-
rede operasjonelle usikkerhets- og risikofaktorer ved
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst må der-
for gjennomføres. At et slikt arbeid skal igangsettes
stadfestes i det nye punkt 3. 

Konsekvensutredning
Det er som en del av åpningsprosessen utarbeidet

en konsekvensutredning som belyser ulike sider ved
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Utred-
ningen omfatter næringsmessige, miljømessige og
andre samfunnsmessige virkninger av petroleums-
virksomhet, herunder mulig fare for forurensning og
antatte konsekvenser av denne. I arbeidet med kon-
sekvensutredningen er det lagt betydelig vekt på in-
volvering av berørte parter. Konsekvensutredningen
har vært på offentlig høring og det er mottatt uttalel-
ser fra 50 interessenter.

Det er regjeringens vurdering at konsekvensut-
redningen og de innkomne høringsuttalelsene tilsier
at det er forsvarlig å åpne Barentshavet sørøst for

petroleumsvirksomhet med de rammene som frem-
kommer i meldingen.

Det vises til at hvis fremtidig konkret petrol-
eumsvirksomhet på land kan få direkte betydning for
samiske interesser, vil Sametinget og eventuelle an-
dre samiske interesser bli konsultert. Petroleums-
virksomhet vil i liten grad ha negative miljøkonse-
kvenser ved ordinær drift.

De nordlige delene av Barentshavet sørøst ligger
langt fra relevant infrastruktur. Området kan være ut-
fordrende når det gjelder sterk vind, lave temperatu-
rer, fare for ising og mørke om vinteren. Slike for-
hold er kjent fra andre deler av norsk sokkel der det
pågår petroleumsaktivitet. I deler av området kan det
forekomme havis i enkelte måneder enkelte år. Dette
er i følge departementet utfordringer som kan imøte-
kommes gjennom de rammene som settes for virk-
somheten og løsninger som tilpasses den enkelte ak-
tivitet og lokalitet.

Konsekvensutredningen og flere høringsinstan-
ser påpeker at de naturgitte forholdene i Barentshavet
sørøst er utfordrende. For å møte alle typer utfordrin-
ger uavhengig av naturgitte og operasjonelle forhold,
har myndighetene i samarbeid med partene i arbeids-
livet og næringen utviklet et omfattende HMS-regel-
verk som stiller strenge krav til sikkerhet og styring,
og kravene til forsvarlighet vil bli strengere når virk-
somheten foregår i områder som tilsier strenge krav.
Et arbeid for å identifisere og utrede operasjonelle
usikkerhets- og risikofaktorer ved petroleumsvirk-
somhet i Barentshavet sørøst må derfor gjennomfø-
res før leteboring og utbygging kan skje. 

Konsekvensutredningen og flere høringsinstan-
ser viser til at et større akuttutslipp av olje kan ha al-
vorlige miljøkonsekvenser. På grunnlag av erfaringer
fra petroleumsvirksomhet i andre områder på norsk
sokkel, vurderes sannsynligheten for et slikt utslipp
som lav. Hvis et akuttutslipp først skjer kan det få al-
vorlige konsekvenser for miljøet. 

Departementet viser til at konsekvenspotensialet
av et akuttutslipp av olje kystnært er betydelig for
sjøfugl. For å redusere risikoen ved et eventuelt
akuttutslipp av olje kystnært, legger regjeringen fort-
satt til grunn de begrensninger på kystnær aktivitet
som er fastlagt i den oppdaterte forvaltningsplanen
for Barentshavet–Lofoten. I nordlige deler av Barents-
havet sørøst er det et betydelig konsekvenspotensial
for miljøverdiene ved iskanten ved et akuttutslipp av
olje. Oljedirektoratets vurdering av potensialet for
olje og gass i åpningsområdet konkluderer med at det
i den nordlige delen av åpningsområdet er forventet
gass. Konsekvensutredningen viser at et akuttutslipp
av gass vil ha begrensede negative påvirkninger på
miljøet. Likevel vil regjeringen etablere tidsbegrens-
ninger for leteboring ved iskanten for å redusere risi-
koen ved et eventuelt akuttutslipp av olje. 
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Konsekvensutredningen og høringsinstanser vi-
ser til at dagens oljeverntiltak for olje i is er mangel-
fulle. Dette har i liten grad vært en relevant problem-
stilling for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.
Departementet viser til at det finnes beredskapsstra-
tegier for olje i is internasjonalt, hvor særlig brenning
av olje er en metode som har vært utprøvd. Det fore-
går en rekke industriprosjekter og forskning på olje-
verntiltak i isfylte farvann både internasjonalt og i
Norge, og kunnskapen på området er økende. 

Det vises til at regjeringen har besluttet å opprette
et forsknings- og kompetansesenter for petroleums-
virksomheten i nordområdene og Arktis. Forhold
som økt forståelse av effekter av oljeutslipp, meto-
dikk og teknologi for håndtering av oljeutslipp, samt
teknologi for overvåkning og monitorering av opera-
sjoner og potensielle lekkasjer, er vektlagt i utlysnin-
gen av senteret. Videre vil pågående teknologiutvi-
klingsprogrammer trolig føre til nye løsninger som
kan være på plass før det er snakk om å etablere hel-
årig petroleumsvirksomhet i nordlige deler av Ba-
rentshavet sørøst. 

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  B e n d i k s  H .  A r n e s e n ,  I r e n e
J o h a n s e n ,  T o r s t e i n  R u d i h a g e n ,  T o r -
A r n e  S t r ø m  o g  E i r i n  S u n d ,  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t ,  P e r - W i l l y  A m u n d s e n ,
O s k a r  J .  G r i m s t a d  o g  H e n n i n g  S k u m s -
v o l l ,  f r a  H ø y r e ,  N i k o l a i  A s t r u p ,  B j ø r n
L ø d e m e l  o g  S i r i  A .  M e l i n g ,  f r a  S o s i a -
l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  L a r s  E g e l a n d ,  f r a
S e n t e r p a r t i e t ,  l e d e r e n  E r l i n g  S a n d e ,  o g
f r a  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  K j e l l  I n g o l f
R o p s t a d , viser til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye
muligheter for Nord Norge – åpning av Barentshavet
sørøst for petroleumsvirksomhet. Forrige gang Stor-
tinget åpnet et nytt område for petroleumsvirksomhet
var i 1994.

Areal på norsk sokkel har blitt åpnet i tre store
runder; i 1965, 1988 og 1994. Derfor er det spesielt
gledelig at regjeringen nå fremmer forslag om åpning
av Barentshavet sørøst. K o m i t e e n  viser til at dette
er en oppfølging av Stortingets vedtak i behandlin-
gen av Meld. St. 10 (2010–2011) Oppdatering av for-
valtningsplanen for det marine miljø i Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten. I forvaltningspla-
nen skrev regjeringen: 

«Når overenskomsten med Russland om maritim
avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polha-
vet er ratifisert i begge land, vil regjeringen igangset-
te en konsekvensutredning etter petroleumsloven
med sikte på tildeling av utvinningstillatelser i det
tidligere omstridte området vest for avgrensningslin-

jen i Barentshavet syd (sør for 74°30’ N). Forutsatt at
konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil re-
gjeringen legge frem en stortingsmelding som anbe-
faler åpning av disse områdene for petroleumsvirk-
somhet.»  

K o m i t e e n  viser til at Norge og Russland den
15. september 2010 ble enige om avgrensing og sam-
arbeid i Barentshavet. Forhandlingene som ledet dit
tok over 40 år. Avtalen løste det viktigste uavklarte
spørsmålet mellom Norge og Russland i etterkrigsti-
den. I forbindelse med ratifiseringen av avtalen ut-
trykte Stortingets utenrikskomite følgende i sin inn-
stilling til Stortinget: 

«Komiteen viser også til at avtalen kan gi anled-
ning til å åpne for petroleumsaktiviteter på begge si-
der av grensen i avtaleområdet. Siden 1980-tallet har
det vært enighet mellom norske og russiske myndig-
heter om at det ikke skulle letes etter eller utvinnes
petroleum i det omstridte området. Selv om eventu-
elle petroleumsressurser som måtte befinne seg i om-
rådet ikke har vært et tema under de norsk-russiske
forhandlingene, legger komiteen vekt på at avtalen
inneholder detaljerte regler og prosedyrer for å sikre
en effektiv og ansvarlig forvaltning av petroleums-
ressurser i tilfeller der en enkelt olje- eller gassfore-
komst skulle vise seg å strekke seg utover avgren-
singslinjen – via såkalte unitiseringsbestemmelser.
Disse bestemmelsene er utformet etter mønster av til-
svarende bestemmelser i andre avtaler. Komiteen vi-
ser til at det i avtalen eksplisitt fremkommer at ingen
av partene kan starte utnyttelse av et grenseoverskri-
dende petroleumsfelt uten etter avtale med den annen
part. I avtalens fortale understrekes betydningen av
en effektiv og ansvarlig forvaltning av petroleums-
ressursene, og som følge av avtalen vil regionen etter
komiteens oppfatning kunne få adskillig større opp-
merksomhet som et potensielt rikt petroleumsområ-
de. Komiteen forventer at internasjonal olje- og gass-
industri i tillegg til leverandørindustri nå vil rette sø-
kelyset på begge sider av grensen i regionen.» 

K o m i t e e n  merker seg at russiske myndigheter
har tildelt areal på russisk side av avgrensningslinjen
i det tidligere omstridte området.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
met fra Kristelig Folkeparti, er tilfreds med at regje-
ringen etter en konsekvensutredning etter petrole-
umsloven foreslår å åpne Barentshavet sørøst for pe-
troleumsvirksomhet.  

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  støtter en åpning av Barentshavet sør-
øst for petroleumsvirksomhet innenfor de helhetlige
rammene som er fastsatt i forvaltningsplanen for Ba-
rentshavet og Lofoten. Dette innebærer at det ikke
skal igangsettes petroleumsvirksomhet i områdene
ved iskanten og polarfronten i denne stortingsperio-
den. D e t t e  m e d l e m  mener regjeringens tilråd-
ning i denne meldingen går utover de helhetlige ram-
mene fra forvaltningsplanen, ved at det åpnes for pe-
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troleumsvirksomhet i de nordligste delene av åp-
ningsområdet som ligger innenfor maksimal utbre-
delse av havis de siste ti årene. D e t t e  m e d l e m
viser til at havisen så sent som i 2003 strakte seg
langt inn i den nordligste delen av åpningsområdet. 

Utviklingen på norsk sokkel
K o m i t e e n  viser til at til tross for noen store

funn de siste årene så vil oljeproduksjonen på norsk
sokkel følge en nedadgående kurve fra 2020. I perio-
den fram mot 2020 vil investeringsnivået på norsk
sokkel i gradvis større grad være knyttet til framtidi-
ge utbygginger som Sverdrup-funnet og Castberg-
funnene. K o m i t e e n  vil peke på at produksjonen
fra eksisterende felt og prosjekter som i dag er i sen
planleggingsfase raskt vil reduseres utover på 2020-
tallet. K o m i t e e n  er kjent med at fra 2020 vil res-
surser som i dag ikke er oppdaget bli stadig viktigere,
og etterhvert vil slike ressurser være dominerende på
norsk sokkel.

Det tar lang tid fra et område åpnes til felt blir satt
i produksjon. For eksempel ble Tromsøflaket åpnet i
1979, Snøhvitfeltet ble påvist i 1981, mens produk-
sjon fra Snøhvitfeltet ikke begynte før i 2007. K o -
m i t e e n  vil derfor understreke at diskusjonen om
åpning av Barentshavet sørøst ikke kan ta utgangs-
punkt i en vurdering av petroleumsnæringens rolle i
norsk økonomi i dag, men må ta høyde for en situa-
sjon med til dels sterkt fallende oljeproduksjon fra
norsk sokkel utover på 2020-tallet. K o m i t e e n  vil
også vise til at åpning av nye områder i liten grad vil
gi etterspørselsimpulser i norsk økonomi på kort og
mellomlang sikt.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
met fra Kristelig Folkeparti, mener en åpning av Ba-
rentshavet sørøst følger den samme skrittvise og
kunnskapsbaserte utviklingen som har kjennetegnet
utviklingen på norsk sokkel til nå.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  H ø y r e  vil understreke be-
tydningen av at det åpnes nye leteområder for olje-
og gassaktivitet for å sikre at norsk sokkel opprett-
holder produksjonsvolum fremover – i tråd med de
føringer som ble lagt av et samlet Storting i Innst.
143 S (2011–2012), jf. Meld. St. 28 «En næring for
fremtiden – om petroluemsvirksomheten». Uten nye,
betydelige funn fremover vil produksjonen falle og
verdiskapingen reduseres utover 2020-tallet. Vi er
derfor avhengig av at det opprettholdes en høy lete-
aktivitet fremover.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil peke på betydningen
av forutsigbarhet og stabilitet knyttet til rammebetin-
gelsene for olje- og gassvirksomheten, og at dette er

en viktig konkurransefaktor for norsk sokkel. Dette
gjelder også for infrastrukturen knyttet til effektiv
gasstransport. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen
skriver følgende:  

«Den norske ressursforvaltningspolitikken er ut-
formet med sikte på å gi alle enkeltaktører beveg-
grunner til å fatte beslutninger som ikke bare maksi-
merer deres økonomiske utbytte fra virksomheten,
men også er de samfunnsøkonomisk beste. En sentral
rolle for myndighetene er å sørge for at denne egen-
skapen ved politikken opprettholdes, og samtidig føl-
ge med på at aktørene leverer i tråd med prinsippet
om god ressursforvaltning. Som en del av dette arbei-
det har departementet nylig gjennomført tiltak som
legger til rette for reduserte kostnader for funn gjen-
nom forenkling av mulighetene for utbygging gjen-
nom bruk av eksisterende infrastruktur. Departemen-
tet har også sendt på høring et forslag som vil redu-
sere transportkostnadene for nye gasstransportavta-
ler i Gassled.»  

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til brev til energi-
og miljøkomiteen datert 30. mai 2013 fra Solveig
Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas
Norge AS, hvor det påpekes at ovennevnte forslag
kan:  

«… ha negative konsekvenser for utbygginger,
særlig i områder som Barentshavet, som krever bety-
delige infrastrukturinvesteringer, ettersom tilgang til
infrastrukturkapital vil svekkes betydelig som følge
av forslaget».  

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig med
en god dialog med næringen som sikrer åpenhet,
forutsigbarhet og trygghet for fremtidige investerin-
ger. D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at brevet
gir utrykk for et ønske om dialog og samarbeid om
langsiktige løsninger som vil være tjenlig både for
samfunnet og de ulike næringsaktørene. D i s s e
m e d l e m m e r  vil derfor påpeke betydningen av å
unngå forhastede løsninger, som kan ha store negati-
ve konsekvenser også for utviklingen av områdene i
Barentshavet sørøst.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at 40 pst. av om-
rådene hvor man forventer at det skal finnes petrol-
eum, i dag er åpnet. Dette innebærer at det fortsatt er
store uåpnede områder på norsk sokkel. D i s s e
m e d l e m m e r  viser i denne forbindelse til sine
merknader i Innst. 400 S (2010–2011) om oppdate-
ring av forvaltningsplanen for det marine miljø i Ba-
rentshavet og havområdene utenfor Lofoten, der
d i s s e  m e d l e m m e r  ønsker å igangsette en konse-
kvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vest-
erålen og Senja med sikte på åpning av disse område-
ne for petroleumsaktivitet. 
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Markedet for olje og gass
K o m i t e e n  viser til at olje- og gassmarkedene

er i endring. Ny teknologi har muliggjort olje- og
gassproduksjon fra nye kilder, og den økonomiske si-
tuasjonen preger omsetningen av energiprodukter.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
met fra Kristelig Folkeparti, deler regjeringens syn
på at klimapolitikk og en vellykket prising av CO2-
utslipp vil kunne gi en ekstra stimulans til gassetter-
spørselen. I en situasjon med fallende europeisk
egenproduksjon av gass vil norsk gass være med å
dekke den europeiske gassetterspørselen. Regjerin-
gen forventer at norsk gass vil være en attraktiv og
verdsatt energikilde i mange tiår framover. Dette vil
også legge til rette for lønnsomhet i leting, utbygging
og produksjon av gass på norsk sokkel. 

I Meld. St. 36 (2012–2013) Nye muligheter for
Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst, skriver
regjeringen følgende om klimapolitikkens konse-
kvenser for oljeproduksjon på norsk sokkel: 

«Mens klimapolitikken vil kunne stimulere etter-
spørselen etter norsk gass, vil virkningene for olje
kunne bli motsatt. Scenarioer for utvikling i global
energibruk i samsvar med målet om å begrense den
globale temperaturstigningen til under to grader, vi-
ser en betydelig nedgang i bruken av fossil energi
fram mot 2050. I disse scenarioene vil det likevel
være behov for ny kapasitet for å kompensere for fal-
lende produksjon fra felt i drift». 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e -
p a r t i  o g  S e n t e r p a r t i e t , deler regjeringens vur-
dering av konsekvensene for utvinning av olje i Nor-
ge og av klimapolitikken.  

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  mener Norge må ta sin del av ansvaret
for å redusere de globale utslippene av klimagasser,
og at dette betyr at noen av de gjenværende oljeres-
sursene på norsk sokkel må bli liggende under hav-
bunnen. 

D e t t e  m e d l e m  tror regjeringens vurdering i
meldingen om at oljeprisen vil holde seg på nivåer
som vil gjøre det lønnsomt å lete etter, bygge ut og
produsere de gjenværende oljeressursene på norsk
sokkel, så fremt kostnadsutviklingen holdes under
kontroll, kan vise seg å være for optimistisk. Dette
forutsetter i tilfelle at man ikke lykkes i bestrebelsene
med å redusere de globale utslippene av klimagasser
i tråd med togradersmålet. Av føre-var-hensyn, med
tanke på både klima og miljø, mener d e t t e  m e d -
l e m  at det ikke skal åpnes for oljevirksomhet i sår-
bare havområder der miljø- og/eller fiskerihensyn ta-
ler for at slik aktivitet er uforsvarlig. 

D e t t e  m e d l e m  mener det bør opprettes
petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og
kystnære områder i Skagerak. Petroleumsfrie soner
bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære de-
ler av Barentshavet, herunder områdene ved iskanten
og polarfronten. 

Konsekvensutredning og ringvirkninger
K o m i t e e n  konstaterer at regjeringen har gjen-

nomført en konsekvensutredning etter petroleums-
loven. Forslaget til program for konsekvensutrednin-
gen ble sendt på høring i november 2011, og endelig
program for konsekvensutredningen ble fastsatt i juli
2012. Selve konsekvensutredningen ble sendt på hø-
ring med høringsfrist 16. januar 2013.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
met fra Kristelig Folkeparti, er av den oppfatning at
departementet har utført en grundig og lovmessig
håndtering av åpningsprosessen.  

K o m i t e e n  viser til at petroleumsvirksomhet i
Barentshavet har foregått siden 1980. I perioden
1980 til 1990 var det betydelig letevirksomhet. Noe
lavere aktivitet i perioden 1990–2000. Mer enn ti le-
tebrønner er planlagt igangsatt i løpet av 2013.

I Oljedirektoratets vurdering av ressurspotensia-
let i området, som ligger til grunn for beregningene i
konsekvensutredningen, antas det et stort ressurs-
anslag med betydelig oppside. Forventede utvinnba-
re ressurser for Barentshavet sørøst er beregnet til
300 mill. Sm3 o.e., med en nedside på 55 mill. Sm3

o.e. (P95) og en oppside på 565 mill. Sm3 o.e. (P05).
De forventede utvinnbare ressursene fordeler seg på
henholdsvis 50 mill. Sm3 væske og 250 mrd. Sm3

gass.
I den oppdaterte forvaltningsplanen for Barents-

havet og havområdene utenfor Lofoten (Meld. St. 1
(2010–2011)) vurderte regjeringen at åpningsområ-
det ikke skiller seg vesentlig fra andre deler av Ba-
rentshavet. Det er derfor fornuftig at regjeringen tok
utgangspunkt i det generelle kunnskapsgrunnlaget
fra arbeidet med forvaltningsplanen i arbeidet med
konsekvensutredningen.

K o m i t e e n  har merket seg at det er særlig nord
i åpningsområdet, mot iskanten og helt sør i åpnings-
området inn mot land, at det er størst miljøkonse-
kvenser. K o m i t e e n  viser til at departementet også
skisserer at det nord i åpningsområdet er behov for
ny teknologi og nye løsninger for oljevernberedskap.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
met fra Kristelig Folkeparti, viser til at konsekvensu-
tredningen har avdekket relativt små potensielle mil-
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jøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i åpnings-
området.  

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e -
p a r t i  o g  S e n t e r p a r t i e t , har merket seg at kon-
sekvensutredningene og flere høringsinstanser viser
til at et større akuttutslipp av olje kan ha alvorlige
miljøkonsekvenser. På grunnlag av erfaringer fra pe-
troleumsvirksomhet i andre områder på norsk sokkel,
vurderes sannsynligheten for slikt utslipp som lav. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t ,  H ø y r e  o g  K r i s t e l i g  F o l -
k e p a r t i  forutsetter at det iverksettes en betydelig
styrking av oljevernberedskapen i åpningsområdet. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  understreker at det per i dag er store
mangler ved oljevernberedskapen i Barentshavet sør-
øst. D e t t e  m e d l e m  viser til høringsinnspill fra
Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) til konse-
kvensutredningen, hvor det påpekes at det er behov
både for teknologiutvikling for å møte klimatiske ut-
fordringer, og ikke minst behov for en styrking av
den totale beredskapen i åpningsområdet. Klif viser
til at det er begrenset tilgang til beredskapsutstyr
både kystnært, langt fra land og nær den variable is-
kanten, og at en styrking i dette tilfellet kan innebære
etablering av tilleggskapasitet for opptak av olje som
tilsvarer to til fire NOFO systemer. I tillegg kan kli-
matiske faktorer som isdekke og mørke i vinterhalv-
året gjøre opprydningsarbeidet vanskelig og til tider
umulig, slik at en potensiell eksponeringstid av et
uhellsutslipp kan bli lang. Klif påpeker også at uan-
sett krav vil det alltid være en risiko for at utstyr ikke
vil fungere optimalt og at olje likevel vil kunne foru-
rense sårbare områder.  

K o m i t e e n  vil trekke fram at miljørisiko er en
sammenstilling av sannsynligheten for en ulykke
med miljøskadepotensial, og vurdering av skadepo-
tensialet. En slik modellert miljørisiko er utført for
åpningsområdet. K o m i t e e n  viser til regjeringens
omtale av miljørisiko i meldingen, hvor det framgår: 

«Samlet gir aktiviteten i høyt scenario en sann-
synlighet for én oljeutblåsning per 1 200 år, mens
sannsynligheten for lavt scenario er én hendelse per
2 400 år. Miljørisiko er produktet av sannsynlighet
og konsekvenspotensial. Sammenstilt med konse-
kvenspotensialet blir miljørisikoen at det i letefasen,
med tre letebrønner per år, forventes én hendelse per
15 000 år med alvorlig miljøskade (restitusjonstid
over 10 år) for sjøfugl, samt én hendelse per 11 000
år med alvorlig miljøskade for iskanten. Det er usik-
kerhet knyttet til slike statistiske beregninger.

I utbyggings- og driftsfasen, med innretninger
som i scenarioene, er det svært liten sannsynlighet

for at det vil forekomme noen skade på sjøfugl (min-
dre enn 1 pst. bestandstap). Det er også overveiende
sannsynlig at man ikke får utslipp som kan medføre
skade på miljøet i iskanten (strandingsmengder olje
mindre enn 1 tonn innenfor et område på 10 × 10
km). Alle beregninger viser at det er svært liten sann-
synlighet for å få alvorlig miljøskade i utbyggings-
og driftsfasen. Det er modellert én hendelse med mo-
derat miljøskade for sjøfugl per 4 000 år med drift og
én hendelse med moderatmiljøskade for iskanten per
20 000 år med drift.» 

K o m i t e e n  viser til at forvaltningsplanene fast-
setter helhetlige rammer for petroleumsvirksomhet
for hvert enkelt havområde. Forvaltningsplanen for
Barentshavet–Lofoten setter rammer for petroleums-
virksomhet i kystsonen og i områdene ved iskanten
og polarfronten, som også gjelder åpningsområdet i
Barentshavet sørøst: 

– I kystsonen vil det ikke bli igangsatt petroleums-
virksomhet i et belte på 35 km fra grunnlinjen i
denne stortingsperioden.

– I området mellom 35 og 65 km fra grunnlinjen vil
det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende
lag i perioden 1. mars til 31. august. 

– I områdene ved iskanten og polarfronten skal det
ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne
stortingsperioden. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e -
p a r t i  o g  S e n t e r p a r t i e t , viser til Meld. St. 41
(2012–2013), som er tilleggsmelding til Meld. St. 26
(2012–2013), og hvor regjeringen vil: 

«1. Åpne Barentshavet sørøst for petroleums-
virksomhet.

2. Fastlegge de helhetlige rammene for petrole-
umsvirksomhet i forvaltningsplanene for
hvert havområde. Ved oppdatering av for-
valtningsplanen for Barentshavet, behandles
Barentshavet sør og Barentshavet sørøst som
ett område. For Barentshavet sørøst legges
det til grunn de samme rammene for petrole-
umsvirksomhet som for de allerede åpnede
områdene i Barentshavet sør. I områdene ved
iskanten og polarfronten skal det ikke igang-
settes petroleumsvirksomhet nå. Spørsmålet
om petroleumsvirksomhet ved iskanten og
polarfronten vil bli vurdert på nytt i forbin-
delse med neste oppdatering av forvaltnings-
planen for Barentshavet. Dette er ikke til hin-
der for at det kan drives petroleumsvirksom-
het i hele Barentshavet sørøst.

3. Igangsette et arbeid med sikte på å identifise-
re og utrede operasjonelle usikkerhets- og ri-
sikofaktorer ved petroleumsvirksomhet i Ba-
rentshavet sørøst.

4. I tråd med punktene ovenfor gjelder følgende
for Barentshavet sørøst i 23. konsesjonsrun-
de:
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a. Når selskapene bes om å nominere areal
inkluderes ikke arealet i et belte på 35 km
fra grunnlinjen.

b. Ved utlysning gjelder følgende rammer:
– I området mellom 35 km og 65 km

fra grunnlinjen i åpningsområdet vil
det ikke være tillatt med leteboring i
oljeførende lag i perioden 1. mars-31.
august.

– I områder nærmere enn 50 km fra den
faktiske/observerte iskanten vil det
ikke være tillatt med leteboring i olje-
førende lag i perioden 15. desember-
15. juni.

Dette legger ikke føringer på definisjonen av is-
kanten og polarfronten i neste forvaltningsplan.» 

K o m i t e e n  er kjent med at Oljedirektoratets
vurdering av potensialet for olje og gass i åpnings-
området konkluderer med at det i den nordlige delen
av åpningsområdet er forventet gass. Departementets
konsekvensutredning viser at et akuttutslipp av gass
vil ha begrensede negative påvirkninger på miljøet. 

K o m i t e e n  viser til at regjeringen i meldingen
varsler at sikkerhetsmyndighetene vil starte et arbeid
for å identifisere og utrede operasjonelle usikkerhets-
og risikofaktorer ved petroleumsvirksomhet i Ba-
rentshavet sørøst.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  S e n t e r -
p a r t i e t , er tilfreds med at regjeringen varsler tids-
begrensninger for leteboring ved iskanten for å redu-
sere risikoen ved et eventuelt akuttutslipp av olje. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  leg-
ger til grunn de samme begrensninger for petrole-
umsvirksomhet i Barentshavet sørøst som for det
øvrige området som er omfattet av forvaltningsplanen
for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
Det innebærer blant annet at det i områdene ved is-
kanten og polarfronten ikke skal igangsettes petrole-
umsvirksomhet i denne stortingsperioden. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at iskan-
ten er et særlig biologisk rikt og viktig område som
er identifisert som særlig verdifullt og sårbart i for-
valtningsplanen. D i s s e  m e d l e m m e r  legger der-
for til grunn at det ikke skal igangsettes petroleums-
virksomhet i områdene ved iskanten. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener det er uheldig at regjeringen legger
ulike definisjoner til grunn for iskanten, og mener det
må avklares hva som skal være den faglige definisjo-
nen. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til Meld. St. 10 (2010–2011)
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine

miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofo-
ten, hvor det står følgende: 

«Polarfronten strekker seg også inn i tidligere
omstridt område. Forhøyet produksjon ved polar-
fronten gjør dette til et viktig beiteområde, samtidig
som polarfronten er en naturlig og dynamisk biogeo-
grafisk grense og har derfor relativt høy biodiversi-
tet. Den er imidlertid bredere og mindre markert i øst
enn lenger vest. Sjøis dekker deler av området i peri-
oder av året. Maksimum isutbredelse kan variere fra
et år til et annet, mer jo lenger øst man kommer. En
relativt kortvarig, men intenst produksjon følger is-
kanten når den trekker seg nordover. Iskanten er så-
ledes et viktig beiteområde og individtettheten
innenfor mange grupper av organismer kan være
høy. Styrende faktorer og intensitet på produksjonen
varierer imidlertid fra syd til de dype områdene i
nord. Både polarfront og iskant er allerede identifi-
sert som særlig verdifulle og sårbare områder i for-
valtningsplanen. Isutbredelsen i Barentshavet øker
nå noe etter at iskanten har trukket seg lengre nord
både om vinteren og om sommeren i en årrekke.

Regjeringen vil:
2. Barentshavet
e. Iskanten og polarfronten
–I områdene ved iskanten og polarfronten skal

det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne
stortingsperioden.» 

D e t t e  m e d l e m  viser videre til figur 7.1 side
131 i Meld. St. 10 (2010–2011), hvor polarfronten og
iskanten er tegnet inn med blå farge i kartet, og defin-
ert som områder der det ikke skal igangsettes petro-
leumsvirksomhet. D e t t e  m e d l e m  konstaterer at
dette blå området sammenfaller med en definisjon av
iskanten som maksimal utbredelse av havis de siste ti
årene. D e t t e  m e d l e m  konstaterer på denne bak-
grunn at det i forvaltningsplanen legges til grunn at
polarfronten og iskanten strekker seg inn i de nordli-
ge delene av det tidligere omstridte området, altså åp-
ningsområdet i Meld. St. 36 (2012–2013). 

D e t t e  m e d l e m  viser til høringsinnspillene til
konsekvensutredningen, som følger som vedlegg til
Meld. St. 36 (2012–2013), og hvor det fremgår at
både Direktoratet for naturforvaltning, Polarinstitut-
tet og en samlet miljøbevegelse fraråder å åpne for
petroleumsvirksomhet nærmere enn 50 km fra maks
isutbredelse (basert på årene 2001-2011) i de nordlig-
ste delene av området. 

D e t t e  m e d l e m  viser til figur 6.1 side 27 i
Meld. St. 36 (2012–2013), som viser at havisen
strakk seg langt inn i de nordlige delene av åpnings-
området senest i 2003. D e t t e  m e d l e m  viser til at
fagetatenes fraråding er basert på at miljøkonsekven-
sene og miljørisikoen for aktivitet i dette området
forventes svært stor. Miljøkonsekvensanalyser ved
akuttutslipp viser i følge de miljøfaglige etatene at in-
fluensområdene for de nordligste utslippspunktene
kan treffe iskanten i enkelte sesonger. Eventuell akti-
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vitet i de nordligste delene av området vil kunne lig-
ge inne i isen deler av året (vinter–vår). 

D e t t e  m e d l e m  viser til at Direktoratet for na-
turforvaltning og samtlige miljøorganisasjoner i hø-
ringen til konsekvensutredningen også fraråder åp-
ning av områder som ligger nærmere enn 50 km fra
kysten på grunn av svømmetrekk for polarfugl og
stor tetthet av sjøfugl i området. 

D e t t e  m e d l e m  viser til tilleggsmeldingen
som regjeringen fremmet til Meld. St 36 (2012–
2013) fredag 7. juni 2013, Meld. St. 41 (2012–2013),
hvor regjeringens opprinnelige tilrådning punkt 2 og
3 endres. I nytt punkt 2 står det: 

«I områdene ved iskanten og polarfronten skal
det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet nå.
Spørsmålet om petroleumsvirksomhet ved iskanten
og polarfronten vil bli vurdert på nytt i forbindelse
med neste oppdatering av forvaltningsplanen for Ba-
rentshavet. Dette er ikke til hinder for at det kan dri-
ves petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sør-
øst». 

D e t t e  m e d l e m  viser videre til tilrådningens
punkt 4 b andre strekpunkt, hvor det står:  

«I områder nærmere enn 50 km fra den faktiske/
observerte iskanten vil det ikke være tillatt med lete-
boring i oljeførende lag i perioden 15. desember – 15.
juni. Dette legger ikke føringer på definisjonen av is-
kanten og polarfronten i neste forvaltningsplan». 

D e t t e  m e d l e m  viser til at det i meldingen
ikke fremgår eksakt hvilken definisjon regjeringen
legger til grunn for iskanten og polarfronten, og at
komiteen derfor har stilt en rekke spørsmål til depar-
tementet for å prøve å få klarhet i dette. 

D e t t e  m e d l e m  viser til statsrådens svarbrev
til komiteen 5. juni 2013, hvor iskanten defineres på
følgende måte:  

«I begrepet den faktiske/observerte iskanten leg-
ges den til enhver tid observerte iskant. I åpningspro-
sessen er iskanten definert som 40 pst. isdekning.»  

I det samme brevet kommenteres presiseringen
side 38 i meldingen – om at dette ikke skal legge fø-
ringer på definisjonen av iskanten og polarfronten i
neste forvaltningsplan på følgende måte:  

«Presiseringen knytter seg til de rammer som vil
gjelde for 23. konsesjonsrunde. Rammene omfatter
hvilket areal i Barentshavet sørøst som kan nomine-
res til 23. konsesjonsrunde samt boretidsbegrensnin-
ger for leteboring i oljeførende lag.  Dette legger ikke
føringer på definisjonen av iskanten og polarfronten
i neste oppdatering av forvaltningsplanen for Ba-
rentshavet - Lofoten, hvor spørsmålet om petrole-
umsvirksomhet ved iskanten og polarfronten vil bli
vurdert på nytt.» 

D e t t e  m e d l e m  konstaterer at regjeringen ved
Olje- og energidepartementet opererer med en annen
definisjon av iskanten og polarfronten i Meld. St. 36
og Meld. St. 41 (2012–2013) enn det som er lagt til
grunn som helhetlige rammer for petroleumsvirk-
somheten i Meld. St. 10 (2010–2011), og at regjerin-
gens tilrådning om at det kan drives petroleumsvirk-
somhet i hele Barentshavet sørøst er i strid med for-
valtningsplanen. 

D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen legge følgende ram-
mer til grunn for åpning av Barentshavet sørøst for
petroleumsvirksomhet: 
– For Barentshavet sørøst legges det til grunn de

samme rammene for petroleumsvirksomhet som
for de allerede åpnede områdene i Barentshavet
sør. I områdene ved iskanten og polarfronten skal
det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet, defi-
nert som maksimal isutbredelse basert på årene
2001–2011.» 

«Følgende skal gjelde for Barentshavet sørøst i
23. konsesjonsrunde: 
– Når selskapene bes om å nominere areal inklude-

res ikke:
– arealet ved iskanten og polarfronten i de

nordligste delene av området fra og med 50
km fra maksimal isutbredelse (basert på åre-
ne 2001–2011) 

– arealet i et belte på 50 km fra grunnlinjen.»  

Ringvirkninger
K o m i t e e n  viser til at dersom det gjøres driv-

verdige funn vil åpning for petroleumsvirksomhet i
Barentshavet sørøst kunne gi betydelige samfunns-
messige ringvirkninger, både lokalt i Nord-Norge og
i landet for øvrig. K o m i t e e n  peker på at dette vil
skje både i form av sysselsettingseffekter og økt skat-
teinngang. 

K o m i t e e n  er kjent med beregninger som viser
at drivverdige funn kan gi betydelig lønnsom pro-
duksjon. Olje- og gassressursene i to ulike scenarioer
er anslått å ha en netto verdi på 280 mrd. kroner i høyt
scenario og 50 mrd. kroner i lavt scenario.

K o m i t e e n  er kjent med at beregningene viser
at høynivåscenarioet på nasjonalt nivå vil gi en be-
regnet årlig verdiskapingseffekt på inntil 10 mrd.
kroner og en årlig netto sysselsettingseffekt på 1 200
personer. For det lave scenarioet beregnes de tilsva-
rende tallene til rundt 3 mrd. kroner og 500 personer. 

I høyt scenario viser beregningene på lokalt nivå
en forventet verdiskaping i Finnmark på inntil 2,9
mrd. kroner per år for perioden 2023–2040. For lavt
scenario i samme periode er forventningen 700 mill.
kroner per år. Petroleumsvirksomheten i åpningsom-
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rådet er videre forventet å gi en sysselsettingseffekt i
Finnmark på henholdsvis 2 900 og 700 sysselsatte
per år for de to scenarioene. 

K o m i t e e n  vil understreke viktigheten av at re-
gionen vil få et økt kompetansebehov som følge av
olje- og gassvirksomheten. Det er forventet at den
største etterspørselen vil komme for personell med
utdanning innen elektrofag, mekaniske fag, maskin-
fag og bygg- og anleggsfag fra videregående skole
eller fagskole. K o m i t e e n  mener dette bidrar til å
skape optimisme og sysselsettingsmuligheter for
unge i Finnmark. I den forbindelse vil k o m i t e e n
også understreke viktigheten av at selskapene som
etter hvert vil drive oljevirksomhet i regionen, tar inn
lokale lærlinger, nettopp for å sikre rekrutteringer
innen de nevnte faggruppene. 

Forslag fra mindretall
Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen legge følgende ram-
mer til grunn for åpning av Barentshavet sørøst for
petroleumsvirksomhet: 

For Barentshavet sørøst legges det til grunn de
samme rammene for petroleumsvirksomhet som for
de allerede åpnede områdene i Barentshavet sør. I
områdene ved iskanten og polarfronten skal det ikke

igangsettes petroleumsvirksomhet, definert som
maksimal isutbredelse basert på årene 2001–2011. 

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen legge følgende til-

grunn som skal gjelde for Barentshavet sørøst i 23.
konsesjonsrunde: 

Når selskapene bes om å nominere areal inklude-
res ikke:
– arealet ved iskanten og polarfronten i de nordlig-

ste delene av området fra og med 50 km fra
maksimal isutbredelse (basert på årene 2001-
2011) 

– arealet i et belte på 50 km fra grunnlinjen.  

Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, vi-

ser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

Meld. St. 36 (2012–2013) – nye muligheter for
Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for pe-
troleumsvirksomhet, og Meld. St. 41 (2012–2013)
Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye
muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet
sørøst for petroleumsvirksomhet, vedlegges proto-
kollen. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 13. juni 2013

Erling Sande Eirin Sund
leder ordfører
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Det viste vel også erfaringene med jordbruket under
Bondevik II-regjeringen. Da var det veldig mye statistikk
som – hvis man går tilbake og ser på statistikken – viser
at optimismen var litt på tur tilbake i landbruket under den
perioden. Det som har skjedd under den rød-grønne regje-
ringen, er jo at mye av produksjonen og statistikken viser
at man går i ganske så feil retning. Jeg synes man skal for-
holde seg til resultatene av egen politikk, og da har ikke den
rød-grønne regjeringen mye å skryte av.

Igjen: Kristelig Folkeparti har en utmerket samarbeids-
partner i Høyre. Vi skal utvikle et landbruk som er sunt, og
som får tilbake en optimisme for framtiden.

Statsråd Trygve Slagsvold Vedum [12:07:26]: Det er
mye statistikk som har vært påstått referert riktig i løpet av
debatten. Det er bare å anbefale folk å gå inn i statistikken
og se på bl.a. produksjonsutviklingen under Stoltenberg-
regjeringen – den rød-grønne regjeringen – og under Bon-
devik II. Da ser en selv at de påstandene som er kommet,
ikke er riktige – heller ikke når det gjelder bruksnedleggel-
ser, at det har vært tidenes høyeste til nå. Det er bare å gå og
se på statistikken så ser man at heller ikke den påstanden
er riktig.

Så til representanten Gundersen, som så tilforlatelig
sier at de skal flytte jordbruksforhandlingene fra våren til
den ordinære budsjettbehandlingen i Stortinget, og at det
ikke er noen dramatikk i det. Men hvorfor ønsker man det?
Det er selvfølgelig for å svekke makten til Bondelaget og
Småbrukarlaget i den situasjonen. Man skal altså samkjø-
re det med de andre budsjettprosessene, sånn at det ikke
blir en egen prosess – en prosess som har fungert godt for
norsk landbruk fra 1950-tallet til i dag. Man sier da til-
forlatelig at nå skal vi bare legge det inn i den ordinæ-
re budsjettprosessen på Stortinget – det blir noenlunde det
samme.

Det er jo en måte å svekke Bondelagets og Småbru-
karlagets forhandlingsrett på, og deres mulighet til å være
med og utforme politikken sammen med staten. Noe av
suksessen i den norske modellen er nettopp at vi har utfor-
met politikken sammen. Vi mener at de mange titusener
som jobber i næringen, ser vel så godt som oss hva som er
næringens utfordringer. Derfor gjør vi det sammen. Der-
for gjør vi det i en egen prosess på våren, der vi diskute-
rer hvordan vi skal bruke budsjettmidlene, hvordan vi kan
prioritere også prisvirkemidler, og der vi har en tett gjen-
nomgang. Det å legge det til den ordinære budsjettbehand-
lingen gjør at jordbrukets rolle blir svekket – jordbrukets
makt blir svakere, og statens makt blir sterkere. Vi i den
rød-grønne regjeringen ønsker ikke at statens makt skal bli
sterkere. Det ønsker dessverre Høyre, og jeg synes det er
trist.

Når det gjelder Kristelig Folkeparti, har jeg skjønt at de
blir veldig, veldig provosert over at vi bare snakker om de
budsjettbevilgningene fra Bondevik II. Men de må jo ikke
la seg provosere over at vi løfter fram de budsjettbevilgnin-
gene som var under Bondevik II – det er jo bare faktum at
det var sånn det var. Det var kutt i budsjett i nesten alle år
under Bondevik II. Det var den prioriteringen man fikk til
i det politiske flertallet da. Takket være Kristelig Folkepar-

ti og den innsatsen ikke minst Kjell Magne Bondevik gjor-
de, ble det ikke så store kutt som det hadde blitt uten Kris-
telig Folkeparti. Det er faktumet. Men etter valget – hvis
Kristelig Folkeparti mot formodning går i regjering sam-
men med Høyre og Fremskrittspartiet – vil det ikke sitte
en Kjell Magne Bondevik på Statsministerens kontor og gå
inn i siste forhandlingsrunde. Kristelig Folkeparti vil ikke
ha den samme styrken til å stoppe de fundamentale kuttene
og de enorme endringene som Fremskrittspartiet og Høyre
ønsker i landbrukspolitikken. Det må Kristelig Folkeparti
være åpen og ærlig på og ikke late som om det kommer til
å bli en satsing – nye tollgrep, store budsjettøkninger, som
vil gi ny optimisme – hvis man slipper Fremskrittspartiet
og Høyre inn i regjeringskontorene, for det blir det motsat-
te. Men sammen med Arbeiderpartiet og SV skal vi vinne
valget.

Gunnar Gundersen (H) [12:10:41]: Nok en liten
kommentar til dette med statistikken.

Det er et faktum at selvforsyningsgraden, som mange
liker å snakke om, gikk opp under Bondevik II-regjerin-
gen, den har gått ned under den rød-grønne regjeringen.
Kornproduksjonen har hatt et dramatisk fall under den rød-
grønne regjeringen. Jeg vil formode at kanskje noe av det
man ønsker å gjøre noe med i årets jordbruksforhandlin-
ger, er kornproduksjonen, for der er man skikkelig på et-
terskudd. Men man må i hvert fall forholde seg til det som
er realitetene og resultatene av egen politikk.

Til bruksnedleggelsene: Det er klart at tallet på bruk
som blir nedlagt når to tredjedeler nå snart er borte, nød-
vendigvis vil gå ned, men regnet i prosent av andelen
bruk, tror jeg nedleggelsene har skjedd minst like raskt nå,
under den rød-grønne regjeringen, som det har vært helt
siden 1950-tallet. Der er jeg veldig enig med representan-
ten Syversen. Det er en utvikling som man neppe får gjort
noe med, men det er et spørsmål om å legge til rette for at
de som ønsker en god framtid i næringen, får det. Der tør
jeg påstå at Høyre har en utmerket politikk. Som sagt: Det
er veldig fornuftig av Kristelig Folkeparti å bli med oss for
å utvikle et framtidsrettet landbruk.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene
nr. 1 og 2.

S a k n r . 3 [12:12:06]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om nye mulig-
heter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for
petroleumsvirksomhet og tilleggsmelding til Meld. St. 36
(2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av
Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet (Innst. 495
S (2012–2013), jf. Meld. St. 36 (2012–2013) og Meld. St.
41 (2012–2013))

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen
vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minut-
ter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil
5 minutter til medlem av regjeringen.
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Presidenten vil videre foreslå at det gis anledning til re-
plikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter inn-
legg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte tale-
tid.

Det blir videre foreslått at de som måtte tegne seg på ta-
lerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil
3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Eirin Sund (A) [12:13:32] (ordfører for saken): Nå har
vi nettopp debattert en næring der man – hadde jeg nær
sagt – dyrker store deler av næringen i bakken, og nå skal
vi til en sak der vi skal enda dypere ned: til en næring som
har vært og er utrolig viktig for verdiskapingen i Norge.

Forrige gang Stortinget åpnet et nytt område for olje- og
gassvirksomhet, var i 1994. For Norge som olje- og gass-
nasjon er dagen i dag derfor viktig. Vi vet hvor mye det kan
bety for arbeidsplasser og vekstmuligheter når det åpnes
for olje- og gassvirksomhet på sokkelen.

15. september 2010 var virkelig en historisk dag. Da
ble Norge og Russland enige om avgrensing og samarbeid
i Barentshavet. Forhandlingene om avtalen tok over 40 år.
Avtalen som ble inngått, løste de viktigste uavklarte spørs-
målene mellom Norge og Russland i etterkrigstiden. Det
er denne avtalen som nå gir oss muligheten til å åpne dette
området.

Jeg er veldig glad for at det er stort flertall i komiteen
for å gå videre med denne saken. Vi fortsetter tradisjonen
med bred politisk enighet i petroleumspolitikken.

Til tross for at selskapene på norsk sokkel har gjort
noen store funn de siste årene, vil produksjonen fra norsk
sokkel avta fra 2020. I perioden fram mot 2020 vil investe-
ringene på norsk sokkel etter hvert i større grad være knyt-
tet til framtidige utbygginger, som Sverdrup og Castberg.
Produksjonen fra eksisterende felt og felt som er i sen plan-
leggingsfase i dag, vil reduseres utover på 2020-tallet. Res-
surser fra felt vi ikke ennå har oppdaget, vil spille en sta-
dig viktigere rolle og etter hvert bli dominerende på norsk
sokkel.

Det tar lang tid fra et område åpnes til felt kan settes i
produksjon. Ett eksempel er Snøhvit-feltet. Feltet ble satt
i produksjon i 2007, mens Tromsøflaket, der feltet ligger,
ble åpnet allerede i 1979. Feltet ble påvist i 1981.

Det er derfor viktig at vi ikke diskuterer åpning av
dette området med utgangspunkt i investeringsnivået i dag
på norsk sokkel. I dag er det et høyt investeringsnivå, så
høyt at en viktig diskusjon er todelingen av norsk økono-
mi. Dette bildet vil endre seg over tid, og situasjonen på
det tidspunktet Stortinget skal ta stilling til eventuelle felt
i Barentshavet sørøst, vil se helt annerledes ut enn i dag.

For all olje- og gassvirksomhet er det en miljørisiko.
Konsekvensutredningene viser at et større akuttutslipp av
olje kan ha alvorlige miljøkonsekvenser. På grunnlag av
erfaringer fra petroleumsvirksomhet i andre områder på
norsk sokkel vurderes sannsynligheten for et slikt utslipp
som lav.

Det er viktig å fortsette arbeidet med å styrke olje-
vernberedskapen. Jeg er glad for at regjeringen i meldin-
gen varsler at sikkerhetsmyndighetene vil starte et arbeid

for å identifisere og utrede operasjonelle usikkerhets- og
risikofaktorer ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet
sørøst.

Åpningsområdet reguleres av forvaltningsplanen for
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. For olje-
og gassvirksomheten i området kan derfor selskapene ikke
nominere områder i et belte på 35 km fra grunnlinjen. I et
område mellom 35 og 65 km fra grunnlinjen vil det ikke
være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden fra
1. mars til 31. august.

I områder nærmere enn 50 km fra den observerte iskan-
ten vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag
i perioden fra 1. mars til 31. august.

Regjeringen varsler også at den vil sette i gang et ar-
beid med sikte på å identifisere og utrede operasjonelle
usikkerhets- og risikofaktorer ved petroleumsvirksomhet i
Barentshavet sørøst.

Konsekvensutredningen som Olje- og energideparte-
mentet har gjennomført, viser at drivverdige funn i Ba-
rentshavet sørøst vil kunne gi betydelige samfunnsmessige
ringvirkninger, både lokalt i Nord-Norge og i resten av
landet.

Aktivitet i Barentshavet sørøst vil kunne gi økt kompe-
tansebehov i regionen. Det er forventet at den største etter-
spørselen vil komme for folk med utdanning innenfor elek-
trofag, mekaniske fag, maskinfag og bygg- og anleggsfag
fra videregående skole eller fra fagskole.

Jeg synes det er gledelig at en samlet komité understre-
ker viktigheten av at selskapene som etter hvert skal drive
olje- og gassvirksomhet i området, tar inn lokale lærlinger.
Dette er første gang siden 1994 at Stortinget åpner et nytt
område for olje- og gassvirksomhet. At det etter over 40 års
forhandlinger nå blir åpnet for olje- og gassvirksomhet i
Barentshavet sørøst, gjør dette til en dag med historisk sus.

Jeg vil takke komiteen for et godt samarbeid og anbe-
faler med dette innstillingen fra komiteen.

Oskar J. Grimstad (FrP) [12:18:42]: Framstegsparti-
et er tilfreds med at regjeringa etter konsekvensutgreiinga
føreslår å opne Barentshavet søraust for petroleumsverk-
semd.

Vi er kjende med at til tross for store funn dei siste
åra har oljeproduksjonen gått ned, og spesielt ser vi at
han vil gå ned frå 2020. Derfor er det viktig at ein fram-
leis legg til grunn ei føreseielegheit med omsyn til opning
av nye område. Dette med leiteområde for norsk olje- og
gassaktivitet for å sikre norsk sokkel operasjonelle produk-
sjonsvolum framover, ser Framstegspartiet på som svært
viktig.

Så er det utfordringar i nordområda. Det er utfordringar
med omsyn til is, tøft vêr osv. I denne saka føler eg at føre-
setnadene for å setje i gang ligg der, med reguleringar som
varetek det omsynet ein må ta.

Vi ser at også næringane ønskjer denne typen utfordrin-
gar. Det gir utfordringar for ingeniørmiljøa, både teknolo-
gisk og miljømessig, og i mange samanhengar vidareutvi-
klar ein teknologi som også kan brukast i verdssamanheng.

Når det gjeld næringsutvikling i den nørdste delen av
landet vårt, har det lenge vore eit ønske om at dei skulle få
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bidra og vere med på ein større del av den verdiskapinga
som er knytt til petroleumsverksemda. Som saksordføra-
ren var inne på, er dette eit viktig bidrag for å oppretthalde
både busetting og næringsaktivitet i dette området, og det
sluttar Framstegspartiet seg til.

Siri A. Meling (H) [12:20:55]: En viktig forutsetning
for at Norge skal opprettholde et høyt produksjonsvolum
for olje og gass fremover, er at det åpnes nye områder for
leteaktivitet. Et samlet storting stilte seg bak de føringe-
ne som ble lagt i forbindelse med behandlingen av Meld.
St. 28 for 2010–2011, En næring for framtida – om petro-
leumsvirksomheten, gjennom Innst.143 S for 2011–2012,
og Stortinget la en ambisiøs forventning til grunn for
fremtidig produksjonsvolum.

Det er nesten 20 år siden sist det ble åpnet nytt områ-
de på norsk sokkel for olje- og gassvirksomhet, og det er
gledelig at dette skjer nå. Høyre var tydelig på at vi øns-
ket aktivitet i Barentshavet sørøst så snart som overens-
komsten med Russland om dette tidligere omstridte om-
rådet i Barentshavet kom på plass og ble ratifisert av begge
land. For Høyre handler dette dels om muligheten for å
hevde suverenitet gjennom aktivitet, dels om betydningen
av å åpne nye områder for olje- og gassaktivitet for å opp-
rettholde produksjonsvolum fra norsk sokkel, og sist, men
ikke minst, er det viktig å kunne sette standarder for helse,
miljø og sikkerhetskrav til aktivitet i disse nordlige områ-
dene. Russiske myndigheter har tildelt areal på russisk side
av avgrensningslinjen i det tidligere omstridte området, og
da er det viktig at Norge også er aktiv i disse havområdene.

Vi registrerer at det ikke er fremkommet store nega-
tive innvendinger i konsekvensutredningen når det gjel-
der spørsmål om åpning av dette området, og at åpningen
dermed føyer seg inn i den skrittvise og kunnskapsbaser-
te utviklingen som vi ønsker skal prege aktivitetsbildet på
norsk sokkel.

Det er noen kommentarer jeg har lyst til å knytte opp til
behandlingen av denne saken. Stortingsmeldingen syntes
kanskje noe umoden da den ble presentert for Stortinget,
og vi har vel på mange måter vært vitne til noe som kan be-
skrives som et seminar underveis i prosessen videre – hvor
regjeringen på den ene siden måtte levere en tilleggsmel-
ding, nemlig Meld. St. 41 for 2012–2013. Videre stiller
vi oss noe undrende til måten Arbeiderpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Senterpartiet åpenlyst driver en dobbelt-
kommunikasjon, hvor de på den ene siden skriver at det i
områdene ved iskanten og polarfronten ikke skal igangset-
tes petroleumsaktivitet nå, mens de i samme avsnitt skriver
at dette «er ikke til hinder for at det kan drives petroleums-
virksomhet i hele Barentshavet sørøst». Disse merknadene
er noe forvirrende, men jeg håper at debatten i dag kanskje
kan kaste et klarhetens lys over hva regjeringen egentlig
mener.

Høyre legger til grunn de samme begrensningene for
petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst som for det
øvrige området som er omfattet av forvaltningsplanen for
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. For Høyre
er det viktig å adressere at områdene ved polarfronten og
iskanten er viktige biologiske områder som vi må ta hen-

syn til. Vi ønsker ikke olje- og gassaktivitet i disse områ-
dene nå, men vi etterlyser en faglig diskusjon om og de-
finisjon av hva som skal oppfattes som polarfronten og
iskanten, slik at vi får en enhetlig og kunnskapsbasert til-
nærming til hvordan vi skal sette disse grenselinjene frem-
over. For øvrig er det viktig for Høyre at det iverksettes en
betydelig styrking av oljevernberedskapen i åpningsom-
rådet.

Det siste momentet jeg vil nevne, er behovet for forut-
sigbarhet og stabile rammebetingelser – både for selskape-
ne i de ulike lisensene og for investorer i infrastruktur på
norsk sokkel. Det har dessverre oppstått en situasjon som
følge av olje- og energiministerens forslag til endring av ta-
riffer for nye gasstransportavtaler i Gassled, og Høyre leg-
ger til grunn at statsråden og departementet foretar en klok
tilnærming til disse spørsmålene. Myndighetene og de
ulike selskaper og investorer har en gjensidig interesse av
tillit, forutsigbarhet og et godt samarbeidsklima fremover,
slik at vi sammen klarer å ta vare på det vekstpotensia-
let norsk sokkel representerer generelt, og kanskje i disse
nordlige områdene spesielt.

Lars Egeland (SV) [12:25:37]: I flere debatter her i
Stortinget har jeg pekt på Det internasjonale energibyrået,
som har sagt at skal vi ha noen mulighet til å nå FNs mål
om maksimal temperaturøkning på 2 grader, må to tredje-
deler av de kjente fossile ressursene forbli under havbun-
nen eller i bakken. Det gjelder mest kull, deretter olje, men
også gass. Det gjelder ikke bare i andre land, det gjelder
også i Norge. SV tar IEAs beskjed på alvor, og vi er opp-
tatt av å redusere oljeutvinninga. I Barentshavet kan det
være olje og gass som utgjør 800 millioner tonn CO2, eller
seksten ganger Norges totale klimautslipp.

Denne saken kunne også ha vært en sak om åpning av
havområdene rundt Jan Mayen. Slik ble det ikke, det var
det miljøvernministeren kalte 1–1 i regjeringa. SVs syn
var at vi gikk imot åpning både av Jan Mayen og Barents-
havet sørøst. Både Klima- og forurensningsdirektoratet og
Direktoratet for naturforvaltning frarådet på det sterkeste å
åpne områdene ved Jan Mayen, og vi er tilfreds med at et
slikt forslag ikke kom nå.

Miljøfaglige myndigheter og miljøorganisasjoner adva-
rer også mot åpning av Barentshavet sørøst. Klif og Norsk
Polarinstitutt henviser til at det er svært kort tid siden av-
klaringene av delelinjen, og mye miljøkartlegging gjen-
står. Havforskningsinstituttet er svært kritisk. Det er derfor
for tidlig å ta stilling til åpning ut fra en helhetlig økosys-
tem- og kunnskapsbasert forvaltning. Det påpekes også at
denne delen av Barentshavet er svært produktivt og et vik-
tig gyte-, beite- og leveområde for store fiskebestander, i
tillegg viktig for sjøfuglbestander og sjøpattedyr som er i
tilbakegang. Konsekvensene ved oljeutslipp vil være store,
og mulighetene for en effektiv oljeberedskap er minimale.
Tenk dere et utslipp langt nord for Finnmarkskysten, med
sprengkulde, mørke og uvær. Selv om et utslipp vurderes
som lite sannsynlig, kan vi ikke ta noen sjanser. Føre-var-
prinsippet burde vært fulgt.

Det har vært særlig stor bekymring for oljeboring i om-
rådene nær iskanten og nær kysten av Finnmark. Da for-
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valtningsplanen ble laget, var det ikke så aktuelt å bore
ved iskanten. Det betød at forvaltningsplanen har mangler
når det gjelder å se på hvilke regler som skal gjelde ved
iskanten og polarfronten. Derfor peker regjeringspartiene
på regjeringas formuleringer om at det ikke skal igang-
settes petroleumsvirksomhet ved iskanten og polarfronten
nå, men at spørsmålet skal vurderes på nytt i forbindelse
med neste oppdatering av forvaltningsplanen. Det vil være
det miljøfaglige arbeidet som Høyre også etterspør. Sam-
tidig skal områder nærmere kysten enn 35 km fra grunnlin-
ja ikke inngå i nominering til 23. konsesjonsrunde, og det
skal være boretidsbegrensninger i området 35 til 65 km fra
grunnlinja og 50 km fra den observerte iskanten.

Forvaltningsplanen opererer med en definisjon som er
illustrert på et kart over iskanten, og det er basert på gjen-
nomsnitt for is de siste 30 år. Andre opererer med isut-
bredelse de siste ti år. Kristelig Folkeparti legger til grunn
unntaksåret 2003, om maksimal isutbredelse da. Ulempen
med den definisjonen er at den baserer seg på et unntaksår,
men det er en sympatisk definisjon i den forstand at det
betyr at halve området ikke blir åpnet. Men en slik defini-
sjon er ikke en del av enigheten i regjeringa, og det er hel-
ler ingen oppslutning blant de andre opposisjonspartiene
for det. Vi kan altså konstatere at det er et massivt flertall i
Stortinget for å øke olje- og gassutvinningen. Det svekker
vår klimapolitikk, og det er åpenbart et spørsmål som bør
stå sentralt i den kommende valgkampen.

La meg understreke at vedtaket i dag betyr at det ikke nå
blir noen åpning av Jan Mayen, som opprinnelig var tenkt
åpnet i denne perioden. Barentshavet sørøst åpnes, men
vedtaket innebærer også at det ikke kan bores i isen eller
nær iskanten.

Erling Sande (Sp) [12:30:10] (leiar i komiteen): I
2011 resulterte den 40 år lange tautrekkinga mellom Russ-
land og Noreg endeleg i ei delelinjeavtale. Det er fyrst og
fremst ei avtale som er viktig for å få avklart ei vanskeleg
sak mellom Noreg og vårt største naboland. Samtidig gjor-
de avtala det òg mogleg å vurdere Barentshavet søraust for
opning for petroleumsverksemd, samtidig med at det er
tiltakande aktivitet òg på den andre sida av grensa.

Vi har tradisjon for å vise aktsemd og gå forsiktig fram
i petroleumspolitikken. Den gjennomførte konsekvensut-
greiinga avdekte relativt små potensielle miljøkonsekven-
sar av petroleumsverksemd i opningsområdet, men at dei
konsekvensane som er, er størst i den nordlege delen av
opningsområdet. Likevel, auka petroleumsaktivitet i nord
krev både ny teknologi og nye løysingar for oljevernbered-
skap.

Samtidig veit vi at akuttutslepp av olje kan ha alvor-
lege konsekvensar for miljøet. Det må vi ta på alvor, og eg
er derfor glad for at regjeringa vil legge avgrensingar på
leiteboring i oljeførande lag i periodar av året. Det er ikkje
tvil om at tilhøva så langt nord er krevjande. Vi kan vente
oss låge temperaturar og ising om vinteren, mørke og sterk
vind. Derfor trengst det klare rammer for aktiviteten, og i
samarbeid med partane i arbeidslivet har bransjen utvikla
eit omfattande HMS-regelverk som stiller strenge krav til
tryggleik og styring.

Krava til forsvarlegheit blir ikkje mindre av at verk-
semda føregår under så krevjande tilhøve. Derfor skal det
gjennomførast eit arbeid for å identifisere og utgreie ope-
rasjonelle utryggleiks- og risikofaktorar ved petroleums-
verksemd i området før leiteboring og utbygging kan skje.

Den konkrete oppfølginga av petroleumsaktiviteten i
det området vi no opnar, skjer gjennom utlysing og tilde-
ling av blokkar, og det ligg eit stort ansvar på regjeringa òg
i desse prosessane for å vise omsyn til dei utfordringane
som klimaet i området utgjer. Det vil vere klokt å ta omsyn
til tilhøva, særleg i den nordlegaste delen av dette området,
når utlysing og tildeling skal skje.

Om det er drivverdige funn i Barentshavet søraust, skal
det skape ringverknader, både lokalt i Nord-Noreg og i lan-
det elles. Senterpartiet har klare forventningar til dei aktø-
rane som opererer på sokkelen, om at lokalt og regionalt
næringsliv får høve til å konkurrere om å vere tilbydarar av
varer og tenester. Vidare har vi forventningar til at ein har
god kontakt med lokale og regionale styresmakter, og at
ein legg aktivt til rette for at verdiskapinga som skjer i sam-
band med petroleumsverksemd, kjem nærområda til gode
gjennom sysselsetting og gjennom aktivitet.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [12:33:09]: Dette er en
spesiell sak – jeg kan ikke si noe annet. Det ble nevnt at det
er «historisk sus». Ja, det er historisk, fordi Stortinget for
første gang åpner opp for at det kan være petroleumsvirk-
somhet i ishavet. I tillegg er det en oppfølging av en his-
torisk avtale med Russland, og det er en sak som har ster-
ke føringer fra forvaltningsplanen fra 2011 for Lofoten og
Barentshavet. Den gjelder også for dette området. Det er en
spesiell sak fordi vi fikk en forvaltningsplan for Barents-
havet sørøst ganske så sent, i tillegg til at en fikk en til-
leggsmelding for bare 14 dager siden. Det har gitt komi-
teen lite tid. Vi har hatt mange saker i vår, og en så stor og
så viktig sak burde vært behandlet bedre.

I tillegg har det utviklet seg en brevveksling mellom
statsråden og komiteen – jeg følte jeg hadde en brevvenn
igjen – og gjennom den brevvekslingen har vi fått definert
iskanten og polarfronten, hva som legges i det.

Denne forvaltningsplanen for Barentshavet sørøst byg-
ger på forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Da
ble det definert som særlig sårbare områder. Den forvalt-
ningsplanen har en grundig beskrivelse av de sårbare om-
rådene, og også i tilknytning til konsekvensutredningen i
denne saken har det kommet mange viktige innspill knyttet
til miljø. Jeg registrerer, når jeg leser vedleggene, at mange
av innvendingene fra miljø- og fagetatene bare har blitt tatt
til orientering, og en har egentlig ikke svart godt på hvor-
for en går vekk fra dem. Men jeg har registrert at det har
vært en flytting i disse sakene, der miljøet har tapt. I 2011,
ved forrige forvaltningsplan, fjernet regjeringen kravet om
nullutslipp i disse områdene. Samtidig fjernet en kravet om
at det skulle være en 50-kilometersgrense fra grunnlinjen.
Den er nå blitt 35 kilometer. Nå åpner en altså for aktivi-
tet i tilknytning til polarfronten og iskanten – på tross av at
jeg og alle miljøorganisasjoner og miljøetater mener at for-
valtningsplanen for Barentshavet faktisk egentlig hindrer
det.
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Det minner meg om debatten om Nordpolen, som gikk
i august 2012. Da var olje- og energiministeren tydelig på
at han hadde visjoner om å nå Nordpolen, og hans stats-
rådkollega, Bård Vegar Solhjell, miljøvernministeren, sa
til E24 i august 2012:

«Det blir ingen boring. SV vil ikke være en del
av en regjering som borer etter olje i områdene mot
Nordpolen.»
Jeg vil også sitere fra forvaltningsplanen for Barents-

havet og Lofoten, der en klart og tydelig skriver:
«Polarfronten strekker seg også inn i tidligere om-

stridt område. Forhøyet produksjon ved polarfronten
gjør dette til et viktig beiteområde, samtidig som polar-
fronten er en naturlig og dynamisk biogeografisk gren-
se og har derfor relativt høy biodiversitet. Den er imid-
lertid bredere og mindre markert i øst enn lenger vest.
Sjøis dekker deler av området i perioder av året.»
Kart og alt som ligger til grunn for forvaltningsplanen,

tilsier egentlig at en er tydelig på at polarfronten og iskan-
ten går inn i dette området som en nå åpner. Dette nek-
ter Kristelig Folkeparti å være med på. Derfor tar jeg opp
de forslagene som vi har i saken. Vi legger oss ikke på en
egen definisjon, vi legger oss på definisjonen til Direktora-
tet for naturforvaltning, Polarinstituttet, miljøbevegelsen,
altså 50 km fra maksimal isutbredelse – ikke den definisjo-
nen som vi fikk gjennom brevvekslingen: «den til enhver
tid observerte iskant».

Når vi nå så hvem som fikk utdelt tillatelse i 22. kon-
sesjonsrunde, så en at det var noen av de nordligste områ-
dene som ble åpnet. Derfor frykter jeg at det er det samme
som vil skje i 23. konsesjonsrunde – nå ser jeg statsråden
nikke. Det er klart at når du skal nærme deg Nordpolen, er
det det som må ligge til grunn. Men i tillegg må det jo være
en åpning med sikte på at det skal bli funn som gjør at det
kan produseres hele året. Selv om en har boretidsbegrens-
ninger nå, vil utfordringen være der i produksjonsfasen.

Kristelig Folkeparti sier samtidig at vi ønsker forutsig-
bare kår for oljebransjen, og derfor var vi tydelige i forbin-
delse med oljemeldingen på at vi ønsket å åpne området.
Men så sier vi også tydelig at det er noen områder som må
bli liggende igjen – jeg kan referere til innlegget til Ege-
land – at en faktisk vet at det er noen av ressursene som
må ligge i bakken, men da kan vi i hvert fall spare de aller
mest sårbare. Til innlegget til Egeland må jeg si at jeg und-
rer stort: Jan Mayen skal ikke åpnes nå, sier han. Da kan
jeg sitere fra innstillingen på side 1:

«Derfor gjennomfører regjeringen åpningsprosesse-
ne i Barentshavet sørøst og for norske havområder ved
Jan Mayen.»
Hvis SV ser det som en seier, vil jeg gjerne ha olje- og

energiministeren til å bekrefte at det er det. Så kommer jeg
heller tilbake senere.

Presidenten: Representanten Kjell Ingolf Ropstad har
tatt opp de forslagene han refererte til.

Borghild Tenden (V) [12:38:37]: Jeg skal i dag bare
kort ta ordet for å si at Venstre slutter seg til kommenta-
rene og innlegget til representanten fra Kristelig Folkepar-

ti og varsler at vi vil stemme for mindretallsforslagene fra
Kristelig Folkeparti.

Venstre har også fått med seg statsråd Ola Borten Moes
utspill i fjor om at han vil bore til Nordpolen, og også
statsråd Solhjells tilsvar om at dette ikke var rød-grønn
politikk. Vel, nå skjer det.

På mandag slo Dagsavisen stort opp at det har vært 40
oljeutslipp fra norsk sokkel det siste året. Avsløringene om
store oljeutslipp hver eneste dag burde føre til at regje-
ringen stanser åpningen for petroleumsvirksomhet ved is-
kanten og polarfronten i Barentshavet sørøst. I en sak der
usikkerheten knyttet til sårbarhet og beredskap allerede er
stor, bør stortingsflertallet benytte anledningen i dag til å
snu og ta en tenkepause, i stedet for å gå for full åpning av
Barentshavet sørøst.

Alle faglige miljøetater identifiserer iskanten og polar-
fronten som særlig sårbare områder, og forvaltningspla-
nen påpeker også, som det ble sagt før, at det er vesentlige
kunnskapshull knyttet til disse områdene.

Statens egne miljøfaglige etater har alvorlige innsigel-
ser mot risikovurderingene, beredskapssituasjonen og ut-
fordringer knyttet til håndtering av oljesøl i isfylte farvann,
og en samlet miljøbevegelse, som det også har blitt nevnt,
har bedt Stortinget om å si nei til petroleumsvirksomhet i
isfylte farvann.

Gang på gang har denne regjeringen valgt å overse
miljøfaglige råd. Venstre ber om at de nå legger føre-vare-
prinsippet til grunn og sier nei til petroleumsaktivitet i de
mest sårbare områdene.

Til slutt vil jeg knytte en kommentar til klimaperspek-
tivet i denne saken. Denne uken la Statistisk sentralbyrå
fram en analyse som viser at en reduksjon av norsk olje-
og gassproduksjon vil være et kostnadseffektivt klimatil-
tak, både i Norge og globalt. Venstre ber stortingspartie-
ne merke seg denne rapporten når eventuelle prosjekter fra
dette området og andre områder kommer til behandling i
Stortinget.

Statsråd Ola Borten Moe [12:41:17]: La meg starte
med å sitere en kjent sang, nemlig «Det er lov å være blid».
For nå har det vært så mye problemer her at jeg føler på
meg at vi kanskje egentlig har glemt hva det er som fak-
tisk skjer, nemlig et svært stort og viktig vedtak for Norge.
Det er også med betydelig forbauselse jeg hører en del av
de innleggene som holdes. Det høres ut som om man er
veldig imot, men faktum er at alle kommer til å stemme
for, iallfall så vidt jeg kan forstå. Da er man altså for, men
bare litt, og så er man litt for miljøfaglige råd i tillegg – en
interessant tilnærming.

En gang var Barentshavet kjent under navnet Murmans-
koje morje, Nordmannshavet. Sitt nåværende navn fikk
området på 1590-tallet av Willem Barents, da han opp-
daget dette og seilte halvveis gjennom Nordøstpassasjen.
De påfølgende århundrene bega mang en oppdagelsesrei-
sende seg til Barentshavet og Arktis for å finne nytt land
og nye sjøveier til Amerika og Asia. Nansen lot seg fryse
inne med «Fram» på 1890-tallet, i håp om å drive til Nord-
polen. Og i 1901 seilte russerne med sin første isbry-
ter til Spitsbergen. Med rutefly til Longyearbyen og bil-
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ekspedisjoner til Nordpolen er ikke Arktis like eksotisk i
dag.

I dag setter vi punktum for en prosess som startet under
Borten-regjeringen i 1967, nemlig initiativet knyttet til
delelinjeforhandlingene med russerne. Den 19. juni 2013
vil bli stående som en merkedag i norsk olje- og gasshis-
torie. Det har gått nesten 20 år siden forrige gang vi åpnet
nytt areal. I dag kan vi åpne Barentshavet sørøst. Det hadde
vært en umulighet om vi i 2010 ikke hadde konkludert etter
43 år med forhandlinger med russerne.

Samtidig som vi skriver historie, repeteres et viktig
trekk ved norsk olje- og gasspolitikk. Det er tverrpolitisk
enighet om de store linjene. Det var et samlet storting som
satte i gang åpningsprosessene for Barentshavet sørøst.
Det var et samlet storting som bevilget midlene til kartleg-
ging av olje- og gassressursene. Og så langt jeg kan se, er
det et samlet storting som kommer til å gå inn for åpning.

Hovedmålene i olje- og gasspolitikken er å legge til
rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsik-
tig perspektiv. Skal vi lykkes med dette, må det åpnes nye
områder. Det er ett av hovedbudskapene i den siste olje-
meldingen, som også fikk enstemmig tilslutning fra denne
sal.

Stortinget har også besluttet å igangsette en åpnings-
prosess for norske områder ved Jan Mayen. Her er det fort-
satt stor usikkerhet knyttet til potensialet for olje og gass.
For å legge til rette for det best mulige beslutningsgrunn-
laget for Stortinget har jeg gitt Oljedirektoratet mer tid til
å sluttføre ressurskartleggingen.

Med åpningen av Barentshavet sørøst og nylig funn i de
allerede åpnede områdene av Barentshavet er det skapt en-
tusiasme, tro og nye muligheter i Finnmark og Nord-Norge
spesielt og i hele landet generelt. Det er vekst i Hammer-
fest, det er vekst i Harstad, på Veidnes skal det investeres
stort. Jeg håper og tror at dette bare er starten.

Åpningen av Barentshavet sørøst handler også om å
legge til rette for aktivitet i takt med utviklingen på rus-
sisk side. Russiske myndigheter tildelte i 2011 tillatelser
til å drive petroleumsaktivitet i størstedelen av russisk del
av det tidligere omstridte området, altså også langt lenger
nord enn det vi her snakker om.

For å sikre forsvarlig olje- og gassvirksomhet spesielt i
nordlige deler av Barentshavet sørøst vil regjeringen gjen-
nomføre et arbeid for å identifisere og utrede operasjonelle
usikkerhets- og risikofaktorer ved virksomhet i området.

Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten setter
rammer for olje- og gassvirksomheten som også gjelder
Barentshavet sørøst. Regjeringens forslag er i tråd med
disse rammene. Vi foreslår å åpne hele Barentshavet sør-
øst, men det vil ta noe tid før det blir igangsatt olje- og
gassvirksomhet. Det vil således ikke bli aktivitet i innevæ-
rende periode.

Ved neste oppdatering av forvaltningsplanen vil ram-
mene for petroleumsvirksomhet på helt vanlig vis bli vur-
dert på nytt. Dette omfatter selvsagt også spørsmålet om
petroleumsvirksomhet i iskanten og polarfronten.

Ved akuttutslipp er skadepotensialet betydelig. For å
styre miljørisikoen foreslår regjeringen begrensninger i
leteboringen i oljeførende lag i perioder av året.

Så er det verdt å merke seg at det pågår helårlig petro-
leumsvirksomhet og -produksjon i islagte farvann i land
som USA, Canada og Russland og i Det kaspiske hav. Det
innebærer at disse landene har lang erfaring med håndte-
ring av isproblematikk.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Oskar J. Grimstad (FrP) [12:46:38]: No var statsrå-
den for så vidt litt inne på det, men under opninga av Ba-
rentshavet søraust blir det ein del utfordringar i form av is,
tøft vêr og vindforhold som er spesielle, og ikkje minst når
det gjeld oljevernutstyr og å kunne ha ein type utstyr som
er hensiktsmessig i polare strøk. Nettopp i den samanhen-
gen har det, som det blei nemnt tidlegare også, vore ei form
for dobbeltkommunikasjon når ein seier på den eine sida
at grensa skal gå ved polarfronten og iskanten, mens det
andre plassar blir sagt at ein skal opne heile Barentshavet
søraust. Også med det bakteppet at det er gitt eit inntrykk
av at statsråden ønskjer oljeboring heilt opp til Nordpolen
– legg ein media sin presentasjon til grunn, er dette ein ak-
tualitet – hadde det vore greitt om statsråden nytta anled-
ninga no til klart å definere kva ein legg i desse to, «polar-
fronten og iskanten» og «heile Barentshavet søraust».

Statsråd Ola Borten Moe [12:47:41]: Man skal av og
til på generelt grunnlag være litt forsiktig med å gå god for
alle de faktaopplysningene man tror man får i media. Det
er ingen tvil om hvilket område regjeringen her foreslår å
åpne, og det er for så vidt heller ingen tvil om hva det er
som er norsk kontinentalsokkel, og hva det er som ikke er
det.

Vi åpner nå hele Barentshavet sørøst for leteaktivitet.
Det vil være grunnlaget for 23. konsesjonsrunde. Jeg håper
og tror at vi i den 23. konsesjonsrunden vil oppleve inter-
esse for tildelinger i disse områdene. Det er i og for seg
også en del av poenget. De rammene som legges ved dette
stortingsvedtaket, vil gjelde for den 23. konsesjonsrunden.

Ved neste oppdatering av forvaltningsplanen vil man ta
stilling til rammene for helårlig drift på vanlig vis, sånn
som man har gjort det andre steder og ellers på norsk
sokkel.

Siri A. Meling (H) [12:48:56]: Jeg håper at det gikk
klart frem av mitt innlegg at Høyre er glad for at vi nå får
denne åpningen av disse områdene, selv om jeg registrerer
at noen av statsrådens kolleger i den rød-grønne koalisjo-
nen stiller seg litt lenger bak i køen når nå en samlet komité
stemmer for denne åpningen.

Mitt spørsmål til statsråden dreier seg om å definere is-
kanten. Vi adresserer betydningen iskanten har i forhold til
biologien, og at en må opptre varsomt i iskanten. Da er det
viktig å vite hvor denne går. Temperatur og vind varierer,
iskanten vil variere. Vil statsråden følge opp vår henstil-
ling om å arbeide for at vi kan få en faglig konsensus rundt
hvordan iskanten er å oppfatte?

Statsråd Ola Borten Moe [12:49:52]: Ja, det er ingen
tvil om at områdene ved og i iskanten er sårbare for even-
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tuelle akuttutslipp. Det er derfor forvaltningsplanen fast-
slår at man i denne perioden ikke skal ha aktivitet i disse
områdene, og det er også derfor vi nå foreslår boretidsbe-
grensninger i det dokumentet som nå ligger på bordet.

Jeg skal ikke forskuttere om det er mulig å oppnå en
faglig enighet knyttet til hva som er iskanten, men jeg
mener at det regjeringen foreslår i dag, er ganske bombe-
sikkert, fordi man tar utgangspunkt i den faktiske/obser-
verte iskanten, altså hvor iskanten er til enhver tid, og så
skal man være noen kilometer unna den, som en sikker-
hetssone, i tillegg.

La det ikke herske noen tvil: Med vedtaket som her fat-
tes, vil det ikke foregå boring i oljeførende lag i eller i
umiddelbar nærhet av iskanten.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [12:51:03]: Dette er jo
definisjonen som statsråden sendte til komiteen, og det er
den definisjonen Stortinget må legge til grunn. Derfor er
mitt spørsmål: Når en definerer iskanten og polarfronten
som bevegelig, og «den til enhver tid observerte», er det
slik å forstå at statsråden tenker å lyse ut områder for åp-
ning? Dersom det gjøres funn – er det ikke egentlig slik
at det ikke kan startes produksjon der? Det må eventuelt
vurderes i neste forvaltningsplan, fordi iskanten og polar-
fronten kan bevege seg så langt ned at det ikke kan være
helårsproduksjon. Er det riktig oppfattet?

Statsråd Ola Borten Moe [12:51:43]: Dette er ram-
mene som gjelder for neste konsesjonsrunde. La det ikke
herske noen tvil om det. Jeg håper og tror at vi skal få stor
interesse i hele dette området. Det er flere steder i dette
området som er svært prospektive, og hvor jeg tror det er
store muligheter.

Det er det forestående arbeidet med ny forvaltningsplan
som vil avklare rammene rundt helårlig produksjon. Men
la meg eksemplif isere: Det er ikke gitt at et funn langt
nord, innenfor det man kan si er den flytende definisjonen
av iskanten, altså der man kan ha is enkelte deler av året,
er nødt å resultere i en oljeplattform som står på sjøbun-
nen, eller som er fast. Det kan jo også tenkes at man får
undervannsinstallasjoner. Får man det siste, kan det – så
vidt jeg kan forstå – være så mye is det bare vil. Det spiller
i grunnen ingen rolle.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [12:52:52]: Takk for sva-
ret.

Det jeg egentlig har etterlyst i hele saksbehandlingen,
er en mer ærlig debatt om hva det egentlig dreier seg om,
for når man hører på statsråden, er det ikke tvil om at det
kan være aktivitet der isen er. Han anerkjenner risikoen,
men er ikke redd for å gå inn i områdene. Hvis man hører
på representanten Egeland, er det en diskusjon man sky-
ver langt foran seg, og som ikke skal bli tatt. Derfor synes
jeg også at det vesentlige spørsmålet er: Når man åpner
området med sikte på funn og produksjon, burde Stortin-
get, når det gjelder den såkalte definisjonen, som skal av-
gjøres i neste forvaltningsplan, men som statsråden allere-
de har avklart, sende klare og tydelige signaler om at slik
er det. I vårt forslag definerer vi iskanten på samme måte

som de miljøfaglige etatene: den maksimale isutbredelsen
fra 2001–2011 pluss 50 km. Det er den definisjonen man
burde lagt til grunn.

Slik jeg oppfatter statsråden, betyr det at man åpner
området, som igjen vil gi produksjon på sikt.

Statsråd Ola Borten Moe [12:54:01]: For å understre-
ke det som skjer her nå og for å være pinlig nøyaktig på
det: Det vi nå vedtar, er rammene for neste konsesjonsrun-
de, for utlysning og rammene rundt eventuell leteboring.
Rammene for helårlig aktivitet senere vil bli lagt i neste
behandling av forvaltningsplanen. Jeg kan ikke forskutte-
re hvilke rammer regjeringen og Stortinget i fellesskap vil
legge rundt den virksomheten. Men iskanten kan være et
problem. Det er et rikt biologisk område, men la meg bare
minne om at et felt som Johan Castberg vil måtte byg-
ges og dimensjoneres slik at man enkelte år kan håndte-
re isproblematikk, rett og slett fordi man statistisk kan få
is også i den delen av Barentshavet. Jeg har ikke registrert
at det er slik at hvis det er is der, betyr det at man ikke
under noen omstendighet kan ha noen form for aktivitet.
Det er imidlertid en problemstilling vi skal gå nærmere inn
i, med sikte på, på vanlig vis, å ivareta alle de miljøfaglige
utfordringene, som vi vet at vi vil møte.

Siri A. Meling (H) [12:55:23]: Representanten Ege-
land gikk langt i sitt innlegg i å antyde at man ikke fikk
en åpning av områdene rundt Jan Mayen i bytte mot at
Sosialistisk Venstreparti skulle bli med på en åpning av Ba-
rentshavet sørøst, mens statsråden i sitt innlegg begrunnet
utsettelsen med at Oljedirektoratet trenger mer tid.

Mitt spørsmål til statsråden er: Benekter statsråden at
grunnen til man ikke får en åpning av områdene rundt Jan
Mayen, var at det ble forhandlet bort med Sosialistisk Ven-
streparti for å få en samlet regjering som stiller seg bak
åpning av Barentshavet sørøst?

Statsråd Ola Borten Moe [12:56:10]: Jan Mayen lig-
ger hos Oljedirektoratet. De har fått mer tid til å vurdere
ressursanslagene, for vi mener vi vil ha et mer komplett be-
slutningsgrunnlag å legge fram for Stortinget ved en even-
tuell sak om åpning. Regjeringen har selvsagt ikke, som en
konsekvens av dette, besluttet å fremme en sak om åpning
av områdene rundt Jan Mayen. Da hadde det vært en pro-
posisjon som lå her i Stortinget i dag. Det gjør det ikke,
men det er heller ikke fattet noen beslutning om ikke å
fremme en proposisjon for Stortinget.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

3 minutter.

Irene Lange Nordahl (Sp) [12:57:18]: Når Stortinget
i dag vedtar å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirk-
somhet, er det en gledelig dag for alle oss som er opptatt
av nye muligheter i nord. Med et potensial på opptil ti nye
Goliat-felt, kommer oljeeventyret nå for alvor til Øst-Finn-
mark. Området står foran fantastisk spennende muligheter,
som gir grunnlag for optimisme og befolkningsvekst.
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Åpningen av Barentshavet sørøst er en historisk dag for
Norge. Det er første gang siden 1994 at nye områder åpnes
for oljeaktivitet her til lands.

Senterpartiet har et sterkt engasjement for å skape nye
muligheter i nord, som følge av økt oljeaktivitet. Åpnin-
gen av nytt areal gir landsdelen mulighet til å ta et kvante-
sprang inn i den nye oljealderen i Nord-Norge. Med denne
utvidelsen kan oljeaktiviteten i nord få en størrelse som gir
grunnlag for økt vekst, utvikling for leverandørindustrien
og flere lokale ringvirkninger.

Utsiktene til store muligheter for næringslivet gir opti-
misme i regionen, og økt oljeaktivitet er god distriktspoli-
tikk. En mulig befolkningsvekst i nord gir helt nye fram-
tidsutsikter for flere lokalsamfunn, og det er derfor all
grunn til å heise flagget nordpå i dag.

Oljeaktivitet i disse områdene vil også få mye å si for
rekruttering av ungdom og deres utdanningsvalg framover,
under forutsetning av drivverdige funn. Vi ser at mange
nordnorske ungdommer, som i dag jobber f.eks. i Stavan-
ger, nå søker seg nordover. Det er positivt.

Vi vet også at søkertallene til petroleumsrelevante stu-
dier er doblet blant unge nordpå de siste årene. Ungdom-
men ser muligheter i at oljeindustrien flytter nordover. Det
er derfor viktig at ungdommen nå kvalifiserer seg til disse
mulighetene ved å gjøre framtidsrettede utdanningsvalg.

I går besøkte olje- og energiministeren og jeg brønntek-
nikk-klassen ved Stangnes videregående skole i Harstad.
Dette er nordnorske ungdommer som kvalifiserer seg til
en framtid i oljeindustrien i nord, og som hilser denne ut-
viklingen velkommen. Ekstra gledelig er det at samtlige av
disse dyktige elevene har fått lærlingeplass fra høsten av.
Det er veldig bra.

En av disse elevene er Kristin fra Tana. Hennes mål er
fortsatt å bo i Tana, og å kunne jobbe offshore utenfor kys-
ten av Nord-Norge – aller helst i Finnmark. Med dagens
historiske vedtak gir vi Kristin og andre ungdommer i nord
denne muligheten, slik at de kan skape sin framtid i vår
fantastiske landsdel.

Det er dette denne saken egentlig handler om.
Gratulerer med dagen.

D a g Te r j e A n d e r s e n gjeninntok her president-
plassen.

Per Rune Henriksen (A) [13:00:14]: Det var en be-
frielse å høre foregående taler, som er en av få som uttryk-
ker begeistring over det store vi faktisk gjør nå. Tenk på
den situasjonen som mange av våre naboland befinner seg
i, hvor man leter med lys og lykte etter industrier som kan
gi sysselsetting, skape verdier og holde samfunnet i gang.
Nå åpner vi et havområde for første gang på nærmere 20
år og gjør det mulig å ta ut enda større verdier, skape enda
flere arbeidsplasser, utvikle enda mer av landet vårt med
kunnskapsbasert industri, som har framtiden foran seg.

Jeg har registrert at lederen av Venstre, Trine Skei
Grande, mener det er en katastrofe å utdanne folk til å
jobbe i denne industrien. Det er jeg dypt uenig i. Jeg mener
at det nettopp er den kunnskapsutviklingen vi har fått til
gjennom oljevirksomheten på norsk sokkel, som har gjort

at vi har klart å utvikle en petroleumsindustri og en leve-
randørindustri som står helt i første rekke i verden når det
gjelder å ta vare på miljøet og å drive petroleumsvirksom-
het under miljømessig forsvarlige forhold. Det har sam-
menheng med at vi har stilt harde krav til denne bransjen
opp gjennom tidene. Resultatene i dag er at virksomheten
på norsk sokkel har svært lave utslipp. Det blir vist til så-
kalte avsløringer om 40 utslipp på norsk sokkel som om
det var en katastrofe i seg selv. Realiteten er jo at utslipps-
mengden og oljeinnholdet i vannet er langt under tillatte
grenseverdier fra våre gode miljøfaglige etater – nærme-
re 40 pst. under den totale tillatte mengden, hvis jeg ikke
husker helt feil. Dette er et resultat av målrettet arbeid med
å skape en mer miljøvennlig produksjon på norsk sokkel,
noe som gir ikke bare våre oljeselskaper, men også vår
leverandørindustri, store konkurransefortrinn ute i verden,
hvor de gjør en god jobb. De er attraktive partnere og at-
traktive leverandører, nettopp fordi de har erfaring fra vår
sokkel.

Nå åpner vi ytterligere områder i arktiske farvann. Vi
vet at Arktis er rikt på olje- og gassressurser og vil bli
et område hvor det blir mye drift i framtiden. Vår indust-
ri og norske selskaper på sokkelen, samt vår forvaltning,
skal vise vei når det gjelder hvordan disse ressursene kan
utvinnes på en forsvarlig måte.

Lars Egeland (SV) [13:03:28]: Jeg tegnet meg for å
komme med noen kommentarer til representanten Rop-
stad – ikke fordi jeg har noe stort behov for å polemisere
mot ham, for jeg opplever vel at han langt på vei mener det
samme som det som er SVs primære standpunkt, men det
er viktig å oppklare at Polarinstituttet legger seg på en defi-
nisjon som er gjennomsnittlig isutbredelse i tiårsperioden.
De peker i sin høringsuttalelse nettopp på behovet for nær-
mere utredning omkring spørsmålene om iskanten, og det
er det som ligger inne i dagens beslutning.

Ropstads referanse til Jan Mayen i sammendraget i
saken viser nettopp hva som kunne ha vært innstillinga,
hva som kunne ha vært tilfellet: Saken kunne ha startet som
en åpning av Barentshavet og Jan Mayen, men innstillin-
ga nå begrenser seg til Barentshavet sørøst. Regjeringa har
ikke fattet beslutning om Jan Mayen; det er realiteten.

Spørsmålet om nominering til 23. konsesjonsrunde vil
komme til høsten og vil sannsynligvis være et tema til
diskusjon uansett hvilken regjering som da sitter.

Miljøbevegelsen har vært opptatt av dette, og det er bra.
Jeg har fått meldinger som sier at klimaproblemet er så al-
vorlig at det ikke lar seg kompromisse med. Mitt svar er
at klimaproblemet er så alvorlig at man ikke kan la være å
bruke muligheten til et kompromiss – når det er en så mas-
siv majoritet, med de tre partiene som kom på sisteplass i
Klimavalg 2013s rangering av partiene. Det er faktisk sånn
at spørsmålet om boring der det eventuelt gjøres funn, vil
være avhengig av nettopp de miljøfaglige konklusjonene i
neste forvaltningsplan.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [13:05:28]: Jeg skul-
le gjerne delt begeistringen med Per Rune Henriksen og
andre, som har tatt til orde for det. Det er fordi vi i utgangs-
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punktet ønsker en forutsigbarhet for bransjen, vi ønsker at
det gis nye tillatelser og åpnes nye områder. Men vi har lagt
vekt på mest mulig eksisterende, allerede åpnede områder,
for å få mest mulig ut av hver brønn som er åpnet. Så har
vi sagt at Norge må ta et ansvar og la noen av ressursene
ligge i bakken, og da har vi sagt at vi ønsker å la de mest
sårbare områdene ligge – det være seg Jan Mayen, det være
seg Lofoten, Vesterålen og Senja eller Barentshavet sørøst,
i nordlig område, nettopp på grunn av den debatten vi har
i dag. Derfor bruker jeg tid i mine innlegg på å snakke om
det, i stedet for å snakke om det området vi åpner.

Til statsråden: Dette er ikke en proposisjon som Stor-
tinget stemmer for eller imot, det er en melding som vi tar
til orientering. Derfor ligger det også et forslag fra Kriste-
lig Folkeparti her, der vi presiserer at vi er for en åpning av
de områdene som vi mener det er forsvarlig å gå inn i – den
skrittvise åpningen som vi er godt kjent for i Norge – mens
vi stiller krav om at de mest sårbare områdene ikke kan
åpnes, og da definerer vi, som sagt, disse som 50 km fra
maksimal isutbredelse.

Når det gjelder SVs kompromiss, er det interessant å
høre på representanten Egeland. Uansett hva som er riktig
eller ikke, er det liten tvil om at Jan Mayen har gått så langt
at det skal veldig mye til å stoppe det. Jeg registrerer også
det statsråden sier om den saken. Så hvis det er kompro-
misset, at man ikke åpner i denne stortingsperioden, er det
bare snakk om måneder før det eventuelt gjøres i neste.

Når jeg hører på representanten Henriksen og statsråd
Borten Moe, tenker jeg at hovedutfordringen der er at det
ikke er noen begrensninger i det hele tatt, der er en ikke be-
kymret for åpning, der er en tydelig på at en åpner hele om-
rådet. Men når en hører på representanten Egeland, er det
tydelige begrensninger, en tar hensyn til miljøfaglige vur-
deringer, en skal ta definisjonen i neste forvaltningsplan,
osv.

Som jeg var inne på i min replikkveksling: Jeg skulle
ønske vi hadde en mye tydeligere eller ærligere debatt, at
vi diskuterte om det er forsvarlig å gå inn i disse områdene,
om vi kan kombinere petroleumsvirksomhet med iskanten
og polarfronten, og at en så sier ja eller nei. Jeg opplever
at det i beste fall har vært litt skjult. Uavhengig av defini-
sjonen som vi legger til grunn om hvor iskanten og polar-
fronten er, legger uansett forvaltningsplanen for Lofoten
og Vesterålen føringer, den er gjeldende for dette området,
og i den forvaltningsplanen står det at polarfronten og is-
kanten går inn i disse områdene. Derfor mener jeg at det
ikke burde være noen tvil, den sier det klart, og da burde vi
også fattet et vedtak ut fra det i dag.

Trine Skei Grande (V) [13:08:46]: Nå holdt represen-
tanten Ropstad et så godt innlegg at jeg nesten kunne ha
trukket meg, for kveldsroens skyld, men jeg har lyst til å
kommentere noe som gjelder det store bildet, også fordi
feilsiteringa av meg blir gjentatt på talerstolen.

Den store utfordringa for Norge i dag handler om at
vi har en ekstremt todelt økonomi, der vi har en oljebran-
sje som trekker til seg all kompetanse, investeringsvilje og
innovasjon. Denne todelinga av norsk økonomi har noen
skremmende perspektiver ved seg. En studie fra BI f.eks.

viser oss at om oljeprisen raskt faller til det nivået den var
på for bare kort tid sida, kan vi oppleve et fall på Oslo
Børs på 30–40 pst. Da har vi en finanskrise. Da har vi et
stort problem. Det betyr at vi må ha et litt videre blikk på
oljebransjen vår enn bare å juble over felt etter felt. Det
betyr at vi må ha et blikk på hvordan dette påvirker norsk
økonomi. Den manglende satsinga på forskning, innova-
sjon og nyskaping som denne regjeringa har stått for, og
den stadige utbygginga av oljesektoren er i ferd med å sette
sikkerheten i norsk økonomi i fare. Det har ført til at vi i
hvert fall må kunne drøfte om det er riktig å åpne felt etter
felt.

Jeg må bare merke meg at Venstre og Kristelig Folke-
parti i den forrige regjeringa, i samarbeid med Høyre, opp-
nådde en mye større ettertenksomhet med hensyn til hvor
det er lurt å åpne, og hvor det er lurt ikke å åpne.

Jeg merker meg også at i går fikk vi en rapport som for-
talte om antall utslipp fra norsk sokkel. I dag får vi en rap-
port som forteller at den måten vi driver oljevirksomhet på,
i noen henseender er mer skitten enn oljesanddriften. Men
det virker ikke som om det gjør noe inntrykk på regjerings-
partiene at vi beveger oss nærmere og nærmere iskanten,
som er det området der vi har vanskelig for å takle utslipp.

Venstre liker å ha et litt større perspektiv på debattene
man har. Det betyr ikke at man er imot oljeindustrien. Det
betyr bare at man må ha et litt lengre perspektiv for de gre-
pene som blir gjort. Kanskje det som nå blir framstilt som
den store distriktspolitiske frelsen, kan bli et kjempestort
problem for den regionen dersom det som vi nå har forut-
sett, skjer. Det syns jeg i hvert fall man skal koste på seg å
kunne tenke.

Derfor kommer vi til å stemme sammen med Kristelig
Folkeparti i dagens sak.

Presidenten: Nå har vi fått ytterligere talere på talerlis-
ten.

Neste taler er representanten Ola Borten Moe – statsråd
Ola Borten Moe.

Statsråd Ola Borten Moe [13:11:49]: Takk, stortings-
president Andersen.

Jeg tok ordet for å kommentere foregående innlegg.
Vel kan man si at Venstre har et «litt større perspektiv»,

men jeg ville vel kanskje mest av alt kalt det et noe mer
omtrentlig perspektiv, der man setter store spørsmålstegn
ved store deler av det som det har vært bred semje om og
tilnærming til i norsk olje- og gasspolitikk.

Så trekker man lønnsomhetsbetraktningen i tvil. Man
trekker avvenningen i tvil i det hele tatt, men så ender man
likevel opp med å stemme for. Bare for å få sagt det: Jeg er
glad for at Venstre i dag kommer til å stemme for åpning
av Barentshavet sørøst.

Forrige gang vi diskuterte en utbyggingssak – Aasta
Hansteen – stemte Venstre imot fordi man plutselig hadde
helt andre forutsetninger, som man hadde funnet på selv,
enn dem som lå til grunn fra selskapene, fra Oljedirektora-
tet og fra departementet. Grunnen til at jeg påpeker dette,
er at jeg synes Venstre fortjener å bli minnet på at hvis
man nå har helt andre forutsetninger som ligger til grunn
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for politikkutviklingen, skylder de å fortelle oss i hvert fall
hvilke forutsetninger man ønsker å legge til grunn.

Jeg vil gjerne på generelt grunnlag si at jeg synes man
ofte betrakter det som er vår styrke, som et stort problem.
Vi lever i et land som har lav arbeidsledighet, høy verdi-
skaping, og som opplever vekst innenfor mange sektorer.
Det er ingen tvil om at mye av dette er drevet framover av
den optimismen og de framskrittene vi gjør innenfor norsk
olje- og gassnæring. Men det er jo ikke et problem. Det
er det som gjør oss noe annerledes enn mange av de lan-
dene som nå sliter med høy arbeidsledighet, til dels fal-
lende verdiskaping og store strukturelle utfordringer. Jeg
tror vi også framover kommer til å se en utvikling i Norge,
bygd på rike naturressurser, men også et forvaltningssy-
stem, et næringsliv, folk og kompetanse, som er i stand til
å høste disse ressursene og bringe samfunnet videre opp
og fram. Dette er ikke verditapping. Dette er høyst kompe-
tente arbeidsplasser, som er i stand til å konkurrere på et
internasjonalt marked.

For å avslutte med virkelighetsforståelsen: Dette er en
av våre største komparative fortrinn. Jeg håper og tror at
dette skal vi i fellesskap klare å utvikle videre. Da synes
jeg også at Venstre skylder oss å svare på hva det er man
mener er riv ruskende galt, og hvilke forutsetninger man
eventuelt legger til grunn.

Henning Skumsvoll (FrP) [13:15:00]: Egentlig hadde
jeg ikke trengt å ta ordet, for det synet statsråden la fram
fra talerstolen nå, deler jeg fullt og helt.

Det er utrolig å høre at det som har brakt velstand til
vårt land de siste 40 årene, skulle føre til at vi liksom står
og gruer oss for å gå opp mot Nordpolen. Det er klart vi
skal det. Men da vi begynte på Ekofisk, skulle man ikke gå
nord for 62. breddegrad, for det var så farlig. Dette er en
del av utviklingen.

Hva er det som gjør at norsk leverandørindustri er så
god og er med på alle verdensmarkeder? Det skyldes at
olje- og gassutvinningen har generert så stor profitt at man
kan bruke mye penger til å utvikle utstyr. Uten det hadde
ikke Norge hatt den leverandørindustrien vi har i dag. Der-
for er det en gledens dag at Barentshavet sørøst blir åpnet
for petroleumsvirksomhet.

Når man kommer med noe så dumt som å si at å utdan-
ne oljearbeidere bør man ikke gjøre, skjønner man egent-
lig ikke hva det hele dreier seg om. De som har kunnskap
om olje, realister, kan selvfølgelig også benyttes til å plas-
sere vindmøller på havdyp. Det er det som er utviklingen.
Vi er ikke låst fordi om folk blir utdannet til oljesektoren.
Når vi kjenner perspektivet – at den kanskje skal vare i 50
år til – er det klart at de som utdanner seg i dag, vil ha jobb
resten av livet.

Til slutt vil jeg si at man snakker om å la oljen på Nord-
kalotten ligge. Er det noen som har regnet på hva det betyr
for økonomien? Verdenssamfunnet har ikke råd til å la den
oljen og gassen ligge der i det hele tatt. Man vil aldri klare å
få så mye fornybar kraft i form av vind, vann og sol på kort
tid, som det vil gi å få ut olje og gass – petroleumsmeng-
dene – fra Nordkalotten. Derfor må vi stå på. Utviklingen
må gå fremover, men det må satses mye.

Til det Skei Grande sa: Det er nettopp fordi vi har så
god økonomi at vi kan bruke så mye penger på forskning.
Vi bør selvfølgelig bruke enda mer i fremtiden, det har vi
råd til, og det kommer vi til å gjøre.

Dette blir en gledens dag, og det vil bli noen gledens tiår
for Nord-Norge.

Presidenten: Presidenten vil få bemerke at det å bruke
begrepet «dumt» om andres synspunkter framstår for pre-
sidenten som lite klokt.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [13:18:11]: Jeg har behov
for å markere en liten avstand til foregående taler.

Nå forutsetter jeg at innlegget ikke var rettet mot Kris-
telig Folkeparti, men mot Venstres innlegg i stad. Men
når representanten Skumsvoll sier at vi selvfølgelig skal
til Nordpolen, vil ikke jeg si at det er noen selvføl-
ge. Når Skumsvoll snakker om de enorme verdiene, ser
jeg de enorme verdiene som ligger i petroleumsressurse-
ne, men jeg ser også de alvorlige konsekvensene av even-
tuelle klimaendringer, eller klimaendringer som vi vet vil
komme. IEA sier klart og tydelig at skal vi klare å nå to-
gradersmålet med 50 pst. sannsynlighet, må to tredjedeler
av petroleumsressursene – kull – ligge i bakken.

I dag har vi hatt en diskusjon om miljø, om lokale ut-
slipp og utfordringer med iskanten, polarfronten. Men den
store klimadebatten er også relevant. Det er sett i et sånt
perspektiv at kanskje de enorme ressursene der – ikke bare
kanskje, men mange av de ressursene – må ligge.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

S a k n r . 4 [13:19:22]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om represen-
tantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar J. Grim-
stad, Henning Skumsvoll, Per-Willy Amundsen, Siri A. Me-
ling og Svein Flåtten om å etablere en markedsplass for
gass i Norge (Innst. 501 S (2012–2013), jf. Dokument
8:119 S (2012–2013))

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen
vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 24 minut-
ter og fordeles med inntil 3 minutter til hvert parti og inntil
3 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til
replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg
fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på
talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil
3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Tor-Arne Strøm (A) [13:20:30] (ordfører for saken):
Norge har et godt utgangspunkt for utvikling av gassbasert
industrivirksomhet med våre store olje- og gassressurser
på norsk sokkel.

Videre mener komiteen at økt industriell verdiskaping
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Rystad Energy has been engaged by the 
Norwegian Ministry of the Environment during 
May and June 2013 to analyze the potential 
consequences of reduced CO2 emissions 
under the “two degree scenario” (2DS) for 
global petroleum production. The 2DS is 
defined by IEA in their «Energy Technology 
Perspectives 2012» and is broadly consistent 
with the “450 Scenario” from IEA’s World 
Energy Outlook. The 2DS «describes an 
energy system consistent with an emissions 
trajectory that recent climate science research 
indicates would give an 80% chance of limiting 
average global temperature increase to 2°C. It 
sets the target of cutting energy-related CO2 
emissions by more than half in 2050 
(compared with 2009) and ensuring that they 
continue to fall thereafter.” 
 
The analysis done by Rystad Energy 
discusses neither the underlying assumptions 
of the 2DS nor the realism of the scenario. It is 
a pure fact-based «what-if» analysis based on 
the IEA-forecasted energy demand and energy 
mix under 2DS. Dynamic effects of energy 
policies or potential technology or fiscal policy 
changes are not accounted for.  
 
Rystad Energy is a Norwegian oil and gas 
focused consulting and data/research firm with 
proprietary databases on global upstream 
activities. 

This has been a low budget project, and 
Rystad Energy has also invested in the project 
to develop it to the standard we prefer. 
  
This report draws on the following principal 
sources of information/data: 
 
a. Rystad Energy global upstream database, 

UCube with 68,000 oil and gas fields 
b. Information obtained through industry 

interviews and industry reports 
c. Research and analysis done by the Rystad 

Energy consulting team 
 
The report aims to  
1) Clarify the oil and gas CO2 emission 

budget under 2DS under various coal 
scenarios and compare this budget with 
known resources. 

2) Quantify how much of forecasted 
unrestricted oil and gas production in the 
period 2013-2050 will potentially not be 
produced under 2DS. Characterization of 
these stranded resources is also included. 

Background 
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The first part of the study compares the 2DS 
CO2 emission budget ("carbon budget") with 
potential emissions during combustion of all 
known fossil resources produced from now till 
infinity. The carbon budget used is based on 
IEA and Carbon Tracker (80% probability of 
2DS or below) and is 1,075 Gt including CCS. 
When comparing this carbon budget with 
potential emissions from all known fossil 
resources, it becomes apparent that 2/3 of 
known fossil resources must be left in the 
ground under 2DS. 
 
However, coal is the dominating resource both 
in terms of potential CO2 emissions and known 
resources. While 78% of the known coal 
resources must be left in the ground under 
2DS, 35% and 38%, respectively, of known oil 
and gas resources are stranded under 2DS. It 
is worth noting that most of the lost production 
is after 2050 versus the unrestricted case. 
 
It is shown that coal consumption relative to oil 
and gas is the main determinant of the oil and 
gas carbon budget under 2DS. The oil and gas 
emission budget under 2DS for low, medium 
and high coal consumption is 690 Gt, 603 Gt 
and 520 Gt, respectively, for the period 2013-
2050. 
 
The second part of the study compares the 
2DS carbon budget of oil and gas with 
potential emissions during combustion of the 

forecasted unrestricted production from 2013-
2050. It is estimated that 15% of the likely 
unrestricted hydrocarbon production towards 
2050 must be removed under 2DS. This 
corresponds to 22% of the oil and 3% of the 
gas. The relatively low share of stranded 
production in the period 2013-2050 is due to 
significant forecasted production also after 
2050, and only 16% of the resources after 
2050 could be produced if one should stay 
within the carbon budget. 
 
All oil fields currently in production or under 
development could be produced under the 
2DS scenario, emitting in total 259 Gt. For 
fields not yet sanctioned for development, 59% 
of the resources must remain in the ground 
over the period 2013-2050. For undiscovered 
resources, 45% of the likely finds must remain 
in the ground to keep the emissions within the 
2DS scenario. These results are achieved 
based on a methodology, where fields and 
exploration areas are sorted by break-even 
prices from the lowest to the highest. Then the 
CO2 emissions are aggregated until the carbon 
budget of 99 Gt is reached. This happens at a 
break-even price of 72 USD/boe. Oil 
companies typically add another 10-15 
USD/boe as a safety margin before 
sanctioning a project, meaning that the carbon 
budget will be reached “automatically” with an 
oil price of 85-90 USD/ boe.   
Fields with a break-even above USD 72 will 

then be the “stranded fields” under 2DS. These 
are characterized as follows: 
 
1. Discovered fields with extremely deep 

reservoirs, demanding surface conditions, 
very low permeability, sour or very heavy 
oil or oil sands. The largest base of non-
commercial resources is located in Russia, 
Canada and the Middle East.  

2. Undiscovered fields in areas with high 
exploration, development and operating 
cost. Largest stranded areas are offshore 
North- and South America, West Africa and 
in the Arctic.  

3. Stranded fields in Norway towards 2050 
have similar characteristics. A group of oil 
fields with break-even above 72 USD/boe 
are listed. All gas fields could be produced 
within the 2DS, but this is not likely to 
happen under a low price regime due to 
commercial reasons.  

4. Some exploration for oil in Norway could 
happen within the 2DS scenario, because 
many new finds are expected to be more 
robust economically than existing 
undeveloped fields. Most economically 
robust areas are expected to be mature 
areas close to infrastructure and frontier 
areas without arctic conditions or close to 
shore, like Lofoten and the Barents Sea 
South.  

Executive summary 
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CO2  emission balances under the two degree scenario (2DS) 

Oil Gas Coal Total Stranded Carbon
budget

Carbon
budget

Gas Oil Known oil Unknown
oil

Source: IEA ETP; Rystad Energy UCube 
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Known resources, excl. undiscovered  Production 2013-2050, incl. undiscovered  

Must be left in the ground under 2DS 
 
2/3 of known resources  
78% of coal resources 
35% of oil resources 
38% of gas resources 
 

Forecasted gas production within budget 

Some 20% of forecasted oil 
production outside budget 

Half of discovered oil and 
half of undiscovered oil  
not produced 

Assumes significant reduction of emissions from 
coal compared  to gas and oil (most of after 2100) 

Unrestricted 
before 2050 

Unrestricted 
before 2050 

Unrestricted 
before 2050 

The time horizon is potentially several hundred years into the future. While a large part of 
known oil and gas resources will be produced before 2050 in an unrestricted case, only around 
one third of coal resources  are likely to be produced in the same period . 

The time horizon is 2013-2050. Forecasted production not restricted by low demand 
and low oil price is compared to the 2DS carbon budget, assuming the emission mix 
between coal, oil and gas as proposed by IEA Energy Technology Perspectives 
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Mandate for our study 

This is:  
• Assessment of oil and gas resources 

that could be produced within 2DS 
carbon budget (as used by IEA) in a 
“static case” based on pure 
economical decisions 

- Globally 
- In Norway 
- Under various coal shares 
- With static cost base and 

frame conditions 
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This is NOT: 
• Assessment of relevance of carbon 

budget for 2DS 
• Assessment of dynamic effects of 

carbon policies 
• Assessment of effects of new 

technologies, cost changes or 
changes in fiscal regimes  
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Rystad Energy har på oppdrag for 
Miljøverndepartmentet vurdert den globale og 
nasjonale olje- og gassproduksjon som er 
mulig under et lavutslippsscenario; det såkalte 
tograders-scenariet (2DS). Rystad Energy har 
tatt utgangspunkt i et karbonbudsjett og 
etterspørselkurver for dette scenariet slik det er 
definert av Det internasjonale energibyrået 
(IEA) som sier at samlede CO2 utslipp fra olje, 
gass og kull ikke må overstige 1000 Gt i 
perioden 2013 til 2050. Rystad Energy har ikke 
vurdert om dette budsjettet er relevant i forhold 
til å oppnå ønsket CO2 mengde i luften eller 
ønsket virkning på den globale temperaturen. 
Studien er basert på en analyse av CO2 
utslipp ved forbrenning av produserte 
hydrokarboner fra hvert enkelt olje eller 
gassfelt ved bruk av Rystad Energy sin 
database av over 68 000 felt globalt.  
Hovedfunnene i studien er at 78 prosent av 
oljen og 97 prosent av gassen kan produseres 
frem til 2050 i forhold til det som maksimalt kan 
produseres. I praksis betyr dette at olje og 
gass som er i felt som er besluttet bygget ut 
eller i produksjon kan produseres. «Det vil ikke 
være lønnsomt hverken samfunnsøkonomisk 
eller for klima å begrense produksjonen i felt 
som allerede er i gang», sier Jarand Rystad i 
en kommentar. «Derimot må man i et slikt 
scenario begrense produksjonen fra felt som 
er funnet, men ennå ikke besluttet bygget ut. 
Kriteriet for dette vil være lønnsomhet som 

igjen avhenger av oljepris og kostnad. Med det 
høye kostnadsnivået vi har nå vil faktisk hele 
begrensningen komme av seg selv dersom 
oljeprisen går ned til et nivå der felt med 72 
dollar i «breakeven» ikke blir besluttet. Dette 
vil kanskje skje på 85–90 dollar per fat. I et 
slikt scenario vil 60 prosent av dagens 
ressurser som ikke ennå er besluttet utbygget 
ikke bli bygget ut, og det samsvarer med 
kravet til utslippsreduksjon», sier Rystad. 
«Spesielt er det olje og kondensat i vanskelige 
reservoarer samt ukonvensjonelle ressurser 
som blir liggende.»  
Når det gjelder leting vil den kunne fortsette 
fordi man vil finne ny olje som har bedre 
økonomi enn oljefelt som er funnet og ikke 
bygget ut. Kravet for å tilfredstille 2DS 
karbonbudsjettet er at 45 prosent av nye funn 
blir liggende igjen, mens 55 prosent kan 
bygges ut. Igjen er det de mest lønnsomme 
ressursene som bør bygges ut, og dette er 
uoppdagede ressurser enten i modne 
områder, eller i nye områder med forventet god 
økonomi. «For Norges del vil leting nær 
eksisterende infrastruktur eller i nye områder 
med forventet god økonomi som Lofoten og 
det sørlige Barentshavet være sannsynlig også 
under 2DS, mens krevende ressurser lenger 
nord og øst vil kunne bli økonomisk lite 
interessant», sier Rystad.  
I og med at kull har langt større utslipp av CO2 
enn olje og gass per energienhet, vil 

kullproduksjonen avgjøre hvor mye olje og 
gass som kan produseres. I hovedscenariet 
antas det i likhet med IEA at andelen utslipp 
fra kull går ned fra 45 til 36 prosent fram mot 
2050. Dersom kullandelen går ytterligere ned 
til 27 prosent vil nesten all olje og gass kunne 
produseres, mens en kullandel på dagens nivå 
vil gi vesentlig større reduksjon av olje- og 
gass produksjon dersom 2 gradersmålet 
likevel skal nås.  «Den store utfordringen er 
altså å redusere utslippene fra kull», sier 
Rystad.  
Det går også frem av studien at IEA i sine 
etterspørselkurver sannsynligvis har 
undervurdert de potensielle utslippene fra olje 
og gass etter 2050. Den gjenværende delen av 
karbonbudsjettet etter 2050 er på kun 75 Gt, 
noe som ikke samsvarer med 
etterspørselkurven fram til 2050, selv med en 
massiv CCS. Det er etter 2050 at man ser et 
stort gap mellom karbonbudsjettet og 
sannsynlige utslipp, og det er i denne perioden 
at mestparten av de store deler av kjente 
kullreserver må holdes tilbake. 
 

PRESS RELEASE (Norwegian version)  

Rystad Energy pressemelding, 5. August 2013 
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Data source used: Rystad Energy UCube with fields and blocks as exposed here 

10 

Description of database. UCube – Upstream Cube: Proprietary E&P 
database accessible for all subscribers with resources, production 
profiles, economical figures and CO2 emission from all fields, 
discoveries and exploration licenses globally. 68,000 assets.  About 
1,000 updates daily based on open sources like company reports, 
government sources and scientific papers. Assessment done by 
Rystad Energy to ensure realism, consistency and capacity to deliver. 

Each circle represents a  field, exploration block, 
open acreage or biofuel potential (one per country)  
Size of circle= risked production 2013-2100 
Field life cycle:  

 

biofuel 

■ Proa oing 
Und er ae,telopment 

■ Disoov ery 
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UCube is constantly calibrated and quality checked against 1000’s of primary sources 
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Rystad Energy 
UCube 

Governmental 
sources like 
BOEMRE, 

NPD, DECC 

Reported 
numbers from 

E&P companies 

Oil Service 
reports and 
databases, 

including rigs 

Stock exchange 
share prices 

and transaction 
values 

QA reports 
gathered 

Corrective 
actions 

NGOs like EIA, 
IEA, OPEC and 
scientific papers 

/ 

■ Produc1ng 
Under development 
Disco,, er1 
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UCube – a revolution within E&P business intelligence! 

• UCube is an online, field-by-field database for the 
international upstream oil & gas industry 

• UCube consists of one, integrated, complete 
database along all dimensions including geography, 
on-/offshore, hydrocarbon types including 
unconventionals, and field life cycle 

• UCube contains reserves, production profiles, owner 
shares, financial figures and a range of additional key 
parameters for all fields, discoveries and exploration 
licenses globally 

• UCube includes near 68,000 assets and 3,200 
companies, and historical data from 1900 and forward 
looking data to 2100 

• UCube is a multi-use tool for a variety of purposes 
within analysis, strategy, benchmarking, deal 
screening, valuation and climate studies 

12 
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The table shows IEA’s assumptions 
behind its different scenarios 6DS, 
4DS and 2DS.  
 
The 6DS is the future scenario, which 
projects a long-term temperature 
increase of 6°C, 4DS correspond 
with an increase of 4°C, and 2DS 
with an increase of 2°C. 
 
Stated oil/gas prices are calculated 
as the average oil/gas prices per 
year forecasted by IEA and is part of 
the underlying assumptions of this 
study. 
 
The lower right graph shows ETP* 
2012’s three possible energy futures, 
the boundaries of which are set by 
the total energy-related CO2 
emissions. 
 
According to this, to limit the global 
temperature increase to 2°C, global 
energy-related CO2 emissions in 
2050 must be half of the current 
level. 
 
Rystad Energy has not assessed the 
relevance or correctness of these 
scenarios. 

IEA Energy Technology Perspectives (ETP*) Scenarios 

* ETP: Energy Technology Perspectives  is the International Energy Agency’s most ambitious publication on energy technology. It demonstrates how technologies can make a decisive difference in limiting climate change and enhancing energy security. 
** Based on average price given by IEA ETP (2012), Table A.3 
Source: International Energy Agency (2012), Energy Technology Perspectives 2012, OECD/IEA, Paris 
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Global CO2 emissions per year* 
Gt 

 
Scenario 

 
Description 

IEA 2050 demand 
for oil and gas* 

Million boe 

IEA average 
oil price 
USD/bbl 

IEA average 
gas price 
USD/kcf 

6DS 
Projecting a long-term temperature increase of 6°C 
Broadly consistent with the World Energy Outlook (WEO) 
Current Policy Scenario through 2035 

78,480 129 9 

4DS 
Projecting a long-term temperature increase of 4°C 
Broadly consistent with the WEO New Policies Scenario 
through 2035 

70,612 112 12 

2DS 
80% chance of limiting average global temperature increase 
to 2°C. Broadly consistent with the WEO 450 Scenario 
through 2035 

42,090 92** 13** 

0
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1990 2000 2009 2020 2030 2040 2050
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The chart compares the carbon budget 
from various sources. The carbon 
budget is the maximum cumulative 
CO2 emissions that limits an average 
global temperature increase to 2°C. 
 
The IEA’s carbon budget is higher than 
Carbon Tracker’s 80% probability 2DS 
case. IEA assumes 58 Gt effect of 
CCS***, while Carbon Tracker does 
not account for increased emission 
potential due to carbon capture and 
storage (CCS). Carbon Tracker does 
however estimate that given a full 
investment in CCS, the carbon budget 
will increase by 12-14%.  
 
Rystad Energy has chosen to use 
Carbon Trackers budget of 884 plus 
the 58 Gt from CCS from IEA, leaving 
us with a total carbon budget 2013-
2050 that allows for 942 Gt of CO2 
emission from fossil resources. 
 
After 2050 we have used the Carbon 
Tracker carbon budget of 75 Gt plus. 
CCS after 2050 is speculative and 
depends on demand for oil and gas. 
Still, it is likely that CSS will continue, 
and we keep the conservative estimate 
of 58 Gt as before 2050, leading to a 
total budget of 133 Gt.  

Carbon emission budget 2013-2050 for 2DS within 80% probability: 942 Gt 

*) CO2 emissions  are calculated  based on ETP’s hydrocarbon demand estimates for each year 
**) Carbon budget after 2050 : Source Carbon Tracker, “Unburnable carbon 2013” 
***) The IEA CCS Roadmap 2009 “Contributing to Global Climate Goals” 
Source: Rystad Energy research and analysis; International Energy Agency (2012), Energy Technology Perspectives 2012, OECD/IEA, Paris; IEA Energy Technology Perspective (2012) 

The total carbon budget 2013-2050 for combustion from fossil resources given the 2DS scenario 
CO2 Gt 
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Under the 2DS, maximum cumulative 
CO2 emissions during the first half of 
the 21st century is 1,500 Gt CO2*. 
Maximum emissions from fossil 
resources during 2013-2050 is as 
shown 942 Gt, including 58 Gt 
removed from the atmosphere with 
CCS.  
 
Measured in potential CO2 emissions 
during combustion, 61% of known 
fossil resources must be left in the 
ground under 2DS. 78% of known 
coal resources must be left in the 
ground. 
 
Assuming ETP 2050 emission mix, 
35% of known oil resources and 38% 
of known gas resources must be left 
in the ground under 2DS. The large 
share of this “lost production” will 
happen after 2050. 
 
Again, if the 2DS with 50% 
probability from Carbon Tracker was 
applied, the budget would increase 
by 400 Gt. Using ETP emission mix, 
10% of oil and 23% of gas must be 
left in the ground.  

61% of all fossil resources to be left in ground under the chosen 2DS carbon budget 

*Source IEA World Energy Outlook 2012 
**Source Carbon Tracker, Unburnable Carbon 2013 
***Budget increase due to increased Carbon Capture and Storage(CCS). Source IEA 
****Source: Rystad Energy UCube, Expected value (P-Mean) 

Known resources versus 2DS carbon budget 2012-2050 
Gt CO2 emissions during combustion 
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58 
75 

-136 

-420 

58 
62 

Budget  

Total 
emissions 
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Non fossil fuels  
2013-2050* 
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ETP 2050 Emission Mix: 
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The chart on the right compares the 
carbon budget per fuel type for three 
scenarios for the CO2 emission mix. 
 
The “Medium coal” scenario 
corresponds to the average emission 
mix under 2DS and is the case 
discussed in this study. 
 
The “High coal“ scenario 
corresponds to the current emission 
mix, while the “Low coal“ scenario 
corresponds to producing all 
available gas combined with a 
reduction of coal’s emission fraction 
to 27%. 
 
The carbon budget of hydrocarbons 
is 30% higher in the “Low coal“ case 
than the “High coal“ case, showing 
that coal’s share of emission mix will 
heavily impact emission budget of 
hydrocarbons towards 2050. 
 

Emission budget for oil and gas depends heavily on coal budget 

Source: Rystad Energy research and analysis 
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Carbon budget per fuel type for three coal-fraction scenarios  
Gt CO2 
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2010 Emission Mix: 
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20% Gas 
 

ETP 2050 Emission Mix: 
36% Coal 
38%  Oil 
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Max Gas Emission Mix:  
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Oil+Gas budget 690 Gt 
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Right chart compares forecasted CO2 
emissions in an unrestricted oil price 
scenario with the 2DS carbon budget 
before and after 2050. 
 
CO2 emissions  are aggregated 
emissions from combustion of each 
field’s production, taking different 
emission factors of different 
hydrocarbons into account. 
Forecasted production from not yet 
discovered fields is also included in 
this forecast. 
 
15% of forecasted emissions in the 
unrestricted base case* are above 
the carbon budget before 2050.  
 
However, the 2DS scenario requires 
a drop to very low CO2 emission 
levels post 2050 (85 Gt**), while 
forecasted emissions in the 
unrestricted case are 541 Gt.  Thus, 
84% of the assets are stranded under 
the 2DS using the 80% probability 
case from Carbon Tracker.  
However, the 50% probability case 
has a carbon budget of 475 Gt + 
CCS, which is more achievable. 
 

Most stranded oil and gas resources under 2DS are to be produced after 2050 

*Using the unrestricted forecasted production under the Brent oil price corresponding to the forward curve as of April 2013 – from USD 108 down to USD 90 in 2019 and then up 
** 75Gt + 58 Gt in CCS = 133 Gt. Coal then accounts for 48 Gt of this, and 85 Gt left for oil and gas. – coal share  
Source: Rystad Energy UCube 

Forecasted unrestricted hydrocarbon production compared to 2DS carbon budget 
Gt CO2 
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The chart on the right compares 
forecasted CO2 emissions in an 
unrestricted oil price scenario with 
the 2DS carbon budget before 2050 
for oil and gas separately, assuming 
the “Medium coal” energy mix 
scenario. 
 
CO2 emissions  are aggregated 
emissions from combustion of each 
field’s production, taking different 
emission factors of different 
hydrocarbons into account. 
 
Only 3% of forecasted emissions 
from produced gas in the unrestricted 
case are above the carbon budget, 
while 105 Gt or 22% of emissions 
from produced oil in the unrestricted 
case are above the carbon budget. 
 
 

2013-2050: Gas production within carbon budget, while 22% of the oil is stranded 

*Measured as emissions of CO2 from combustion of produced hydrocarbons  

Forecasted unrestricted oil and gas production compared to 2DS carbon budget before 2050 
Gt CO2 
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70 
USD/bbl 

Base 
case  

90-100 
USD/bbl 

140 
USD/bbl 

The table on the right compares 
forecasted global unrestricted oil 
production in 2013-2050, including 
resources not yet found, with oil 
carbon budget under the three coal 
fraction scenarios at three different 
oil price scenarios. The middle 
scenario reflects the base case, 
which is the Brent forward curve as 
of April 2013. 
 
The share of production potential that 
is stranded increases both with 
augmenting coal fraction in the 
energy mix and with increasing oil 
price level. 
 
In a low coal and low oil price 
scenario, forecasted supply of oil is 
likely to match the carbon budget. 

*Source: Rystad Energy UCube 
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1,310 

100% 95% 78% 72% 

Stranded oil varies from 0-35% of max. supply, depending on oil price level and energy mix 

Oil price 
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7  
USD/kcf 

Base 
case 
10 

USD/kcf 

14 
USD/kcf 

The table on the right compares 
forecasted global unrestricted gas 
production in 2013-2050, including 
resources not yet found, with gas 
carbon budget under the three coal 
fraction scenarios at three different 
oil price scenarios. 
 
The share of production potential that 
is stranded increases both with 
increasing coal fraction in the energy 
mix and with increasing oil price 
level. 
 
Significant levels of stranded gas 
exist most likely only in the high coal 
or high oil price scenarios. 

*Source: Rystad Energy UCube 
**Adapted to local gas markets globally. Europe continental price estimated to be oil price/10. Separate and lower prices used for North America. 
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The chart on the right outlines CO2 
emissions from the global oil 
production towards 2050 spilt by 
current life cycle (fields in production, 
under development, discoveries not 
yet approved for development and 
undiscovered). 
 
The yearly CO2 emissions are based 
on 68,000 fields assessed bottom-up 
by Rystad Energy. The emission 
factors used are estimated 
individually for each oil and gas 
category, and they are calibrated to 
best match the factors used by the 
IEA. 
 
Taking into account a likely delay of 
the effect of new policies until 2020, 
Rystad Energy suggests a steeper 
decline curve than IEA. This curve 
suggests a necessary reduction of 
global oil production of 50% from 
2020 to 2050 under 2DS versus the 
unrestricted base case. 

Global oil production to be reduced with 50% between 2020 and 2050 under 2DS 

Source: Rystad Energy UCube, Rystad Energy research and analysis, IEA Energy Technology Perspectives 2012  

Supply of oil 2010-2100 under 2DS  versus unrestricted production potential 
Gt CO2 emissions per year (every fifth year shown)  
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The chart on the right outlines CO2 
emissions from the global gas 
production towards 2050 spilt by 
current life cycle (fields in production, 
under development, discoveries not 
yet approved for development and 
undiscovered). 
 
The yearly CO2 emissions are based 
on 68,000 fields assessed bottom-up 
by Rystad Energy. The emissions 
factors used are estimated 
individually for each oil and gas 
category, and they are calibrated to 
best match the factors used by the 
IEA. 
 
The IEA demand curve illustrates gas 
demand during transition from the 
high to medium coal scenario, 
implying a tight supply/demand 
balance for gas before 2035 
 
 
 

The transition from coal to gas may result in tight supply-demand balance for gas before 2035 

Source: Rystad Energy UCube, Rystad Energy research and analysis, IEA Energy Technology Perspectives 2012 

Supply of gas 2010-2100 under 2DS versus unrestricted production potential 
Gt CO2 emissions per year (every fifth year shown)  
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The chart on the right shows 
estimated global CO2 emissions from 
combustion of produced oil per 
current life cycle of oil field.  
 
To meet oil carbon budget of 358 Gt, 
emissions must be reduced by 105 
Gt. Since decisions are taken and 
capital is sunk for producing fields 
and fields under development, we 
have made the simplified  
assumption in this study* that these 
fields will continue to produce under 
2DS.   
 
All cuts are taken for fields not yet 
sanctioned for development. The 
prioritization is based on break-even 
prices and shown on a separate 
page. 
 
The result is that 59% of 
unsanctioned resources and 45% of 
not-yet-discovered resources will 
have to remain in the ground.   
 
Potential production from these two 
groups of assets will then be 
respectively 41 Gt and 58 Gt = 99 Gt, 
while 105 Gt will be “stranded” and 
unproduced, meeting the energy 
demand by 2050. 

Stranded assets under 2DS likely to be fields not yet approved for development  

* Some producing fields might in any case be shut in under moderate and low oil prices, providing additional budget for unsanctioned fields. But this complication is not accounted for in this study. 
Source: Rystad Energy UCube, Rystad Energy research and analysis 

Global CO2 emissions from combustion of produced oil 2013-2050 per lifecycle category 
Gt CO2 
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The chart shows potential cumulative 
CO2 emissions during combustion of 
production from all currently non- 
producing fields between 2013 and 
2050 split by discovered and not yet 
discovered fields. 
 
The total 204 Gt potential emissions 
must be reduced with 105 Gt down to 
99 Gt under 2DS, which implies that 
fields with break-even cost above 72 
USD/bbl will not be developed. 
Adding an assumed 15 USD/bbl in 
contingency**, an estimate of the oil 
price level needed to result in 2DS is 
85-90 USD/bbl.   

Our methodology shows that 2DS carbon budget is reached at break-even price of 72 
USD/boe; Resulting oil price probably 85-90 USD per barrel 

**Probable oil price given companies'  ”security margins” when sanctioning fields, which is typically 10-15 USD/boe 
Source: Rystad Energy UCube and special CO2 emission database and methodology 

Cumulative CO2 emissions (2013 non producing fields) 2013-2050 versus break-even price 
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The map shows fields that are likely 
to be stranded under a 2DS scenario.  
 
Most of the resources are located in 
Russia, the Middle East, Canada, the 
USA and West Africa. Difficult and 
deep reservoirs, unconventional 
recovery techniques, difficult surface 
conditions and sour/heavy oil might 
be drivers for making a field 
uneconomical under a 2DS oil price 
scenario.  
 
The name list displayed on the map 
is not complete, but illustrates some 
of the stranded fields under 2DS.   
 
Field economics might change as 
new appraisal wells are drilled, new 
technologies are emerging or through 
fiscal changes. This is not accounted 
for in this study. 

Most non-commercial discovered resources are located in Russia, the Middle East 
and Canada 

Source: Rystad Energy UCube; team analysis   

Lost production 2013-2050 from fields that are “stranded” under a 2DS scenario 
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Globally there are 280 billion bbl of 
crude oil in fields that are found but not 
yet sanction for development. 
 
45% of these resources have break 
even below 80 USD/bbl and then very 
likely produceable within 2DS. 23% 
break even 80-100 USD/bbl which is 
less likely to be produceable within 
2DS, while 32% has break even above 
100 USD/bbl which is very low 
probability for being produceable within 
2DS.  
 
78% percent of these resources are in 
the top 10 nations with Canada as the 
far biggest. Canadian resources are 
primarily oil sand resources with high 
break even as shown.  
 
Undeveloped resources with high 
break even in Saudi Arabia, Russia 
and Iraq are partly contingent 
resources in existing producing fields 
that currently is uneconomical  (28 
billion bbl, due to low pressure, high 
sulphur, and/or low permeability). 
Moreover, it is often resources in old 
“stranded” fields due to similar 
challenges – see example.   
 
For Norway, 92% of undeveloped 
crude resources have break-even 
below 80 USD/bbl in our model.  

Overview by country: Crude oil resources not yet sanctioned for development 

Source: Rystad Energy Ucube.  

Discovered resources not yet sanctioned for development, by break even prices:  
Million barrels of oe: crude oil only 
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Stranded field example:Jawan contains large 
accumulations of heavy and very sour oil (11-18 
deg. API with 6.5-8% sulphur) in Lower Miocene 
limestone (i.e shallow and very low pressure). 
The oil is regarded as not yet refinable. Only a 
limited volume was used for asphalt and other 
heavy residues.  In UCube (Rystad Energy’s 
global database), this field is assumed to reach 
plateau level in 2028 at 25 kbbl/d 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jawan 

New page as 
of August 26 

■ 

■ 

■ 

3476



Free cash flow 

These graphs show the present 
value (PV) of aggregated regional 
economics from projected 
discoveries in currently unawarded 
areas in the Arctic in each of the 
years 2025-2050. The analysis of this 
area serves as methodology 
example. 
 
The green bars represent the PV of 
free cash flow,  assuming a discount 
rate of 7%. Each combination of price 
scenario and hydrocarbon type is 
examined to determine whether the 
resources will be stranded (cross) or 
developed (checked). 
 
Negative PV of free cash flow over a 
long period indicates stranded 
resources while positive PVs of free 
cash flow indicate that resources in 
the region will be developed. 
 
The regional break-even price can be 
determined as the lowest price that 
generates regional positive PV of 
free cash flow. 
 
 
 

Methodology for examining undiscovered resources. Arctic example. 
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The chart shows, which yet to be 
found areas that are likely to be and 
not be developed given the 2DS 
scenario.  
 
In order to be developed, these areas 
will likely have a break-even price 
below 70-80 UDS/bbl. Taking an 
assumed 15 USD/bbl in contingency 
into account, the  areas in the right 
chart will probably be stranded in a 
85-90 UDS/bbl oil price regime. 
 
Each area will have both some 
developed and some stranded fields. 
The graphs outline areas, where 
most of the fields are likely to be 
developed (left) or stranded (right) 
under 2DS. 

47 Gt CO2 emissions are stranded from assets that are not yet discovered 

Note: NA = North America 
Source: Rystad Energy research and analysis 
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This graph shows the production 
potential from Norway in an 
unrestricted case, meaning that all 
fields will be produced, including 
fields that are currently marginally 
commercial.  

Production from Norway in an unrestricted case with high oil price  

Source: Rystad Energy UCube 

Oil and gas production from Norway – by life cycle 
Thousand boe per day 
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Restricted oil price assumptions results in more non-commercial fields 

Source: Rystad Energy UCube 
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This graph shows the production 
potential from Norway in an 
unrestricted case, meaning that all 
fields will be produced, including 
fields that are currently marginally 
commercial.  
 
The red line shows the production 
profile for fields that will be 
commercial under a restricted oil 
price assumption under the 2DS.  

Oil and gas production from Norway – by life cycle 
Thousand boe per day 
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Globally, 55% of undiscovered volumes could be found and produced by 2050 – Example from 
Norway 

Source: Rystad Energy UCube 
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This graph shows the production 
potential from Norway in an 
unrestricted case, meaning that all 
fields will be produced, including 
fields that are currently marginally 
commercial.  
 
The red line shows the production 
profile for fields that will be 
commercial under a restricted oil 
price assumption under the 2DS. 
 
The dotted red line includes also 
production from undiscovered fields 
that are viable within the 2DS 
scenario. Many of these fields will 
have better economic performance 
than existing unsanctioned 
discoveries. 

Oil and gas production from Norway – by life cycle 
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Potential lost production from Norway from fields that are not robust for 2DS oil prices 

Source: Rystad Energy UCube 
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Stranded 
65 Gt 

Potential lost oil and gas production under 2DS prices in Norway – by HC type 
Thousand boe per day 

This graph shows production from 
fields not commercial under a regime 
with weak oil and gas prices in 
Norway, i.e. a scenario compliant to 
the current climate ambitions. 
 
However, most of the omitted 
production is gas, which under the 
2DS carbon budget still could be 
produced. Economic reasons hold 
back production even under 2DS.  
 
As we see, peak production from 
these fields is above 500 thousand 
barrels per day in the 2020s. 
 
Total omitted CO2 emissions are 
about 1.4 Gt. However, only 25%  
comes from oil fields, and thus sort 
under a carbon budget.  
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This graph shows production from 
fields not commercial under a regime 
with weak oil and gas prices in 
Norway, i.e. a scenario compliant to 
the current climate ambitions. 
 
However, most of the omitted 
production is gas, which under 2DS 
still could be produced. Thus, lost 
gas production will sort under 
“unused carbon budget”, since 
economic reasons hold back 
production that are viable even under 
2DS.  
 
As we see, peak production from 
these fields is above 500 thousand 
barrels per day in the 2020s. 
 
Total omitted CO2 emissions are 
about 1.4 Gt. However, only 25% of 
comes from oil fields, and thus sort 
under a carbon budget.  
 
Here, the same production overview 
is shown with the top 25 fields shown 
explicitly.  

Source: Rystad Energy UCube 
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65 Gt 

Potential production from Norway from fields that are not robust for 2DS oil prices 

Potential lost oil and gas production under 2DS prices in Norway – by HC type 
Thousand boe per day 
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This report has discussed the 
adjustment  of oil production to the 
carbon budget under 2DS, based on 
a pure economic approach. 
 
An example of an alternative 
approach to adjusting oil production 
to the 2DS carbon budget is to 
reduce production from the fields with 
the highest total CO2 emissions per 
volume of produced oil. 
 
The chart on the right compares the 
total emissions resulting from 
production of oil from unconventional 
fields during 2013-2050 with the 
necessary emission reduction under 
2DS discussed earlier in the report. 
The emissions are calculated per 
unconventional type as the sum of 
emissions during combustion and 
emissions during production*. 
 
The total emissions from all 
unconventional oil (tight oil, extra 
heavy oil, oil sands and oil shale) are 
82 Gt CO2. This equals 78% of the 
necessary emission reduction in 
order to reach the 2DS scenario. 
 
 
 

Unconventional oil represents around 78% of necessary emission reductions under 2DS 

Source: Rystad Energy UCube, Rystad Energy research and analysis  
*Emissions during production are assumed to be 25% of emissions during combustion for tight oil, extra heavy oil and oil shale, and 50% for oil sands. 
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Un-burnable oil: An examination of oil resource utilisation
in a decarbonised energy system
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H I G H L I G H T S

� We examine volumes of oil that cannot be used up to 2035 in a low CO2 energy system.
� 500–600 billion barrels of current 2P reserves remain unused.
� At least 40–55% of yet to be found deepwater resources must not be developed.
� Arctic oil and most light tight oil resources remain undeveloped.
� Unconventional oil production is generally incompatible with a low CO2 energy system.
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a b s t r a c t

This paper examines the volumes of oil that can and cannot be used up to 2035 during the transition to a
low-carbon global energy system using the global energy systems model, TIAM-UCL and the ‘Bottom up
Economic and Geological Oil field production model’ (BUEGO). Globally in a scenario allowing the
widespread adoption of carbon capture and storage (CCS) nearly 500 billion barrels of existing 2P oil
reserves must remain unused by 2035. In a scenario where CCS is unavailable this increases to around 600
billion barrels. Besides reserves, arctic oil and light tight oil play only minor roles in a scenario with CCS and
essentially no role when CCS is not available. On a global scale, 40% of those resources yet to be found in
deepwater regions must remain undeveloped, rising to 55% if CCS cannot be deployed. The widespread
development of unconventional oil resources is also shown to be incompatible with a decarbonised energy
system even with a total and rapid decarbonisation of energetic inputs. The work thus demonstrates the
extent to which current energy policies encouraging the unabated exploration for, and exploitation of, all
oil resources are incommensurate with the achievement of a low-carbon energy system.

& 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd.

1. Introduction

There is widespread agreement in the scientific community that
increasing atmospheric concentrations of CO2 will lead to an
increase in average global temperatures (see e.g. Solomon et al.,
2007). Various methods have been described in the literature that
relate levels and impacts of climate change, and their associated
probabilities of occurrence, to levels of emissions of greenhouse
gases (GHG) or CO2. Authors have for example related the prob-
ability of different levels of temperature rise to: stabilisation at
various atmospheric concentrations of CO2 or GHG (Solomon et al.,
2007), cutting emissions from current levels by certain factors

(Stern, 2006), or the date of a global peak and subsequent decline
in emissions (Smith et al., 2009; UNFCC, 2009). One of the most
lucid metrics for estimating the likelihood of staying within certain
levels of average temperature rise however is the cumulative
emissions of CO2 that are possible within a given timeframe.

Two of the most prominent examples of these ‘carbon budgets’
are provided by Allen et al., 2009; Meinshausen et al., 2009.
Meinshausen et al. indicate that if global CO2 emissions between
2000 and 2050 are limited to 1440 billion tonnes (Gt) CO2 then
there is a 50:50 chance of restricting the average global tempera-
ture rise to 2 1C. Allen et al. examine a longer time horizon and
argue that cumulative emissions of one trillion tonnes of carbon, or
3660 Gt CO2, over all time would similarly give an evens chance of a
2 1C average temperature rise. Of this trillion tonnes they indicate
that around half has been emitted already.

Consequent to the concept of carbon budgets, many authors and
organisations (e.g. IEA, 2012, Leaton, 2011, Meinshausen et al., 2009)
have sought to relate estimates of the recoverable resources of fossil
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fuels, or some portion thereof,1 to these budgets. Meinshausen et al.
themselves for example suggested that the combustion CO2 emis-
sions of global reported ‘proved reserves’ of oil, gas and coal reserves
in 2009, estimated to total around 2800 Gt CO2, was almost double
the carbon budget for the first half of the 21st century. The
International Energy Agency (IEA) also frequently publishes a com-
mentary on the volumes and distribution of reserves that can be
utilised in a low-carbon scenario (see e.g. IEA, 2012). Similarly others
have predicted a ‘carbon bubble’ arising from the fact that large
quantities of proved reserves of listed fossil fuel producers cannot be
burned because their embodied CO2 emissions surpass the limits
suggested by these climate models (Leaton, 2011); it is hence argued
that their market values are significantly inflated.

These simple arithmetic sum or accounting approaches provide
useful context when discussing the large potential resource base
of fossil fuels. However they fail to account for many of the true
dynamics involved when considering which resources should or
should not be consumed. Examples of the factors that are not
captured include: the role of CCS and/or biomass to create zero
or potentially negative emissions, process emissions for example
the natural gas required to produce certain categories2 of oil and
gas, the role of resources that are not currently considered
reserves such as those that are not currently economic to produce
or those resources estimated to be undiscovered, and substitution
between the different types of fossil fuel. A further key factor
overlooked is the consideration that some volumes of each of the
fossil fuels need be produced in order to satisfy energy demand
during the transition towards a low-carbon energy system.3

It therefore remains an open question what volume of fossil fuels
can be used and where these are located while attempting to keep
average temperature rises below 2 1C.

There are a wide range of models available that can incorporate
such effects that can help inform this discussion however.
For example, energy systems or integrated assessment models
used for the Special Report on Emissions Scenarios (SRES) and
Representative Concentration Pathways (RCP) by the IPCC, 2000;
van Vuuren et al., 2011, or shorter-term whole system simulation
models such as by Shell, 2013 and the IEA, 2012, or oil-sector
specific models such as by Statoil, 2012. These are employed by
a variety of organisations including upstream oil and gas compa-
nies, international organisations, consultancies, and academic
institutions. While these models have a number of uses they tend
to be used to generate outlooks for energy production and
consumption rather than using modelling results to examine the
fossil fuel resources that are available but that remain unused over
their specific modelling horizons (e.g. IEA, 2012).

The outlooks from other organisations also disregard modelling
a pathway to 2 1C, preferring to examine uncertainty in factors
other than limiting CO2 emissions or only producing only a ‘most
likely’ pathway or forecast (BP, 2013; EIA, 2011; ExxonMobil, 2013;
Shell, 2011,2013). A separate subset of studies on the other hand
focus on one sector in isolation and so can fail to capture the full
range of possible substitution between different energy types (e.g.
Campbell and Heapes, 2009; Schindler and Zitell, 2008 look solely
at the oil market).

CO2 constraints also play an important, although rarely dis-
cussed, role in another active and ongoing debate surrounding the
availability of oil. Estimates of oil resources and reserves can vary
for a range of technical, socio-economics, and definitional factors
(McGlade, 2012) and so differences in assumptions can lead to a
wide range of estimates in volumes of oil considered to be
recoverable. Possible reductions to oil availability arising from
constraints placed on CO2 emissions are a further uncertainty that
should be considered when estimating recoverable resources,
especially when estimating volumes of oil reserves.

This paper seeks to quantify what oil resources can and cannot
be used during the transition to a low-carbon energy system, the
nature of these resources, and where they are located. To take
account of the dynamics of the energy system more robustly than
simple accounting methods we use an innovative approach linking
the outputs of a technology-rich whole energy systems model
(TIAM-UCL) with a data-rich bottom up oil field level model
(called the ‘Bottom Up Economic and Geological Oil field produc-
tion model’ or BUEGO). TIAM-UCL is first used to generate an
estimate of the most cost-effective energy system that limits
the global average temperature rise to 2 1C. Two different scenar-
ios are examined and hence TIAM-UCL generates two overall oil
demand levels that are commensurate with a low-carbon energy
system. These are then used as an input to BUEGO which provides
a detailed characterisation of the oil resources that are and are not
used under these scenarios.

The remainder of this paper is set out as follows: Section 2
provides an overview of the two models employed, TIAM-UCL and
BUEGO, the assumptions on which they rely, and the scenarios
that are generated in this work. Section 3 next examines
the outputs of these models and the insights that can be drawn,
while Section 4 provides a discussion of these results looking in
particular at the policy implications and concludes.

2. Approach

This section provides a brief description of TIAM-UCL and BUEGO,
including their strengths and weaknesses, and how the hybrid
approach adopted in this work mitigates many of the latter. A more
detailed description of the two models is provided in the Appendix.
This section also describes the two alterative scenarios run in this
work and the manner in which they have been developed.

2.1. TIAM-UCL

TIAM-UCL is an adapted version of the TIMES Integrated Assess-
ment Model (ETSAP-TIAM), a linear programming partial equilibrium
model developed and maintained by the Energy Technology Systems
Analysis Programme (ETSAP) (Loulou and Labriet, 2007). TIMES is an
acronym for ‘The Integrated MARKAL–EFOM System’, with MARKAL
and EFOM themselves also acronyms standing for ‘MARket ALloca-
tion’ and ‘Energy Flow Optimisation’ models.

The new 16-region TIAM-UCL model breaks out the UK from the
previousWestern Europe region in the 15-region ETSAP–TIAMmodel
and contains an enhanced representation of oil and gas resources
and production mechanics. TIAM-UCL is technology-rich, bottom up,

1 There is no standard for reporting fossil fuel reserves and resources that is
globally accepted and employed by all analysts, which explains much of the
unnecessary confusion that can arise when discussing fossil fuel availability. This
work relies upon the following definitions throughout: reserves can be reported
according to their probability of production (1P – proved, 2P – proved and
probable, and 3P – proved, probable and possible corresponding to volumes with
a 90%, 50% and 10% chance of being exceeded respectively), with 2P being the
most useful estimate. Reserves are only one element within the more encom-
passing resource base which can be reported as economically (available in current
economic conditions), technically (available with current technology), or ulti-
mately (available with current and future technology) recoverable. Resources are
themselves a subset of the fossil fuel in place which includes volumes that will
never be recovered. See McGlade, 2012 for a more detailed explanation.

2 In this work we use the word category to distinguish between the individual
elements of oil that can be identified that make up the global resource base. For oil
these comprise: existing 2P reserves, reserve growth, undiscovered, Arctic oil, light
tight oil, and natural gas liquids, which here are assumed all to be conventional oil,
and natural bitumen, extra-heavy oil, and kerogen oil, which are taken here to be
unconventional oil. The exact definitions of these terms are given in McGlade, 2012.

3 The phrase ‘low-carbon energy system’ is used to refer to an energy system
that results in an evens chance of limiting the global average temperature rise to
2 1C.
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whole-system model. It models all primary energy sources (oil, gas,
coal, nuclear, biomass, and renewables) from resource production
through to their conversion, infrastructure requirements, and finally
to sectoral end-use. The scenarios generated in this paper use the
elastic demand version of the model, which allows energy service
demands to react to changes in commodity prices, and that max-
imises societal welfare (the sum of consumer and producer surplus).
All scenarios are run with perfect foresight.

An advantage of using a long-term energy system model such as
TIAM-UCL is that it is possible to run the model for much longer
periods than as reported in results: path dependency means that
costs and emissions reductions after the final date for which results
are reported will affect results prior to that date. The modelling
period in TIAM-UCL therefore runs from 2005 to 2100, with results
presented in five year increments, but since results are used as an
input to BUEGO, which has a time horizon to 2035, only results
between 2010 and 2035 are actually used.

All categories of conventional and unconventional oil as set out
above are modelled separately in TIAM-UCL within a total of 16 basic
regions, and individual availabilities and costs of production are
specified within each. However, within Africa, Central and South
America and the Middle East, there is also the option of further
disaggregating members of OPEC. Fischer–Tropsch liquids such as
coal-to-liquids, gas-to-liquids and biofuels are also included.

Energy demands in the industrial, commercial, residential, trans-
port and upstream sectors are all modelled separately within each
region and rely upon a variety of demand drivers. Fuel switching and
substitution to and from the refined products and categories such as
natural gas liquids (NGL) are allowed depending on the technologies
available in each sector.

The climate module of TIAM-UCL can be used to project the
effects of GHG emissions on atmospheric concentrations of these
gases, average global temperature rises, and radiative forcing, or
to constrain the model to certain bounds on these variables.

As mentioned above, within this work oil demand is taken from
TIAM-UCL under the scenarios generated and used as an input
to BUEGO. A more detailed explanation of input assumptions,
approaches, and data sources for TIAM-UCL can be found in the
Appendix and in Anandarajah et al., 2011.

2.2. BUEGO

The ‘Bottom Up Economic and Geological Oil field production
model’ or BUEGO is a new bottom-up medium-term model that
incorporates the major economic factors (such as production costs,
investment rates, the oil price, and elastic response to changes
in price) and geological factors (such as decline rates and potential
capacity additions) affecting oil production. BUEGO models the
behaviour of oil production companies choosing to develop
projects on the basis of required global demand and each project's
net present value. BUEGO contains historical data from 1992 to
2009 and models the period between 2010 and 2035.

The model consists of a data-rich representation of over 7000
producing, undiscovered, and discovered but undeveloped oil
fields including field-specific decline rates, 2P reserves, potential
capacity increases, water depths, and capital and operating costs.
BUEGO also incorporates the existing fiscal regimes of 133 coun-
tries (covering all existing oil production globally) including how
these differ within a country depending on the characteristics
or location of oil produced and the oil price.

BUEGO iteratively increases the oil price in each year to ensure
there is sufficient new capacity coming on-line from projects with
positive net present value to satisfy the demand levels provided by
TIAM-UCL. A yearly average oil price is generated endogenously
by BUEGO that is taken to be the minimum oil price necessary

to bring on the marginal project to meet global demand in a
given year.

A project's net present value is calculated by taking into
account project specific details including costs, additional capacity
available and decline rates, and country specific details such as tax
regimes and discount rates. Since government tax takes can vary
widely between different fiscal regimes, between different coun-
tries, between different price levels, and between different
assumed capital costs, BUEGO individually generates the tax take
of each country for each project at each price iteration in each year
when calculating the net present value of a given project.

A number of different categories of field are included within
BUEGO: fields that were in production prior to 2010 (‘developed’),
fields that were discovered before 2010 but which have not yet
come on stream (‘undeveloped’), fields discovered over ten years
ago and for which there are no plans for development (‘fallow’),
and fields that are undiscovered as of 2010 (‘undiscovered’).
BUEGO also includes potential reserve growth from discovered
fields, Arctic fields, extra-heavy oil (predominantly within Vene-
zuela) and natural bitumen produced by either in situ or mining
processes (predominantly within Canada).

2.3. Combination of models and scenarios

Considered separately neither TIAM-UCL nor BUEGO are ideally
placed to inform or quantify the oil resources that are or are not
produced under different scenarios.

TIAM-UCL as a large-scale, long-term energy system model that
encompasses all energy types is not ideally placed to examine oil-
sector specific details. The oil module of TIAM-UCL has been
designed to be consistent with the detailed aspects of BUEGO,
but nevertheless the regional make up means that a large level
of aggregation is necessary. Rates of decline in oil production
representing the natural decline rate of oil fields (Sorrell et al.,
2012) are introduced by constraints for example, however in
TIAM-UCL these constraints can only be specified at the regional
level. Furthermore, it does not include taxes, which can have an
important influence on the relative cost-effectiveness of different
potential oil capacity additions.

On the other hand, BUEGO does not incorporate any demand
projections. Some models of oil demand simply rely upon the
extrapolation of historic demand levels (see e.g. Voudouris et al.,
2011, and a number of the models reviewed by Sorrell et al., 2010
and Bentley et al., 2009). However, these fail to take account of
a wide variety of crucial factors including substitution, impacts
of demand side policies (e.g. efficiency mandates or CO2 reduction
measures), and price, all of which affect oil demand. While BUEGO
includes oil demand elasticity related to the endogenously calcu-
lated oil price, by itself it would also be unable to incorporate
these factors affecting the overall demand for oil. In addition, some
categories of oil are not included: light tight oil, natural gas liquids,
kerogen oil and the Fischer-Tropsch liquids are not specifically
modelled.

The linking of these two models seeks to counteract these
problems. Demand for oil from 2010 (the first modelling period
in BUEGO) to 2012 is based on historical data but after this is taken
as an input using results from TIAM-UCL for all periods to 2035.
The categories of liquid fuels not included within BUEGO (i.e. light
tight oil, NGL, and biofuels) can be taken from TIAM-UCL when
results for all-oil are reported.

TIAM-UCL also generates CO2 prices and the CO2 intensity
of unconventional oil production. These are also input to BUEGO.
The product of these two factors is used to generate an additional
cost mark-up to unconventional oil production to model the
effects of the CO2 emission reductions requirements on its prod-
uction.
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Finally, although BUEGO calculates its own annual oil price (as
it has a much more data-rich representation of production
potential, and also includes taxes), BUEGO uses the prices of oil
from TIAM-UCL as its base prices. Demand within BUEGO
responds to changes in its endogenously calculated oil price from
the base prices given by TIAM-UCL with short and medium-term
price elasticities. The flow of data from TIAM-UCL to BUEGO is
shown schematically in Fig. 1.

Two scenarios are modelled in this work but in both the model is
constrained to keep the atmospheric concentrations of CO2 to below
425 ppm (ppm) in all years up to 2100. The IEA indicates that this is
commensurate with an atmospheric concentration of all greenhouse
gases (GHG) of 450 ppm and results in an equal chance of keeping
the average global temperature rise below 2 1C (IEA, 2011).4

It is assumed that there will be a global effort to mitigate
emissions and so in addition to this overarching constraint, regional
emissions caps are also imposed to model a more realistic scenario of
achieving this: these will not necessarily be binding. These reduc-
tions are described in detail in Anandarajah and McGlade, 2012,
but rely upon 2020 constraints based upon the maximum pledges
made as part of the Copenhagen Accord (UNFCC, 2009), and
maximum 2050 GHG emissions of 1.5 tCO2/capita globally.

The first scenario (LCS) has optimistic assumptions regarding
carbon capture and sequestration (CCS) availability. Very relaxed
constraints are placed on the uptake and diffusion of CCS technologies:
in 2020 in each region CCS can be applied to a maximum of 15%
of total electricity generation while in the industrial sector it can
capture between 10–20% of process and process heat emissions
(depending on the technology and specific sector). After 2020 all
CCS technologies can grow at a maximum rate of between 10 and 15%
per year. Some maximum levels of CCS penetration are applied
in certain sectors, so for example a maximum of 54% of emissions
can be captured from process heat technologies in the iron and steel
industries (it is assumed that CCS, which has a 90% capture rate, can
be applied to 60% of total emissions), but from 2030 CCS is free to be
applied to the majority of processes and technologies without
restriction.

The second scenario (LCS-noCCS) assumes that CCS is not available.
While CCS is essentially unable to mitigate emissions from the
consumption of oil directly – except in the unlikely case of oil being
used in the electricity sector – the absence of widespread availability
of CCS will increase the cost of decarbonisation (because of the 2 1C
temperature constraint and the consequent required emission reduc-
tions) and give rise to a much higher CO2 shadow price: oil consu-
mption will likely thus be significantly affected.5 In this scenario it is
assumed that CCS is unavailable in any time period in either the
electricity or industrial sectors.

2.4. Oil availability

Before examining the volumes of oil that are used in each scenario,
it is useful to understand the volumes of oil that are available, as a
number of different metrics could be used. While no specific time-
frame is given for oil volumes to be classified as reserves (by the SPE
Petroleum Resources Management System (PRMS) for example (SPE,
AAPG, 2008)) the most useful comparison metric when looking at
cumulative production over a 25 year time period (from 2010 to 2035)
is likely to be 2P reserve figures. 2P reserves are the median estimate
of the volume of oil that can be recovered under current conditions.

Volumes of reserves are notoriously difficult to estimate, but in
Table 1 we present our estimates of 2P reserves based on the
aggregation of 2P reserve field level data within BUEGO and as repo-
rted by a variety of sources (e.g. Herrmann et al., 2010; Schindler and
Zitell, 2008). These estimates include both conventional and uncon-
ventional oil and to correlate with the beginning of the modelling
period of BUEGO are the reserve volumes as of 2010. They do not
therefore contain any significant volumes from light tight oil because
these were then not considered reserves. However, they do contain
reserves held in ‘fallow’ fields (as defined above), since these
volumes are generally included in the reserves databases produced
by reporting agencies.

An alternative and more frequently reported volume of reco-
verable oil is the ‘proved’ reserves by BP, 2012, for example. These
‘proved’ reserves are supposed to be a more conservative estimate
of the volume of oil recoverable than 2P reserves. However, as can
be seen in Table 1, they are greater in four of the eleven regions
shown and 25% greater on a global scale. We consider 1P reserves
to be significantly less useful than 2P reserves for a variety of
reasons as discussed by McGlade, 2012. For example there is
a need for proper statistical procedures to aggregate individual
field or country estimates of 1P reserves yet this appears to be
rarely carried out in practice (McGlade, 2012).

Fig. 1. Schematic of relationship between inputs and outputs of TIAM-UCL and
BUEGO. Note: ‘UCO’ is unconventional oil, ‘LTO’ light tight oil, and ‘NGL’ natural gas
liquids.

4 TIAM-UCL projects emissions for the major categories of GHG: CO2, CH4, and
N2O, the latter two of which are usually collectively referred to as non-CO2

emissions. The majority of these non-CO2 emissions come from the agricultural
sector (IPCC, 2007) which, since they are not directly related to the energy sector,
are introduced into the model using exogenous assumptions. There are significantly
fewer mitigation options available in TIAM-UCL for the non-CO2 gases and so the
model is better able to provide insights on how to mitigate CO2 emissions rather
than all GHG emissions. CO2 emissions only are therefore explicitly modelled in this
work – non-CO2 emissions are changed exogenously depending on the strength of
the GHG emissions targets, in order to simulate the restriction of GHG emissions
overall.

5 The reason for this is that if CCS reduces the emissions from coal and gas-
fired power generation, a larger carbon budget remains for oil. Lack of CCS with a
given CO2 constraint will therefore reduce the possible use of oil even though CCS
is not used to reduce emissions from oil directly.
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More importantly, however, is that these ‘proved’ volumes rely
on the publically declared figures from individual countries rather
than any audited procedure. The ‘proved’ reserves declared by
Canada and Venezuela of 175 billion barrels (Gb) and 297 Gb,
which predominantly comprise natural bitumen and extra-heavy
oil respectively, are particularly questionable. Using BUEGO to run
a scenario in which there are no constraints on production for
either economic or environmental reasons results in a maximum
technical cumulative production of unconventional oil in Canada
and Venezuela over the next 25 years of 63 Gb and 22 Gb
respectively. It is therefore hard to justify how volumes almost
three and thirteen times as large as this can be viewed as ‘proved’
reserves. There are similar concerns about the proved reserves of
a number of Middle Eastern members of OPEC, in particular
Kuwait, which consistently declares reserves of around 100 Gb
(OPEC, 2012) while most other sources relying on alternative
procedures to generate their estimates report values closer to
50 Gb (Campbell and Heapes, 2009; IEA, 2005; Schindler and
Zitell, 2008). These, amongst many other reasons demonstrate
why 2P reserve estimates that do not rely upon public declarations
are significantly more useful when examining the volumes of oil
that can and cannot be utilised.

Another metric that is interesting to compare with cumulative
production is the remaining ultimately recoverable resources
(URR) – the volume of oil remaining that is recoverable over
all time with both current and future technology. Estimates
of conventional and unconventional remaining URR within each
country and region are also presented in Table 1. Even more
so than estimates of reserves, estimates of the URR are extremely
uncertain. The values shown are the central estimates only
generated using a procedure described by McGlade, 2013. These
point figures fail to capture the extent of uncertainty and large

confidence bounds that exist within each country and region,
particularly for unconventional oil, but they nevertheless provide
an idea of the maximum volumes that may be producible
if concerns over CO2 were to be ignored. The global URR totals
around 5100 Gb split approximately equally between conventional
and unconventional oil.

3. Results

This section presents the results for the outlook for oil combining
the results of TIAM-UCL and BUEGO. Supply projections rely upon
BUEGO for the reserve, reserve growth, undiscovered, Arctic oil,
natural bitumen (produced by both mined and in situ methods), and
extra-heavy oil categories and TIAM-UCL for any contribution from
natural gas liquids, light tight oil and biofuels. No kerogen
oil production appears in any set of results prior to 2035. Results
are first given on a global and regional scale before looking in more
detail at the United Kingdom and Canada. Details of the outlook for
the wider energy and electricity system for similar scenarios are
provided in Anandarajah and McGlade, 2012.

3.1. Global and regional results

Fig. 2 presents the outlooks for all oil in the LCS (top) and LCS-
noCCS (bottom) scenarios with oil production separated by field
type or category.

Table 1
Declared 1P reserves, 2P reserves and remaining ultimately recoverable resources
of oil from a selection of countries and regions.

Country/Region ‘Proved’ reserves 2P reserves Remaining
URR

CO UCO

Brazil 14 32 110 25
Canada 175 53 58 630
Mexico 12 12 80 0
Russia 87 96 280 190
Norway 7 11 36 0
UK 3 7 21 5
USA 31 50 180 650
Venezuela 297 85 80 420

Africa – OPEC 110 83 190 15
Africa – Other 23 28 100 50
Australia and New Zealand 4 6 33 130
Central and South America 325 136 290 450
China and India 21 38 90 110
CIS 126 152 360 360
Europe 14 25 110 35
Japan and South Korea 0 0 0 0
Middle East 766 689 1050 12
North America 218 115 320 1300
Other developing Asia 17 23 75 4

OPEC 1167 847 1270 470
Non-OPEC 455 448 1350 2000

OECD 235 143 390 1450
Non-OECD 1387 1150 2250 1000

Global 1622 1294 2620 2470

Note: CO is conventional oil and UCO unconventional oil. URR are the remaining
ultimately recoverable resources as defined in the text. All figures are from the
authors (McGlade, 2013) except the ‘proved reserves’ which come from BP, 2012.
Numbers are in billion barrels (Gb) and may not add due to rounding.
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Fig. 2. Global production in LCS (top) and LCS-noCCS (bottom) split by resource
category.
Note: see main body of text for definitions of the classifications of oil when split
by type.
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Total production in 2010 and 2011 is 84.2 and 85.4 million barrels
per day (mb/d) respectively, which compares to 82.5 mb/d and
83.6 mb/d as reported by BP, 2012 and 86.9 mb/d and 87.1 mb/d as
reported by EIA, 2012a, 2012b. The slight differences arise primarily
from different reporting assumptions and conversion factors.

In LCS production is highest in 2025 at just under 90 mb/d, up
around 6% from 2010 production levels. Between 2015 and 2025
production is on somewhat of a plateau averaging 88 mb/d, which
after 2025 starts to decline at around 0.8%/year. In LCS-noCCS
production reaches a peak in 2015 at a lower level of 85.6 mb/d, up
only around 2% from production in 2010, and declines thereafter.
This decline is most rapid up to 2025 at around 2%/year with
production dropping below 80 mb/d in 2020. In 2028 production
falls just below 70 mb/d but approximately maintains this level
for the rest of the model horizon. In LCS cumulative production of
conventional and unconventional oil between 2010 and 2035 is
810 Gb while in LCS-noCCS it is 706 Gb.

In LCS there is only a very minor contribution from Arctic oil6

production and only in later periods. Production does not com-
mence until after 2020 and rises slowly reaching 420 thousand
barrels per day (kb/d) in 2035, the majority of which (80%) comes
from Greenland; cumulative production over the model horizon
is just over 1 Gb, approximately 2.5% of the total availability of
Arctic oil included within BUEGO, and around 0.1% total cumula-
tive production from all sources. In LCS-noCCS there is no
production from Arctic oil in any periods.

Light tight oil production is also relatively small in LCS, rising
from 120 kb/d in 2010 (entirely within the United States) but rising
on a global scale to surpass 1 mb/d after 2030. 2010 production is
slightly below the level actually experienced (300 kb/d (EIA,
2012a, 2012b)) but more importantly does not follow the rapid
development that has been witnessed between 2010 and 2012,
or as is currently forecast (EIA, 2012a, 2012b). The key reason for
this is simply that this oil, currently estimated to have higher cost
than many other sources, is not required given the availability
of sources of oil elsewhere to satisfy global production. Tight oil
production in LCS-noCCS is similar to LCS in 2010 but peaks
in 2015 at 300 kb/d before declining entirely by 2020.

The only category of oil with greater cumulative production in
LCS-noCCS than LCS is biofuels. Both scenarios follow similar paths
up to 2020 but thereafter production in LCS-noCCS rises more
rapidly surpassing 1 mb/d in 2022, 3 mb/d in 2030, and almost
reaching 5 mb/d by 2035; in LCS production is under 2 mb/d
in 2035. An important difference between the production of
biofuels in the two scenarios is that in LCS the Fischer–Tropsch
production processes are used with CCS. It is assumed that these
have effectively net negative emissions. Obviously the use of CCS
is not possible in LCS-noCCS. With a much higher CO2 price in LCS-
noCCS biofuels are employed on a much more widespread basis as
they embody the only manner by which to decarbonise certain
sectors (e.g. aviation). There is also a much larger demand
for biofuels in the industrial sector particularly as a petrochemical
feedstock (bio-naphtha). In TIAM-UCL lifecycle emissions are
assumed to be lower when employed as a feedstock than when
combusted and so the use of biofuels in the industrial sector
represents one of the few ways in which to achieve slightly net
negative lifecycle emissions.

Table 2
Cumulative production between 2010 and 2035 (Cum prod) in the two scenarios compared with reported ‘proved reserves’, 2P reserves and URR from 2010.

Country/Region Cum prod LCS Cum prod in LCS-noCCS Cum prod
to 2P LCS

Cum prod
to 2P
LCS-noCCS

Unburnable
2P reserves
in LCS

Unburnable
2P reserves
in LCS-noCCSCO UCO UCL CO UCO UCL

Brazil 46 0 3 33 0 3 147% 105% 0 0
Canada 12 23 0 8 15 1 67% 43% 18 30
Mexico 15 0 0 10 0 1 121% 83% 0 2
Russia 94 0 0 82 0 0 98% 86% 2 14
Norway 15 0 0 12 0 2 137% 107% 0 0
UK 9 0 0 7 0 2 122% 99% 0 0
USA 75 0 0 57 0 2 149% 113% 0 0
Venezuela 18 4 0 15 3 0 26% 22% 63 66

Africa – OPEC 60 0 0 48 0 0 72% 58% 23 35
Africa – Other 22 0 3 20 0 3 78% 72% 6 8
Australia and New Zealand 6 0 1 5 0 1 103% 90% 0 1
Central and South America 80 4 3 61 3 3 62% 48% 52 71
China and India 37 0 1 35 0 1 98% 94% 1 2
CIS 127 0 0 109 0 0 84% 72% 25 43
Europe 30 0 0 23 0 4 121% 92% 0 2
Japan and South Korea 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 0
Middle East 302 0 2 294 0 2 44% 43% 387 395
North America 100 23 1 75 15 4 107% 78% 0 25
Other Developing Asia 20 0 0 17 0 1 86% 73% 3 6

OPEC 370 4 2 349 3 2 44% 42% 472 494
Non-OPEC 412 23 8 339 15 16 99% 79% 12 94

OECD 136 23 2 103 15 8 110% 82% 0 26
Non-OECD 647 4 8 585 3 10 57% 51% 499 562

Global 783 27 10 688 18 18 63% 55% 485 588

Note: CO is conventional oil, UCO unconventional oil and UCL unconventional liquids. 2P reserves are as of 2010 and include CO and UCO; ratios of production thus do not
include the contribution from UCL. Numbers are in billion barrels (Gb). As noted previously, since some countries produce more than their reserves up to 2035, the regional
and aggregated un-burnable totals will not necessarily equal the sum of un-burnable reserves from all countries that they encompass.

6 Following McGlade, 2012 in this work Arctic oil is defined as that oil that was
not in production or planned to be developed as of 2010.
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Table 2 next presents the cumulative volumes of oil that are
used in these scenarios in a number of countries and regions.
Table 2 also displays the ratios of cumulative conventional and
unconventional production relative to the 2P reserve estimates
and also the volumes of 2P reserves that are not produced.7

When comparing with 2P reserves on a global scale it is
immediately apparent that a large portion of the reserve base
remains unused in both scenarios: 485 Gb in LCS and 588 Gb in
LCS-noCCS. 8 In a scenario with no CCS almost half of the current
reserve base needs to remain unused in the next 25 years. This
difference, equivalent to the entire conventional 2P reserves of the
OECD, demonstrates the huge importance of CCS in the future of
oil production.

While on a global scale these reserves must remain un-burned
prior to 2035, utilisation of the reserve base varies greatly on a
more regional scale. Fig. 3 presents the production split by region
in the two scenarios. The Middle Eastern members of OPEC
increase their share of total production in both scenarios and also
manage to maintain an approximately equal (although slightly
lower) level of production in LCS-noCCS compared with LCS. From
a share of total production of 29% in 2010, these countries increase
their share to 38% in 2035 in LCS and 45% in LCS-noCCS. The
regions with the largest absolute difference between the two
scenarios are North America, Central and South America (CSA),
and the Commonwealth of Independent States (CIS) in which
production in the final periods are respectively 5 mb/d, 3 mb/d,
and 2 mb/d lower in LCS-noCCS than LCS.

The Middle East (both members of OPEC and those countries
which are not) nevertheless uses the least volume of its reserves in
absolute terms, producing around 390 Gb less than its 2P reserves
base by 2035 in both scenarios. Venezuela produces the lowest
proportion of its estimated 2P reserves base leaving 74% and 78%
unproduced by 2035 in LCS and LCS-noCCS respectively while Canada
also leaves a high percentage of reserves un-burned: 33% and 57%.

Production in both of these countries is much lower because of
the failure to develop their unconventional oil resources: 63 Gb
Venezuelan 2P reserves and 18 Gb Canadian 2P reserves remain
un-burned in LCS, and 66 Gb and 30 Gb if CCS is not available on a
widespread basis. If the above ‘proved figures’ were to be preferred,
although these are questionable for the reasons described, then at
least 140 Gb and 275 Gb reserves in Canada and Venezuela cannot be
produced prior to 2035 even if CCS is widely available. The large-
scale deployment of the unconventional resources is evidently not
commensurate with achieving a low-carbon energy system.

As noted above kerogen oil plays no role in either of the two
scenarios: the United States has a potentially huge resource base,
as shown in its unconventional ultimately recoverable resource
base in Table 1, but since none of these were classified as reserves
in 2010 (or currently), the United States actually produces more
than its 2010 reserves base. A similar result is seen in a number of
individual countries in LCS, although only three individual coun-
tries (Brazil, Norway and the United States) and no regions
produce more than their 2010 reserves up to 2035 in LCS-noCCS.

As shown above in Fig. 2, a large proportion of production
comes from both undiscovered sources and reserve growth, both
of which are not classified as reserves. This suggests that in a few

countries continued development of new oil resources does not
mean that it is impossible to achieve an evens chance of limiting
the global average temperature to 2 1C, but this is true only if a far
greater number of countries do not develop their entire reserve
base (as demonstrated by the ratio of global cumulative produc-
tion to reserves base) and indeed only if, as given in results from
TIAM-UCL, there is rapid decarbonisation of other parts of the
energy system, in particular the electricity sector.

Following the destruction of the Deepwater Horizon rig in the
Macondo field, there has been an active debate surrounding
the ongoing production of deepwater9 resources. As described
above in Section 2.2, BUEGO includes the water depths of all
existing fields as well as estimating the water depth of undiscov-
ered fields.

Cumulative production of deepwater oil is 55% of the total deep-
water oil resource (reserves, reserve growth and undiscovered total-
ling around 110 Gb) in LCS reducing to 37% in LCS-noCCS, suggesting
that in each scenario 45% and 63%must remain in the ground. Looking
at deepwater resources undiscovered as of 2010, a large portion of the
oil discovered at water depths greater than 1000 m also remains
undeveloped in both scenarios. 23 Gb is assumed to discovered in
deepwater in both scenarios, yet 40% of this resource remains
undeveloped prior to 2035 in LCS, and 55% in LCS-noCCS.

Comparing with the volumes of remaining URR from Table 1,
global cumulative production in LCS up to 2035 comprises 30% of
the conventional and 1.1% of the unconventional URR while in LCS-
noCCS the respective figures are 26% and 0.7%. In both scenarios oil
production appears to have peaked by 2025 (driven by reductions
in demand resulting from the increasing carbon price) and so it is
clear that the overwhelming majority of the URR of all oil must
remain unused in a low-carbon energy system.

Next we examine two individual countries, the United King-
dom and Canada, to provide further insights on the underlying
dynamics and the oil that remains unused in each. Canada is useful
to examine given its large potential resource of unconventional
oil, while the UK demonstrates the changes in a relatively mature
oil producing region and the relevance of ongoing exploration
efforts.

3.2. Country level results

3.2.1. United Kingdom
Fig. 4 presents the outlook for oil production in the United

Kingdom in both scenarios considered here. The United Kingdom is
a mature oil province in which oil production previously reached a
peak in 1999 at around 3 mb/d and has been declining since.
As can be seen in Fig. 4, production does not reach the levels seen
previously, however in LCS the decline is moderated somewhat:
firstly between 2012 and 2018 production averages just over 1.2 mb/d
with some slight variation, before dropping to a lower plateau of
around 0.85 mb/d between 2020 and 2027. Thereafter production
declines at around 4%/year. The decline in developed fields is mainly
offset by new field developments and reserve growth. Indeed there
is quite a large contribution from reserve growth, totalling 2.3 Gb
between 2010 and 2035, which comes not only from the application
of Enhanced Oil Recovery (EOR) but also from existing field exten-
sions and the delineation of new reservoirs within existing fields.

In LCS-noCCS there is also a slight reversal of the decline seen
from 2005 to 2010 with production stable at 1.2 mb/d up to 2015.
Thereafter the decline in conventional production is much more
apparent than in LCS, which despite a slight upturn in 2023 falls at

7 The unconventional liquids (biofuels and other Fischer–Tropsch liquids) are
excluded from this comparison since these are unlikely to be included in each
country's and region's reserve figures.

8 Note that since some countries produce more than their reserves up to 2035,
the regional and aggregated un-burnable totals from Table 2 will not necessarily
equate to the sum of un-burnable reserves from all countries that they encompass.
For example, although Canada has un-burnable reserves in LCS, since the United
States and Mexico produces more than their 2P reserves, North America has no un-
burnable reserves.

9 'Deepwater oil' is a somewhat ill-defined term, with different sources
providing different boundaries. It is defined here to be resources at water depths
greater than 1000 m.
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an average of 5%/year until 2035. The contribution from reserve
growth is much more muted in LCS-noCCS, cumulative production
of which is around half that in LCS.

Nevertheless, as can be seen in Fig. 4, this decline in conven-
tional production is offset by a large uptake of biofuels. Biofuel
production starts in 2016 and rises rapidly reaching 200 kb/d just
after 2025, overtaking total conventional production just after
2030, and surpassing 500 kb/d by the end of the model horizon.
As a result of this large increase in production of biofuels the
United Kingdom is the only country in BUEGO in which production
is larger in the no-CCS case than in LCS. Results from TIAM-UCL
indicate that as well as using indigenous supplies of woody
biomass, the UK imports biomass from Western Europe and
latterly Central and South America.

The ongoing exploration efforts in the North Sea and Atlantic
Margin mean it is also of interest to examine the undiscovered
volumes of oil that are brought into production in the UK. The
contribution from undiscovered volumes is not as significant as the
contribution from reserve growth with cumulative production less
than 1 Gb in both scenarios. Nevertheless, a number of previously
undiscovered fields do come on line in the UK. These vary by start
up date and production potential but total undiscovered resources
developed in the UK total 1.3 Gb in LCS, and just over 0.9 Gb in
LCS-noCCS.

It is possible to determine the location of undiscovered fields
that are brought on stream within BUEGO by examining the water
depths of new fields (the information for which for the UK comes
from DECC, 2012). In LCS, only one undiscovered field is developed
in the West of Shetland region (at a water depth of greater than
1000 m and with 2P reserves of 93 mb (million barrels)) and not
until 15 years after it is discovered. Although other reserves
are discovered in the West of Shetland region, around 250 mb,
these are not brought into production. In LCS-noCCS, no fields in
the West of Shetland region are brought into production.

3.2.2. Canada
The outlook for Canadian oil production in both scenarios is shown

in Fig. 5. As described above, and also as evident from Table 2,
Canadian production is particularly affected by the absence of CCS. In
LCS production initially increases between 2010 and 2013 through the
development of new in situ bitumen projects. Declines in conventional
production then mean that overall production falls slightly out to 2020
before production from new bitumen projects (both mined and
in situ) increases steadily for the remainder of the model horizon.
By 2035 production of bitumen reaches 4.1 mb/d, up from 1.4 mb/d in
2010, with total production from all sources almost 6 mb/d.

By contrast in LCS-noCCS after a slight increase to 1.8 mb/d in
2012 no new bitumen projects come online. Declines in conventional
production therefore mean that overall production continues to
decline after 2020 although from 2023 a larger contribution from
biofuels (reaching 400 kb/d by 2035) offsets declines in conventional
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production so that overall production is steady at an average of
2.2 mb/d.

Natural bitumen whether produced by mined or in situ meth-
ods requires large quantities of external energy inputs, which
at present come almost entirely from natural gas and electricity.
TIAM-UCL however allows switching to alternative sources over
time such as coal, biomass, nuclear electricity, as well as the
adoption of CCS if it is available. The CO2 intensity of unconven-
tional oil production can therefore vary. TIAM-UCL also endogen-
ously calculates the marginal cost of CO2 and so by combining
the CO2 price and CO2 intensity it generates a cost markup to the
production costs of unconventional oil. This value, which changes
over time, is fed into BUEGO.

To understand the rise in unconventional production it is
therefore necessary to examine the energy that is consumed
in the production processes. We present in Fig. 6 the energy
inputs and CO2 intensity of synthetic crude oil (SCO) production by
in situ means in Canada in LCS (top) and in LCS-noCCS (bottom).
A similar pattern is observed in other countries with large
unconventional oil resources, such as Venezuela. The right hand
axis in both cases shows the production emissions given in kgCO2

per barrel of SCO produced. These are the emissions from extrac-
tion and upgrading but not from refining or combustion. In both
cases in 2010 the emissions intensity is around 105 kgCO2/barrel
SCO, in line with values given by other sources (see e.g. Brandt,
2011; Burkhard et al., 2011). Most of the energy input is natural gas
with around 5% coming from coal and renewable sources, mainly
from the use of these sources to generate electricity, and the
remainder process coke that is produced and immediately re-used.

In LCS there is a rapid de-carbonisation of energy inputs:
within a 10 year time-frame the emissions intensity drops from
around þ100 kgCO2/ barrel SCO to �130 kgCO2/barrel SCO. This is
possible through a complete switch to the use of biomass with CCS
for heat and electricity generation and the production of hydrogen
(also required for the upgrading process) from coal, again with
CCS. As a result after 2020 there is no additional cost penalty from
process CO2 emissions associated with bitumen production by
in situ technologies. Such a transformation of the energy inputs to
SCO production would be anything but easy to attain in practice.

In LCS-noCCS the CO2 intensity is slightly lower in 2015 but the
absence of CCS means that the decarbonisation of energy inputs
is much more gradual. Since the marginal cost of CO2 is also much
higher in LCS-noCCS the cost mark up to bitumen production is
much higher than in LCS. New projects are thus much less likely
to become economic prior to 2035 although current projects can
continue since these do not require the large upfront capital costs
associated with new capacity additions. A similar pattern is seen
with mined bitumen projects and indeed with the extra-heavy oil
projects in Venezuela.

The switch to low CO2 intensity energy inputs therefore allows
unconventional production to proceed and ramp up in LCS. Never-
theless, despite this very rapid decarbonisation of energy inputs,
and allowing the widespread adoption of CCS, overall production
still does not reach the level suggested by many sources.
The National Energy Board of Canada (NEB, 2011) for example
suggests that total bitumen production in 2035 will reach 5.1 mb/d,
1 mb/d higher than in LCS. Sources such as the NEB do not comment
specifically on CO2 emissions or the decarbonisation of energy inputs

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035

P
ro

du
ct

io
n 

(m
ill

io
n 

bb
l/d

)

Developed Undeveloped Fallow Reserve growth
Undiscovered Arctic Mined bitumen In situ bitumen
Extra-heavy Light tight oil NGL Biofuels

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035

P
ro

du
ct

io
n 

(m
ill

io
n 

bb
l/d

)

Developed Undeveloped Fallow Reserve growth
Undiscovered Arctic Mined bitumen In situ bitumen
Extra-heavy Light tight oil NGL Biofuels
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but it is evident that their current projections are inconsistent with a
global low- carbon energy system. The production levels displayed
here should also be considered quite optimistic. The shift to low-
carbon energy inputs will likely carry large cost penalties through the
reliance on more diffuse and expensive resources such as biomass;
cost increases that are not reflected within BUEGO.10 Therefore in
reality while the decarbonisation of energy inputs will act to offset
cost penalties from high CO2 emissions they may actually make new
capacity additions less economic and so new investment less likely.

4. Discussion and conclusions

The above results demonstrate that large volumes of oil currently
considered to be reserves cannot be produced before 2035 if there is
to be an evens chance of limiting the global average temperature rise
to 2 1C.

On a global scale nearly 600 Gb of oil reserves must remain
unused by 2035 in a scenario where CCS is unavailable, around
45% of available reserves, while in a scenario allowing the wide-
spread and rapid adoption of carbon capture and storage (CCS) in
both the electricity and industry sectors, nearly 500 Gb must still
remain in situ. In a scenario with no CCS, no region can fully
exploit their reserves although some regions must leave greater
proportions of their reserves in situ than others: the Middle East
must not use 55% or around 390 Gb its current reserves
before 2035.

Besides reserves, the utilisation of four key categories and types
of oil resources in particular were examined.

First, Arctic oil played only a very minor role in the scenario with
CCS, and no role at all when CCS was not allowed. These results
suggest that the development of Arctic regions is largely inconsistent
with an evens chance of limiting average global temperature change
to 2 1C and that it may be reasonable to classify Arctic resources as
‘un-burnable’; this therefore calls into question the rationale for
ongoing exploration efforts in Arctic regions, if stated commitments
to emission reduction are to be taken seriously.

Second, light tight oil does not rise nearly as rapidly as currently
projected by some sources: it plays a minor role in a scenario with
CCS, while without CCS it reaches only a small level of production in
early periods before declining to nothing by 2020. There is a debate
currently ongoing regarding the role of shale gas in helping to reduce
CO2 emissions (see e.g. Helm, 2011; Pearson et al., 2012). This debate
is not addressed here, but these results suggest that any parallel
‘shale oil’ revolution would not be at all helpful in the transition to a
low-carbon energy system.

Third, on a global scale, at least 40% of deepwater resources that
are yet to be found must remain undeveloped, which rises to 55% if
CCS is not available. This relatively low utilisation of deepwater
discoveries calls into question, as with Arctic oil, the rationale for a
large portion of the ongoing exploration into deepwater resources,
much of which could not be burned (consistent with a low-carbon
energy system) even if they were discovered.

These proportions can be even larger on a country level as shown
by the example given for the United Kingdom and so results indicate
that new areas should not be licensed for exploration in the Atlantic
Margin until CCS is available to be fully deployed, and even then the
resources that can be developed must remain restricted.

Finally, results also demonstrate that the widespread develop-
ment of unconventional oil resources is incompatible with a
decarbonised energy system. Kerogen oil from sources such as
the United States plays no role at all in any scenario. In a scenario

without CCS there are next to no new natural bitumen or extra
heavy oil capacity additions, and so production continues at
current levels, falling slightly in later periods. In a scenario with
CCS, production of bitumen and extra heavy oil can increase from
current levels, but only if there is a rapid decarbonisation
of the energy inputs required for their production. Nevertheless,
even with CCS, cumulative production of both bitumen in Canada
and extra-heavy oil in Venezuela are significantly below their
estimated 2P reserves. Although highly questionable, if the
declared ‘proved’ reserves of these countries were to be believed,
then 80% Canadian reserves and 92% Venezuelan reserves must
remain in the ground.

To conclude, a large disconnect appears to exist between
policies permitting exploration in new areas, particularly in Arctic
and deepwater areas, and pledges to restrict temperature rises to
2 1C. The continued licensing of new areas for oil exploration
is only consistent with declared intentions to limit CO2 emissions
and climate change if the majority of fields that are discovered
remain undeveloped, which fatally undermines the economic
rationale for their discovery in the first place. Policies should
therefore not encourage either the development and exploitation
of all and every oil resource discovered, or the discovery of more
expensive resources. Such encouragement is simply incompatible
with limiting global temperature rises to 2 1C.
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3

Sammendrag

I fravær av en internasjonal klimaavtale har mange land satt i verk nasjonale tiltak for å redusere 

karbonutslippene. Det vanligste tiltaket er å begrense eget forbruk av fossil energi. For å beregne den 

globale utslippseffekten av denne type etterspørselstiltak må man ta hensyn til karbonlekkasjen, dvs 

endringer i utslipp i utlandet som følge av de nasjonale tiltakene. Land som utvinner fossil energi har 

også mulighet til å påvirke de globale utslippene gjennom redusert produksjon av slik energi. Denne 

type tiltak er mindre utforsket, og også her må man ta hensyn til karbonlekkasjen for å beregne 

virkningen på globale utslipp. For å finne den optimale kombinasjonen av de to politikkalternativene 

undersøker vi analytisk og numerisk hvordan etterspørsels- og tilbudssidepolitikk påvirker globale 

utslipp. Dette avhenger av markedsresponsen i de fossile energimarkedene. De numeriske 

beregningene av kostnadene ved politikkalternativene er basert på tall fra Norge. Våre resultater 

indikerer at dersom det tas hensyn til globale utslippsreduksjoner, og det er ambisjoner om 

innenlandske tiltak, bør størstedelen av reduksjonene komme gjennom tilbudssidetiltak, dvs. 

nedskalering av Norges oljeutvinning. 
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1. Introduction 
In a global climate agreement, a cap on fossil fuel consumption would have the same effects on global 

emissions as a cap on fossil fuel extraction, as consumption must equal extraction on the global level. 

In this first best situation, demand and supply side policies coincide. However, with limited 

participation in a climate agreement, or with unilateral action by a single or a coalition of countries, 

demand side versus supply side policies matters. Many jurisdictions show willingness to restrict 

domestic demand for fossil fuels, even though economic reasoning calls for picking the globally most 

cost effective abatement options.  

Domestic supply side policies are less frequently discussed, let alone pursued. The purpose of this 

paper is to assess what is the cost-effective combination of the two types of policies, given a country's 

target for own contributions to global emission reductions. The result hinges critically on how 

domestic demand side and supply side policies affect global emissions. We explore analytically and 

numerically how the optimal domestic climate policies depend on market behaviour in the fossil fuel 

markets, the emissions from extraction, and the costs of downscaling domestic fossil fuel demand and 

supply.  

Policy measures that reduce fossil fuel demand lead to lower international energy prices, and may also 

reduce competitiveness in the world markets for energy-intensive goods. Both effects cause so-called 

carbon leakages, i.e. increased consumption of and emissions from fossil fuels among free-riders; see, 

among others, Markusen et al. (1993; 1995), Rauscher (1997) and Böhringer et al. (2010). Leakages 

occur also through supply side policies, i.e. policies that reduce fossil fuel extraction. Such supply-side 

leakages result from increased supply by countries outside a climate coalition as international fuel 

prices rise. Harstad (2012) shows that supply side leakages can be completely avoided if the coalition 

buys marginal foreign fossil fuel deposits and conserve them. This renders the non-coalition’s supply 

curve locally inelastic. Although this is a promising result, buying deposits may face several practical 

problems, such as asymmetric information, contract incompleteness, and bargaining failures. In our 

paper, we ignore the options of purchasing both foreign fossil fuel deposits and international emission 

quotas (e.g. EU ETS quotas or CDM credits) and look at domestic measures, only.  

Our case in the numerical analysis is Norway, which accounts for around 2 percent of global oil 

production. Norway has an ambitious target for domestic emission reductions by 2020 and has so far 

not considered using supply side measures. Our findings indicate that the global effect of the domestic 

demand side ambitions is likely to be around 30-40 per cent lower than the domestic emission 
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reductions, because of carbon leakages. The main conclusion of our paper is that the most cost-

effective domestic policies for obtaining these global reductions would be to substitute around two 

thirds of the planned domestic demand side abatement with supply side measures, that is, reduced oil 

extraction.

The lack of focus on supply side policies has been questioned by NGO’s and media at home and 

internationally, see, e.g., The Economist (2009). Previous literature on optimal climate policy in the 

presence of carbon leakages through the international fuel markets has derived the optimal 

combination of producer and consumer taxes in a climate coalition, given a target for global emission 

reductions. Hoel (1994) models the fossil fuel market as one aggregate market, and derives analytical 

expressions for optimal tax levels. Golombek et al. (1995) extend Hoel’s analysis by modelling three 

fossil fuel markets (oil, coal and gas) and provide a numerical illustration of optimal producer and 

consumer taxation for a coalition of OECD countries, given competitive fossil fuel markets. They find 

that the optimal producer tax of oil should be negative, due to terms-of-trade effects dominating the 

leakage effects (OECD is a net importer of oil). Hagem (1994) compares numerically the costs of pure 

demand side policy with pure supply side policy for the case of Norway, given a target for its 

contribution to global emission reductions in 2000. The calculations assume competitive fuel markets 

and conclude that it would be less costly to reduce oil production than to introduce uniform taxes on 

fossil fuel consumption.  

Our paper contributes to the theoretical literature by analysing how differences in emissions from 

fossil fuel extraction across countries affect the relative performance of demand side policies versus 

supply side policies. Furthermore, it supplements previous numerical analyses of demand versus 

supply sides policies in several ways: First, we analyse the impact of various non-competitive oil 

market assumptions. Second, we take into account emissions due to extraction of fossil fuels, and 

particularly the differences in emission intensity across countries. Third, we incorporate the fact that 

both production costs and emission intensities are relatively high in the decline phase of an oil field – 

here we use detailed cost information from Norwegian oil fields. Fourth, we review the empirical 

literature on the relevant price elasticities in order to assess likely carbon leakage rates on the demand 

as well as the supply side. The robustness of our calculations is shown with thorough sensitivity 

analyses.  

Assumptions regarding supply and demand elasticities, as well as the competitive environment on the 

fuel markets, are decisive for our results on the optimal distribution of demand versus supply side 
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policies. There is a large literature on OPEC behaviour (see e.g. Griffin, 1985; Alhajji and Huettner, 

2000; Smith, 2005; Hansen and Lindholt, 2008). Although the conclusions from this literature are 

rather mixed, one quite clear conclusion is that OPEC does not behave as a competitive producer. In 

our main case, we model OPEC as a strategic player that seeks to maximize its income from annual oil 

production, while other producers are price-takers. To check the robustness of our results, we also 

consider the competitive case, along with situations where OPEC has price or production targets.  

As fossil fuels are non-renewable resources, there are important dynamic properties of the market that 

our static analysis does not capture. A fossil fuel producer’s optimization behaviour implies finding an 

extraction path that maximizes the present value of the resource, which depends on the expected, 

future price path (Hotelling, 1931). If they expect a gradual tightening of climate policies, they may 

accelerate their extraction; see Sinn (2008) for a discussion of this “green paradox”. Thus, leaving out 

dynamic considerations may have implications for the results. On the other hand, Venables (2011) 

shows that although decreasing prices may speed up production on existing fields, it is offset by their 

postponing effect on field openings; see also Österle (2012) for a similar study. Furthermore, the 

government can control the available cumulative production through their production licencing. Hoel 

(2013) considers supply side policies and argues that conserving the marginal, most costly resources 

reduces both total and immediate resource extraction. These studies show the relevance of analyzing 

fossil fuel policies in a static framework as ours even if some intertemporal redistribution is ignored.  

We restrict our carbon leakage considerations to those stemming from the fossil fuel markets, 

disregarding carbon leakages through the market for energy-intensive goods. Unilaterally introducing 

demand side instruments such as carbon taxes or permits reduces the international competitiveness of 

domestic, emission-intensive firms and causes carbon leakages. These leakages can be mitigated or 

completely abolished by compensation schemes for exposed industries (e.g. free allocation of permits) 

or by border tax adjustments (Böhringer et al., 2012a, and Hoel, 1996). We therefore ignore this 

channel of carbon leakages.

2. Theoretical analysis  

2.1. Unilateral climate policy 
We consider a fossil fuel producing and consuming home country that aims to contribute to a certain 

reduction in global greenhouse gas emissions ( A ), through a combination of domestic demand side 

and supply side policies. The country’s aggregate benefits from domestic consumption of fossil fuels 

-
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are given by ( , , )o c gB y y y , where yo, yc and yg denote domestic consumption of oil, coal, and gas, 

respectively. Without loss of generality, all fuels i=o,c,g are measured in units of their carbon content. 

We assume that the benefit function is increasing in each of the fuels. 

Furthermore, let ( )i ic x denote the home country’s aggregate cost of producing fossil fuel i, where xi 

denotes home production of this fuel. We assume that the cost functions are increasing and strictly 

convex. Fossil fuels are traded in international markets at prices Po, Pc and Pg.

The objective for the regulator is to maximize welfare (W), subject to the global contribution target, 

A , where W is utility of consuming fossil fuels net of production and net import costs:  

(1)
0

i i

o c g i i i i i
y ,x i o,c ,g i o,c ,g

Max W B( y , y , y ) c ( x ) P( ) ( y x )

s.t.
E E A,

where 0E is the global emissions in absence of the unilateral, domestic policies. From the first-order 

conditions for this maximization problem, we find that: 

(2)
i i iy i y i i yB P P ( y x ) E

(3)
i ii i i x i i xc ( x ) P P ( y x ) E .

 is the shadow cost of the emission constraint, while 
iyE and

ixE are the marginal effects on global 

emissions of increased consumption and production of fuel i in the home country, respectively. They 

depend on the impacts of domestic demand and supply changes in the fossil fuel markets, which we 

will explore further in the next subsection. )x(yP iiyi
and )x(yP iixi

are the terms-of-trade effects. 

If the country is a net exporter of a fuel, a higher price improves terms of trade. Hence, the terms-of-

trade effects for a fuel exporter will tend to favour supply side policies, i.e. to reduce production rather 

than consumption. Note that this effect occurs also in the absence of climate policy. In the following 

we will disregard terms - of - trade effects, as welfare impacts of the global fossil fuel price changes 

can be considered minor for the small home country. Note that this is not a sufficient condition for 
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disregarding the global emission effects of the price changes, which must be compared to the home 

country’s own emission cuts; see next subsections. From (2) and (3), we then find: 

(4) i

i i

y i i i i

y x

B P P c ( x ) .
E E

Hence, optimal climate policy implies that the marginal cost of global emission reductions through 

domestic demand side policy ( i

i

y i

y

B -P
E

) should equal the marginal cost of global emission reductions 

through domestic supply side policy (
i

i i i

x

P -c (x )
E

), across all fuels. Given that domestic consumers and 

producers are price takers and maximize their profit and net benefit, it is shown in Golombek et al. 

(1995) that the optimal outcome can be achieved by introducing a consumer tax,
i

c
yt = E , and a 

producer tax, 
i

p
xt = E , for all fuel types. 

We will proceed by deriving expressions for 
iyE  and 

ixE in a partial fossil fuel market model. We 

distinguish between impacts on global emissions stemming from combustion of fossil fuel traded in 

markets and used as input in extraction, respectively, and explore them in each of the two subsequent 

subsections.

2.2. Global emissions from combustion of fossil fuels traded in markets 
Let capital letters denote foreign production and consumption of the three fossil fuels (Xi and Yi, i 

=o,c,g). Total global emissions from combustion of fossil fuels, E , equals global fossil fuel 

production, which again must equal global consumption:  

(5) i i i i
i o ,c ,g i o ,c ,g i o ,c ,g i o ,c ,g

x X E y Y .

To simplify the analytical derivations, we treat domestic consumption (yi) and production (xi) as 

exogenous variables, set by the domestic regulator. In the numerical analysis, we derive the optimal 

consumer and producer taxes, given profit maximizing domestic producers and welfare maximizing 

domestic consumers.  
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We assume that foreign consumers are price takers, where demand for each fuel is a function of all 

energy prices ( i i o c gY =D (P ,P ,P ) , where i

j

D <0
P

 for i=j  and i

j

D >0
P

 for i j ). For each energy 

market, foreign production must equal foreign consumption plus net import from the home country:  

(6) i i o c g i iX D ( P ,P ,P ) y x , i o,c,g.

We assume competitive behaviour by foreign coal and gas producers. Their aggregate supply 

functions are given by:  

(7) 0i
i i i

i

SX S ( P ), , i c,g .
P

The oil market is characterised by a dominant producer (OPEC) with a competitive fringe:  

(8) o o oX Z S ( P ),

where Z is output from the dominant oil producer, and o oS (P ) is aggregate supply from the 

competitive fringe. From (6) – (8), we write the equilibrium fuel prices as functions of net import from 

the home country and supply of oil from the dominant oil producer: 

(9) i i o o c c g gP P( y x Z , y x , y x ), i o,c,g.

Our default assumption is that the dominant oil producer maximises net income. However, we also 

consider other objective functions. In Appendix A we derive the equilibrium price functions given that 

the dominant oil producer a) operates as a competitive price taker, b) keeps the oil price constant, and 

c) keeps its production constant.  

If the dominant oil producer seeks to maximize net income, Z is found from:  

(10) oz
Max P Z C( Z ) ,

where C( Z ) is the production cost. The first order condition is given by:  

(11) 0o oZP P Z C ( Z ) .
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From (9) and (11), we can write all prices as functions of net import from the home country: 

(12) i i o o c c g gP f ( y x , y x , y x ), i o,c,g .

As international fossil fuel prices are functions of net import from the home country, domestic climate 

policies will affect emissions abroad. We define the marginal demand side carbon leakage of fuel i, 

denoted D
iL , as the increase in consumption abroad (measured in CO2) following from a unit decrease 

in domestic consumption of fuel i:

(13)
i

j o ,c ,gD k
i jk

j o ,c ,g k o,c ,gi i i

Y
fL D .

y ( y x )
 

To simplify the discussion, we make the following reasonable assumption:1

(14) 0 1D
iL .

We define marginal supply side leakage of fuel i ( S
iL ) as the increase in total fossil fuel production 

abroad (measured in CO2) following from a unit decrease in domestic production of fuel i. As total 

consumption must equal total production, and yi is exogenous, we see from (6) that:  

(15) 1 1
ij

i o ,c ,gj o ,c ,gS Dk
i jk i

j o ,c ,g k o,c ,gi i i i

D( ) xX
fL D L .

x x ( y x )

Hence, we can express the marginal impact on total emissions of domestic climate policies as 

functions of the demand side carbon leakage:  

(16)
1

i

i

D
y i

D
x i

E L ,

E L .

We see from (16) that demand side policies are more (less) effective in terms of global emission 

reduction than supply side policies when the demand side leakage rate is less (bigger) than 0.5 

                                                     
1 (14) is satisfied when the following three conditions hold for each of the fuels (see Golombek et al, 1995): 1) Increased net 
demand of one of the fuels leads to higher prices of all fossil fuels, 2) An increase in the price reduces the sum of demand of
all fuels, measured in carbon content, and 3) Higher net demand increases total production of fossil fuels from abroad, 
measured in carbon content. (15) is satisfied in our numerical model. 
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( 0 for 0 5
i i

D
y x iE -E L . ). We also notice that 1.

i iy xE E  If both domestic consumption and 

domestic production decrease by one unit, there is no impact on fossil fuel prices, and the final global 

impact is one unit less emitted.  

So far we have only accounted for emissions from the use of fossil fuels traded in markets. However, 

as argued above, there are also emissions due to extraction of the fuels, as fossil fuels are used as 

inputs in the extraction processes, and emission intensities vary quite a lot across sources. Hence, the 

global impact of domestic policies should be adjusted accordingly.  

2.3. Including emissions from fossil fuel extraction 
Let E denote total emissions (fossil fuel consumption including emissions from extraction):  

(17) i i i i
i o ,c ,g i o ,c ,g

E E ( x ) ( X ).

Where i i(x )and i i(X ) are emissions as functions of extraction of fossil fuel i in the home country 

and abroad, respectively. We find (see Appendix A):  

(18)
1

i i i j

i i i i i j

j j
j o ,c ,g D D

y y X X ji
j o ,c ,gi

j j
j o,c ,g D D

x x x i x X X ji
j o ,c ,gi

( X )
E E L l ,

y

( X )
E E L l ,

x

where D
jil  is the demand side leakage from fuel j (increased consumption of fuel j abroad due to 

reduced consumption of fuel i at home):  

(19) D k
ji jk

k o,c ,g i i

fl D .
( y x )
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We see that =1 .
i i iy x xE E  If both domestic consumption and production decrease by one unit, 

there is still no market leakage, but as domestic fuel production causes emissions from extraction, 

global emissions decrease by more than one unit.  

Comparing the impact on global emissions with and without including the emissions from fossil fuel 

extraction, we find that:

(20)
i i i j

D
y y X X ji

j o ,c ,g
E E l ,

(21)
i i i i j

D
x x x X X ji

j o ,c ,g
E E l .

We cannot in general say whether including emissions from extraction makes demand side policies 

more or less effective than supply side policies, in terms of global emission reductions. This depends 

on the leakages ( D
jil ), the differences in emission intensities across fossil fuels abroad (

jX ) and 

across countries (home (
ix ) versus abroad (

iX )).

Given that emissions from extraction of fossil fuels abroad are identical, (
g c oX X X X= = = ), we 

find:

(22) 1 2 2 1
i i i

D D
y x i X i xE E L ( L ) .

We see that for any given leakage rate D
iL , including emissions from extraction makes demand side 

policies more effective relative to supply side policies the larger is the foreign emission intensity 

( X ), and the smaller is the domestic emission intensity (
ix ). Furthermore, the emissions from 

foreign extraction has the larger impact on the difference between 
iyE  and 

ixE , the larger the supply 

side leakage (1- )D
iL . Moreover, if foreign and domestic intensities are the same ( X =

ix ), we notice 

that
i i

D
y x X iE - E =(1+ )(1-2L ) , which is equal to zero if 0 5D

iL . .
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3. Numerical analysis 

We estimate marginal costs of Norwegian unilateral reductions in fossil fuel demand and sup-

ply in Section 3.1. This means quantifying 
iy iB -P  and i i iP -c (x ) , respectively; see Eq. (4). 

Demand side abatement is assessed by means of a CGE country model. Supply side measures 

are quantified by identifying representative, marginal cuts in oil production. Norway is also a 

significant producer of gas. In 2011, Norway accounted for 2.3 percent of global oil produc-

tion and 3.1 percent of global gas production (BP, 2012). Gas is, however, a fossil fuel with 

relatively low emissions and with larger substitutability against the high-emitting coal. Hence, 

it is not clear whether reduced Norwegian gas extraction would decrease or increase global 

emissions. Thus, we do not consider this supply side option in our analysis.2

In Section 3.2 we analyse the effects on global emissions, by exploiting a partial model of the 

global fossil fuel market effects, where we also take into account emissions from extraction of 

fossil fuels. These computations will provide the values of the denominators in Eq. (4), 
iyE and

ixE . In Section 3.3 we combine the findings in the two preceding sections to derive the optimal 

combination of demand and supply side policies for Norway as expressed in Eq. (4). 

3.1. Unilateral climate policy 

Demand side policies 

The starting point for our policy analysis is the ambition on domestic greenhouse gas (GHG) 

abatement set by the Norwegian Parliament.3 By 2020, unilateral action corresponding to a 30 per cent 

reduction from Norwegian 1990 emissions is pledged, and about two thirds of the reductions relative 

to a defined 2020 reference level is to be taken domestically through demand side measures. The 

officially appointed expert group Climate Cure 2020 (2010) carried out macroeconomic computations 

of necessary, cost-effective demand side measures. (Climate Cure 2020) derives what we may term a 

reference scenario, whitch includes policies already implemented, approved, or promised for the years 

up to 2020. To obtain a marginal cost function for demand side measures, we compare this reference 

                                                     
2 We abstract from the technical challenges of separating oil and gas extraction, but return to this issue in section 3.3.  
3 The agreement is available at http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Klima/avtale_klimameldingen.pdf  
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scenario with a unilateral climate policy scenario where demand side policies are only imposed on 

sectors outside the EU ETS. This choice is consistent with our assumption that the home country 

(Norway) is concerned with global emissions; as there is a cap on total emissions in the EU ETS, 

additional cuts in Norwegian ETS sectors would merely displace emissions to ETS-regulated 

installations in other European countries.4

Figure 1. Marginal costs of foregone fossil fuel consumption for Norway 
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The reduction of CO2 emissions from fossil fuel consumption compared with the reference scenario 

amounts to 15 per cent of total GHG emissions in 2020, corresponding to a domestic abatement of 

DA = 8.4 million tonnes (Mt) of CO2.5 The estimated marginal costs in terms of foregone fossil fuel 

consumption (the value of 
iy iB -P  for all fuels) to achieve the domestic target is USD 576 per ton CO2 ,

which are considerable as virtually all abatement will have to take place within transportation. In road 

transportation, the abatement amounts to more than half of the reference emissions. The cuts almost 

exclusively take place as reduced oil consumption.  

                                                     
4 This comparison of scenarios is identical to comparing scenarios B and C in Climate Cure 2020 (2010). The scenario C 
used as our reference includes participation in the EU ETS, a differentiated carbon tax system in the non-EU ETS sector, 
deployment of CCS technologies on all gas power installations, and considerable energy efficiency improvements. In 
scenario B, the differentiated carbon tax system is replaced by a uniform GHG tax.  
5 The Climate Cure 2020 computations also allows for forest conservation and other GHG abatement, which we disregard 
here. Total abatement is therefore 21 per cent in 2020, where 15 percentage points represent demand side CO2 abatement.  
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Based on a number of simulations using the same hybrid CGE model and assumptions as Climate 

Cure 2020 (see Fæhn et al., 2013), we have estimated the following marginal cost curve for 

Norwegian demand side measures: 6

(23) 22 5 86 6 23 4
iy i D DB P . A . A . .

The curve is depicted in Figure 1; the marked point is the Climate Cure 2020 unilateral policy 

scenario, where DA = 8.4 Mt of CO2.

Supply side policies 

The costs of supply side measures in our static framework are the forgone profits by not extracting the 

oil, corresponding to o o oP -c (x ) ; see nominator of the second fraction of Eq. (4). We need to single 

out oil fields which can be characterized as marginal, in the sense that reducing or terminating 

extraction involves as small profit loss per unit CO2 extracted as possible. Oil fields in the decline 

phase generally have higher costs than fields in the plateau phase. Explanations are that marginal 

operating costs, including energy input, are increasing as remaining oil declines. In addition, IOR 

activities (Improved Oil Recovery) can involve new investments. Typically, these fields also have 

higher emission intensities.  

For the years 2009-2011, we have singled out nine Norwegian fields where oil constituted a major or 

total part of the petroleum production. In addition, these fields were in, or close to, the decline phase. 

For some of these fields investment costs for drilling purposes were increasing during one or more of 

our covered years, which may be characterized as IOR-activities. We have data from Statistics 

Norway on production volume and variable costs, costs that would not accrue if oil production were 

reduced or terminated. Based on these data we can construct the marginal production cost curve shown 

in Figure B1 in Appendix B.  

To calculate marginal forgone profits by reduced oil production, we apply the average oil price over 

the period (USD 84.5 per barrel of Brent Blend), subtracted by the production costs in Figure B1; see 

Figure 2.7 The supply side cost curve, where AS is reduced extraction measured in CO2, is:

                                                     
6 The intersection point with the vertical axis is the uniform tax rate that yields the same abatement as obtained with the 
differentiated tax system in the reference scenario.  
7 While costs and production are measured in USD/barrel and million Sm3 in Figure B1, respectively, we now measure these 
variables in USD per ton CO2 and Mt of CO2. One million Sm3 of oil leads to 2.65 tonnes of CO2 emitted when the oil is 
combusted.
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(24) 20 7 19 6 6 1o o o S SP c ( x ) . A . A . .

We see that it is actually profitable to reduce 0.3 Mt of CO2, irrespective of climate benefits, due to 

high production costs of some of the smaller fields.  

Figure 2. Marginal foregone profits of reduced oil extraction for Norway 
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As we only have included variable costs in the decline phase of the fields, and not field development 

costs in the initial years (due to lack of data), we have probably underestimated the total costs of 

production, i.e., overestimated the costs of reducing production. Moreover, we do not have specific 

information about costs of IOR projects, which are often projects with limited profits per unit of 

extraction. Most probably this contributes to overestimate the costs of the supply side measures 

depicted in Figure 2.  

In our study we are more interested in future abatement options. Thus, the relevant question is to what 

extent the cost function depicted in Figure 2 is representative for coming years such as 2020. On the 

one hand, the future oil price may be higher than the average for the years 2009-2011 (84.5 USD per 

barrel), suggesting that forgone profits of reduced oil extraction may be higher. However, extraction 

costs have tended to be positively correlated with the oil price, meaning that the effect of a higher oil 

price on forgone profits could be moderated. Several of the fields we have studied for the years 2009-

2011 will stop producing before 2020. On the other hand, some fields that are now in their plateau 

phase will be in their decline phase by 2020, suggesting that their costs per unit production will 
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increase. It is difficult to know whether the net effect of these considerations will push the cost curve 

in Figure 2 up or down.  

To help assessing the relevance of the marginal foregone profit curve in Figure 2, we have also 

gathered information on a future, not yet started, oil field named Ivar Aasen. Here we have access to 

information about both expected annual development and operating costs, as well as production (The 

Norwegian Oil Company, 2012). Investments for this field will start in 2013, with production expected 

to set off in 2016. Based on the reported data we calculate a break-even oil price of USD 60 per barrel 

for this field, using a discount rate of 6 per cent which the oil company uses.8 With an average 

production of 1.4 Sm3 over the period 2016-2028 and a break-even oil price of USD 60 per barrel, this 

is comparable to the data behind Figure B1 in Appendix B for the years 2009-2011 (i.e., the upper 

third part of the curve).9

To sum up, we believe that Figure 2 could be quite representative for the year 2020, although the 

uncertainties are rather large. From the discussion above, it seems more likely that the supply side 

abatement costs lie below than above the curve shown in Figure 2. 

3.2. Numerical analysis of global fossil fuel markets 

The partial fossil fuel market model 

Based on the exposition in Section 2.2, we construct a simple numerical model that makes it easy to 

identify and adjust the basic assumptions driving the results. The main drivers are i) price 

responsiveness on the demand side (including substitution effects between oil and other fossil fuels), 

ii) price responsiveness of Non-OPEC supply, iii) OPEC’s response, and iv) differences in emission 

intensity in oil extraction. We consider iso-elastic demand functions (i.e., with constant direct and 

cross price elasticities), iso-elastic supply functions for competitive fossil fuel producers, and constant 

unit production costs for OPEC (when behaving as a dominant producer). As we are focusing on a 

permanent cut in oil supply as a potential climate measure, we are mostly interested in the long-run 

effects in the market, i.e., we consider long-run elasticities. Finally, we model fixed emission 

intensities in oil extraction, but these should be interpreted as emission intensities of marginal 

production. Appendix C contains a detailed discussion of the main drivers, in particular a review of 

                                                     
8 The break-even oil prices with 4 and 10 per cent discount rates are USD 58 and USD 65, respectively. Note that these 
estimates must be seen as approximate as the information is gathered by looking at graphs. The future oil price used in the 
impact assessment of the Ivar Aasen project seems to be around USD 90 per barrel. 
9 According to Aftenposten (2013), several other undeveloped fields have break-even prices around 60-80 USD per barrel. 
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existing demand and supply elasticity estimates from the literature. Here we only present our 

benchmark assumptions, which are motivated in the appendix.  

Oil price increases may reduce oil consumption in various ways. Oil consumers may reduce their total 

energy use, or they may switch to other energy goods such as coal, gas or renewables. Switching to 

other energy goods requires that there are viable alternatives, which will vary across sectors. Reducing 

total energy use may either involve reduced use of energy services (e.g., driving fewer miles, 

producing/consuming less energy-intensive products), or using more energy-efficient vehicles (or 

transport modes), capital, or equipments. In the long run, higher prices may also stimulate the 

development of more oil-efficient technologies. In principle, long-run price elasticities should capture 

all these effects. Based on the literature review, we apply a direct price elasticity of -0.5 in the long 

run, and cross-price elasticities for coal and gas of 0.08. However, we report the effects of other 

estimates, as well. 

Higher prices of oil increase the profitability of oil exploration, new fields developments, and projects 

to increase oil recovery (IOR) rates of fields in production. Oil resources that are relatively cheap to 

extract will not be influenced by moderate oil price changes – it is merely a matter of time when these 

resources will be extracted.10 Thus, an increase in the price of oil will mostly affect extraction of so-

called marginal resources, such as exploration and field development in ultra-deep waters, 

developments of smaller fields and unconventional oil, and IOR projects. Higher oil prices may also 

lead to improved technologies in the long run, similarly to oil-efficiency improvements on the demand 

side. Based on the literature review, we use a supply elasticity of 0.5 for Non-OPEC. This implies that 

oil demand and Non-OPEC supply are equally price elastic. However, due to substitution between oil 

and other fossil fuels, the fossil fuel demand elasticity (with respect to the oil price, and measured in 

carbon units) becomes around -0.4.  

As discussed in Section 2, our default assumption is that OPEC behaves as a dominant producer. The 

unit production cost of OPEC then has to be calibrated so that our reference simulation is consistent 

with base year data (2011). In our benchmark case, the unit marginal production cost of OPEC turns 

out to be 45% of the oil price, which is within the range of production costs reported by IHS CERA 

                                                     
10 The timing of extraction may of course be affected by price changes, cf. the discussion in Section 1. 

3515



19

for OPEC countries (see e.g. Figure 3.9 in Ministry of Petroleum and Energy, 2011).11 When we 

model OPEC as a competitive producer, we assume the same supply elasticity as for Non-OPEC. 

Although the lion’s share of carbon emissions from oil use takes place as the oil is combusted, 

emissions from oil extraction have to be counted as well. According to OGP (2012), the average 

greenhouse gas (GHG) emissions per unit production worldwide in 2011 were 159 tonnes CO2e (CO2

equivalents) per 1,000 toe hydrocarbon produced. However, the marginal emission intensities will 

typically exceed the average. Emission intensities for the Middle East are much lower than the global 

average, which is also the case for Norway. Hence, average Non-OPEC emissions are higher than the 

global average. As explained in appendix C, we set the benchmark emission intensities in Norway, 

OPEC and Non-OPEC equal to respectively 90, 76 and 300 tonnes CO2e per 1,000 toe.12 For 

comparison, emissions from consuming (i.e., combusting) 1,000 toe of oil is about 3,070 tonnes of 

CO2. Although of minor importance here, we also account for emissions from extracting other fossil 

fuels, and assume that emission intensities for coal and gas are equal to the emission intensity for oil in 

Non-OPEC (outside Norway). 

Effects on global emissions of demand- and supply side policies 

We first report the simulation results of exogenously reducing Norwegian oil extraction or 

consumption by one unit of carbon. We are interested in the net effects on global emissions, i.e., the 

denominators 
ixE and

iyE in Eq. (5). As shown in Section 2, the sum of 
ixE and

iyE  should equal one 

plus
ix , i.e., the emissions from domestic extraction (relative to emissions from consumption). 

Table 1 displays the net global emission reductions when OPEC acts as either a competitive or a 

dominant producer. The table also shows the various components of the emission reductions. Note that 

the leakage rate LD defined in Section 2 is equal to minus the sum of “Oil market leakage” and 

“Coal/gas market leakage” under “Demand side” policy (and also equal to the sum of the three first 

components under “Supply side” policy).  

                                                     
11 Note that the calibrated unit cost for OPEC is increasing in the absolute value of the residual demand elasticity. When the 
residual demand is more elastic, OPEC is less interested in cutting supply to increase the oil price, and hence unit costs must
be higher to obtain a reference case consistent with base year data. We return to this issue below when we do sensitivity 
analysis with respect to elasticities.  
12 It could be argued that the emission intensity of Norwegian oil extraction should be set to zero, as these emissions are 
regulated by the EU ETS, which has a cap on overall emissions (cf. the discussion of ETS sectors in Section 3.1). As seen in 
the following subsection, however, these emissions are of less importance.
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We first notice that leakage through the oil market is around 50 percent for both demand side and 

supply side leakage. This is certainly the case if OPEC acts competitively, and follows 

straightforwardly from the assumption of equal (absolute values of) supply and demand elasticities. If 

OPEC acts as a dominant producer, it is optimal for the producer group to adjust its supply slightly 

more to changes in Norwegian supply or demand compared to in the competitive case, but the 

difference is not big. Still, supply side leakage through the oil market is 55 percent, compared to 45 

percent for demand side leakage (given the benchmark assumptions).  

Next, we see from Table 1 that overall market leakage is substantially lower under demand side policy 

than under supply side policy, whether OPEC behaves competitively or as a dominant producer. This 

is due to substitution between oil and other fossil fuels, which obviously goes in different direction 

depending on whether the oil price drops (demand side) or increases (supply side). When oil demand 

abroad increases (decreases) due to reduced Norwegian oil consumption (extraction), coal and gas 

consumption is somewhat reduced (increased). This effect alone accounts for almost 10 percent of the 

gross emission reduction.  

Finally, we see that the importance of emissions from fossil fuel extraction is more modest, as these 

emissions account for less than ten per cent of total emissions from extracting and consuming oil. The 

effects are highest for demand side policy, as under supply side policy emissions from oil extraction 

only matters to the degree that emissions outside Norway exceed Norwegian emissions.  

Table 1. Net global emission reduction from reduced Norwegian oil extraction or consump-
tion by one unit of carbon. Benchmark assumptions. 

OPEC: Dominant producer OPEC: Competitive producer 
Supply side Demand side Supply side Demand side 

Gross emission reduction 1 1 1 1 
Oil market leakage -0.546 -0.454 -0.507 -0.493 
Coal/gas market leakage -0.088 0.088 -0.096 0.096 
Domestic extraction 0.028 0 0.028 0 
Foreign extraction -0.041 0.041 -0.043 0.043 
Net emission reduction 0.353 0.676 0.383 0.646 

Obviously, the net emission reductions depend heavily on the assumed elasticities, which affect 

leakage through the fossil fuel markets. In the competitive model variant, we can freely alter any 

elasticity and recalibrate the model to base year data. In the dominant producer model, however, a 

change in elasticities will typically alter the calibrated production costs in OPEC that are consistent 

with base year data. Hence, in order to keep OPEC production costs unchanged while checking the 

effects of different elasticities, we search for combinations of elasticities that comply with this 
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restriction.13 Intuitively, higher supply elasticity must then be accompanied with less elastic demand 

(to keep the residual demand elasticity quite unchanged). Figure 3 shows the results of either more 

elastic supply and less elastic demand, or vice versa.14 We see that when supply is twice as elastic as 

demand, net emission reductions from supply side policies drop to 20 percent of the gross emission 

reduction, while for demand side policies net emission reductions are around 80 percent. On the other 

hand, if demand is twice as elastic as supply, supply side policies are slightly more effective in 

reducing global emissions than demand side policies. These findings apply both in the competitive 

setting and when OPEC acts as a dominant producer. We notice, however, that OPEC tends to adjust 

its supply somewhat more in the latter case, implying slightly higher supply side and lower demand 

side leakage in the dominant producer variant. 

Figure 3. Net global emission reductions (per cent) with demand or supply side policy when 
OPEC acts as dominant or competitive producer 
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If OPEC decides to keep the oil price fixed at the BAU-level, there is of course no demand side 

leakage through the fossil fuel markets. Hence, net global emission reductions under demand side 

policy equal the gross reductions in Norway, plus reduced emissions from extraction, while supply 

side policy has negligible impacts on global emissions.  

                                                     
13 If we relax this restriction, and multiply all elasticities with a factor k > 1 (k < 1), the calibrated OPEC unit costs increase 
(decrease). This leads to higher (lower) emission reductions with demand side policy and lower (higher) emission reductions 
with supply side policy. In the competitive setting the results are unchanged. 
14 All fossil fuel supply and demand elasticities are adjusted, except for OPEC in the dominant producer model. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
_____ .. , .. 
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On the other hand, if OPEC decides to keep its oil extraction fixed at the BAU-level, net global 

emission reductions are about half of the gross reduction in Norway both under supply- and demand 

side policy. The explanation is that the price response by Non-OPEC is quite similar to the net price 

response for fossil fuel demand (coal and gas demand change in the opposite direction of oil demand). 

We noticed above that emissions from oil extraction have relatively modest impacts on the net 

emission reductions from reduced oil extraction or consumption. Still, it might be useful to see the 

consequences of changing the benchmark assumptions about emission intensities of oil extraction. If 

we e.g. assume that Norway cuts back on its most emission-intensive extraction activities (e.g., 

improved oil recovery projects), we may be talking about fields with emissions of 300 tonnes of CO2

per 1,000 tonnes of oil (cf. Figure C1). Then the net emission reduction from supply side policy 

increases to 0.418 (0.448) when OPEC behaves as a dominant (competitive) producer. If we instead 

assume that the marginal oil extraction outside OPEC has emissions around 500 tonnes of CO2 per 

1,000 tonnes of oil, which could be the case if oil sand in Canada constitutes a major share of marginal 

extraction, then net emission reduction from supply side policy drops to 0.33 (0.358) when OPEC 

behaves as a dominant (competitive) producer. Net reduction from demand side policy, on the other 

hand, increases to 0.699 (0.671). Hence, emissions from oil extraction should not be ignored, and their 

importance depends quite much on which oil resources that are (not) extracted. 

3.3. Optimal balancing of demand and supply side policies  

The equilibrium solution 

When we account for the net global emission effects displayed in Table 1 (with OPEC being a 

dominant producer), the demand side measures in Climate Cure 2020 (2010), i.e., reducing domestic 

emissions by DA = 8.4 Mt of CO2, correspond to a global emission cut of A = 5.7 Mt of CO2. The 

marginal cost of reducing global CO2 emissions (i.e.,  in Eq. (4)) is then 850 USD per ton. The 

corresponding marginal abatement cost curve for demand side measures is depicted in Figure 4, along 

with the corresponding marginal abatement cost curve for supply side measures (also accounting for 

net global emission effects).  

The intersection point in Figure 4 reveals that the optimal combination of demand and supply side 

abatement for Norway, given a global emission reduction target of A = 5.7 Mt, involves 35 per cent 

demand side measures, while the remaining emission cuts should be carried out as reduced oil 
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extraction. The corresponding marginal costs of reducing global CO2 emissions are 367 USD per ton, 

i.e., less than half of the marginal cost with only demand side measures.  

Figure 4. Leakage-adjusted domestic demand side marginal abatement cost curve and the 
marginal supply side abatement cost curve 
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Implementing this combination of demand and supply side measures would mean that domestic CO2

emissions should be reduced by almost 3 Mt of CO2, e.g., through a domestic CO2 tax on non-EU ETS 

sectors of 248 USD per ton CO2 (cf. Figure 1).15 Almost 90 per cent of the measures that are profitable 

to carry out relate to transportation, of which reduced private transport accounts for 20 per cent and 

transition to climate friendly vehicles accounts for the rest. 

Moreover, Norwegian oil extraction should be reduced by 3.8 million Sm3, which is 3.4 percent of 

total Norwegian oil production in 2012. This reduction can be achieved in different ways, e.g., through 

a production tax on Norwegian oil extraction. The optimal marginal cost of reduced CO2 emission 

estimated above corresponds to a production tax of USD 53 per barrel,16 i.e., around half of the current 

crude oil price. As mentioned in Section 3.1, the break-even price of the Ivar Aasen oil field, which 

can be characterized as relatively profitable, is around USD 60 per barrel. 

                                                     
15 The domestic CO2 tax is found by multiplying the marginal cost of reducing global CO2 emissions (367 USD per ton) with 
the net effect on global emissions of reduced Norwegian consumption (0.676 – see Table 1). 
16 The production tax is found by multiplying the marginal cost of reducing global CO2 emissions (367 USD per ton) with the 
net effect on global emissions of reduced Norwegian extraction (0.353 – see Table 1), and then multiplying this with the CO2
content of a barrel of oil (0.42). 
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Below we discuss the pros and cons of implementing a production tax. Here we want to emphasize 

that a production tax of around USD 50 per barrel could potentially lead to a much bigger reduction in 

oil extraction than the 3.4 percent calculated above. The reason is that, as underlined in Section 3.1, 

we most likely overestimate the costs of reducing oil extraction. There are other uncertainties in our 

calculations, too, especially the effects in the fossil fuels markets of reduced oil extraction or 

consumption in Norway. In Table 2 we present a number of sensitivity analyses where we adjust our 

benchmark assumptions. Note that to be consistent with the domestic emission reduction target in 

Climate Cure 2020 (2010), we have to adjust the global emission reduction target A in the same way 

as before. This adjustment in the global target has small impacts on the distribution between demand 

and supply side measures, but obviously affects the optimal tax levels. 

We notice from Table 2 that assuming competitive behaviour by OPEC gives more or less the same 

results as above. Besides that, we see that the shares of supply and demand side measures depend quite 

a lot on what we assume about the oil market. If we think that OPEC keeps its supply fixed, or if 

demand is twice as elastic as supply, cuts in oil extraction are more effective in reducing global 

emissions, and the share of supply side measures increases to around 90 percent. Nevertheless, the 

optimal production tax does not change much. On the one hand, the global emission effects of reduced 

oil extraction (
ixE ) are increased, shifting the supply side curve in Figure 4 downwards. Moreover, the 

global target has been reduced due to higher demand side leakages. This reduces the shadow price of 

reducing global emissions ( ), even though the demand side curve in Figure 4 shifts upwards. On the 

other hand, the optimal production tax is proportional to 
ixE  (cf. Section 2), and (as just stated) this 

rate has increased. The domestic CO2 price drops quite substantially, though, due to a combination of 

lower  and lower
iyE .

If we think that supply is twice as elastic as demand, cuts in oil extraction is less effective and the 

share of supply side measures drop to 36 percent. Again, we see that the optimal production tax is less 

affected, while the domestic CO2 price has increased quite a lot. If OPEC for some reason chooses to 

keep the oil price fixed, reduced oil extraction gives no climate benefits at all, and we are back to the 

conventional choice of only doing demand side policies. 

If we have overestimated the costs of reduced oil extraction, we should undertake even more supply 

side measures than depicted in Figure 4. Moreover, the optimal domestic CO2 price and the optimal 

production tax for Norwegian oil extraction should then be reduced. For instance, if we scale down the 

-
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supply side cost curve by 50 percent, supply side measures should account for 84 percent of total 

abatement, with the optimal domestic CO2 price and production tax being 131 USD per ton CO2 and 

29 USD per barrel; see Table 2.  

On the other hand, we have ignored the challenges of separating oil and gas extraction, which may 

suggest that we have underestimated the forgone profits of reduced oil extraction. However, the share 

of gas in total oil and gas production for the nine fields studied above was merely 5 percent. Moreover, 

for 8 of the 13 fields currently under development on the Norwegian shelf, more than 90% of 

recoverable reserves are oil (Ministry of Petroleum and Energy, 2013).  

The higher oil price, the less profitable is the supply side policy. However, it is very unlikely that it is 

cost effective to rely only on demand side measures. Given the benchmark estimates of 
ixE  and 

iyE ,

it is optimal to implement some supply side measures as long as the net revenue of the least profitable 

oil field is less than 126 USD per barrel.  

Table 2. Sensitivity analysis. Effects of reducing Norwegian extraction or consumption of oil 
by one unit of carbon 

Net emission 
reduction*

Supply- vs. demand 
side

Optimal taxes 

ixE
iyE

Target
( A )

Mt of 
CO2

Supply Demand Prod. tax 
$/barrel 

CO2 tax
$/ton 

Benchmark case 0.353 0.676 5.7 66% 34% 53 243 
Competitive OPEC 0.383 0.646 5.5 71% 28% 53 211 
Fixed OPEC supply 0.49 0.539 4.6 87% 13% 45 119 
Fixed oil price 0.005 1.025 8.7 0% 100% - 576 
Supply two times more elastic 
than demand 

0.204 0.825 7.0 36% 64% 45 436 

Demand two times more 
elastic than supply 

0.528 0.5 4.2 90% 10% 42 94 

50% lower supply side costs 0.353 0.676 5.7 84% 16% 29 131 
* Net global emission reduction from reduced Norwegian oil extraction (supply side) or consumption (demand side) by one unit of carbon. 

Policy alternatives and discussion 

So far we have taken for granted that the Norwegian government will impose sufficiently strong 

measures to reach the global target A . A reasonable first step towards this goal could be to implement 

supply side policies comparable to the demand side policies already in place in Norway. The current 

CO2 tax imposed on Norwegian non-ETS sectors is 66 USD per ton CO2.17 Using the benchmark value 

                                                     
17 The Norwegian CO2 tax is differentiated across fuels and sectors. The highest tax level in non-ETS sectors is on petrol, at 
393 NOK (66 USD) per ton CO2 (in 2013), cf. Ministry of Finance (2012).  
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of
iyE  (see Table 2), this translates into a shadow price of global emission reductions ( ) of 98 USD, 

which further translates into a corresponding production tax of 14 USD per barrel (when using the 

benchmark value of 
ixE ), cf. Eq. (4). That is, supplementing a domestic CO2 price of 66 USD per ton 

CO2 in non-ETS sectors with an oil production tax of 14 USD per barrel would imply a cost-effective 

combination of demand and supply side climate policies. Naturally, the global target A  would not be 

reached with these moderate measures – global emissions would decline by a little more than one 

million tonne. 

A more ambitious alternative could be to spend as much on an optimally balanced demand and supply 

side strategy as would be the total cost of the demand side policies announced by the Parliament. As 

shown above, the marginal costs of reducing global CO2 emissions are more than halved when the 

optimal combination is chosen instead of a pure demand side strategy. These savings could 

alternatively be invested in further global emission cuts. We still restrict the analysis to domestic 

measures, despite that allowing for offset or deposit purchases abroad would render abatement 

cheaper. Calculations then show that spending the same total amount on abatement as foregone in the 

demand side strategy, would yield a total global abatement of more than 10 Mt of CO2, of which 3 Mt 

would be optimally abated through demand side measures and the remaining through contracted oil 

production.  

In our benchmark case, the derived marginal costs of emission reductions translate into a shadow price 

on oil production equal to 53 USD per barrel. This shadow price can in principle be implemented 

through a corresponding production tax on all oil production in Norway. However, implementing such 

a large tax overnight is not without drawbacks. First, we have already noted above that we may have 

overestimated the costs of reducing oil extraction. As a thought experiment, assume that half of 

Norwegian oil production becomes unprofitable with the indicated tax level, and that the forgone 

profits amount to on average 25 USD per barrel, i.e., half of the tax. Using the production level of 

2012, total costs would then be 17 billion USD, compared to 1.1 billion USD in the benchmark 

solution and 2.7 billions USD with demand side policies, only. Although this thought experiment may 

be somewhat extreme, it illustrates that there is a substantial downside risk by implementing such a 

large production tax for such a big sector. 

Second, Norwegian authorities have, for good reasons, been cautious about changing the taxation 

rules, at least for already developed fields. Implementing additional taxes could be seen as changing 

the rules of the game, increasing the risk of doing business on the Norwegian continental shelf. Hence, 

-
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it is easier to make a case for imposing a large production tax on extraction from undeveloped fields, 

unexplored areas and even developed fields requiring upgrading through IOR projects, than on 

planned extraction from developed fields.  

An alternative supply side policy, e.g., combined with a more limited production tax, could be to have 

a more restrictive practise when it comes to opening new areas for oil exploration. At least it seems 

reasonable to take a global perspective similar to the one in this paper when undertaking impact 

assessments of opening new areas for exploration. Moreover, this global perspective should be 

included when the authorities are considering measures to increase the recovery rate on the Norwegian 

shelf.18

4. Conclusions 
The conventional way of implementing policies to reduce CO2 emissions is through the demand side, 

that is, introducing measures or instruments to reduce the consumption of fossil fuels. In a closed 

market such as the global economy, demand and supply side measures may be equivalent. This is not 

the case, however, when only one or a group of countries implement climate policies. Demand and 

supply side measures will then have different effects depending, in particular, on the price 

responsiveness on the demand and supply side of the market. 

In this paper we have derived analytical expressions for the optimal combination of demand and 

supply side policies for a fossil fuel producing and consuming country that has a fixed target for its 

contribution to reducing global emissions. We have also accounted for emissions from the extraction 

of fossil fuels, which comes in addition to emissions from the use (i.e., combustion) of the fuels. 

Based on this analytical framework, we have analysed the optimal combination of demand and supply 

side climate policies for a small oil producing country, Norway, using data for domestic abatement 

costs and forgone profits from Norwegian oil production, as well as a transparent model of 

international fossil fuel markets. We find that a majority of the measures should be implemented on 

the supply side, that is, by reducing Norwegian extraction of oil. Given our benchmark assumptions, 

the optimal combination of demand and supply side measures involves annual cuts in Norwegian oil 

                                                     
18 Norwegian authorities are generally concerned about increasing recovery rates of Norwegian oil extraction. For instance, 
the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) states on its website that “The NPD shall be a driving force for realising the 
resource potential by emphasising long-term solutions, upside opportunities, economies of scale and joint operations, as well 
as ensuring that time-critical resources are not lost.” (http://npd.no/en/About-us/). Moreover, increasing recovery rates was 
the main objective of the so-called “Utvinningsutvalget”, initiated by the Ministry of Petroleum and Energy (2010). 
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extraction of around 3.8 million Sm3 (3-4 percent of current Norwegian oil production), and annual 

domestic reductions in CO2 emissions of almost 3 million tonnes of CO2 (6-7 percent of current 

Norwegian CO2 emissions). This combined policy will give the same global emission reductions as 

the domestic emission reductions suggested by the Norwegian government, but at a cost of only one 

third of using only demand side measures. However, it should be noted that our numerical information 

is not integrated in a common model framework. As we focus on the long run, transaction costs of 

reallocating resources to the new equilibrium are not assessed. These can be significant, and 2020 is 

most likely too short a horizon to disregard transaction costs.  

The optimal policy combination is, at least in principle, a tax per ton domestic CO2 emissions and a 

tax per barrel of domestic oil extraction. The tax levels we derive in our benchmark calculations are 

high, driven e.g. by the high costs of reducing Norwegian emissions from sectors that are not regulated 

by the EU’s Emissions Trading System. Implementing such high taxes overnight is not without 

drawbacks, especially on the supply side, and we have discussed alternative ways of implementing the 

desired cuts in Norwegian oil extraction. 

We emphasize that there are a number of uncertainties in our calculations. However, the conclusion 

that a majority of the global emission reductions should be taken through supply side measures, is 

quite robust.
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Appendix A 
OPEC operates as a competitive price taker: 

If OPEC operates as a price taker, we find aggregate supply of oil as a function of the price of oil:  

(25) o o oX S ( P ).

It thus follows from (6), (7) and (25) that all equilibrium prices are functions of net demand from the 

home country:  

(26) i i o o c c g gP g ( y x , y x , y x ), i o,c,g.

OPEC keeps oil price constant: 
If oil price is kept constant at a level equal to oP , OPEC must set Z, such that

(27) o o o o c c g gP P ( y x Z , y x , y x ).

Hence,

(28) o o c c g gZ Z( y x Z , y x , y x ),

and prices of coal and gas are functions of net import from the home country:  

(29) i i o o c c g gP h ( y x , y x , y x ), i c,g .

OPEC keeps production constant: 
Z constant( Z Z ), gives  

(30) i i o o c c g gP q ( y x Z , y x , y x ), i o,c,g.
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Derivation of equations (18): 

(31)
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Appendix B 

Figure B1. Variable costs and corresponding production for nine Norwegian oil fields 2009-
201119
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19 The fields are Glitne, Gungne, Gyda, Jotun, Norne, Sygna, Ula, Varg and Veslefrikk from 2009 to 2011. Hence, we have 
27 observations of costs and production. We arrange our observations according to cost level. We find no connection 
between vintage and the cost level, i.e. the cost level of a field in 2011 is generally not higher than in 2009. We downscale 
production in each year to one third, so that the figure represents an average year in 2009-2011. We are not allowed to 
disclosure operating costs for single fields in 2011, and therefore we only show the fitted curve and not how the single fields
are placed in the figure. The marginal cost curve is 1.5x2 + 2.0x + 21.7, with R2=0.98. The production volume for these fields 
is 5.3 per cent of total Norwegian liquids production in 2012. 
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Appendix C 

Price responsiveness on the demand side 
There is a large empirical literature on direct price elasticities. However, the estimation results vary 

quite substantially. Using a meta-analysis of 43 primary studies of gasoline demand from different 

countries, Brons et al. (2008) find a mean long-run price elasticity of -0.84. However, all the primary 

studies were published before the year 2000. Carol Dahl has developed a large database with inter alia 

247 studies of gasoline and diesel demand studies from around the world. According to her summary 

statistics, the median long-run price elasticities are -0.55 and -0.33 for gasoline and diesel, 

respectively.20 In Dahl (2012) she presents an analysis based on the static studies in her database, 

reporting median elasticities of -0.34 and -0.16 for gasoline and diesel, respectively. These may be 

interpreted as intermediate elasticities, i.e., between short and long-run elasticities.21 Dahl finds that 

elasticities tend to increase with both prices and income. Ellis (2010) reviews empirical literature on 

price elasticities, and refers e.g. to studies by the World Bank (2008) and the IEA (2007). Whereas the 

World Bank estimates long-run price elasticities for gasoline and diesel at -0.61 and -0.67, 

respectively, the IEA estimates the long-run price elasticity for crude oil demand at -0.15. Fournier et 

al. (2013) estimate the average medium to long-run price elasticity in OECD and BRIICS (Brazil, 

Russia, India, Indonesia, China and South Africa) countries to be around -0.2.22 Askari and Krichene 

(2010) find very low elasticities: Their estimates of long-run demand and supply elasticities are both 

around 0.01 in absolute value. 

Most empirical studies of oil demand focus on gasoline and diesel demand. As stated by Ellis (2010), 

demand tends to be less elastic in the transport sector than in other sectors due to fewer viable 

alternatives. This is confirmed by an unpublished survey by Dahl (2006), based on the database 

referred to above, reporting a mean long-run elasticity for fuel oil at -0.9. 

                                                     
20 The database contains studies dating from the 1970’s up until today. The standard deviation for the long-run gasoline 
elasticity is 6.37! See http://dahl.mines.edu/courses/dahl/dedd/.
21 Dahl refers to them as long-run elasticities, but notes that dynamic models, estimating both short and long-term elasticities,
tend to find long-term elasticities 50-100% above the elasticities found in static studies. 
22 It is reasonable to assume that price elasticities for crude oil are lower than for oil products, as oil products are higher 
priced than crude oil (Fournier et al., 2013). At least this is the case if the markup, i.e., the difference between the product and 
the crude oil price, is independent of the crude oil price itself. Own estimations suggest that the markup and the crude oil 
price is somewhat correlated, but a 1% increase in the crude oil price will in general increase the product price by less than 
1%.
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As is evident, a consensus estimate of the long-run price elasticity of oil demand is difficult to nail 

down. As mentioned in Section 3.2.1, we use -0.5 as our benchmark estimate. However, we use other 

estimates, as well, in the sensitivity simulations. 

Whereas estimates of direct price elasticities vary quite a lot, estimates of cross-price elasticities are 

rarely reported (none of the studies mentioned above do so). Instead, we will rely on simulations on a 

large-scale CGE model building on the extensively used GTAP database and using benchmark GTAP 

parameters for crucial elasticities in production and consumption of goods and services.23 By 

simulating an exogenous increase in the crude oil price, we find that global consumption of coal and 

gas (measured in carbon) increases by respectively 0.10 and 0.09 units for every unit reduction in oil 

consumption.24 This corresponds to cross-price elasticities of around 0.08 for both fuels, which we use 

as our benchmark estimates.  

Price responsiveness of Non-OPEC supply 
As opposed to oil demand price elasticities, there exist rather few empirical studies of oil supply price 

elasticities. This is also pointed out by Fournier et al. (2013), who set the price elasticity of supply 

equal to the (absolute value of the) estimated demand elasticity (-0.2) in their simulations. Above we 

referred to a study by Askari and Krichene (2010), who estimates long-run demand and supply 

elasticities around 0.01 in absolute value. In an earlier study, Krichene (2002) reports a long-run 

supply elasticity of 0.1 for the period 1973-1999. Importantly, however, all these studies consider 

world supply of oil, not Non-OPEC supply. Ramcharran (2002) finds an average price elasticity of 

0.11 for Non-OPEC over the period 1973-1997. In a study of OPEC behaviour, Alhajji and Huettner 

(2000) find support for a model where Saudi Arabia acts as a dominant producer – with this 

specification oil supply price elasticity from the rest of the world (Non-OPEC + OPEC minus Saudi 

Arabia) is found to be 0.20. In a similar study, Hansen and Lindholt (2008) find a long-run supply 

elasticity of 0.38 for the period 1974-2001. 

Empirical studies that focus on oil drilling tend to find higher price elasticities. For instance, Ringlund 

et al. (2008) find an average long-run elasticity of 0.99 for oilrig activity in Non-OPEC, with 

elasticities ranging between 0.51 and 1.86 in different regions. Dahl and Duggan (1998) find 

elasticities for oil exploration in the U.S. above one, whereas Mohn and Osmundsen (2008) find a 

                                                     
23 The model has been used in e.g. Böhringer et al. (2010, 2012a,b). The GTAP database is available at www.gtap.org.
24 Obviously, from the same simulations we can derive the implicit direct price elasticity for oil, which turns out to be -0.45 
for crude oil, i.e., quite close to our benchmark estimate. 
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long-run elasticity of 0.41 for exploration drilling in the Norwegian Continental Shelf. Farzin (2001) 

finds even lower elasticities for reserve additions of known fields in the U.S. (0.16 in the long run). 

Again, it is difficult to pin down the exact price elasticity of Non-OPEC supply. As a benchmark 

estimate, we will use 0.5, i.e., the same absolute value as for the demand price.  

OPEC’s response 
OPEC’s response to a change in supply from a Non-OPEC producer depends on how OPEC exploits 

its market dominance in the oil market. As discussed in the theoretical part in Section 2, our default 

assumption is that OPEC behaves as a dominant producer, but we also consider alternative 

assumptions.  

As seen in Eq. (11) OPEC’s response as a dominant producer depends on the residual demand 

function (i.e., global demand minus Non-OPEC supply) and the production costs of OPEC. The 

residual demand has been discussed above. The production costs of OPEC are calibrated in our model 

so that our reference simulation is consistent with base year data (2011).  

Differences in emission intensity in oil extraction 
When it comes to emissions from oil extraction, there are quite large differences across extraction 

fields. According to OGP (2012), the average greenhouse gas (GHG) emissions per unit production 

worldwide in 2011 were 159 tonnes CO2e per 1,000 toe hydrocarbon produced. The figure for the 

Middle East is only 51 tonnes CO2e, but the coverage is less comprehensive for this region – hence the 

real average could potentially be higher.  

The European figure is 84 tonnes CO2e. OGP (2012) does not report figures for Norway, but based on 

data from Statistics Norway we calculate the average Norwegian emission intensity in 2011 to be 60 

tonnes CO2e per 1,000 toe.25 A closer look at Norwegian fields shows that CO2-emissions from oil 

fields were in fact 4-5 times higher than CO2-emissions from gas fields both in 2011 and 2012, see 

Figure C1. This is partly because the two largest Norwegian gas fields use electricity rather than gas, 

and partly because oil fields in Norway to a larger degree are in their final phases of extraction. 

Energy use per unit oil or gas extracted typically increases as the natural pressure in the reservoir 

declines. Finally, the average oil field in Norway tends to be smaller than the average gas field, and 

smaller fields have historically had higher emissions than larger fields (at least in Norway, cf. NHO, 

                                                     
25 https://www.ssb.no/en/statistikkbanken
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2009). The average CO2-emission intensity at Norwegian oil fields in 2012 were 95 tonnes CO2 per 

1,000 toe. In addition comes CH4-emissions amounting to around 5 tonnes CO2e per 1,000 toe. 

Figure C1. Production and CO2-emission intensities in Norwegian oil and gas fields in 2012* 

Source: Own calculations based on Norwegian Petroleum Directorate (OD) and Norway’s Climate and Pollution Agency (Klif) 

* An oil (gas) field is defined as producing at least 50% crude oil (natural gas) in 2012. In some cases it has been necessary to group several 
fields in the calculations of emission intensities. In those cases production from the largest field is shown. Two small oil fields with emission 
intensities above 400 kg CO2 per toe is not shown. 

For the rest of Non-OPEC we make a rough calculation based on the OGP (2012) figures for the 

Middle East, Europe and the world, arriving at around 200 tonnes CO2e.26

The average figures reported above will typically deviate from the marginal change in emissions of 

increased or reduced oil production. Reduced oil production in Norway could e.g. involve reduced 

IOR activity or advanced termination of a field. In both these cases, energy use per unit extraction will 

tend to be higher than average, cf. the discussion and Figure 1 for Norway above. The same could be 

true for reduced oil exploration or field developments, at least in aggregate, as the marginal areas or 

fields will tend to be less profitable, which often means that more costly energy is needed per unit 

production. 

                                                     
26 OGP (2012) reports both emissions and production data for seven regions of the world. We deduct emissions and 
production from the Middle East and half of those from Europe (i.e., Norway), and calculate the emission intensity for the 
remaining regions, which we then assume is representative for Non-OPEC. 
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Similarly, increased supply from other Non-OPEC producers could imply higher-than-average 

emission intensities. For instance, Canadian oil sands are considered relatively costly and thus as 

marginal resources, with average emission intensities around three times the world average. When it 

comes to OPEC supply, however, increased production may come from increased extraction of 

developed fields in countries like Saudi Arabia, and thus to a lesser extent involve higher emission 

intensities.

Our benchmark assumption is that marginal emission intensities are 50% above the reported average 

figures above. For Norway and (other) Non-OPEC this is related to the marginal supply most likely 

being more emission-intensive than average supply. From the discussion of Figure C1 above, this may 

be a too conservative increase when it comes to Norway. For OPEC the increase is partly related to 

less comprehensive reporting and reliance on Middle East figures (see above) and partly to marginal 

supply possibly being more emission-intensive than average supply. Thus, we set the emission 

intensities in Norway, OPEC and Non-OPEC equal to respectively 90, 76 and 300 tonnes CO2e per 

1,000 toe.  
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Sammendrag 
I denne rapporten diskuteres effekter av endret norsk olje- og gassproduksjon på 
globale CO2-utslipp og på energisituasjonen i lavinntektsland. Diskusjonen er dels 
basert på en analyse utført i Statistisk sentralbyrå (Fæhn m.fl., 2013), dels på 
betraktninger omkring energimarkedene og energisituasjonen i lavinntektsland, og 
dels på rapporter fra blant annet IEA. I rapporten argumenteres det for at endringer 
i norsk gassproduksjon først og fremst påvirker det europeiske markedet, mens 
endret norsk oljeproduksjon vil ha mer globale effekter. 
 
Siden norsk oljeproduksjon bare utgjør om lag to prosent av global produksjon, vil 
selv en betydelig nedgang i norsk oljeproduksjon ha beskjeden virkning på energi-
prisene: Vi anslår at en halvering av norsk oljeproduksjon kan føre til en oljepris-
oppgang på rundt én prosent på lang sikt. Redusert norsk oljeproduksjon vil derfor 
ha liten betydning for lavinntektslandenes energisituasjon.  
 
Globale utslipp og energisituasjonen i fattige land vil først og fremst avhenge av 
den globale klimapolitikken. En global klimapolitikk som setter verden i stand til å 
nå 2-gradersmålet, vil ha stor effekt på energisituasjonen i lavinntektsland. Utford-
ringen for disse landene blir å ta i bruk stadig mer energi med lite eller ingen 
utslipp av CO2, noe som avhenger av både nasjonal politikkutforming og den 
globale teknologiutviklingen. 
 
Hvis verden ikke får på plass en internasjonal klimaavtale, vil redusert norsk olje-
produksjon kunne bidra til globale utslippskutt, men sammenlignet med globale 
utslipp vil reduksjonene være beskjedne. Våre beregninger antyder at for hver 
prosent nedgang i norsk oljeproduksjon faller globale CO2-utslipp med ca. en 
million tonn (som tilsvarer f.eks. omlag to prosent av Norges årlige utslipp). En 
gunstig klimaeffekt betyr ikke nødvendigvis at redusert norsk oljeutvinning er en 
kostnadseffektiv klimapolitikk. Redusert oljeutvinning gir tapte oljeinntekter, og 
må sammenlignes med virkninger og kostnader ved alternative klimatiltak. Endret 
norsk gassproduksjon har usikker klimaeffekt. 
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Abstract 
This report discusses the impact of changes in Norwegian oil- and gas production 
on global CO2 emissions and the energy situation in low-income countries. The 
discussion is based on an analysis carried out by Statistics Norway (Fæhn et al., 
2013), published reports, among others from IEA, and assessments of the proper-
ties of the international energy markets and the energy situation in low-income 
countries. In this report, it is argued that changes in Norwegian gas production 
primarily affect the European gas market, while changes in Norwegian oil produc-
tion have global impacts.  
 
As Norwegian oil production only constitutes around two per cent of global oil 
production, even a significant decline in Norwegian production causes only modest 
impact on global fuel prices: We estimate that a fifty percent cut in Norwegian oil 
production will only cause the international fuel prices to increase by around one 
percent in the long run. Therefore, reduced Norwegian oil production has minor 
impact on low-income countries’ energy situation.  
 
Global emissions and poor countries’ energy situation will primarily depend on the 
development of global climate policies. A global climate policy compatible with 
the two-degree target will have a significant impact on low-income countries’ 
energy situation. The challenge for these countries is to increase their use of low or 
zero carbon energy sources, which again depends on their national policies and 
technological development.  
 
If the international community does not manage to agree on an ambitious global 
climate agreement, reduced oil production in Norway can contribute to global 
emissions reduction, but compared with total global emissions, the contribution can 
only be modest. Our calculations indicate that for every percentage reduction in 
Norwegian oil production, global CO2-emissions are reduced by approximately one 
million ton (corresponding to, for example, two per cent of Norway’s annual 
emissions). Although reduced oil production leads to global emissions reduction, a 
cut in production is not necessary a cost effective climate policy. Reduced produc-
tion implies less revenue, and has to be compared with the impacts and costs of 
alternative climate policies. The climate impact of reduced gas production is 
uncertain.   
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1.  Introduksjon 
Ifølge Det internasjonale energibyrået IEA må om lag to tredeler av de gjenvær-
ende reservene av fossile brensler forbli urørt for å holde den globale oppvarm-
ingen under to grader. Dette har ført til en politisk og allmenn diskusjon i Norge 
om norsk utvinning av olje bør begrenses.1 Motargumenter som har vært fremholdt 
har blant annet gått på at norsk petroleumsutvinning er med på å bedre levekårene i 
utviklingsland, og at redusert norsk oljeutvinning ikke vil ha klimaeffekt fordi det 
vil bli motsvart av økt oljeproduksjon fra andre land og overgang til kull. Utslip-
pene fra norsk sokkel er dessuten blant de laveste i verden, målt per produsert 
enhet. 
 
De klart største utslippene forbundet med norsk petroleumsproduksjon skjer 
imidlertid når oljen og gassen tas i bruk av bedrifter og husholdninger i Norge og 
andre land. Mens Norges totale CO2-utslipp er på 44 millioner tonn per år (2012), 
forårsaker forbrenningen av norskprodusert olje og gass om lag 500 millioner tonn 
CO2 ved dagens produksjonsnivå. 
 
Endringer i norsk olje- og gassproduksjon kan derfor potensielt gi store endringer i 
globale klimautslipp. Nettoeffekten avhenger imidlertid av hva som skjer i inter-
nasjonale energimarkeder dersom Norge endrer sin utvinning av olje og gass. 
Dersom redusert norsk produksjon fører til at andre olje- og gass produsenter 
produserer tilsvarende mer, blir effekten på globale utslipp liten. I motsatt fall kan 
redusert utvinning i Norge gi betydelige utslippsreduksjoner, med mindre lavere 
forbruk av olje og gass i stor grad erstattes av økt kullforbruk. Dersom det redu-
serte olje- og gassforbruket i stor grad erstattes av økt kullforbruk kan samlede 
CO2-utslipp øke.  
 
Redusert utvinningstempo for norsk olje og gass kan også påvirke energisitua-
sjonen i lavinntektsland, først og fremst via den effekten det får på energiforbruk 
og velferd at prisene endrer seg. Priseffektene vil avhenge av hva som skjer i de 
internasjonale energimarkedene, og om endret norsk utvinningstempo skjer uni-
lateralt eller som ledd i en global omlegging av energiproduksjonen i tråd med 2-
gradersmålet eller lignende klimamål.  
 
I denne rapporten diskuterer vi effekter av endret norsk olje- og gassproduksjon på 
globale CO2-utslipp og på energisituasjonen i lavinntektsland. Diskusjonen er dels 
basert på en fersk analyse utført i Statistisk sentralbyrå (Fæhn m.fl., 2013), dels på 
betraktninger omkring energimarkedene og energisituasjonen i lavinntektsland, og 
dels på rapporter fra blant annet IEA. Hovedkonklusjonene fra drøftingen er: 

• Mens endringer i norsk gassproduksjon først og fremst påvirker det europeiske 
markedet, vil endret norsk oljeproduksjon ha mer globale effekter. 

• Siden norsk oljeproduksjon bare utgjør om lag to prosent av global produksjon, 
vil selv en betydelig nedgang i norsk oljeproduksjon ha beskjeden virkning på 
energiprisene: En halvering av norsk oljeproduksjon kan føre til en oljepris-
oppgang på rundt en prosent på lang sikt. Konsekvensen dette har for globale 
utslipp og energisituasjonen i fattige land vil være avhengig av hva slags 
klimapolitikk landene blir enige om: 

• Hvis verden ikke får på plass en god, internasjonal klimaavtale, men kun 
gjennomfører de forpliktelsene landene allerede har påtatt seg, vil redusert 
norsk olje- og gassproduksjon ha følgende effekt: 
• Sett i forhold til globale klimautslipp vil endringer i norsk olje- og 

gassproduksjon utgjøre en liten forskjell, noe som gjelder alle norske 
klimatiltak.  

                                                      
1 For noen av uttalelsene fra sentrale norske politikere, se Offshore.no (2011) (Ola Borten Moe), 
forordet i OED og OD (2011) (Ola Borten Moe),samt Dagsavisen (2013) (Jens Stoltenberg og Bård 
Vegar Solhjell). 
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• Sett i forhold til Norges nasjonale utslipp av klimagasser, kan de globale 
utslippseffektene være betydelige.  

• Våre beregninger antyder at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon 
faller globale CO2-utslipp med ca. en million tonn, det vil si omkring to 
prosent av Norges årlige utslipp. Ti prosents nedgang i oljeproduksjonen vil 
dermed tilsvare f.eks. utslippene fra all norsk veitrafikk.  

• Endret norsk gassproduksjon har usikker klimaeffekt. 
• For energisituasjonen i lavinntektsland vil selv en stor nedgang i norsk olje- 

eller gassproduksjon ha beskjeden effekt. 

• Dersom vi får en omfattende global klimaavtale som setter verden i stand til å 
nå 2-gradersmålet, blir bildet annerledes: 
• En slik klimaavtale vil ha stor betydning for lønnsomheten av å utvinne 

fossile brensler. Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) vil 
etterspørselen etter både olje, gass og kull falle betydelig sammenlignet med 
et scenario som viderefører dagens politikk.  

• Dette vil i så fall innebære noe lavere utvinning av olje og gass på norsk 
sokkel enn ellers forventet. Utover dette vil det ikke være behov for å 
redusere norsk olje- og gassproduksjon. 

• En ambisiøs global klimapolitikk vil ha stor effekt på energisituasjonen i 
lavinntektsland. Utfordringen for disse landene blir å ta i bruk stadig mer 
energi med lite eller ingen utslipp av CO2, noe som avhenger av både 
nasjonal politikkutforming og den globale teknologiutviklingen. 
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2. Energisituasjonen i verden fram mot 2050 
I takt med økende inntekter og befolkningsvekst, vil verdens energietterspørsel 
vokse. IEA har laget energiframskrivninger fram mot 2050 (IEA, 2012a) og 2035 
(IEA, 2012b). Begge publikasjonene oppgir ulike scenarioer, men gir mest detaljert 
informasjon om det såkalte «ny politikk»-scenarioet. Der er alle lands annonserte 
vedtak og planer om energi- og klimapolitiske tiltak lagt til grunn, men med mindre 
det finnes helt konkrete vedtak er det antatt en forsiktig implementering. En grunn 
til at IEA gir mest informasjon om dette scenarioet er at det ligger mellom de to 
andre scenarioene som presenteres (se nedenfor). En annen grunn er at det kan opp-
fattes som et referansescenario,2 dvs. et scenario uten ytterligere endring i politikk 
(utover det som er annonsert). Slik sett er det lettere å konkretisere enn scenarier 
som innebærer ny politikk som ikke er annonsert. I dette kapitlet vil vi presentere 
noen hovedtrekk ved dette scenarioet, med vekt på olje og gass og lavinntektsland, 
mens vi i neste kapittel diskuterer hvordan et mer klimavennlig scenario kan se ut. 
Vi viser ellers til kapittel 1 og boks 1.1. i IEA (2012a) og kapittel 1 og tabell 1.1. i 
IEA (2012b) for omtale av scenarioene. 
 
I 2035 anslår IEA (2012b) en etterspørselsvekst på 35 prosent fra 2010 i «ny 
politikk»-scenarioet. Målt som årlige vekstrater er denne veksten langt svakere enn 
hva vi har sett de siste tiårene, og det anslås at sammensetningen av energibruken 
vil endre seg i mer klimavennlig retning. Over 80 prosent av jordas primære 
energiressurser er i dag fossile brensler, målt i oljeekvivalenter. Innslaget faller til 
75 prosent innen 2035, og olje- og kullforbruket vokser mindre enn gassforbruket; 
se tabell 2.1. Likevel opprettholder oljen sin dominerende plass som energikilde. I 
2050 anslår IEA (2012a) at andelen fossile brensler av primærenergien vil ha gått 
ytterligere ned – til 66 prosent.  

Tabell 2.1. Global fossil primærenergi i «ny politikk»-scenarioet (million tonn oljeekvivalenter) 
 2010 2020 2035 Årlig vekst (%)
Kull ................. 3 474 4 082 4 218 0,8
Olje ................. 4 113 4 457 4 656 0,5
Gass ............... 2 740 3 266 4 106 1,6
Kilde: IEA (2012b), tabell 2.1. 
 
Kraftproduksjon står for en stor andel av forbruket. I 2009 var 40 prosent av 
energibruken i sektoren kull, mens gass og olje sto for henholdsvis 21 og 5 prosent. 
Andelen fornybar energi øker i «ny politikk»-scenarioet fra 13 prosent i 2010 til 18 
prosent i 2035, først og fremst pga. en tredobling av fornybar kraft, mens den vil 
komme opp på 35 prosent i 2050 (IEA, 2012a). 
 
Den reduserte andelen av fossile brensler i «ny politikk»-scenarioet vil være 
resultat av en mer energisparende og klimavennlig politikk, teknologiske fremskritt 
og en høyere realpris på olje. Den er likevel langt fra å nå verdens klimamål; det er 
anslått en forventet økning i global middeltemperatur på om lag 4 grader Celsius 
(4 Degree Scenario – 4DS) i forlengelsen av en slik bane. I kapittel 3 kommer vi 
tilbake til forskjellen mellom dette scenarioet og IEA’s «2-grader»-scenario (2DS). 
Det tredje scenarioet som IEA presenterer er et «gjeldende politikk»-scenario, som 
er anslått å medføre en temperaturøkning på 6 grader (6DS).  

2.1. Veksten i energiforbruket kommer i land utenfor OECD 
Utslippene av CO2 fram til i dag har først og fremst kommet fra OECD-landene. 
Dette mønstret er i ferd med å endre seg. I dag står OECD-landene for over 40 
prosent av etterspørselen etter primær energi; i 2035 faller andelen til en tredel i 
«ny politikk»-scenarioet (se tabell 2.2). Bak denne utviklingen ligger forventninger 
om et praktisk talt uendret energiforbruk i OECD-landene, mens veksten først og 
fremst kommer i framvoksende økonomier som Kina, India og Midtøsten, hvor 

                                                      
2IEA (2012b) skriver at hensikten med dette scenarioet er «to provide a benchmark». 
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energiintensiteten (energiforbruk per BNP-enhet) fortsatt er 3-5 ganger høyere enn 
i OECD-økonomier som EU og USA.  
 
Hoveddelen av oljeforbruket i dag skjer innen transport. Forbruket av olje til trans-
portformål vil dobles mot 2050 først og fremt på grunn av økt veitransport i Ikke-
OECD land. Veksten vil falle mot slutten av perioden i takt med økte oljepriser, 
energieffektivisering og kapasitetsskranker i byområder. I et land som India vil 
veksten likevel fortsette å øke. Det er lagt til grunn bedre energistandarder for biler 
i Kina og til dels i India. I landene utenfor OECD forventes det ellers bare ubetyde-
lige politiske skritt i retning av klimavennlig transport. Tvert i mot subsidieres 
oljeforbruk i en del land, og det anses som politisk utfordrende å skulle redusere 
subsidieringen da dette vil føre til økte priser på bensin, diesel og fyringsoljer for 
forbrukerne. I enkelte land er prisene for forbrukerne regulert, slik at økt oljepris 
vil føre til økte utgifter for staten i stedet for økte priser for forbrukerne. En varig 
økning i oljeprisen vil imidlertid øke presset på å øke regulerte priser på bensin og 
andre oljeprodukter. IEA (2013) foreslår utfasing av subsidier til forbruk av fossile 
brensler som et av fire umiddelbare tiltak for å holde liv i 2-gradersmålet. 
 
Etterspørselen etter gass vokser tre ganger så raskt i landene utenfor OECD som i 
OECD i «ny politikk»-scenarioet. Bruken av gass i husholdninger oppmuntres 
aktivt i Kina, mens veksten i mindre utviklede land vil hemmes av manglende 
infrastruktur og kapital. 

Tabell 2.2. Oljeforbruk fordelt på regioner i «ny politikk»-scenarioet (mb/d*) 
 2011 2020 2035 Årlig vekst (%)
Verden ................................... 87,4 94,2 99,7 0,6
   OECD ................................. 42,1 39,4 33,3 -1,0
   Lager .................................. 6,9 7,7 9,3 1,3
Ikke-OECD: ............................ 38,4 47,1 57,1 1,7
Europa/Eurasia ....................... 4,8 5,2 5,6 0,6
Russland ................................ 3,1 3,4 3,5 0,5
Asia ....................................... 18,3 23,8 30,9 2,2
   Kina .................................... 9,0 12,7 15,1 2,2
India ...................................... 3,4 4,3 7,5 3,3
Midtøsten ............................... 6,8 8,1 9,4 1,4
Afrika ..................................... 3,1 3,8 4,5 1,6
LatinAmerika ........................... 5,5 6,3 6,8 0,9
Brasil ..................................... 2,4 2,7 3,1 1,1
* Million fat daglig 
Kilde: Tabell 3.2 i IEA (2012b) 
 
Kull er viktigere i kraftproduksjonen i utviklingsland enn i den rikere del av 
verden. Mens nesten alle de store OECD-landene forventes å redusere sin kull-
etterspørsel i perioden frem til 2035, vil kullforbruket i landene utenfor OECD øke 
med nesten 12 prosent. Kina og India vil stå for 75 prosent av denne veksten. 
Særlig Kina har ambisjoner om å diversifisere energisektoren, først og fremst ved å 
satse på mer kjernekraft, fornybar kraft og gass. Gass og elektrisitet kan erstatte 
kull i mange industriprosesser, men økt industriproduksjon vil likevel bidra til å 
øke kullforbruket i Kina og India de nærmeste årene. For Kinas del forventes 
industrisektoren å avta igjen fra rundt 2020, mens indisk tungindustri vil fortsette å 
vokse sterkt.  
 
Oppsummeringsvis forventes relativt sterk vekst i forbruket av olje, gass og kull i 
«ny politikk»-scenarioet, særlig i landene utenfor OECD. Oljeforbruket vil øke 
kraftig som følge av økt veitransport i fremvoksende økonomier. Etterspørselen 
etter gass vil vokse tre ganger så raskt i landene utenfor OECD som i OECD, men i 
de minst utviklede landene vil gassveksten hemmes av manglende infrastruktur og 
kapital. Forbruket av fornybar energi vil vokse raskt relativt sett, men vil fortsatt 
utgjøre en mindre andel av totalforbruket av energi fram mot 2035. I kapittel 3 
kommer vi tilbake til hvordan veksten i energiforbruket ser ut i IEA’s «2-graders»-
scenario.  
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2.2. FNs energimål 
Innen 2030 har FN satt seg som ett av flere utviklingsmål at energi skal være 
tilgjengelig for alle; se http://www.sustainableenergyforall.org/. IEA (2012b) anslår 
at 1,3 mrd. mennesker mangler tilgang på strøm i dag. Om lag 2,6 mrd. har kun 
tilgang på enkle matlagingsfasiliteter med forbrenning av ved, kumøkk eller kull. 
De fleste av disse bor i Afrika sør for Sahara eller i lavinntektsland i Asia. «Ny 
politikk»-scenarioet vil ikke på langt nær sikre energimålet i 2030; nærmere 1,0 
mrd mennesker er anslått fortsatt å være uten strøm. 
 
Det kan være en vanskelig balansegang å få til økt energitilgang og fordelings-
gevinster uten å komme i konflikt med verdens mål for redusert klimapåvirkning. 
For eksempel er fossile brensler i mange land subsidiert. IEA (2012b) beregner at 
subsidiene i 2011 tilsvarte seks ganger så høye beløp som verdens subsidier til 
fornybar energi. Simuleringer utført av OECD (2011) viser at utfasing av subsidi-
ene til fossile brensler i utviklingsland kan redusere energi-relaterte drivhusgass-
utslipp med 6 prosent. Slike reformer er imidlertid ikke uten risiko for uønsket 
omfordeling og sosial uro, og er derfor politisk utfordrende.  
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3. Effekter av norsk olje- og gassproduksjon på 
internasjonale energimarkeder – og 
konsekvenser for lavinntektsland 

3.1. Hvilke land eksporterer Norge olje og gass til? 
Norsk olje og gass eksporteres i all hovedsak til andre europeiske land, jf. figur 
3.1-2. De siste fem årene har kun 4-7 prosent av samlet petroleumseksport gått til 
ikke-europeiske land.3 Det aller meste av det som eksporteres ut av Europa går til 
Canada og USA. De siste fem årene har 0,15 prosent av norsk petroleumseksport 
gått til land som verken er medlem av EU eller OECD.4 Det er først og fremst 
råolje og kondensat som eksporteres ut av Europa, men andelen som går til land 
utenfor EU og OECD er ganske lik for olje og gass.  

Figur 3.1. Eksport av råolje og kondensat fra Norge i perioden 2008-2012 fordelt på importland 

Storbritannia

Nederland

Frankrike

Tyskland

Sverige

USA

Canada

Danmark

Andre eur. land

Ikke-eur. og ikke-
OECD land

Andre OECD land

 

Kilde: Statistikkbanken, SSB. 
 

                                                      
3https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh 
4 Dette gjelder Kina, India, Sør-Afrika, Uruguay, Brasil, Argentina, Taiwan, Singapore, Kuwait, 
Bahamas og Den dominikanske republikk. 
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Figur 3.2. Eksport av gass fra Norge i perioden 2008-2012 fordelt på importland 
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Kilde: Statistikkbanken, SSB 

3.2. Viktige trekk ved olje- og gassmarkedene 
Oljemarkedet karakteriseres gjerne som et globalt marked med en felles, global pris 
på olje. Det eksisterer riktignok flere oljepriser internasjonalt, som ikke er helt like, 
men dette skyldes først og fremst noe ulik kvalitet på ulike oljetyper. De ulike olje-
prisene beveger seg stort sett i takt, med mindre det er midlertidige kapasitets-
begrensninger knyttet til transport eller raffinering i enkelte områder eller for 
enkelte oljetyper.  
 
Den viktigste årsaken til at oljemarkedet regnes som globalt er at kostnadene ved å 
transportere olje er relativt lave. Kostnadene ved å frakte olje over Atlanterhavet er 
for eksempel et par dollar per fat, dvs. noen få prosent av oljeprisen. Det betyr at 
dersom oljeprisen i en del av verden var betydelig høyere enn i en annen, ville det 
være lønnsomt å frakte olje til høy-pris området helt til prisene ble omtrent like. 
 
Dette innebærer at selv om norsk oljeeksport i svært stor grad går til andre euro-
peiske land, vil endret norsk oljeeksport ha tilnærmet like stor effekt på oljeprisen i 
andre verdensdeler som i Europa. Et plutselig bortfall av norsk oljeproduksjon ville 
hatt betydelige kortsiktige effekter på oljeprisen i hele verden, mens en gradvis og 
planlagt reduksjon ville gitt mindre priseffekter (dette kommer vi tilbake til i neste 
delkapittel). For forbrukere i lavinntektsland vil derfor redusert norsk oljeproduk-
sjon ha en beskjeden, negativ velferdseffekt i form av litt høyere oljepris og litt 
lavere realinntekt. Dette vil først og fremst ramme husholdninger der transport 
utgjør en viktig del av budsjettet. For et oljeeksporterende lavinntektsland vil det 
imidlertid ha en beskjeden, positiv velferdseffekt, men det er uklart om det vil 
komme den fattige delen av befolkningen til gode. 
 
Gassmarkedet har i motsetning til oljemarkedet vært karakterisert som en kombina-
sjon av regionale markeder. Tradisjonelt har man snakket om et europeisk marked 
(med import fra Russland og Nord-Afrika), et nord-amerikansk marked og et øst-
asiatisk marked, med lite handel mellom disse markedene. Årsaken er først og 
fremst at kostnadene ved å transportere gass er mye høyere enn for olje. Gass 
transporteres først og fremst gjennom rør, og selv kostnadene ved å frakte gass den 
korte avstanden fra Nordsjøen til Tyskland kan utgjøre om lag en tredel av de 
samlede kostnadene ved norsk gassproduksjon og -transport. 
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De siste ti årene har en større andel av internasjonal handel med gass foregått ved 
hjelp av såkalte LNG-skip. Ved å kjøle ned gassen slik at den blir flytende (jf. 
Snøhvit/Melkøya), kan den lettere fraktes over store avstander, inkludert over hav. 
Transport via LNG-skip er dessuten mer fleksibel enn rørtransport, ved at skipet 
kan velge destinasjon ut fra markedsforhold. Økt andel LNG-handel har ført til noe 
mer handel mellom de regionale markedene, og land som Qatar, Nigeria og 
Trinidad&Tobago har utnyttet dette til å frakte gassen dit prisen er høyest. 
 
Kostnadene ved LNG-frakt, ikke minst nedkjøling av gassen, er imidlertid høye, og 
fortsatt foregår to tredeler av internasjonal gasshandel via rør. LNG-handel kan 
derfor bare til en viss grad utjevne prisforskjeller mellom verdensdelene. Et 
eksempel på dette er den enorme prisforskjellen mellom gassmarkedene i Europa 
og USA de siste årene. I 2012 var prisen på norsk gasseksport omtrent fire ganger 
høyere enn gassprisen i USA. En slik prisforskjell kan ikke vedvare over mange år, 
men det er grunn til å forvente ulike priser og prisbevegelser i ulike deler av verden 
i mange år framover. 
 
Dette betyr at endret norsk gasseksport vil ha klart størst betydning i det europeiske 
gassmarkedet. Et plutselig bortfall av norsk gassproduksjon ville hatt dramatiske 
effekter for europeiske gasskunder, og selv en gradvis og planlagt reduksjon ville 
ført til merkbare prisøkninger i Europa. Dette ville videre ført til at en større andel 
av LNG-handelen ville bli orientert mot Europa, og dermed ville prisene i andre 
deler av verden også kunne øke noe (men klart mindre enn i Europa). For forbruk-
ere i lavinntektsland vil derfor redusert norsk gassproduksjon ha en liten, negativ 
velferdseffekt i form av marginalt høyere gasspris og lavere forbruk. For et gass-
eksporterende lavinntektsland vil det imidlertid ha en liten, positiv effekt, men det 
er uklart om det vil komme den fattige delen av befolkningen til gode. 

3.3. Effekter i markedene av at Norge reduserer sin 
oljeproduksjon 

I en nylig avsluttet studie (Fæhn m.fl., 2013) har vi bl.a. studert nærmere hva som 
skjer i internasjonale energimarkeder hvis Norge reduserer sin oljeproduksjon. 
I dette delkapitlet presenterer vi hovedfunnene i en mer populærvitenskapelig form. 
I del 4 vil vi ta for oss klimaeffektene av dette, også basert på Fæhn m.fl. (2013). 

Direkte virkninger på oljemarkedet 
Vi analyserer en situasjon der myndighetene legger om petroleumspolitikken slik at 
vi får et planlagt varig lavere nivå på oljeutvinningen fra norsk sokkel. Et stilisert 
eksempel på prisdannelsen i oljemarkedet er fremstilt i figur 3.3. I figuren utrykkes 
den globale etterspørselen etter olje som en fallende funksjon av prisen, og det 
globale tilbudet som en stigende funksjon av prisen. En høyere oljepris reduserer 
etterspørselen etter olje. Andre varer blir relativt sett billigere og forbruket vil 
typisk flyttes over til andre energikilder og/eller andre typer varer og tjenester. 
Høyere oljepris vil også gjøre investeringer i energieffektiviseringstiltak mer lønn-
somme, og derigjennom redusere oljeforbruket. For produsentene av olje vil høyere 
oljepris gjøre flere felt lønnsomme og tilbudet av olje vil derfor øke med økende 
oljepris. Markedsprisen (likevektsprisen, P) er den prisen som klarerer markedet, 
dvs. sørger for at det som tilbys (produseres) tilsvarer det som etterspørres 
(konsumeres). I realiteten er prisdannelsen mer komplisert enn uttrykt ved figur 
3.3, både fordi olje er en ikke-fornybar ressurs der forventinger om fremtidige 
priser spiller inn, og fordi markedet er påvirket av at OPEC kan utøve markeds-
makt. Vi kommer tilbake til dette senere. 
 
Figur 3.4. viser at en reduksjon i norsk oljeproduksjon vil lede til en noe høyere 
verdensmarkedspris, redusert globalt forbruk og noe høyere produksjon i land 
utenom Norge. En produksjonsnedgang i Norge betyr at den globale tilbuds-
funksjonen får et negativt skift (- x). Det leder til en ny likevektspris (P1) og 
omsatt kvantum (Q1). Vi ser at den globale effekten på oljeforbruket av redusert 
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norsk produksjon (Q0-Q1) er mindre enn reduksjonen i Norges produksjon (- x). 
Siden redusert oljetilbud fra Norge gir en økning i verdensmarkedsprisen vil 
tilbudet fra andre land øke. Vi vil heretter kalle denne effekten produksjons-
lekkasje, målt som tallverdien av økt produksjon i utlandet per enhet redusert 
produksjon i Norge ( X/ x). 
 

Figur 3.3. Likevektspris og omsatt kvantum i oljemarkedet.  

 

 
 

Figur 3.4. Virkningen på likevektspris, omsatt kvantum og tilbud fra utlandet ( X) av en 
nedgang i tilbudet fra Norge (- x).   

 

 
 
Produksjonslekkasjen avhenger av hvordan det globale tilbudet og etterspørselen 
reagerer på endringer i prisen (prisfølsomheten). Dersom den globale etterspørselen 
er lite påvirket av prisendringer (lav prisfølsomhet) vil etterspørselskurven være 
bratt. Høy prisfølsomhet gir en slak etterspørselskurve. Tilsvarende betyr lav pris-
følsomhet på tilbudssiden at den globale oljeproduksjonen reagerer lite på end-
ringer i pris, noe som kan uttrykkes ved en bratt tilbudskurve. Dersom tilbuds-
kurven er flat betyr det at en liten endring i pris gir stort utslag på tilbudet (høy 
prisfølsomhet). Jo brattere etterspørselskurve i forhold tilbudskurve jo større er 
produksjonslekkasjen, og desto mindre blir dermed virkningen på det globale 
oljeforbruket av norske produksjonsendringer. 
 
Prisfølsomheten på etterspørselssiden vil avhenge av prisen på nære substitutter for 
oljeforbruk som biodrivstoff i kjøretøy og kull, gass og fornybar energi i industri 
og kraftverk, og av potensialet for energieffektivisering. Prisfølsomheten på til-
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budssiden avhenger av kostnaden ved å lete og å utbygge nye marginalt lønn-
somme felt, samt kostnadene ved å øke produksjonen på eksisterende felt gjennom 
såkalte IOR prosjekter (Improved Oil Recovery). Litteraturen gir ikke noe entydig 
svar på prisfølsomhetene (gjerne uttrykt som etterspørsels- og tilbudselastisiteter). 
Basert på ulike studier har vi funnet det rimelig å anta en tallverdi på 0,5 på etter-
spørsels- og tilbudselastisiteten i vårt hovedscenario (se Fæhn m.fl., 2013 vedlegg 
C for en litteraturgjennomgang av ulike anslag på elastisitetene). Når tallverdiene 
på etterspørsels- og tilbudselastisiteten er like, vil om lag halvparten av en initial 
reduksjon i norsk oljeproduksjon vil bli motsvart av økt oljeproduksjon i resten av 
verden. 
 
Siden Norges andel av verdens oljeproduksjon ikke utgjør mer enn om lag 2 pro-
sent vil selv en betydelig reduksjon i norsk produksjon ikke få store utslag på olje-
prisen. Vi kan se av figur 3.4 at jo mindre prisfølsom tilbudet -og etterspørselen er 
(brattere kurver), desto større blir prisvirkningene av endringer i norsk oljeproduk-
sjon. 
 
Med de anslagene på prisfølsomheter som er brukt i Fæhn m.fl. (2013), vil selv et 
totalt bortfall av Norges oljeproduksjon bare gi en økning i oljeprisen på noe over 2 
prosent på lang sikt. På kort sikt kan som nevnt priseffekten bli en del større. 
 
Et viktig karaktertrekk ved oljemarkedet er at noen land, deriblant noen store 
oljeprodusenter (spesielt Saudi Arabia), inngår i et oljesamarbeid (OPEC). OPEC 
vil kunne øke medlemslandenes samlete oljeinntekter dersom de utøver markeds-
makt, dvs. begrenser tilbudet i den hensikt å drive oljeprisen oppover. Konklu-
sjoner fra litteraturen om OPECs handlemåte viser rimelig enighet om at OPEC 
utnytter sin markedsmakt, selv om det er uenighet i hvilken grad det gjøres (se 
Fæhn m. fl., 2013). Selv om OPEC utøver markedsmakt vil likevel endringer i 
norsk oljeproduksjon påvirke de internasjonale prisene og derigjennom tilbudet fra 
OPEC og andre oljeprodusenter. Beregninger i Fæhn m. fl. (2013) viser at virk-
ningen på globalt oljeforbruk og oljepris som følge av norsk produksjonsnedgang, 
er forholdsvis lik enten OPEC-landene utøver markedsmakt eller ikke.  

Indirekte virkninger på andre energimarkeder 
Som nevnt over vil redusert oljeforbruk som følge av økte priser bety at noe av 
energietterspørselen flyttes over til andre energikilder. Økte oljepriser betyr derfor 
både økt forbruk av fornybar energi og økt forbruk av annen fossil energi (kull og 
gass). Olje brukt til transport kan for eksempel erstattes av biodrivstoff. På lengre 
sikt kan det også erstattes av elektrisitet. I global sammenheng er om lag 40 prosent 
av elektrisitetsproduksjonen basert på kull, men andelen er ventet å falle til en 
tredel i 2035 i IEAs «ny politikk»-scenario, omtrent samme andel som fornybar 
kraftproduksjon (i 2035). Prisene på de alternative energikildene vil dermed også 
presses noe oppover, men trolig ikke så mye som oljeprisen. Litteraturen på dette 
feltet gir få klare svar, men indikerer at samlet energibruk vil falle dersom olje-
prisen øker. Modellanalyser tyder på at økningen i kull- og gassforbruk vil utgjøre 
mindre enn 50 prosent av nedgangen i oljeforbruk. Dette henger bl.a. sammen med 
at olje i stadig større grad brukes i transportsektoren, hvor det er få substitusjons-
muligheter. 

3.4. Effekter av endret petroleumsproduksjon for 
lavinntektsland 

Reduksjon av norsk olje- og gassproduksjon 
Som vi har diskutert ovenfor, er gassmarkedene per i dag å anse som regionale, og 
norsk gassproduksjon har derfor først og fremst innvirkning på energisituasjonen i 
europeiske land. Oljemarkedet karakteriseres derimot som et globalt marked, og 
endringer i norsk oljeproduksjon vil påvirke oljeprisene som lavinntektsland vil stå 
overfor. Siden Norge bare står for 2 prosent av verdens oljeproduksjon, skulle 
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nedskaleringen av produksjonen vært både svært omfattende og rask, dersom 
Norge skulle påvirke den globale oljeprisen i nevneverdig grad. Vi har over grovt 
anslått at et totalt bortfall av norsk oljeproduksjon på verdensmarkedene gir om lag 
2 prosents økning i oljeprisen på lang sikt. Oljeforbruket vil i følge IEA (2012a) 
utgjøre bare ¼ av energibruken i Ikke-OECD-land i 2020. Det er liten grunn til å 
forvente at redusert norske oljeproduksjon vil få store negative utslag i landenes 
energikonsum. Den beskjedne reduksjonen som vil finne sted vil først og fremst ha 
velferdseffekter for husholdninger der transport utgjør en viktig del av budsjettet.  
 
IEA’s anslag om at om lag to tredeler av de gjenværende reservene av fossile 
brensler må bli liggende om en skal nå 2-gradersmålet, gjør det imidlertid relevant 
å drøfte hva som vil skje med verdens energipriser og energisituasjon, dersom 
verden bestemte seg for å ta felles skritt for å begrense klimaendringene. Konse-
kvensene for energisektoren, energiforbruket og næringsstrukturen i lavinntekts-
land ville da blitt langt større. Om verden greier å enes om en begrensning i utslipp 
fra forbruket av fossil energi, vil den globale petroleumsutvinningen falle, og det er 
særlig landene utenfor OECD som vil måtte kutte sin bruk av fossile brensler mye. 
Dette scenarioet beskriver vi nærmere i neste avsnitt, der vi sammenlikner med 
referansescenarioet beskrevet i del 1 («ny politikk»-scenarioet).  

Effekter av global gjennomføring av 2-gradersmålet 
IEA (2012a,b) og OECD (2011) er tre av mange kilder som presenterer scenarioer 
hvor verden reduserer sin utvinning og bruk av fossile brensler tilstrekkelig til å nå 
2-gradersmålet. Figur 3.5 viser utslippsreduksjoner som må til fram mot 2050 fra 
IEA (2012a,b), sett i forhold til «ny politikk»-scenarioet (4DS) og i forhold til et 
scenario som forlenger dagens implementerte politikk («gjeldende politikk»-
scenario – 6DS). I 2050 må de globale utslippene reduseres 60 prosent fra «ny 
politikk»-scenarioet. Figuren viser hvordan reduksjonene vil kunne fordele seg på 
landene i og utenfor OECD, gitt forutsetninger om at verden over tid vil konsen-
trere tiltakene om de mest kostnadseffektive. IEA (2012a) gir nærmere beskrivelse 
av forutsetningene som ligger til grunn.  

Figur 3.5. Utslippsutvikling i verden, etter scenario. GigatonnCO2 

 

Kilde: IEA (2012a), figur 1.3. 
 
IEA (2012a) beskriver hvilke konsekvenser et slikt utslippsscenario har for prisene 
på og bruken av fossile brensler. Tabell 3.1 viser produsentprisantakelsene for 
fossile brensler i henholdsvis «ny politikk»- og «2-graders»-scenarioene (henholds-
vis 4DS og 2DS i tabellen). I 2050 er oljeprisen anslått å falle med 25 prosent fra 
«ny politikk»-scenarioet beskrevet i del 1. Gassprisen faller omtrent like mye, 
mens kullprisen blir nesten halvert. Prisfallene skyldes at etterspørselen etter 
fossile brensler reduseres, enten på grunn av høye CO2-priser eller annen form for 
regulering som begrenser bruken av CO2-intensiv energi. En effektiv global 
klimapolitikk vil typisk innebære at forbrukerne i både rike og fattige land står 
overfor en høy CO2-pris, slik at prisen husholdninger og andre forbrukere betaler 
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for fossile brensler vil øke betydelig. Energibrukere må dermed velge dyrere 
alternativer, slik at prisen på energitjenester vil øke. Det siste vil også gjelde 
dersom myndighetene iverksetter regulereringer i stedet for CO2-priser. Høyere 
energipriser kan motvirkes via subsidieringsordninger, men til syvende og sist er 
det befolkningen selv som må betale for subsidiene (gjennom økte skatter etc.)   

Tabell 3.1. Verdensmarkedspriser på fossile brensler i 4DS- og 2DS-banene (eks. karbonskatt); 
målt i USD per fat (olje), per tonn (kull) og per Mbtu (gass)1 

 2010 2020 2035 2050
Olje 4DS ........................................ 80 110 120 120
Olje 2DS ........................................ 80 100 100 90
%red. fra 4DS ................................. 0 -9,1 -16,7 -25,0
Kull 4DS ......................................... 100 110 110 110
Kull 2DS ......................................... 100 90 70 60
%red. fra 4DS ................................. 0 -18,2 -36,4 -45,5
Gass 4DS ....................................... 7 10 12 11
Gass 2DS ....................................... 7 10 10 9
%red. fra 4DS ................................. 0 -6,5 -17,1 -23,5
1 Gassprisen er snitt over regionale priser(USA, Europa, Japan) 
Kilde: IEA (2012a). 
 
Mens energietterspørselen vil stagnere eller falle i de rikeste landene i «2-graders»-
scenarioet, vil framvoksende økonomier fortsatt ha vekst fram mot 2050. Indias 
energibruk vil være 140 prosent høyere i 2050 enn i dag (2009), etterfulgt av 
ASEAN-landene (70 prosent) og Kina (55 prosent). CO2-utslippene vil imidlertid 
vokse mye mindre; Indias vil øke med 35 prosent i den samme perioden, mens 
Kinas vil falle med 50 prosent. «2-graders»-scenarioet innebærer en reduksjon i 
bruk og produksjon av fossile brensler på 28 prosent fra «ny politikk»-scenarioet i 
2035. Dette fordeler seg på endringer i kull, olje og gass som vist i tabell 3.2. 

Tabell 3.2. Globalt forbruk av fossil energi i «2-graders»-scenarioet (millioner tonn 
oljeekvivalenter) og relativ endring fra «ny politikk»-scenarioet1 

 2020 2035 

 Nivå Prosent  
endring 

Nivå Prosent  
endring 

Kull ....................................... 3 569 -13 2 337 -45 
Olje ....................................... 4 282 -4 3 682 -21 
Gass ..................................... 3 078 -6 3 293 -20 
1 For absolutte tall i «ny politikk»-scenarioet, se tabell 2.1. 
Kilde: IEA (2012a) 

 
Om lag halvparten av de globale utslippsreduksjonene fra «ny politikk»- til «2-
graders»-scenarioet vil komme i kraftsektoren, mens transportsektoren og industri-
næringene også vil bidra betydelig; se figur 3.6.  
 
Sett i forhold til andre studier av 2-gradersmålet, må det framholdes at IEAs 
modellantakelser er teknologioptimistiske; se NOU 2012/16. IEA konkluderer med 
at utslippsreduksjonene vil kunne finnes sted uten store endringer i landenes BNP 
og næringssammensetning. Utslippsreduksjonene kommer utelukkende som følge 
av at mer klimavennlige teknologier introduseres. Kostnadene for verden ved en 
slik politikk er beregnet til tilnærmet null. Til sammenlikning beregner OECD 
(2011) kostnader tilsvarende 5 til 7 prosent av global realinntekt i 2050. OECD 
(2011) har også sett på fordelingen av kostnadene mellom regioner og viser at 
byrdefordelingen i form av tildelte kvoter man blir enige om i realiseringen av 2-
gradersmålet kan slå sterkt ut. For landene utenom OECD og BRIICS5 kan 
kostnaden målt ved redusert realinntekt variere mellom 2 prosent og 17 prosent i 
deres scenarioer; se boks 3.9 i OECD (2011). Uten at det spesifiseres nærmere, er 
det klart at kostnadsfordelingen mellom land vil påvirke lavinntektslandenes 
sammensetning av næringsaktivitet, konsum, energipriser og energietterspørsel.   
 

                                                      
5 Brasil, Russland, Indonesia, India, Kina og Sør-Afrika. 
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Figur 3.6. Globale utslippsreduksjoner fra «ny politikk»-scenarioet til «2-graders»-scenarioet, 
etter sektor. Andel av totale utslippsreduksjoner i 2050 
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Kilde: IEA (2012a). Kraftproduksjon og annen transformasjon omvandler primærenergi til sekundære energikilder. 
Mens kraftsektoren genererer elektrisitet, omfatter annen transformasjon omvandling av brensel, og inkluderer for 
eksempel petroleumsraffinering 
 
Utslippsreduksjonene for landene utenom OECD vil fordele seg om lag som for 
verden under ett; også her vil kuttene i kraftproduksjonen være dominerende, mens 
transport og industri følger. Når det gjelder olje, er transportsektoren den viktigste 
forbrukssektoren. Figur 3.6 viser at nesten en firedel av utslippskuttene i 2050 fra 
«ny politikk»-scenarioet vil komme i denne sektoren. I første del av perioden vil 
størstedelen komme i land utenfor OECD. Det forklares av at fremvoksende 
økonomier antas å kunne hoppe bukk over fasen med fullstendig avhengighet av 
olje som drivstoff. OECD-landene har dessuten gjennomført en del kuttallerede i 
«ny politikk»-scenarioet. I 2050 beregner IEA (2012a) likevel omtrent like store 
prosentvise utslippskutt fra transportsektoren i landene innenfor og utenfor OECD. 
Alle landene med sterk vekst økonomisk og befolkningsmessig ligger an til sterk 
transportvekst og etter hvert også mye internasjonal reisevirksomhet. Alternative 
teknologier vil være tilgjengelige og bli rimeligere de neste tiårene. Det gjelder i 
første rekke ulike generasjoner biodrivstoff og kjøretøy med elmotor. Land som 
Brasil kan f.eks. dra nytte av komparative fortrinn innen produksjon av biodriv-
stoff. Samtidig er det en stor utfordring å organisere transporten mer energi-
effektivt, med lavere utslipp og mer bruk av kollektivtransport. Det kreves en 
energieffektivisering for kjøretøy på mellom 30 og 50 prosent fra dagens nivå i alle 
regioner for å realisere 2-gradersbanen i IEA (2012a). 
 
De største utslippskuttene i forhold til «ny politikk»-scenarioet, nesten halvparten i 
2050, vil komme i kraftsektoren; se figur 3.6. Verdens kraftproduksjon er i stor 
grad basert på kull (40 prosent), men også gass (21 prosent) og olje (5 prosent), og 
reduksjonene vil kreve en drastisk transformasjon av energisystemet gjennom økt 
innslag av kjernekraft, utvikling av fornybarteknologier, substitusjon av innsats-
varer, energieffektivisering og fangst og lagring av karbon (CCS). Utslippsreduk-
sjonene i kraftproduksjonen vil avhenge av lokale ressursmuligheter. Brasil vil for 
eksempel i stor grad kunne satse på vannkraft, mens regioner som Sør-Asia og 
Afrika vil kunne ha sterkt innslag av solkraft, som bl.a. kan erstatte ineffektive 
dieselaggregater. Kostnadene ved solkraft har falt betydelig de siste årene, og 
potensialet i solrike land er svært stort. CCS kan være viktig for å avkarbonisere 
land som har store kullreserver, slik som Kina og Sør-Afrika. IEA (2012a) anslår at 
utslippsreduksjoner i kraftsektoren i Kina i 2050 vil skyldes en kombinasjon av 
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CCS, kjernekraft, solkraft og vindkraft, i tillegg til energieffektivisering. Noe 
tilsvarende anslås for Sør-Afrika. I India antas solkraft å spille størst rolle, men 
CCS, kjernekraft og vannkraft vil også være viktig. I andre sør-asiatiske land vil 
geotermisk kraftproduksjon spille en viktig rolle, i tillegg til de overfor nevnte 
alternativene. 
 
Utslippskutt i industrien vil også i stor grad måtte basere seg på CCS. I de neste 
tiårene er det forventet at land som Kina og India vil styrke sin konkurranseevne 
innenfor utslippsintensiv industri som sement, jern og stål. Utviklingsland opplever 
og vil fortsatt oppleve sterk urbanisering og vekst i boligmassen. Dette represen-
terer muligheter for relativt rimelige løsninger for energieffektivisering i bygning-
er.  
 
Den teknologiske utviklingen som må til for at 2-gradersmålet skal være gjennom-
førbart, er avhengig av at klimapolitikk gjennomføres i de aller fleste land. Gode 
finansieringsordninger og fordelingsmekanismer er avgjørende for at klimatiltak 
skal bli satt i verk i lavinntektsland. Skal for eksempel subsidiering av elektrisitet, 
drivstoff og kull elimineres, vil det kunne kreve sosiale programmer som sørger for 
at ikke de fattigste rammes. Mange tiltak krever også god offentlig styring, infra-
strukturutbygging og koordinering dersom de skal gjennomføres og medføre så 
lave kostnader som IEA (2012a) skisserer. 
 
IEA (2012b) spesifiserer ikke detaljert hvor kuttene i olje- og gassproduksjonen vil 
skje i sitt «2-graders»-scenario. Skal målet oppnås mest mulig kostnadseffektivt, 
vil kuttene i norsk petroleumsproduksjon avhenge av hvilke fossile ressurser og 
hvilke felt det globalt sett lønner seg å la ligge urørt. I IEA (2012b) framkommer 
det at den konvensjonelle råoljeproduksjonen utenfor OPEC vil falle med 25 
prosent sammenliknet med «gjeldende politikk»-scenario i 2035, men det oppgis 
ikke nærmere detaljer om hvilke oljeprodusenter det vil ramme. Men siden lønn-
somheten ved oljeproduksjon vil falle i henhold til IEA (jf. prisreduksjonene i 
Tabell 3.1), vil det innebære en avvikling av den minst lønnsomme delen av både 
norsk og utenlandsk oljeproduksjon. Hvis verden blir enige om å gjennomføre 2-
gradersmålet ved hjelp av et globalt kvotesystem, vil kutt i norsk oljeproduksjon 
utover det som blir lønnsomt som følge av den realiserte kvoteprisen ikke føre til 
ekstra utslippskutt, bare en flytting av utslipp mellom land. Gitt at en tilstrekkelig 
ambisiøs global klimaavtale er utformet på en god måte, vil det ikke være klima-
politiske grunner for å redusere norsk olje- og gassproduksjon utover det som 
følger av endret lønnsomhet i internasjonale markeder.  
 
Drøftingen av endringene fra «ny politikk»- til «2-grader»-scenarioet indikerer 
altså at en ambisiøs, koordinert global klimapolitikk vil ha store konsekvenser for 
lavinntektslandenes energisituasjon. Tre firedeler av de nødvendige utslippsreduk-
sjonene vil finne sted i landene utenfor OECD. Til tross for dette vil energietter-
spørselen i framvoksende økonomier fortsatt ha betydelig vekst fram mot 2050, 
men den vil bli mindre utslippsintensiv. Ifølge IEA (2012a) vil det utvikles 
realistiske alternativer til forbruk av fossilt brensel på noen tiårs sikt, gitt at verdens 
klima- og energipolitikk utformes i tråd med 2-gradersmålet. Det vil fortsatt være 
stor etterspørsel etter olje som drivstoff, særlig knyttet til transport. Likevel vil 
transportsektoren stå for om lag en firedel av utslippskuttene i ikke-OECD-landene 
fra «ny politikk»- til «2-grader»-scenarioet. Dette forutsetter at landene lykkes i å 
dra nytte av den forventede teknologiutviklingen på området og unngår samme 
avhengighet av olje som OECD-landene har vært gjennom. For øvrig vil landene 
utenom OECD først og fremst ha muligheter for å kutte CO2-utslippene gjennom 
redusert kullforbruk i kraftproduksjon og industri. Her vil teknologier som CCS og 
kjernekraft måtte spille en betydelig rolle. 2-gradersmålet er ambisiøst, og utford-
ringene i lavinntektslandene er knyttet til den økonomiske og befolkningsmessige 
veksten som vil komme, samt til fordelingsmessige konsekvenser. Gode nasjonale 
og internasjonale finansieringsordninger og fordelingsmekanismer er avgjørende 
for at klimatiltak skal bli satt i verk i lavinntektsland. 
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4. Effekter av norsk olje- og gassproduksjon på 
globale CO2-utslipp 

4.1. Effektene på globale CO2-utslipp av at Norge reduserer 
sin oljeproduksjon 

Globale utslipp via virkninger på markedene for fossile brensler 
Som diskutert i del 3 vil redusert norsk oljeproduksjon bidra til lavere globalt olje-
forbruk, og dermed lavere CO2-utslipp. Vi viste at effekten på oljeforbruket av-
henger av etterspørsels- og tilbudselastisitetene (helningene på tilbuds og etter-
spørselsfunksjonene, se figur 3.4). Noe av nedgangen i det globale oljeforbruket vil 
bli motsvart av økt bruk av gass eller kull. Indirekte vil derfor lavere norsk 
oljeproduksjon lede til noe økte utslipp fra kull og gass. Økningen i kull- og 
gassforbruket vil avhenge av prisøkningen på olje som følger av lavere norsk 
oljeproduksjon, og i hvilken grad den høyere oljeprisen slår ut i økt etterspørsel 
etter kull og gass. (krysspriselastisiteter). I tabell 4.1 anslår vi størrelsen på denne 
effekten.   

Globale utslipp via virkninger på produksjonsutslipp 
Produksjon av fossil energi er energikrevende. Det er derfor en del utslipp i for-
bindelse med produksjon av olje, kull og gass som ikke er inkludert i utslipps-
beregningene basert på det som omsettes på verdensmarkedet. På verdensbasis 
tilsvarer utslippet ved produksjon om lag 5 prosent av utslippene ved forbruket 
(forbrenningen) av den produserte oljen. Utslipp per produsert enhet på norsk 
sokkel ligger lavere enn verdensgjennomsnittet – utslippene ved norske oljefelt er 
om lag 35 prosent lavere enn verdensgjennomsnittet, mens utslippene ved norske 
gassfelt er om lag 85 prosent lavere. I Midtøsten er utslippsintensiteten enda lavere 
enn i Norge.  
 
Redusert produksjon på norsk sokkel vil gi en nedgang i utslipp fra produksjons-
prosessen i Norge. Siden oljeproduksjonen øker i resten av verden øker utslippene i 
forbindelse med produksjonsprosessen i resten av verden. Siden utslipp fra 
produksjonsprosessen er så lav i forhold til utslipp ved forbruket av den produserte 
oljen, er imidlertid disse effektene av mindre betydning. (Se også diskusjonen 
nedenfor om betydningen av at norsk oljesektor er omfattet av EU ETS).  

Samlede globale effekter av norske produksjonskutt 
I tabell 4.1 har vi dekomponert virkningen på globale utslipp av en enhet redusert 
oljeproduksjon i Norge (målt i CO2-enheter) i et hovedscenario. I hovedscenarioet 
har vi antatt at OPEC-landene samarbeider om å påvirke oljeprisen for å få størst 
mulig inntekt. Etterspørselselastisiteten for olje er satt til -0,5 og tilbudselastisitet 
fra andre produsenter enn OPEC er 0,5. Krysspriselastisitet mellom olje og gass og 
mellom olje og kull er begge satt til 0,08 (se Fæhn m.fl., 2013, for nærmere 
begrunnelse). 

Tabell 4.1. Anslag for netto endring i globale utslipp gjennom én CO2-enhet redusert norsk 
oljeproduksjon. Hovedscenario 

Endret norsk oljeproduksjon ................................................................................................ -1,00
Endret oljeproduksjon i utlandet ........................................................................................... 0,55
Endret kull- og gassforbruk i utlandet .................................................................................... 0,09
Endret utslipp ved norsk oljeproduksjon ................................................................................ -0,03
Endret utslipp ved fossilproduksjon i utlandet ........................................................................ 0,04
Netto endring i globale utslipp .......................................................................................... -0,35
Kilde: Fæhn m.fl. (2013) 
 
Vi ser av tabell 4.1 at dersom Norge reduserer oljeproduksjonen tilsvarende ett 
tonn CO2-enheter (dvs. at utslipp ved forbrenning av oljen gir ett tonn CO2-
utslipp), blir den globale effekten 0,35 tonn lavere utslipp. Beregningene våre viser 
at det ikke er grunn til å forvente at hele kuttet i norsk oljeproduksjon motsvares av 
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økt produksjon i andre land, kun litt over halvparten. I tillegg vil det være noe økte 
utslipp i forbindelse med høyere etterspørsel etter kull og gass, siden oljeprisen har 
økt. Vi får også et lite bidrag til økte globale utslipp gjennom at de reduserte 
utslippene fra norsk oljeutvinning blir motsvart av økte utslipp i forbindelse med 
større utvinning av olje (og kull og gass) i utlandet (dels i OPEC og dels utenfor 
OPEC). Så lenge norsk oljeutvinning er omfattet av EUs kvotesystem (EU ETS), 
og kvotetaket er gitt, vil redusert prosessutslipp fra norsk sokkel ikke redusere de 
globale utslippene. Det kan derfor argumenteres med at reduserte prosessutslipp fra 
norsk oljeutvinning ikke bør inngå i beregningen av nettovirkningene. Denne 
effekten er imidlertid av liten betydning. Hvis den utelates vil nettovirkningen i 
vårt hovedscenario nedjusteres til 0,32.6 
 
Ved å sammenligne med dagens norske oljeproduksjon, som har et karboninnhold 
på nesten 300 millioner tonn CO2 (dvs. når oljen forbrennes), finner vi følgende 
grove tommelfingerregel basert på tabell 4.1: For hver prosent nedgang i norsk 
oljeproduksjon faller de globale CO2-utslipp med ca. en million tonn. Som vi 
diskuterte i del 3 har OPECs handlemåte og prisfølsomheten i markedet betydning 
for resultatene. I tabell 4.2 vurderer vi den globale effekten av nedgang i norsk 
oljeproduksjon dersom OPEC ikke handler strategisk i oljemarkedet, og under 
ulike antagelser om hvordan de andre aktørene reagerer på endringer i priser 
(etterspørsels-og tilbudselastisitetene). 

Tabell 4.2. Netto global utslippsreduksjon gjennom én CO2-enhet redusert norsk oljeproduksjon. 
Sensitivitetsanalyse 

Hovedscenario ................................................................................................................. 0,35
OPEC-landene: Frikonkurranse ........................................................................................... 0,38
Tilbudselastisiteten dobbelt så stor som etterspørselselastisiteten ........................................... 0,20
Etterspørselselastisiteten dobbelt så stor som tilbudselastisiteten ........................................... 0,53
Kilde: Fæhn m.fl. (2013) 
 
Vi ser at det har liten betydning om vi antar at OPEC-landene samarbeider om å 
påvirke oljeprisen for å få størst mulig inntekt, eller om de opptrer uavhengige av 
hverandre og tar oljeprisen som gitt (frikonkurranse). Hvis tilbudselastisiteten er 
dobbelt så stor som etterspørselselastisitet blir den globale effekten av norske 
produksjonskutt betydelig lavere enn i vårt hovedscenario. Andre oljeprodusenter 
vil da reagere mer på endringer i prisen enn de som kjøper oljen. Det globale for-
bruket blir da mindre endret. Det omvendte er tilfellet om etterspørselselastisiteten 
er dobbelt så stor som tilbudselastisiteten. Da reagerer forbrukerne mer på end-
ringer i prisen enn oljeprodusentene. Resultat blir da en større nedgang i det 
globale forbruket enn i vårt hovedscenario. 
 
Sensitivitetsanalysen viser at selv om tallverdien på den globale effekten av norsk 
oljeproduksjonskutt er usikker, er det liten tvil om at klimaeffekten av redusert 
oljeutvinning er gunstig. 
 
En gunstig klimaeffekt betyr ikke nødvendigvis at redusert norsk oljeutvinning er 
en kostnadseffektiv klimapolitikk. Redusert oljeutvinning gir tapte oljeinntekter, og 
må sammenlignes med virkninger og kostnader ved alternative klimatiltak 

4.2. Forskjeller mellom redusert oljeproduksjon og 
redusert gassproduksjon 

Som nevnt i forrige kapittel vil redusert norsk gasseksport først og fremst påvirke 
det europeiske gassmarkedet, som følge av langt høyere transportkostnader for gass 
enn for olje. Klimaeffekten av norsk gasseksport har vært mye diskutert i Norge, 
og man kan argumentere for både positive og negative klimaeffekter. På den ene 
siden konkurrerer gass i stor grad med kull i kraftproduksjon, og i den grad norsk 

                                                      
6Siden oljemarkedet er globalt, vil kun en liten andel av det reduserte oljeforbruket skje i sektorer som 
er regulert av EU ETS. Det er derfor liten grunn til å justere for dette i beregningene. 
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gasseksport fører til økt gasskraftproduksjon på bekostning av kullkraftproduksjon 
er klimaeffekten positiv. Et typisk kullkraftverk i Europa har om lag dobbelt så 
høye utslipp per produsert kWh som et typisk gasskraftverk. På den annen side 
konkurrerer gass også med fornybar energi, og i den grad gasskraftproduksjon 
fortrenger fornybar kraftproduksjon, er klimaeffekten negativ. Konkurransen med 
kullkraft har trolig vært viktigere enn konkurransen med fornybar kraft fram til nå, 
men dette kan endre seg etter hvert som fornybar energi får en stadig større del av 
kraftmarkedet. 
 
Gass brukes også til oppvarming etc. i husholdninger og industri/næringsliv, og her 
konkurrerer gass i første rekke med elektrisitet (men også olje, kull og bio). Klima-
effekten av redusert gassforbruk i disse sektorene er usikre, og avhenger bl.a. av 
hvilken energikilde som brukes til å produsere det økte forbruket av elektrisitet. 
 
Den endelige klimaeffekten av norsk gasseksport avhenger imidlertid også i stor 
grad av politiske reguleringer. Klimautslippene fra elektrisitetsproduksjon og 
industri i Europa er regulert gjennom EUs kvotesystem, som setter et tak på de 
samlede utslippene fra disse sektorene. Dette innebærer at nettoeffekten av norsk 
gasseksport på klimautslipp i Europa er tilnærmet null så lenge gassen blir brukt i 
de regulerte sektorene. Prisen på utslippskvoter kan bli påvirket, men 
totalutslippene er politisk bestemt.7 
 
Husholdningssektoren og de fleste andre næringer enn elektrisitetsproduksjon og 
industri er ikke omfattet av kvotesystemet. I den grad redusert gassforbruk erstattes 
av økt elektrisitetsforbruk vil dermed klimautslippene falle, i og med at elektrisi-
tetsproduksjonen er regulert av kvotesystemet (uavhengig av om økt produksjon er 
basert på fossil eller ikke-fossil energi). Redusert norsk gasseksport kan derfor ha 
en noe gunstig, men usikker klimaeffekt i Europa. 
 
Hva så med utslipp utenfor Europa? Som nevnt i forrige kapittel vil redusert norsk 
gasseksport kunne gi en svak prisøkning også utenfor Europa, via endrede handels-
strømmer for gass internasjonalt. Høyere gasspriser utenfor Europa vil trolig føre 
til noe mer bruk av kull og olje på bekostning av gass, men det kan også føre til 
noe mindre bruk av fossile brensler totalt sett. Den samlede klimaeffekten utenfor 
Europa av redusert norsk gasseksport vil derfor være usikker, men svært beskjeden. 
 
Alt i alt tilsier diskusjonen over at redusert norsk gasseksport vil ha beskjeden 
effekt på globale klimautslipp. Som følge av EUs kvotesystem er det noe mer 
sannsynlig at redusert norsk gasseksport vil gi noe lavere globale utslipp, men den 
motsatte effekten er også mulig. 

                                                      
7Man kan argumentere for at totalutslippene i kvotesystemet ikke ligger helt fast, jf. diskusjonen i EU 
om inndragning av kvoter pga. den svært lave kvoteprisen det siste året. Samtidig viser den politiske 
dragkampen i EU at det skal svært mye til før man i det hele tatt vurderer å endre totalutslippene. 
Endret norsk gasseksport vil trolig ha lite å si i den sammenhengen. 
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5. Diskusjon og konklusjoner 
Norges andel av verdens oljeproduksjon er om lag 2 prosent, mens gassproduk-
sjonen utgjør om lag 3 prosent.  En svært liten del av Norges olje og gasseksport 
går til lavinntektsland. Norges olje- og gasspolitikk kan imidlertid påvirke lav-
inntektslandenes energisituasjon gjennom påvirkning av de internasjonale prisene 
på olje og gass. Dette gjelder i mindre grad for gass enn for olje, siden gass omset-
tes i regionale markeder. De høye transportkostnadene på gass gjør at prisen på 
gass kan variere mye mellom regioner. Det er derfor først og fremst den europeiske 
gassprisen som påvirkes av norsk gassproduksjon.  
 
Kostnadene ved oljetransport er betydelig lavere en ved gasstransport, og olje-
markedet karakteriseres gjerne som et globalt marked, med én felles pris på olje. 
Norsk oljeproduksjon har dermed en direkte effekt på den internasjonale oljeprisen. 
Siden norsk oljeproduksjon bare utgjør om lag 2 prosent av global produksjon vil 
imidlertid selv en betydelig nedgang i norsk oljeproduksjon ha en beskjeden 
påvirkning på oljeprisen på lang sikt. Basert på modelleringen av oljemarkedet i 
Fæhn m.fl. (2013) kan vi si at selv en halvering av norsk oljeproduksjon vil ikke 
føre til en større prisoppgang enn rundt 1 prosent. Redusert norsk oljeproduksjon 
vil derfor ha liten betydning for lavinntektslandenes energisituasjon.  
 
Dersom vi får en omfattende global klimapolitikk på plass som setter verden i 
stand til å nå 2-gradersmålet, vil dette imidlertid ha stor betydning for energi-
prisene. Ifølge IEA (2012a) vil markedsprisen på olje falle betydelig fra «ny 
politikk»-scenarioet til «2-graders»-scenarioet. I 2050 er fallet på om lag 9 prosent 
i 2020, 16 prosent i 2035 og 25 prosent i 2050. En slik global klimapolitikk forut-
setter imidlertid at forbrukerne står overfor en betydelig CO2-pris, slik at prisen 
husholdninger og andre forbrukere betaler for oljen og andre fossile brensler vil 
øke betydelig. 
 
Oljepriseffektene av en slik ambisiøs klimapolitikk vil først og fremst påvirke 
transportsektorene. Alternative teknologier til dagens brenselmotorer vil være 
tilgjengelige og bli rimeligere de neste tiårene hvis vidtrekkende klimapolitikk 
settes i verk, men det er likevel en stor utfordring for lavinntektsland å organisere 
transportsektoren på energieffektive, utslippsekstensive og kollektive måter. 
Dersom de lykkes med det, kan de delvis hoppe bukk over fasen med sterk 
avhengighet av olje. 
 
Tilsvarende er det mulig å se for seg en utvikling mot stadig mer bruk av energi 
med lite eller ingen utslipp av CO2 i resten av økonomien, slik bl.a. IEA (2012a, b) 
skisserer i sitt «to-graders» scenario. Et slikt scenario kombinerer økt energitilgang 
for lavinntektsland med en global utslippsutvikling som er i tråd med ambisiøse 
klimamål. Selv om et slikt scenario er fullt mulig teknisk og økonomisk, er det 
politisk svært utfordrende.  
 
Norsk olje- og gassproduksjon utgjør en liten andel av global produksjon. Klima-
utslippene knyttet til bruk av norskprodusert olje og gass er likevel betydelig sett i 
forhold til Norges utslipp av klimagasser. De årlige, samlede utslippene fra for-
brenning av norskprodusert olje og gass er mer enn ti ganger så høye som Norges 
utslipp per år. Dersom en ambisiøs global klimapolitikk à la IEAs «to-graders»-
scenario kommer på plass, vil dette påvirke lønnsomheten for olje- og gassproduk-
sjon. Gitt at avtalen er utformet på en god måte, vil det ikke være klimapolitiske 
grunner for å redusere norsk olje- og gassproduksjon utover det som følger av 
endret lønnsomhet i internasjonale markeder. 
 
Det er imidlertid trolig langt fram til vi får en slik global klimapolitikk på plass. I 
denne rapporten har vi diskutert hvordan og i hvilken grad en reduksjon i norsk 
olje- og gassproduksjon kan bidra til å redusere de globale utslippene. Vi har 
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argumentert for at kutt i oljeproduksjon er betydelig mer effektivt enn kutt i gass-
produksjonen, som har en mer usikker klimaeffekt.  
 
I hvilken grad kutt i norsk oljeproduksjon bidrar til globale utslippskutt avhenger 
av i hvilken grad dette leder til lavere oljeforbruk globalt, eller til økt oljeproduk-
sjon i andre land, begge deler via økte oljepriser. Vi har presentert en studie, Fæhn 
m. fl. (2013), som viser at om lag halvparten av norsk oljeproduksjonskutt vil bli 
motsvart av økt oljeproduksjon i andre land. Den andre halvparten vil bli motsvart 
av lavere oljeforbruk, som til en viss grad vil bli motsvart av økt kull- og gass-
forbruk. Likevel viser studien at det er liten tvil om at klimaeffekten av redusert 
oljeutvinning er gunstig.  
 
Både klimaeffekten av norsk oljekutt og effekten det har på lavinntektslandenes 
levekår og energisituasjon, avhenger av effektene gjennom markedene for fossile 
brensler: Jo mer andre oljeprodusenter reagerer på økte oljepriser, desto mindre 
klimagevinst blir det og desto mindre går det utover forbrukere i lavinntektsland. 
Våre beregninger viser imidlertid en viss klimaeffekt – og følgelig også en viss 
økning i prisen forbrukerne må betale for energi. Prisøkningen er imidlertid 
beskjeden så lenge det kun er Norge som reduserer sin produksjon. På samme måte 
er utslippsreduksjonene beskjedne i global målestokk, men ikke sammenlignet med 
alternative norske klimatiltak. 
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Spørsmål 

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil statsråden stille krav om at Skrugard og Havis-utbyggingen i Barentshavet skal 

forsynes med kraft fra land, og hva vil i tilfelle statsråden foreta seg for å sikre at nødvendig infrastruktur 

kommer på plass innen oppstart i 2018?

Begrunnelse 

12. februar offentliggjorde Statoil og partnerne konseptvalg for utbygging av Skrugard-feltet i Barentshavet.

Konseptet omfatter flytende produksjonsenhet med rør til land og anlegg for mottak av olje fra Skrugard på 

Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark. Feltet skal etter planen starte opp i 2018.

Ifølge Statoil planlegges Skrugard- og Havis-funnene bygget ut med en felles infrastruktur. Produksjon fra 

Skrugard og Havis skal knyttes opp mot en halvt nedsenkbar flytende installasjon via et 

undervannsproduksjonssystem lokalisert på et havdyp på cirka 380 meter. Daglig produksjon er estimert til 

nærmere 200.000 fat oljeekvivalenter.

Oljen føres deretter gjennom et om lag 280 kilometer langt rør fra Skrugard til Veidnes utenfor Honningsvåg. 

Der vil oljen bli ført i rør direkte inn til et oljelager. Oljen blir lagret i to fjellkaverner og transportert videre i 

rør til kaien for transport. Det er foreløpig anslått at det vil kunne komme 50-100 råoljetankere per år til 

terminalen.

Avstanden til land for Skrugard og Havis er omtrent den samme som for feltene på Utsirahøgden, hvor det nå 

arbeides konkret med planer for elektrifisering med kraft fra land. Korteste avstand til land fra Skrugard er 

200 km til Ingøya i Måsøy kommune i Finnmark, og 210 km fra Bjørnøya.

Statnett planlegger å bygge nye kraftlinjer til Finnmark. Goliat-utbyggingen ble godkjent under forutsetning 

at den blir fullt elektrifisert fra det tidspunktet nye kraftlinjer er på plass.

Snøhvit tog 2 skulle vært elektrifisert via de nye linjene, men er som kjent lagt på is.

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til 
olje- og energiministeren
Dokument nr. 15:868 (2012-2013) 

Innlevert: 20.02.2013 

Sendt: 21.02.2013 

Besvart: 01.03.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe 
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Svar 

Ola Borten Moe: Regjeringen har som mål å øke bruken av kraft fra land. Det er en forutsetning at tilknytning 

av nytt forbruk ikke går på bekostning av forsyningssikkerheten i kraftsystemet regionalt eller nasjonalt. Kraft 

fra land vil i mange tilfeller utgjøre et betydelig forbruk og kan derfor kreve utbygging av kraftproduksjon 

eller overføringsnett. Samtidig må naturmangfoldet og hensynet til tiltakskostnader ivaretas. 

Departementet har ikke mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for Skrugard/Havis. Denne planlegges 

innsendt fra rettighetshaverne i 2014. Spørsmålet om kraft fra land vil være omhandlet i utbyggingsplanen, i 

tråd med etablert praksis. Myndighetsbehandling vil baseres på den utbyggingsplan som blir levert inn.

Det er i dag begrenset overføringskapasitet i sentralnettet fra Ofoten og nordover til Troms og Finnmark. 

Statnett har fått konsesjon av NVE til å bygge en ny 420 kV strømledning fra Ofoten til Balsfjord, og videre fra 

Balsfjord til Hammerfest. Begrunnelsen for konsesjonssøknaden er å bedre forsyningssikkerheten i Nord-

Norge, tilrettelegge for fornybar kraftproduksjon og gi mulighet for økt kraftforbruk fra blant annet 

petroleumssektoren. Konsesjonene er nå til klagebehandling hos Olje- og energidepartementet. 

Framtidig kraftetterspørsel fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet, vil ha betydning for hvilke 

nettinvesteringer som vil være nødvendige i regionen. Statnett og de regionale nettselskapene har plikt til å 

gjøre nødvendige tiltak i sine nett for å tilknytte nytt forbruk, og må ta hensyn til planlagte forbruksøkninger i 

den langsiktige nettplanleggingen og i vurderingen av hvilke ledninger som skal konsesjonssøkes.
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Spørsmål 

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Når ble statsråden kjent med at rettighetshavernes valg av konsept for utbygging av 

Johan Castberg-feltet utelukker en løsning med kraft fra land, og vil statsråden nå sørge for at også andre 

aktuelle konsepter som åpner for elektrifisering legges til grunn for konsekvensutredningen i tråd med 

forskrift til lov om petroleumsvirksomhet og klimameldingen?

Begrunnelse 

Det vises tidligere spørsmål om saken i Dokument nr. 15:868 (2012-2013), og statsrådens svar.

12. februar 2013 offentliggjorde Statoil og partnerne konseptvalg for utbygging av Skrugard-feltet i

Barentshavet. Konseptet omfatter flytende produksjonsenhet med rør til land og anlegg for mottak av olje fra 

Skrugard på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark. Feltet skal etter planen starte opp i 2018.

På dagen for offentliggjøring av konseptvalget ble det ikke opplyst fra rettighetshaver at konseptvalget 

innebærer at en går bort fra en løsning med kraft fra land. Dette fremkommer imidlertid av rettighetshavernes 

forslag til program for konsekvensutredning som ble sendt på høring 21. februar 2013, hvor det står:

"Høy tiltakskost og manglende teknologi for overføring av kraft fra land til flyter, har derfor gjort at Skrugard 

feltutviklingsprosjekt har gått bort fra en løsning med kraft fra land." 

Det er grunn til å tro at statsråden var kjent med dette da han besvarte undertegnedes spørsmål om saken 1. 

mars 2013. Da svarte statsråden følgende:

"Departementet har ikke mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for Skrugard/Havis. Denne planlegges 

innsendt fra rettighetshaverne i 2014. Spørsmålet om kraft fra land vil være omhandlet i utbyggingsplanen, i 

tråd med etablert praksis." 

Klif har i sin høringsuttalelse til rettighetshavernes forslag til program for konsekvensutredning uttalt at det er 

uheldig at operatøren tilsynelatende har tatt beslutningen om valg av konsept før konsekvensutredningen er 

utarbeidet og behandlet. Klif anser det som viktig at vesentlige kontraktsmessige forpliktelser ikke inngås eller 

byggearbeider påbegynnes før PUD er godkjent. Klif legger til grunn for sin uttalelse at Plan for utbygging og 

drift (PUD) av Johan Castberg-feltet skal behandles og godkjennes av Stortinget selv om rettighetshaverne 
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og OED offentlig har valgt utbyggingsløsning.

I forskrift til lov om petroleumsvirksomhet paragraf 22a står det at en konsekvensutredning blant annet skal 

beskrive alternative utbyggingsløsninger som rettighetshaver har undersøkt og begrunne valg av 

utbyggingsløsning og utvinningsstrategi, redegjøre for kriteriene for det valg som er gjort, samt beskrive 

eventuelle påfølgende utbyggingstrinn, tilknytning til andre felt og landanlegg og eventuell samordning av 

petroleumsvirksomhet.

Det vises også til Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk og klimaforliket i Stortinget, hvor det står:

"Regjeringen har som mål å øke bruken av kraft fra land ved nye større utbygginger ved å kreve at selskapene 

før konseptvalg informerer Oljedirektoratet om de alternativene som utredes, slik at konseptvalg ikke 

fordyrer eller på annen måte reduserer sannsynligheten for en løsning med kraft fra land."

Rettighetshavernes konseptvalg for Johan Castberg synes å være i strid med dette.

Svar 

Ola Borten Moe: Den 12. februar 2013 annonserte Statoil og rettighetshaverne at de planlegger en utbygging 

av Castberg-prosjektet som inkluderer en halvt nedsenkbar, flytende installasjon og ilandføring av olje til en 

landterminal på Veidnes i Nordkapp kommune. 

Den 25. februar mottok Olje- og energidepartementet et forslag til konsekvensutredningsprogram etter 

petroleumsloven for Castberg-prosjektet. Der framgår det at Statoil har utredet muligheten for tilførsel av 

elektrisk kraft fra land til Castberg, men at høy tiltakskostnad og manglende teknologi for overføring av kraft 

fra land til en flytende innretning har gjort at prosjektet har gått bort fra en løsning med kraft fra land.

Departementet vil fastsette det endelige programmet for konsekvensutredningen på bakgrunn av forslaget til 

utredningsprogram, høringsuttalelsene og operatørens merknader til disse. Det videre arbeidet med en kraft 

fra land-løsning til feltet vil være et viktig tema i den forbindelse. Deretter vil operatøren for utbyggingen 

utarbeide konsekvensutredningen som en del av plan for utbygging og drift. 

Myndighetene vil ta stilling til spørsmålet om kraft fra land i forbindelse med behandlingen av plan for 

utbygging og drift (PUD). 

Til informasjon har Statoil i pressemelding den 5. juni i år gjort kjent at de anbefaler rettighetshavergruppen å 

utsette investeringsbeslutningen for Castberg-prosjektet og ta seg mer tid til å arbeide videre med å modne 

ressursbasen og utviklingsplanene for prosjektet.
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Se vedlagt adresseliste

Deres ref Vår ref Dato

13/1391- 28.08.2013

23. konsesjonsrunde på norsk sokkel - nominering av areal

Olje- og energidepartementet inviterer med dette til å nominere blokker og/eller 
blokkombinasjoner som deres selskap mener bør inkluderes i 23. konsesjonsrunde på norsk 
kontinentalsokkel.  

Fokuset i 23. konsesjonsrunde vil være det nylig åpnede området sørøst i norsk del av 
Barentshavet. For Barentshavet sørøst forutsettes det at 2D-seismikken som er gjort 
tilgjengelig for industrien blir lagt til grunn for nomineringene. 

I øvrige deler av Barentshavet ble det tildelt 20 utvinningstillatelser i 22. konsesjonsrunde 
tidligere i år, samt at det ennå ikke er gjort boringer i flere utvinningstillatelser tildelt i 20. og 
21. konsesjonsrunde. Av hensynet til skrittvis, effektiv utforskning vil myndighetene her
avvente ny informasjon før det tildeles nye utvinningstillatelser basert på samme geologiske 
forutsetninger som i utvinningstillatelser som ikke er testet. Det samme prinsippet gjelder for 
Norskehavet og Nordsjøen. Av ressursforvaltningsgrunner vil det derfor antakeligvis være et 
begrenset antall blokker som utlyses utover fokusområde, som er Barentshavet sørøst, i denne 
runden. For Norskehavet er det imidlertid også viktig med effektiv utnyttelse av det 
eksisterende transportsystemet hvor det etter 2020 vil bli betydelig ledig kapasitet.

I Barentshavet sørøst foreligger det i dag kun den seismikken som myndighetene har samlet 
inn.  Innsamling av ytterligere data i dette området er nødvendig og viktig for utforskning av 
området. Det er i Barentshavet sørøst relativt store områder som trenger 3D-seismikk. Det er 
viktig at denne seismikken blir innhentet på en effektiv måte som sikrer seismikk av god 
kvalitet uten at det brukes unødvendig store ressurser.  Departementet forventer at selskapene 
som ønsker å søke i 23. konsesjonsrunde bidrar aktivt og konstruktivt i arbeidet med effektiv 
seismikkinnsamling, herunder å bruke ressurser til å tolke den seismikken som eksisterer i 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Olje- og 
gassavdelingen

Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens 

plass 1
22 24 90 90 Anbjørn Norenes

46217NO-0033 Oslo Org no.
postmottak@oed.dep.no http://www.oed.dep.no/ 977 161 630
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dag. 

Behovet for en grundig og effektiv innsamling av data i dette området gjør at videre timeplan 
for 23. konsesjonsrunde kan bli forskjøvet noe ift. en ordinær toårs fremdriftsplan.  

Vi ber om at nominerte blokker deles i to kategorier – ”interessante” og ”svært interessante”. 
Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15. 

Nominerte blokker skal ledsages av en kortfattet omtale etter mal fra retningslinjene. 
Retningslinjer for omtale av nominerte blokker finnes på Oljedirektoratets internettsider; 
www.npd.no. På nettsidene vil det også bli lagt ut en lenke til Shape-fil med blokker som kan 
nomineres.

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet kan nomineres, med unntak av:
Områder som er konsesjonsbelagt
Områder som er inkludert i TFO-området (Tildeling i forhåndsdefinerte områder)
Områder som er begrenset av forvaltningsplanene for havområdene

Selskapenes nominasjoner vil ligge til grunn ved departementets vurderinger knyttet til 
utlysning av arealer i 23. konsesjonsrunder. 

Nominasjonen skal være Olje- og energidepartementet i hende 14. januar 2014 klokken 12.00. 
En kopi av nominasjonen skal samtidig oversendes Oljedirektoratet. Kontaktpersoner i 
Oljedirektoratet er Inger Helene Madland (Inger-Helene.Madland@npd.no) og Dag Helliksen 
(dag.helliksen@npd.no).   

Med hilsen

Espen A. Myhra (e.f.) 
avdelingsdirektør

Anbjørn Norenes
seniorrådgiver

Kopi: 
Finansdepartementet
Miljøverndepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Arbeidsdepartementet
Oljedirektoratet
Norsk Olje og Gass

Side 2
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1. Sammendrag 
Denne rapporten presenterer den globale klimaeffekten for norske utslipp av en rekke forskjellige 
gasser og partikler: CH4, HFKer, BC, OC, SO2 og ozonforløperne NOx, CO og nmVOC. Denne 
klimaeffekten er gitt for forskjellige vektfaktorer («emission metrics»). De to mest vanlige 
vektfaktorene er «Global Warming Potential» (GWP) og «Global Temperature change Potential» 
(GTP). GWP er basert på integrert strålingspådriv og GTP på global temperaturendring. I tillegg 
presenterer vi regionale vektfaktorer basert på temperaturendring i forskjellige breddegradsbånd for 
utslipp av ozonforløperne (NOx, CO og nmVOC) og partikler (BC, OC og SO2). Denne regionale 
vektfaktoren kalles «Absolute Regional Temperature change Potential» (ARTP). Vi presenterer også 
ozonkonsentrasjoner nær bakken dannet av norske utslipp. Vektfaktorene utregnet for norske 
utslipp samsvarer med vektfaktorer for globale utslipp, men med variasjoner. Bl.a. er den direkte 
effekten av partikler (absorberer solinnstråling i av atmosfæren) mindre for norske utslipp enn for 
globale utslipp, samtidig som albedoeffekten på snø og is fra BC (endring i refleksjon) er langt 
kraftigere. De regionale vektfaktorene er basert på ny og foreløpig lite omfattende forskning, slik at 
de regionale vektfaktorene presentert her må brukes med forsiktighet. 

Arbeidet er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet. 

2. Innledning 
Miljødirektoratet utlyste i 2012 et oppdrag som skulle gi informasjon om klimaeffekten av norske 
utslipp av kortlevde klimadrivere. Resultatene skal benyttes i Miljødirektoratets arbeid med å 
utarbeide en handlingsplan for å redusere norske utslipp av kortlevde klimadrivere. "Kortlevde 
klimadrivere" forstås i denne sammenheng som ozon, svart karbon (BC), metan (CH4) og alle ni HFK-
gasser som slippes ut i Norge (HFK-23, HFK-32, HFK-125, HFK-134, HFK-134a, HFK-143, HFK-143a, 
HFK-152a og HFK-227ea). Klimaeffekt av SO2 og OC har også blitt modellert ettersom disse 
komponentene er avkjølende og ofte slippes ut sammen med utslipp av noen av de kortlevde 
klimadriverne. 

I tilknytning til handlingsplanen har CICERO også evaluert forskjellige metoder for å estimere 
klimaeffekten av forskjellige kort- og langtlevde klimadrivere med fokus på bruk av forskjellige 
vektfaktorer som GWP og GTP (Aamaas et al., 2012).    

GWP bygger på integrert strålingspådriv, hvor strålingspådriv er endring i energi per overflateareal 
for verden målt ved toppen av atmosfæren (se ordliste for fullstendig definisjon). GTP er definert ut 
ifra en endring i global overflatetemperatur. For en bredere innføring i bruk av vektfaktorer, se også 
Aamaas et al. (2013). Når vi skriver nmVOC betyr det flyktige organiske forbindelser utenom CH4. 

For disse gassene og partiklene er klimaeffekten beregnet for norske utslipp spesifikt, bortsett fra for 
CH4 og HFKer, hvor vi bruker eksisterende litteratur (se seksjon 3.4.1) siden klimaeffekt er mindre 
avhengig av utslippslokasjon for gasser med en levetid utover noen måneder. Avgrensninger og 
metodene som er benyttet omtales i seksjon 3, seksjon 4 viser resultater for klimaeffekt presentert i 
tabeller som viser GWP og GTP-verdier for ulike tidshorisonter (se også Annex 1, Excelarket 
«GWP_GTP_pulse_scenario.xlsx»), samt CO2-ekvivalente utslipp for ozonforløperne og aerosolene. 
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Uansett hvilken vektfaktor og tidshorisont man bruker blir utslippene omregnet til CO2-ekvivalenter 
ettersom referansegassen er CO2, men utslipp er bare CO2-ekvivalente for den spesifikke 
vektfaktoren og tidshorisonten som er valgt. Altså er det ikke bare GWP med en tidshorisont på 100 
år som kan omregne utslipp til CO2-ekvivalenter. Ved valg av andre vektfaktorer og tidshorisonter vil 
man også kunne omregne utslipp til CO2-ekvivalenter, men vektingen av de ulike gassene og 
partiklene vil være forskjellig. Vektfaktorene er gitt for to typer utslippsprofiler. Standardmåten for 
beregning av vektfaktorer er et pulsutslipp, der utslippene finner sted i det første året etterfulgt av 
ingen utslipp. Den andre typen er en vektfaktor som baserer seg på en gradvis økning av tiltak fra 
2010 til 2020, for deretter å være konstant. Miljødirektoratet ønsket å inkludere sistnevnte 
vektfaktorer som baserer seg på en utslippsprofil i tråd med det man kan forvente seg ut fra 
forpliktelser under Gøteborgprotokollen, og for å kunne ha en formening om hvor robuste 
resultatene er spesielt mht. klimaeffekten av å redusere NOx. 

3. Metode 
 

3.1. Definisjon av regioner 
 

Etter avtale med oppdragsgiver har vi delt norske utslipp inn i fire regioner. Figur 1 viser NOX-utslipp i 
hver av regionene som også er kort beskrevet her: 

1. Øst:  Utslipp fra land sør for 63°N og øst for 8°Ø. 
2. Vest:  Utslipp fra land sør for 63°N og vest for 8°Ø. 
3. Nord:  Utslipp fra land nord for 63°N. 
4. Offshore: Alle utslipp fra nasjonal skipstrafikk og utslipp utenfor den norske kystlinjen. 

For å implementere utslippene utenfor kystlinjen på best mulig måte ble det opprettet et 2-
dimensjonalt datafelt som angir, for hver enkelt gridrute, om utslippene primært finner sted 
over hav, og dermed tilhører offshore-regionen, eller om utslippene finner sted over land, og 
dermed tilhører en av de tre landregionene. Dette datafeltet ble ikke benyttet på utslippene i 
kategorien «nasjonal skipstrafikk», som alle ble antatt å tilhøre offshore-regionen. 

Denne oppdelingen av regioner skyldes at det er naturlige skiller mellom øst og vest og mellom nord 
og resten av landet. Det er lave eller ingen utslipp i Langfjella og Dovrefjella, slik at regionene ble skilt 
ved disse fjellområdene. Det er også naturlig å skille ut utslipp fra offshore fordi utslippene kan ha en 
annen sammensetning, finner sted på havet og vil gi andre klimaeffekter enn utslipp over land. En 
videre oppdeling av regioner var ikke hensiktsmessig grunnet prosjektets begrensinger, oppløsningen 
modellen vi brukte har og at hver region må ha betydelige utslipp (for å minimere numerisk støy som 
følge av avrundingsfeil – se seksjon 3.2) for å modellere en klimaeffekt. 
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Figur 1. Griddede utslipp av NOX (gitt som kt (NO2)/år) for 2010 i hver av regionene vest, øst, nord og 
offshore. 

 

 

3.2. Utslipp og implementering 
 

Norske utslipp av CO, NOX, nmVOC, SO2, og PM2.5 fra 2010 har blitt levert av oppdragsgiver og blitt 
implementert i kjemi-transport modellen som er anvendt her (se seksjon 3.3). Formålet med denne 
rapporten er å beregne vektfaktorer, dvs. klimaeffekt per utslippsenhet. Derfor vil de små 
forskjellene mellom opprinnelige utslippsdata levert fra oppdragsgiver og utslippene slik de har blitt 
brukt i modellen (se under) ha svært liten betydning på resultatene presentert her. 

 Siden modellen trenger utslipp av BC og OC, har oppdragsgiver levert faktorer for å konvertere 
utslipp av PM2.5 til BC og OC for hver utslippssektor. Tilsvarende var det nødvendig å fordele det 
totale utslipp av nmVOCer (hydrokarboner) mellom forskjellige nmVOC-komponenter i modellen, og 
dette har blitt gjort på tilsvarende måte som i EU-prosjektet ECLIPSE. Siden vi regner ut global 
respons og derfor bruker globale modeller, trengs det utslippsdata med global utstrekning. For 
områder utenfor Norge benyttes antropogene utslipp levert av IIASA og som er tilgjengelige gjennom 
ECLIPSE1. Utslipp fra internasjonal skips- og flytrafikk er hentet fra RCP6.0-scenariet (Fujino et al., 
2006; van Vuuren et al., 2011), og biomassebrenningsutslipp er fra Global Fire Emissions Database 
(GFED) versjon 3 (van der Werf et al., 2010). Alle de antropogene utslippene, både de norske og 
internasjonale, er for år 2010, mens biomassebrenningsutslippene er for samme år som de 
meteorologiske dataene (2006 og 2007) og oppdateres hver måned. 

De opprinnelige antropogene utslippsdataene var oppgitt som årlige totalverdier per sektor, altså 
uten noen månedlig variasjon. I virkeligheten vil størrelsen på utslippene variere over året, spesielt 
pga. økt behov for oppvarming av husholdninger i vintersesongen (f. eks. Streets et al., 2003). For å 
ta hensyn til dette har vi benyttet tilsvarende metode som beskrevet i seksjon 3.3 i Streets et al. 
(2003). Ved implementering i kjemi-transportmodellen blir utslippene i sektoren «husholdninger» 
tillagt en månedlig variasjon basert på utetemperaturen, slik at f.eks. CO-utslippet vil være større om 
vinteren pga. større behov for oppvarming av husholdninger enn om sommeren. Dette er en nokså 
grov antakelse siden andre utslippssektorer enn «husholdninger» også har en viss sesongvariasjon, 
men det er generelt vanskelig å innhente god informasjon om sesongvariasjoner av antropogene 
utslipp (Streets et al., 2003). Temperaturfeltene som har blitt brukt til dette formålet er hentet fra 
                                                           
1 Utslippene er tilgjengelig på forespørsel – se http://eclipse.nilu.no/. 
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Climatic Research Unit2 (CRU) og er et gjennomsnitt for de sju årene 2000-2006. Følgende antagelse 
om forholdet mellom fyring og temperatur ble gjort: <0°C, 16 timer/dag; 0-5°C, 12 timer/dag; 5-10°C, 
6 timer/dag; >10°C, 3 timer/dag (Streets et al., 2003). Tabell 1 viser utslippene inndelt etter 
komponent, sesong og region. Tabellen viser f.eks. at Østlandet har de største CO- og nmVOC-
utslippene, mens NOX-utslippene er størst i offshore-regionen. Vi gjør oppmerksom på at 
utslippstallene i tabell 1 vil avvike noe fra de nasjonale totalutslippstallene levert av oppdragsgiver, 
og dette skyldes hovedsakelig tekniske årsaker. Nærmere bestemt er, etter avtale med 
oppdragsgiver, utslipp fra fiskeflåten som finner sted sør for 55°N og vest for 0° ikke tatt med i 
offshore-regionen og at nasjonale utslipp fra landing/take-off (LTO) for flytrafikk ikke tatt med i 
landregionene. Det siste er for å unngå "double counting" fordi vi antar at nasjonale LTO utslipp er 
med i RCP datasettet. I tillegg var det nødvendig å interpolere utslippene til samme grid som det 
globale ECLIPSE-datasettet, og å gjøre enkelte justeringer ved landegrensene (hovedsakelig Sverige) 
for å unngå problemer med overlapp med ECLIPSE-utslipp. For BC og OC er konsentrasjonen 
tilnærmet lineært økende med økende utslipp og størrelsen på utslippet har derfor liten betydning – 
det viktigste er hvor utslippet skjer. Ozonkjemien er mer ikke-lineær og størrelsen på utslippene av 
ozonforløpere er derfor viktigere for ozonkonsentrasjonen og dermed klimaeffekten. Utslipp i 2010 
offisielt rapportert fra Norge i 2013 var 336,7 kt (CO), 185,2 kt (NO2), 141,9 kt (nmVOC) og 19,4 kt 
(SO2). Det første norske utslippsregnskapet for BC og OC ble publisert våren 2013 og viser at det i 
2010 var 5,6 kt (BC) og  22,5 kt (OC). Til sammenligning med de norske utslippsdataene i modellen, 
gitt i tabell 1, er de totale globale antropogene utslippsdataene fra ECLIPSE for 2010 lik 540 Mt3(CO), 
88 Mt(NO2), 110 Mt(nmVOC), 92 Mt(SO2), 5,5 Mt(BC) og 12 Mt(OC) for hhv. CO, NOX, nmVOC, SO2, BC 
og OC (utslipp fra biomassebrenning og internasjonal skips- og flytrafikk kommer i tillegg til dette). 

  

                                                           
2 Se http://badc.nerc.ac.uk/view/badc.nerc.ac.uk__ATOM__dataent_1256223773328276 for mer informasjon. 
3 Mt=106 tonn =Tg=1012 gram. Kilotonn (kt)=103 tonn= Gg 
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Tabell 1. Utslipp av gasser og partikler i ulike regioner og for ulike sesonger i 2010. Enhet er kilotonn (kt), 
hvor NOX er gitt som kt NO2. Alle utslippstall har blitt levert av oppdragsgiver. For BC og OC har 
oppdragsgiver gitt PM2.5 og nødvendige konverteringsfaktorer. 

 CO 
 Vinter Vår Sommer Høst Årlig 
Øst 54,4 45,5 29,3 39,2 168,4 
Vest 21,9 19,1 12,9 15,8 69,8 
Nord 18,8 17,0 10,7 14,5 60,9 
Offshore 3,7 3,7 3,7 3,7 14,9 
Totalt 98,8 85,4 56,7 73,1 313,9 
 NOX 
 Vinter Vår Sommer Høst Årlig 
Øst 9,3 9,3 9,0 9,1 36,9 
Vest 6,1 6,1 6,0 6,0 24,2 
Nord 5,6 5,7 5,6 5,6 22,4 
Offshore 22,4 22,9 22,9 22,7 90,9 
Totalt 43,4 44,1 43,6 43,4 174,5 
 nmVOC 
 Vinter Vår Sommer Høst Årlig 
Øst 15,9 15,5 14,4 15,0 60,8 
Vest 11,4 11,4 11,0 11,1 44,9 
Nord 5,3 5,3 4,8 5,0 20,4 
Offshore 2,9 2,9 2,9 2,9 11,6 
Totalt 35,4 35,1 33,1 34,0 137,6 
 SO2 
 Vinter Vår Sommer Høst Årlig 
Øst 1,27 1,25 1,16 1,20 4,88 
Vest 0,98 0,97 0,92 0,94 3,81 
Nord 1,41 1,43 1,40 1,40 5,64 
Offshore 0,84 0,86 0,86 0,85 3,40 
Totalt 4,50 4,50 4,34 4,39 17,73 
 BC 
 Vinter Vår Sommer Høst Årlig 
Øst 0,75 0,66 0,49 0,59 2,49 
Vest 0,42 0,40 0,33 0,36 1,51 
Nord 0,49 0,47 0,40 0,44 1,80 
Offshore 0,33 0,33 0,33 0,33 1,32 
Totalt 1,98 1,86 1,56 1,72 7,12 
 OC 
 Vinter Vår Sommer Høst Årlig 
Øst 3,84 2,83 1,08 2,17 9,92 
Vest 1,54 1,22 0,56 0,88 4,20 
Nord 1,51 1,30 0,61 1,03 4,46 
Offshore 0,21 0,21 0,21 0,21 0,84 
Totalt 7,10 5,57 2,46 4,29 19,43 
 

 

Modellberegningene har blitt utført med samme metode som er vanlig for denne typen studier – 
hvor klimaeffekten av utslipp skal kvantifiseres med en kjemi-transportmodell. Denne metoden går 
ut på at man først utfører en referansekjøring (f.eks. kalt REF), hvor alle utslipp er inkludert i 
modellen og hvor man ofte forsøker å simulere en atmosfærisk tilstand som er nær virkeligheten. 
Deretter utføres en eller flere perturbasjonskjøringer (f.eks. kalt PERT) hvor man reduserer eller øker 
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utslippene (altså perturberer) for en valgt region eller utslippssektor, for en bestemt gass eller 
aerosol, og over en viss tidsperiode. I analysen ønsker man å sammenligne resultatene fra 
referansekjøringen og perturbasjonskjøringen ved å se på differansen mellom de to, f.eks. REF minus 
PERT (eller PERT minus REF, avhengig av om utslippsperturbasjonen er en økning eller reduksjon ift. 
referansen). I dette studiet vil et eksempel på en perturbasjonskjøring være en 20 % reduksjon av BC-
utslipp på Østlandet for sommersesongen. Hvis en f.eks. ønsker å kvantifisere strålingspådrivet 
(«radiative forcing», forkortet RF) fra alle BC-utslippene på Østlandet i sommersesongen, kan man i 
etterkant av at kjøringene er utført, gitt at det er et tilnærmet lineært system, skalere resultatene 
med en faktor, f: 

 RFBC,øst = f*(REF-PERTBC,øst,-20%). 

I dette tilfellet vil f=5 gi responsen for en 100 % perturbasjon av utslipp (5*20% = 100%). Når vi 
regner ut vektfaktorer er vi interesserte i det normaliserte strålingspådrivet, nærmere bestemt RF 
per kg utslipp. Denne størrelsen kan regnes ut ved å velge en f som tilsvarer 1 dividert på den 
mengden utslipp (i kg) som er perturbert. I vårt tilfelle vil f = 1/(20 %*0,49x106 kg(BC)) gi RF for 1 kg 
BC-utslipp på Østlandet i sommersesongen. 

For BC og OC ble det i våre modellberegninger benyttet en 20 % perturbasjon av utslippene i hver 
region og en normalisering til 1 kg utslipp, slik som eksempelet over viser for BC på Østlandet. For de 
andre komponentene, hvor ikke-lineariteter er viktigere enn for BC og OC, viste det seg at en 20 % 
perturbasjon av utslippene var for lite. Siden numeriske modeller har begrenset nøyaktighet, vil det 
oppstå avrundingsfeil som i noen tilfeller vokser seg store og kan gi numerisk støy i resultatene. 
Dette er vanligvis ikke et problem i atmosfærekjemimodellering siden utslippsperturbasjonene som 
regel er relativt store, men det viste seg å være et problem når utslippsperturbasjonene er relativt 
små. For å minimere bidrag fra ikke-lineariteter i kjemien og numerisk støy, har vi i 
perturbasjonskjøringene valgt å multiplisere CO-utslippene med 10 (dvs. en økning med 900 %), NOX 
med 2, nmVOC med 5, SO2 med 2, BC med 0,8 (dvs. en reduksjon med 20%) og OC med 0,8, for hver 
region og sesong. I hvert tilfelle ble det i ettertid regnet ut normaliserte strålingspådriv, altså effekten 
av 1 kg utslipp for hver region og sesong. 

 

3.3. Modellverktøy og oppsett 
 

En global kjemi-transport modell, Oslo CTM2 (Søvde et al., 2008), har blitt benyttet for å beregne 
endringer i atmosfærekonsentrasjoner forårsaket av endringer i norske utslipp av CO, NOX, nmVOC, 
SO2, BC og OC. Denne modellen har vært utviklet og brukt gjennom en årrekke ved Institutt for 
Geofag (UiO) og CICERO (f. eks. Berglen et al., 2004; Berntsen et al., 2006; Skeie et al., 2011). For 
ozonkjemi- og sulfatberegningene har modellen blitt kjørt med moduler for troposfærekjemi 
(Berntsen og Isaksen, 1997), svovel (Berglen et al., 2004), nitrat (Myhre et al., 2006) og sjøsalt (Grini 
et al., 2002), mens BC/OC-beregningene har blitt gjort separat i en egen modul (Berntsen et al., 2006). 
I motsetning til klimamodeller drives en kjemi-transportmodell vanligvis av analyserte, dvs. 
«virkelige» meteorologiske felt, i dette tilfellet fra ECMWF (regnesenteret i Reading), og endringer i 
konsentrasjoner av gasser og partikler vil derfor ikke ha innvirkning på meteorologien. På grunn av 
dette er det kun mulig å beregne den direkte aerosoleffekten (samt albedoeffekten av BC på snø og 
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is) her, men de indirekte aerosoleffektene vil bli diskutert i seksjonen om usikkerheter (seksjon 4.2.3). 
En stor og avgjørende fordel med å benytte Oslo CTM2 er den detaljerte beregningen av kjemien og 
transporten av gasser og partikler. Beregningen av gassfase- og aerosolkjemi er ofte svært forenklet i 
globale klimamodeller. 

Modellen har blitt kjørt med meteorologiske data for både 2006 og 2007 for å gjøre resultatene 
mindre avhengige av valg av meteorologisk år. Disse årene er utfyllende år, hvor 2006 var mild og 
nedbør nær normalen (1961-1990) mens 2007 var noe kjøligere og med nedbør over normalen. 2007 
var spesielt fuktig på våren og vinteren, i motsetning til 2006 som hadde tørr vår og sommer, men 
noe fuktigere høst. Våren var ekstra kald i 2006, men mild i 2007. Hvis ikke annet er angitt, er 
resultatene i denne rapporten gitt som gjennomsnittet av 2006 og 2007. Oppløsningen horisontalt er 
T42, dvs. at en gridrute dekker omtrent 2,8 lengdegrader og 2,8 breddegrader, og 60 lag vertikalt. 
Tykkelsen på de vertikale lagene varier med høyden, og er tynnest nærmest bakken – nederste 
vertikallag har en tykkelse på omtrent 16 m. 

For ozonforløperne har konsentrasjonene beregnet fra Oslo CTM2-modellen videre blitt benyttet i en 
strålingstransportmodell (Myhre et al., 2000) for å beregne hvilken betydning endringene i 
ozonkonsentrasjonen forårsaket av endringer i utslipp av ozonforløperne, har på strålingsbalansen. 
Den horisontale oppløsningen i strålingstransportmodellen er T21 (omtrent 5,6 lengdegrader og 5,6 
breddegrader), mens den vertikale oppløsningen er den samme som i Oslo CTM2 (60 lag). 

Utslipp av ozonforløpere påvirker i tillegg konsentrasjonen av OH, som igjen påvirker levetiden til 
drivhusgassen metan. Metoden vi har brukt for å beregne strålingspådrivet fra metanendringer er 
beskrevet i Berntsen et al. (2005) og innebærer først å multiplisere endringen i metanlevetid med 
den antatte metankonsentrasjonen fra IPCC (2001). En faktor 1.4 har blitt brukt for å ta hensyn til 
effekten av metanendringer på sin egen levetid (IPCC, 2001). Deretter har vi antatt et normalisert 
strålingspådriv for metan på 0,37 mW m-2 ppb-1 (Forster et al., 2007) for en antatt 
bakgrunnskonsentrasjon på 1740 ppb. Til slutt har vi tatt med effekten av metanendringer på 
stratosfærisk vanndamp ved å multiplisere strålingspådrivet til metanendringene med en faktor 1.15 
(Myhre et al., 2007b). Siden metan er en ozonforløper vil endringer i metanlevetiden også påvirke 
strålingspådrivet til ozon, og dette er tatt hensyn til ved å anta en økning i ozon på 0,64 DU for en 10% 
økning i metan (Berntsen et al., 2005) og et normalisert strålingspådriv for ozon på 42 mW m-2 DU-1 
(IPCC, 2001). Kort oppsummert er det tatt hensyn til i beregningene at: 

 Ozon ikke blir sluppet ut direkte, men dannes fotokjemisk av forløperne CO, NOx og nmVOC 
(hydrokarboner) -> Oppvarmingseffekt 

 Utslipp av NOx i tillegg vil øke mengden OH som igjen fører til en reduksjon av metan (CH4) -> 
Avkjølingseffekt 

 Utslipp av CO og nmVOC reduserer mengden OH som igjen fører til en økning av metan (CH4) 
-> Oppvarmingseffekt 

 Økningen (reduksjonen) av metan (CH4) vil igjen føre til en økning (reduksjon) i ozon -> 
Oppvarming (nedkjøling). Denne effekten kalles ofte ozon «primary mode» og skjer på en 
lengre tidsskala enn fotokjemisk ozondannelse fra CO, NOX og nmVOC (beskrevet i pkt. 1). 

For aerosolene har konsentrasjonene beregnet med Oslo CTM2, blitt vektet med normaliserte 
strålingspådriv for BC, OC, og sulfat i hver enkelt gridboks. Normaliserte strålingspådriv er endringer i 
strålingspådriv gitt per endring i konsentrasjonen, i dette tilfellet gitt som W g-1 for hver gridboks, og 
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når disse multipliseres med konsentrasjoner får vi strålingspådrivet i W m-2. De normaliserte 
strålingspådrivene har blitt beregnet på forhånd med en detaljert strålingsmodell (Myhre et al., 
2007a) som er kjørt med T42 horisontal oppløsning (2.8° × 2.8°) og 3-timers tidssteg. Samset og 
Myhre (2011) viser de normaliserte strålingspådrivene for BC og sulfat, og vi har her benyttet 
tilsvarende metode for OC.  

 

3.4. Vektfaktorer 
 

3.4.1. Globale vektfaktorer 
 

Vektfaktorene («emission metric») GWP og GTP har blitt beregnet for de forskjellige gassene og 
partiklene i ulike regioner, på tilsvarende måte som beskrevet i Aamaas et al. (2012; 2013) og 
Fuglestvedt et al. (2010). Utregningene baserer seg på beregna strålingspådriv per kg forårsaket av 
utslippene, atmosfærisk levetid til gassene og partiklene og for GTP en global temperaturrespons fra 
strålingspådrivet i tillegg. For klimagassene metan og HFK-er er vektfaktorene presentert her 
identiske med verdier fra FNs klimapanels siste hovedrapport, AR4 (Forster et al., 2007). For HFKer 
viser vi ikke bare vektfaktorer fra AR4, men også oppdaterte vektfaktorer fra en stor studie av 
Hodnebrog et al. (2013). Verdier for GWP og GTP har blitt utregnet med to forskjellige tidsprofiler, 1) 
puls og 2) gradvis innfasing av tiltak fra 2010 til 2020 og deretter konstant nivå. 

For pulsutregningene beregner vi effekten over tid av et utslipp som finner sted det første året, noe 
som er standard i utregninger av GWP- og GTP-verdier. Pulsbaserte vektfaktorer er anvendelige og 
fleksible, og responsen av pulser fra forskjellige år kan kombineres til et scenario ved bruk av 
konvolusjon (Berntsen og Fuglestvedt, 2008; Aamaas et al., 2012; Aamaas et al., 2013). Konvolusjon 
er en matematisk operasjon på to funksjoner for å lage en tredje funksjon som er en modifisert 
versjon av en av de originale funksjonene. Det andre tidsprofilen ble benyttet fordi Miljødirektoratet 
ønsket å inkludere vektfaktorer som baserer seg på en utslippsprofil i tråd med det man kan forvente 
seg ut fra forpliktelser under Gøteborgprotokollen, og for å kunne ha en formening om hvor robuste 
resultatene er spesielt mht. klimaeffekten av å redusere NOx. Her har vi benyttet pulsverdiene og 
konvolusjon slik det er beskrevet over. Vi har antatt at tiltaket blir gradvis innført, med en lineær 
økning i tiltaket i innføringsperioden. Det betyr at de første 9 % av tiltaket kommer i 2010 og de siste 
9 % i 2020. Om det totale tiltaket vil føre til en utslippsreduksjon på 1kg/år i 2020, så vil 
utslippsreduksjonen mellom år 2010 og 2020 i kg/år i år t være: 

 

Alle disse GWP- og GTP-tallene er gitt for en utslippsendring på 1 kg relativt til samme endring i 
referansegassen CO2 (Forster et al., 2007; Fuglestvedt et al., 2010). Dette kan enkelt omregnes til 
klimaeffekten av de utslippskuttene som er forventa. Omregningen gjøres ved å multiplisere endring 
i utslipp med vektfaktor for den aktuelle gassen. For eksempel vil forventa norske utslippskutt av 
nmVOC fra 2010 til 2020 gi tallet 142 - 131 kt = 11 kt, multiplisert med vektfaktoren. Dette gir da CO2-
ekvivalente utslipp i kt for en utslippsendring i CO2 som følger samme bane over valgte tidshorisont 
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for vektfaktoren. Utslippene vil bare være CO2-ekvivalente for den brukte vektfaktoren og 
tidshorisonten. 

Vekfaktorene for den gradvise innfasinga av tiltak er ikke vist i rapporten, men er tilgjengelig i Annex 
1 (se Excelarket «GWP_GTP_pulse_scenario.xlsx»). Siden denne utslippsprofilen ligner på en profil 
med kontinuerlige utslipp, vil klimaeffekter med kortere levetid enn for CO2 ha en noe høyere 
vektfaktor for et spekter av forskjellige tidshorisonter. Etter et pulsutslipp vil de kortlivede 
klimapådriverne bli «glemt» av klimasystemet etter hvert, mens med kontinuerlige utslipp vil 
atmosfæren få et konstant påfyll av disse kortlivede klimapådriverne. 

 

3.4.2. Regionale vektfaktorer 
 

Det er ikke slik at det er en klar sammenheng mellom det geografiske mønsteret i strålingspådrivet 
og i temperaturresponsen. Dette er fordi transport i atmosfære og hav vil omfordele energien, og 
fordi regionale/lokale responser i stor grad er påvirket av regionale/lokale 
tilbakekoblingsmekanismer (Boer og Yu, 2003). Nyere forskning (Shindell og Faluvegi, 2009; Shindell, 
2012) har benyttet klimamodeller til å studere og tallfeste sammenhengen mellom strålingspådriv i 
et gitt breddegradsbånd (minst 30° bredt) og temperaturresponsen i dette og andre 
breddegradsbånd. Shindell har utviklet et konsept med koeffisienter for regionale 
temperaturresponser (Shindell, 2012) og denne metoden har i dette prosjektet blitt brukt for å 
antyde breddegradsfordelingen i temperaturresponsen, såkalte Regional Temperature change 
Potentials (RTP), på tilsvarende måte som Collins et al. (2013). Koeffisientene for BC og ozon er 
basert på Shindell og Faluvegi (2010) og er vist i tabell 3 i Collins et al. (2013), mens koeffisienter for 
SO4, OC og metan er basert på gjennomsnittet av koeffisientene til CO2 og SO4 (Shindell og Faluvegi, 
2010). RTP er den normaliserte versjonen av ARTP relativt til referansegassen CO2. Mens GTP er en 
global vektfaktor basert på global temperatur, så er RTP en regional vektfaktor basert på 
temperaturer for forskjellige regioner. Det er viktig å være klar over at dette er basert på ny og 
foreløpig lite omfattende forskning. Det er grunn til å tro at ulike klimamodeller kan gi betydelig 
forskjeller i de regionale vektfaktorene. Resultatene som presenteres senere i rapporten, med 
koeffisientene fra Shindell (2012), må derfor brukes med forsiktighet. 

 

4. Resultater 
 

I tabell 2 er globale midler av atmosfæriske kolonne og strålingspådriv for utslipp av partikler og 
ozonforløpere fra de fire norske regionene gitt. Vektfaktorer for hver enkelt komponent vil bli 
presentert i delkapitlene. 
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Tabell 2. Globale og årlige midler (gjennomsnitt av 2006 og 2007) av atmosfærisk kolonne (μg m-2, 
for ozon: mDU4) og strålingspådriv (mW m-2) for utslipp i fire norske regioner. For sammenligning 
med resultater i prosjektet ArcAct5, se tabell 2 i Ødemark et al. (2012). 

 Atmosfærisk kol. (μg m-2, for O3: mDU)  Strålingspådriv (mW m-2) 
Komponent Øst Nord Offshore Vest  Øst Nord Offshore Vest 
Sulfat 0,049 0,053 0,031 0,034  -0,010 -0,010 -0,006 -0,007 
BC luft 0,064 0,045 0,032 0,038  0,091 0,061 0,043 0,053 
BC snø/is      0,069 0,070 0,063 0,062 
OC 0,153 0,065 0,012 0,063  -0,016 -0,006 -0,001 -0,007 
Ozon: CO 0,220 0,077 0,021 0,094  0,008 0,003 0,001 0,004 
Ozon: NOx 0,562 0,476 1,430 0,374  0,013 0,011 0,037 0,009 
Ozon: nmVOC 0,494 0,158 0,093 0,360  0,012 0,004 0,002 0,009 
Metan indir.: CO      0,026 0,009 0,002 0,011 
Metan indir.: NOx      -0,035 -0,032 -0,100 -0,025 
Metan indir.: 
nmVOC 

     0,007 0,002 0,002 0,006 

 

Blant ozonforløperne ser vi fra tabell 2 at NOX-utslippene fører til det sterkeste ozon-
strålingspådrivet for alle de fire regionene, med et maksimum på 0,037 mW m-2 for Offshore. Når vi i 
tillegg tar hensyn til at NOX øker OH og dermed reduserer levetiden til metan, ser vi at nettoeffekten 
av NOX-utslipp er negativt strålingspådriv i alle regioner. Utslipp av CO og nmVOC gir positivt 
strålingspådriv både gjennom en økning i ozon og reduksjon i OH som gir lengre metanlevetid. Blant 
aerosolene ser vi at BC fører til et relativt stort positivt strålingspådriv, både gjennom den direkte 
effekten og avsetning på snø og is. Forholdet mellom disse to effektene varierer noe mellom 
regionene hvor Øst gir størst strålingspådriv fra BC i atmosfæren i forhold til BC avsatt på snø/is. I de 
andre regionene viser tabellen at albedoeffekten er viktigere enn den direkte atmosfæriske effekten. 
OC og sulfat gir svakere strålingspådriv og med motsatt fortegn enn for BC. 

4.1. Ozonforløpere 
 

I denne seksjonen presenterer vi vektfaktorer for ozonforløperne NOx, CO og nmVOC. Globale 
vektfaktorer for CH4 er presentert senere i rapporten. 

4.1.1. Globale vektfaktorer 
 

GWP- og GTP-verdier for ulike regioner, komponenter og sesonger er presentert i tabell 3 for 
tidshorisontene 20, 100 og 500 år for GWP, og 5, 10, 20 og 50 år for GTP. CO2-ekvivalente utslipp er 
gitt i tabell 4 for de samme tidshorisontene. Resultater for alle tidshorisonter mellom 0 og 500 år, 
                                                           
4 Milli (10-3) Dobson Units 
5 NFR project: «Unlocking the Arctic Ocean: The climate impact of increased shipping and petroleum activities 
(ArcAct)» 
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samt GWP- og GTP-verdier for et modifisert konstant utslipp, er tilgjengelig i Annex 1 (Excelarket 
«GWP_GTP_pulse_scenario.xlsx»). Ved sammenligning av vektfaktorer med tidligere studier må det 
tas hensyn til at utslippsenheten kan være forskjellig i andre studier og det kan derfor være 
nødvendig å korrigere for dette. Dette gjelder spesielt for NOx og VOC. Vektfaktorene korrigeres ved 
å sammenligne atomvekten til de forskjellige utslippsenhetene. F.eks. er utslipp av NOX ofte gitt som 
masse N (Fuglestvedt et al., 2010; Aamaas et al., 2012; Fry et al., 2012; Aamaas et al., 2013; Collins et 
al., 2013), i motsetning til masse NO2 som er brukt her. For å gå fra vektfaktoren for NO2 (VFNO2) til 
vektfaktoren for N (VFN), må vi gange med atomvekta for nitrogen (VN = 14 u) og dele på 
molekylvekta til NO2 (VNO2 = 46 u): 

 

Utslipp av nmVOC er i denne rapporten gitt per masse nmVOC, i motsetning til Aamaas et al. (2012), 
som gav per masse C. For å gå fra per masse C til per masse nmVOC, må vektfaktorene ganges med 
en faktor 0,6. 

 

 

  

---
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Tabell 3. GWP- og GTP-verdier (ubenevnt) for ulike tidshorisonter (gjeldende for pulsutslipp). 
Utslippsenheter (dvs. molekylvekta) brukt i beregningene er CO, NO2 og nmVOC for utslipp av hhv. CO, NOX 
og nmVOC. Vektfaktorene er presentert for de tidshorisontene som historisk ofte har blitt brukt av IPCC og 
andre. Vektfaktorer for andre tidshorisonter er tilgjengelig i regnearket GWP_GTP_pulse_scenario.xlsx. I 
tillegg viser vi (nederst i tabellen) globale verdier basert på parametere presentert i Fuglestvedt et al. (2010) 
som en sammenligning. For NOx er vektfaktorene gitt for utslippsenheten NO2, slik at de globale verdiene er 
lavere enn de presentert i Aamaas et al. (2012) med en faktor 14/46. For nmVOC er vektfaktorene gitt for 
utslippsenheten per masse nmVOC og ikke per masse C, slik at de globale verdiene er 40 % lavere her enn de 
presentert i Aamaas et al. (2012). 

   GWP GTP 
Region Komponent Sesong 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
Øst CO Vinter 4,4 1,4 0,4 7,4 5,3 3,0 0,6 
  Vår 10,8 3,5 1,1 18,8 12,9 7,2 1,3 
  Sommer 11,3 3,6 1,1 21,2 13,4 7,1 1,3 
  Høst 4,2 1,4 0,4 7,3 5,0 2,8 0,5 
  Årlig 7,2 2,3 0,7 12,8 8,6 4,8 0,9 
 NOX Vinter -10,4 -3,3 -1,0 -19,4 -12,3 -6,5 -1,2 
  Vår -21,5 -8,3 -2,5 -6,8 -29,2 -25,5 -4,9 
  Sommer -38,3 -15,0 -4,6 -6,8 -52,5 -47,2 -9,2 
  Høst -12,8 -4,8 -1,5 -6,1 -17,1 -14,4 -2,8 
  Årlig -18,2 -7,0 -2,1 -6,3 -24,5 -21,3 -4,1 
 nmVOC Vinter 10,4 3,1 0,9 25,9 11,5 4,2 0,7 
  Vår 15,3 4,5 1,4 38,4 17,0 6,1 1,0 
  Sommer 15,3 4,8 1,5 30,6 17,9 8,9 1,6 
  Høst 9,9 3,1 0,9 20,5 11,4 5,4 1,0 
  Årlig 12,5 3,8 1,2 28,6 14,2 5,9 1,0 
Nord CO Vinter 4,6 1,5 0,5 7,8 5,6 3,2 0,6 
  Vår 10,4 3,4 1,0 18,1 12,4 6,9 1,3 
  Sommer 11,5 3,7 1,1 21,4 13,6 7,3 1,3 
  Høst 4,1 1,3 0,4 7,1 4,8 2,7 0,5 
  Årlig 7,2 2,4 0,7 12,8 8,6 4,8 0,9 
 NOX Vinter -12,2 -4,0 -1,2 -21,3 -14,6 -8,2 -1,5 
  Vår -38,2 -14,6 -4,4 -13,7 -51,5 -44,5 -8,6 
  Sommer -58,6 -22,5 -6,8 -20,3 -79,2 -68,7 -13,3 
  Høst -19,4 -7,2 -2,2 -12,2 -25,6 -20,7 -4,0 
  Årlig -28,3 -10,8 -3,3 -11,5 -38,0 -32,5 -6,3 
 nmVOC Vinter 9,1 2,6 0,8 24,6 9,9 3,0 0,5 
  Vår 15,1 4,5 1,4 37,3 16,8 6,2 1,0 
  Sommer 14,4 4,6 1,4 27,0 16,9 8,9 1,6 
  Høst 9,2 2,9 0,9 18,7 10,6 5,2 0,9 
  Årlig 11,7 3,5 1,1 26,6 13,2 5,5 1,0 
Tabellen fortsetter på neste side. 
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Tabell 3. (Fortsetter fra forrige side.) 

   GWP GTP 
Region Komponent Sesong 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
Offshore CO Vinter 5,7 1,9 0,6 9,5 6,9 4,0 0,7 
  Vår 10,0 3,2 1,0 17,9 11,9 6,5 1,2 
  Sommer 8,2 2,6 0,8 15,6 9,7 5,0 0,9 
  Høst 5,0 1,6 0,5 8,9 6,0 3,3 0,6 
  Årlig 7,3 2,3 0,7 13,0 8,6 4,8 0,9 
 NOX Vinter -10,4 -3,5 -1,1 -14,3 -12,8 -8,3 -1,6 
  Vår -26,3 -10,3 -3,1 -3,6 -36,2 -32,8 -6,4 
  Sommer -40,2 -15,3 -4,6 -16,7 -53,9 -46,0 -8,9 
  Høst -15,8 -6,0 -1,8 -7,1 -21,2 -17,9 -3,5 
  Årlig -20,9 -8,0 -2,4 -7,1 -28,2 -24,5 -4,7 
 nmVOC Vinter 9,9 3,0 0,9 22,3 11,2 4,8 0,8 
  Vår 15,2 4,6 1,4 35,9 17,1 6,8 1,2 
  Sommer 12,3 3,9 1,2 24,3 14,3 7,2 1,3 
  Høst 9,0 2,8 0,9 17,7 10,5 5,3 0,9 
  Årlig 11,5 3,5 1,1 24,9 13,2 5,9 1,0 
Vest CO Vinter 4,5 1,5 0,4 7,6 5,4 3,1 0,6 
  Vår 10,6 3,4 1,0 18,5 12,6 7,0 1,3 
  Sommer 10,9 3,5 1,1 20,5 12,8 6,8 1,2 
  Høst 4,4 1,4 0,4 7,8 5,2 2,9 0,5 
  Årlig 7,3 2,3 0,7 12,9 8,6 4,8 0,9 
 NOX Vinter -13,6 -4,6 -1,4 -18,6 -16,8 -10,9 -2,0 
  Vår -21,6 -8,4 -2,6 -3,7 -29,6 -26,7 -5,2 
  Sommer -35,4 -13,7 -4,2 -9,8 -48,1 -42,3 -8,2 
  Høst -14,4 -5,6 -1,7 -3,9 -19,6 -17,2 -3,3 
  Årlig -19,2 -7,4 -2,2 -6,2 -26,0 -22,6 -4,4 
 nmVOC Vinter 11,1 3,3 1,0 26,7 12,4 4,7 0,8 
  Vår 15,2 4,5 1,4 37,7 16,9 6,1 1,0 
  Sommer 14,5 4,5 1,4 29,7 16,7 8,0 1,4 
  Høst 10,1 3,1 1,0 20,9 11,7 5,5 1,0 
  Årlig 12,6 3,8 1,2 28,6 14,2 6,0 1,0 
Norge CO Årlig 7,2 2,3 0,7 12,8 8,6 4,8 0,9 
Norge NOX Årlig -20,5 -7,8 -2,4 -7,1 -27,6 -24,0 -4,6 
Norge nmVOC Årlig 12,3 3,7 1,1 28,0 14,0 5,9 1,0 
Vektfaktorer for globale utslipp        
NOx, surface  -26,2 -11,1 -3,4 16,5 -38,3 -39,9 -7,8 
NOx, aircraft (Wild et al., 2001) 122 21,1 6,4 612 105 -62,9 -18,5 
NOx, shipping -98,2 -37,4 -11,4 -40,9 -131,9 -112,6 -21,8 
CO, surface (Derwent et al., 2001) 6,0 2,0 0,6 11,4 6,9 3,7 0,8 
nmVOC, surface (Collins et al., 
2002) 

8,6 2,7 0,8 18,8 9,8 4,5 0,9 
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Tabell 4. Utslipp gitt som CO2-ekvivalenter (kt) for GWP og GTP og for ulike tidshorisonter (gjeldende for 
pulsutslipp). Utslipp i CO2-ekvivalenter finner man ved å gange vektfaktor (M) med utslipp (E), CO2-
ek(t)=Mx(t)*Ex. Utslippsenheter brukt i beregningene er kt(CO), kt(NO2) og kt(nmVOC) for utslipp av hhv. CO, 
NOX og nmVOC. De totale norske utslippene (tabell 1) i CO2-ekvivalenter er regnet ut som summen fra de 
forskjellige regionene og sesongene, som vil kunne gi et noe annet tall enn om man ganger norske utslipp 
med vektfaktoren for Norge. 

   GWP, CO2-ekvivalenter 
(kt) 

GTP, CO2-ekvivalenter (kt) 

Region Komponent Sesong 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
Øst CO Vinter 239 78 24 404 286 164 30 
  Vår 490 160 48 856 585 328 60 
  Sommer 333 106 32 622 392 207 38 
  Høst 163 53 16 287 195 108 20 
 NOX Vinter -97 -31 -9 -182 -115 -61 -11 
  Vår -201 -78 -24 -64 -273 -238 -46 
  Sommer -347 -135 -41 -62 -475 -427 -83 
  Høst -117 -44 -13 -56 -156 -131 -25 
 nmVOC Vinter 165 48 15 410 182 66 11 
  Vår 238 70 21 596 264 95 16 
  Sommer 221 70 21 441 258 128 23 
  Høst 147 46 14 306 170 81 14 
Nord CO Vinter 87 29 9 147 104 60 11 
  Vår 176 57 17 307 210 117 21 
  Sommer 123 40 12 228 146 78 14 
  Høst 59 19 6 103 70 39 7 
 NOX Vinter -68 -22 -7 -119 -82 -46 -8 
  Vår -217 -83 -25 -78 -292 -253 -49 
  Sommer -327 -126 -38 -113 -442 -383 -74 
  Høst -108 -40 -12 -68 -143 -116 -22 
 nmVOC Vinter 48 14 4 130 53 16 3 
  Vår 80 24 7 196 89 33 5 
  Sommer 69 22 7 131 82 43 8 
  Høst 46 14 4 95 54 26 5 
Offshore CO Vinter 21 7 2 35 25 15 3 
  Vår 38 12 4 67 45 25 4 
  Sommer 31 10 3 58 36 19 3 
  Høst 19 6 2 33 22 12 2 
 NOX Vinter -233 -79 -24 -320 -288 -187 -35 
  Vår -604 -237 -72 -83 -830 -752 -146 
  Sommer -920 -350 -107 -382 -1236 -1055 -204 
  Høst -358 -136 -41 -162 -479 -406 -78 
 nmVOC Vinter 28 9 3 64 32 14 2 
  Vår 44 13 4 105 50 20 3 
  Sommer 36 11 3 71 42 21 4 
  Høst 26 8 2 51 30 15 3 
Tabellen fortsetter på neste side. 
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Tabell 4. (Fortsetter fra forrige side.) 

   GWP, CO2-ekvivalenter 
(kt) 

GTP, CO2-ekvivalenter (kt) 

Region Komponent Sesong 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
Vest CO Vinter 98 32 10 167 117 67 12 
  Vår 202 66 20 353 241 135 25 
  Sommer 141 45 14 265 166 87 16 
  Høst 70 23 7 123 83 46 8 
 NOX Vinter -82 -28 -9 -113 -102 -66 -12 
  Vår -133 -52 -16 -23 -182 -164 -32 
  Sommer -213 -82 -25 -59 -289 -254 -49 
  Høst -87 -33 -10 -24 -118 -104 -20 
 nmVOC Vinter 126 38 11 305 141 54 9 
  Vår 173 51 16 431 193 70 12 
  Sommer 159 49 15 326 184 88 16 
  Høst 112 35 11 232 129 61 11 
Norge CO Årlig 2288 742 226 4056 2723 1508 276 
 NOX Årlig -4112 -1557 474 -1905 -5500 -4643 -896 
 nmVOC Årlig 1719 522 159 3889 1951 831 144 
 

Utslipp av CO og nmVOC fører begge til positive GWP- og GTP-verdier (oppvarming) for alle regioner, 
tidshorisonter og sesonger (se tabell 3). Betydningen av sesong er også ganske lik for de to 
komponentene, med høyere GWP om våren og sommeren enn om høsten og vinteren. Dette er 
illustrert for CO i figur 2 og skyldes hovedsakelig at ozonproduksjonen er mer effektiv når tilgangen 
på sollys er større. Med økende tidshorisont minker vektfaktorene raskt.  

Effekten av NOX-utslipp er mer kompleks og gir negative GWP-verdier (avkjøling) for alle sesonger 
ved tidshorisont lengre enn ca. 5 år (figur 2). NOX-utslipp fører generelt til mer OH som igjen 
reduserer levetiden til drivhusgassen metan. Dette vil derfor ha en avkjølende effekt som i dette 
tilfellet dominerer over oppvarmingseffekten fra økte ozonkonsentrasjoner. For veldig korte 
tidshorisonter (kortere enn ca. 5 år) fører NOX-utslippene til positive GWP-verdier for alle sesonger 
bortsett fra om vinteren. Dette skyldes at NOX-utslipp om vinteren fører til mindre ozon pga. lite 
tilgang på sollys (titreringseffekt, NO+O3 NO2+O2). Om sommeren er fotokjemien raskere enn om 
vinteren, slik at ozonproduksjonen er større om sommeren. 

 

 

Figur 2. Tidsutvikling av GWP for utslipp av CO (venstre) og NOX (høyre) fra Østlandet for hver sesong. 
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4.1.2. Regionale vektfaktorer 
 

Regionale temperaturresponser beregnet for hver av ozonforløperne er presentert i figur 3 for 20- og 
100-års tidshorisonter. Vi har dessverre ikke tilgjengelig data for å regne tilsvarende responser for en 
tidshorisont på 10 år. Disse regionale temperaturresponsene er gitt av vektfaktoren Absolute 
Regional Temperature Response (ARTP). Metodikken er den samme som i Collins et al. (2013) (se 
seksjon 3.4.2) bortsett fra at effekten av ozonforløpere på sulfat ikke er tatt hensyn til her, men 
denne effekten er relativt liten (se figur 4 i Collins et al. (2013)) i forhold til effekten av ozonforløpere 
på ozon og metan (Shindell et al., 2009). I motsetning til de globale vektfaktorene (seksjon 4.1.1) er 
ikke effekten av endringer i stratosfærisk vanndamp tatt med her, noe som skyldes mangel på 
informasjon om breddegradsfordelingen til denne effekten (Collins et al., 2013). Vi vet ikke hvor stor 
denne effekten er regionalt. Breddegradsfordelingen i strålingspådrivet til metan er ikke tilgjengelig i 
våre beregninger, men er hentet fra Collins et al. (2013). Denne er basert på modellkjøringer med og 
uten en 20% reduksjon i blandingsforholdet til metan (se Fry et al. (2012)) og har følgende fordeling: 
-85, -141, -107 og -76 mW m-2 for hhv. breddegradsbåndene 90°S-28°S, 28°S-28°N, 28°N-60°N og 
60°N-90°N. 

Fra figur 3 ser vi først og fremst at responsen i hvert breddegradsbånd er relativt lik for utslipp i de 
fire forskjellige regionene. Dette skyldes at når man ser på strålingspådriv i de båndene som brukes 
blir dette ganske likt siden de fire utslippsregionene i Norge er veldig nære hverandre i forhold til 
oppløsningen man har i Shindell et al.-metoden. Nord-Norge skiller seg noe ut for NOX, med generelt 
høyere negative verdier enn for utslipp fra de andre regionene, et signal som også var synlig for de 
globale vektfaktorene (seksjon 4.1.1). For alle fire regioner er responsen i ARTP(20) sterkest i 
breddegradsbåndet 28°N-60°N for utslipp av CO og nmVOC, mens den er sterkest i tropene (28°S-
28°N) for utslipp av NOX. Siden metanresponsen opererer på global skala vil man kunne få slike utslag 
som dette, dvs. respons i tropene. Som beskrevet i Collins et al. (2013) dominerer langtidseffekten 
(metan og metanindusert ozon) for ARTP(20), mens for ARTP(100) bidrar ozon på kort tidsskala i 
større grad til å skape balanse med langtidseffektene.  Langt borte fra utslippskilden vil 
langtidseffektene uansett dominere slik at ARTP(100) for norske NOX-utslipp har størst negative 
verdier i området 90°S-28°S. For å oppsummere viser figur 3 at bak en global middelverdi ligger det 
en variasjon i responsmønster, og Shindell-metoden som brukes gir en viss indikasjon på hvordan 
mønsteret ser ut. I tillegg viser figuren hvor mye den regionale responsen skiller seg fra den globale 
middelverdien. 
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Figur 3. ARTP-verdier for tidshorisont på 20 år (venstre) og 100 år (høyre) for utslipp av ozonforløpere i de 
fire norske regionene. Enheten er milliKelvin per millioner tonn av komponenten, hhv. mK/Tg(C0), 
mK/Tg(NO2) og mK/Tg(nmVOC) for utslipp av hhv. CO, NOX og nmVOC. Søylene viser temperaturresponsen i 
4 forskjellige breddegradsbånd (90°S-28°S, 28°S-28°N, 28°N-60°N, 60°N-90°N) og globalt. Legg merke til at 
skalaen er forskjellig i de seks diagrammene. 

 

4.1.3. Konsentrasjoner nær bakken 
 

Ozon er en giftig gass for mennesker, dyr og planter, og det er derfor hensiktsmessig å studere 
betydningen av norske utslipp av ozonforløpere på ozonkonsentrasjoner nær bakken i tillegg til 
klimaeffekten i troposfæren. Figurene som er vist i dette delkapittelet baserer seg på beregninger 
utført med Oslo CTM2-modellen (de samme som beskrevet over), dvs. for de meteorologiske årene 
2006 og 2007 og med utslipp for 2010. I modellkjøringene har det blitt lagret ozonkonsentrasjoner i 
nederste modell-lag, som representerer ca. 8 m over bakkenivå, for hver 3. time. Basert på disse 
dataene har det blitt beregnet en maksimumsverdi for hvert døgn, og disse døgnmaksimumsverdiene 
har så blitt midlet i tid over hele sommersesongen (juni, juli og august). De to øverste figurene viser 
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samlet nasjonalt produsert ozon og ozon som er dannet på grunn av utslipp utenfor Norge eller fra 
naturlige kilder. I de figurene hvor vi viser differanser i ozonkonsentrasjoner, representerer disse 
verdiene en 100 % perturbasjon (forskjellen mellom referansen og norske utslipp satt til null) av 
utslipp for en eller flere ozonforløpere/regioner. Selv om den horisontale oppløsningen (T42) er 
relativt grov når det er snakk om studier av lokal luftforurensning, har Oslo CTM2-modellen med 
denne oppløsningen tidligere vist relativt godt samsvar med målinger av ozon og NO2 i Europa 
(Colette et al., 2011). Vi vil her presentere ozonkonsentrasjoner i enheten ppb. Ved å gange med 2, 
får man konsentrasjonene i μg/m3. 

Figur 4 (øverst) viser at døgnmaksimum av ozonkonsentrasjonen nær bakken i Norge ligger på 
mellom 30 og 45 parts per billion (ppb) både for sommeren 2006 og 2007, og at verdiene generelt er 
høyest i sør og lavest i nord. Effekten på ozon fra utslipp av alle ozonforløpere sluppet ut i Norge 
(figur 4, nederst) ser ut til å være størst langs og utenfor kysten av Vestlandet og Midt-Norge med en 
maksimumsverdi på rundt 1,5 ppb.  På det meste bidrar norske utslipp med 3-4 % av sesongmiddelet 
av døgnlige maksverdier av ozon. Også her er forskjellen mellom 2006 og 2007 relativt liten og vi 
viser derfor middelet av de to årene i de neste figurene (figur 5 og 6). 
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Figur 4. Døgnmaksimumsverdier av ozonkonsentrasjoner (ppb) nær bakken om sommeren (gjennomsnitt 
over juni, juli og august) modellert med Oslo CTM2 med meteorologi fra 2006 (venstre kolonne) og 2007 
(høyre kolonne). For ozonkonsentrasjoner i μg/m3, må man gange med 2. De to øverste figurene viser 
resultater fra referansekjøringen, hvor alle utslipp globalt er inkludert (se seksjon 3.2), mens de to nederste 
figurene viser effekten av norske utslipp på ozon (dvs. utslipp av CO, NOX og nmVOC fra alle de fire norske 
regionene). 
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Figur 5 viser effekten av NOX-utslipp på ozon, vist separat for utslipp fra hver av de fire regionene. 
Disse figurene er laget ved å ta differansen mellom referansekjøring og kjøring hvor utslipp fra en og 
en region er fjernet. Vi ser her at NOX-utslipp fra offshore-regionen bidrar maksimalt til i underkant 
av 1 ppb ozon og denne regionen/komponenten forklarer mesteparten av de lokale ozonendringene 
som skyldes utslipp fra Norge (figur 4, nederst). Utslipp av NOX i de tre andre regionene er lavere og 
gir derfor mindre økning i ozon i forhold til offshore-regionen (figur 5). Levetiden til ozon er også 
kortere over land pga. opptak i vegetasjon. På grunn av den korte levetiden til NOX (fra noen timer i 
grenselaget til noen dager i øvre troposfære (f. eks. Zhang et al., 2003)) er ozonendringene for utslipp 
i hver av de fire regionene størst i nærheten av der utslippene finner sted. 

 

 

 

Offshore Nord-Norge 

 

Vestlandet Østlandet 

 

Figur 5. Differanse i døgnmaksimumsverdier av ozonkonsentrasjoner (ppb) pga. utslipp av NOX i hver av de 
fire norske regionene. For ozonkonsentrasjoner i μg/m3, må man gange med 2. Figurene viser forskjell i 
konsentrasjoner nær bakken om sommeren, modellert med Oslo CTM2, og er et middel av kjøringer gjort 
med meteorologi fra 2006 og 2007. 

 

0.8 0.8 

0.7 0.7 

0.6 0.6 

0.5 65 t? 0.5 

0.4 0.4 
60 

0.3 0.3 

0.2 
55 

0.2 

0.1 50 0.1 

-20 0 20 40 60 
0 

-20 0 20 40 60 
0 

( 
0.8 0.8 

0.7 0.7 

0 
0.6 0.6 

65 t) 0.5 65 t) 0.5 

0.4 0.4 
60 60 

0.3 0.3 

55 0.2 55 
0.2 

50 0.1 
50 0.1 

-20 0 20 40 60 
0 

-20 0 20 40 60 
0 

3594



 

22 
 

 

CO og nmVOC har lengre levetid enn NOX, slik at norske utslipp av disse forløperne fører til en økning 
i bakkenært ozon over et større område enn for NOX. Men lokalt fører utslipp av NOx til langt høyere 
økning av ozonkonsentrasjoner enn for andre ozonforløpere. Figur 6 viser effekten på ozon av utslipp 
fra Østlandet, og vi ser her at den maksimale effekten er på omtrent 7 og 60 parts per trillion (ppt) 
for utslipp av hhv. CO og nmVOC. Siden levetidene er noe lengre over hav enn over land, vil 
ozonkonsentrasjonene være størst litt sør for kildene, dvs. over Skagerrak og Nordsjøen. Grunnet 
ikke-lineær kjemi er det vanskelig å vite hvilke ozonforløpere som bidrar mest til ozonformasjon og i 
hvor stor grad, men både nasjonalt og globalt har utslipp av NOx større betydning enn utslipp av CO 
og nmVOC (Jacob, 1999).  

 

 

CO-utslipp nmVOC-utslipp 

  

Figur 6. Differanse i døgnmaksimumsverdier av ozonkonsentrasjoner (ppb) pga. utslipp av CO (til venstre) og 
nmVOC (til høyre) på Østlandet. For ozonkonsentrasjoner i μg/m3, må man gange med 2. Figurene viser 
forskjell i konsentrasjoner nær bakken om sommeren, modellert med Oslo CTM2, og er et middel av 
kjøringer gjort med meteorologi fra 2006 og 2007. Legg merke til at skalaen er forskjellig i de to figurene. 

 

4.1.4. Usikkerheter i beregninger av vektfaktorer 
 

Data fra litteraturen er brukt til å anslå usikkerheten i kjemiberegningene som er brukt som input til 
vektfaktorberegningene. Usikkerheten her i vektfaktorene baserer seg bare på usikkerhet i de 
kjemiske prosessene, ikke usikkerhet tilknytta CO2 eller temperaturresponsen. For 20-års tidshorisont 
(100-års tidshorisont gitt i parentes) vil GWP-verdiene i tabell 3 og 4 ha en omtrentlig usikkerhet (for 
1 sigma) på ±28 %, (±27 % ), 45 % (±45 %) og ±41 % (±47 %) for hhv. CO, NOX og nmVOC (Fry et al., 
2012). Usikkerheten i GTP-verdiene for 20-års tidshorisont er anslått til ±38 %, ±31 % og 68 % for hhv. 
CO, NOX og nmVOC (Collins et al., 2013). Collins et al. (2013) har ikke oppgitt usikkerheter for en 
tidshorisont på 10 år. Figur 7 illustrerer usikkerheten i GTP(20) for utslipp av hver av de tre 
ozonforløperne i Østlandsregionen om sommeren. Figuren viser altså ikke total usikkerhet for GTP 
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(se nedenfor), f.eks. er ikke usikkerhet i referansegassen CO2 tatt med, men den illustrerer 
betydningen av usikkerheter i kjemiberegningene på GTP(20). 

 

 

 

 

Figur 7. GTP-verdier for 20-års tidshorisont gjeldende for utslipp på Østlandet i sommersesongen. 
Vertikalstreker viser anslått usikkerhet for de forskjellige komponentene. 

 

For å redusere usikkerheten noe har det i dette prosjektet blitt utført CTM-beregninger for to 
meteorologiske år; 2006 og 2007. En sammenligning av strålingspådrivet per kg utslipp viser at 
forskjellen i resultater mellom de to årene er forholdsvis liten på årlig basis – i størrelsesorden 5-15 % 
for de fleste ozonforløpere/regioner selv om disse årene var svært forskjellige når det kommer til 
meteorologiske forhold, mens forskjellene øker vesentlig når resultater sammenlignes per sesong.  

I tillegg til usikkerheten i kjemiberegningene nevnt ovenfor er det også usikkerheter relatert til 
utslipp, strålingsberegninger og vektfaktorberegninger (f.eks. AGWPCO2 (Joos et al., 2013)). I tillegg 
kan endringer i konsentrasjoner av visse gasser føre til endringer i karbonsyklusen, som igjen vil ha 
betydning for klimaet (f. eks. Sitch et al., 2007). Collins et al. (2010) studerte effekten av bakkenært 
ozon på vegetasjon, og fant at det reduserte opptaket av CO2 (som en følge av økte 
ozonkonsentrasjoner og dermed skader på vegetasjonen) førte til en 10 % økning i GTP(20) for metan. 
Denne effekten kan dermed bidra til et fortegnsskifte for mange forskjellige tidshorisonter av GTP til 
NOX-utslipp og øker dermed usikkerheten knyttet til denne gassen. En annen effekt, som vil bidra til 
avkjøling, er at NOX-utslipp genererer nitratpartikler i områder hvor det er store mengder NH3 (Bauer 
et al., 2007). Effekten av ozonforløpere på OH, og dermed oksidering av svoveldioksid (SO2), kan også 
føre til endringer i sulfatpartikler. Denne effekten ser ut til å være relativt liten i forhold til 
ozonforløpernes effekt på ozon og metan, men det er stor usikkerhet i CTM-beregninger når det 
gjelder størrelsen og fortegnet til sulfateffekten av ozonforløperne (Fry et al., 2012). 
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I GTP og RTP-beregningene er det i tillegg stor usikkerhet knyttet til temperaturresponsfunksjonen, 
og da spesielt breddegradsfordelingen som blir brukt i beregninger av RTP. Å gå fra vektfaktoren 
GWP til GTP medfører større usikkerhet ettersom vektfaktoren da også må inkludere en funksjon 
som beskriver temperaturresponsen som følge av et strålingspådriv. 

 

4.2. Aerosoler 
 

I denne seksjonen presenterer vi vektfaktorer for aerosolene som følge av utslipp av BC, OC og SO2. 

 

4.2.1. Globale vektfaktorer 
 

GWP- og GTP-verdier for ulike regioner og sesonger er presentert for utslipp av BC, OC og SO2 i tabell 
5 for tidshorisontene 20, 100 og 500 år for GWP, og 5, 10, 20 og 50 år for GTP. CO2-ekvivalente 
utslipp er gitt i tabell 6 for de samme tidshorisontene.  Vektfaktorene er presentert for de 
tidshorisontene som historisk ofte har blitt brukt av IPCC og andre. Resultater for alle tidshorisonter 
mellom 0 og 500 år, er tilgjengelig i Annex 1 («GWP_GTP_pulse_scenario.xlsx»). Utslipp av SO2 er i 
denne rapporten gitt per masse SO2, ikke per masse S. Man må gange vektfaktorene med en faktor 2 
for å gå fra SO2 til S. For Vektfaktorene er sammenlignet med tilsvarende verdier for 
petroleumsaktivitet i Arktis (Ødemark et al., 2012). Siden modeller og modelloppsett er relativt likt 
det i Ødemark et al. (2012), vil det være hensiktsmessig å sammenligne resultatene vi får for offshore 
med petroleumsaktiviteter i Arktis. Det forventes likevel noen forskjeller i resultatene, f.eks. som 
følge av utslippene finner sted på forskjellige breddegrader og variasjoner i utslippsdata.  

BC er mørke partikler som absorberer solinnstråling. For BC har vi delt opp vektfaktoren i to, 1) den 
direkte effekten i atmosfæren og 2) albedoeffekten på snø og is. Den totale klimaeffekten er 
summen av vektfaktorene for disse to effektene. (Det er flere effekter knyttet til BC. Disse er relatert 
til skydannelse og –egenskaper og omtales ofte som indirekte effekter. Se Bond et al. (2013) for en 
diskusjon og kvantifisering av disse effektene.) I atmosfæren absorberer BC-partikler solinnstråling. 
På bakken fører avsetning av de svarte BC-partiklene til at lyse overflater av snø og is får redusert 
albedo, dvs. refleksjonsevne. Vektfaktorene for den direkte effekten er størst for utslipp fra 
Østlandet, men forskjellene mellom de forskjellige landsdelene er små. Det er langt større forskjeller 
mellom sesonger, der vektfaktorene er størst om sommeren og våren da sola står høgt og det er 
mange soltimer. Den samme sesongvariasjonen ser vi også for albedoeffekten. Selv om arealet som 
er dekket med snø og is er størst om vinteren, er det når solinnstrålinga er størst at vektfaktorene er 
størst. Mens albedoeffekten er ca. 10-15 % av den direkte effekten for globale utslipp (Rypdal et al., 
2009; Bond et al., 2011), fører norske utslipp til et relativt større bidrag fra albedoeffekten enn for 
global utslipp (77-146 %). Årsaken er at deler av norske utslipp blir transportert til Arktis og at snø og 
is dekker store deler av Norge i mange måneder hver eneste vinter. Bidraget fra albedoeffekten i 
forhold til bidraget fra den direkte effekten over et år er størst for Offshore (146 %) og minst for 
Østlandet (77 %). Det er store sesongvariasjoner, med størst relativt bidrag fra albedoeffekten om 
vinteren, tett fulgt av våren og sommeren, og aller minst bidrag om høsten. Utbredelsen av snø og is 
er minst om høsten, noe som kan forklare det minste relative bidraget for albedoeffekten om høsten. 
Om vinteren er solinnstrålinga liten og utbredelsen av snø stor, som bidrar til et relativt større bidrag 
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fra albedoeffekten enn den direkte effekten. Utslipp i Arktis (med en definisjon som ligner på den 
AMAP bruker, og hvor minimalt av fastlands-Norge er inkludert) vil ha en betydelig kraftigere 
albedoeffekt relativt sett (Ødemark et al., 2012), siden norske utslipp ligger mye lengre unna snø- og 
isdekte områder i Arktis. 

OC er lyse partikler som sprer solinnstråling, som derfor fører til en avkjøling. For OC er 
vektfaktorene størst for utslipp fra Offshore, mens de er minst for Nord-Norge. Som for BC er 
sesongvariasjonene langt større enn variasjonene mellom landsdelene. Avkjølingen er størst om 
sommeren, da solinnstrålinga er størst og det er flest soltimer. OC-verdiene kan bli konvertert til 
verdier for «organic matter» (OM) ved å gange med 1,6. Vektfaktorene er lik eller noe lavere enn for 
utslipp i Arktis (Ødemark et al., 2012). 

Utslipp av SO2 fører til dannelse av sulfatpartikler i atmosfæren. Disse partiklene er lyse og sprer 
solinnstråling. Vektfaktorene er størst for Østlandet. Variasjonene er mye større over sesonger enn 
over landsdeler. Som for OC er vektfaktorene størst på sommeren, mens vektfaktorene er bare svakt 
negative på vinteren. Vektfaktorene for aerosoler ligger noe lavere enn for arktiske forhold i 
Ødemark et al. (2012) fordi den globale kjemi-transport modellen (Oslo CTM2) vi har brukt, har blitt 
oppdatert med mer våtavsetning, dvs. nedbør fjerner partiklene fra atmosfæren, i forhold til den 
tidligere studien. 

Hvor stor den indirekte effekten av aerosoler er, er svært usikkert. Ofte tillegger man hele den 
indirekte effekten til SO2. I AR4 er den indirekte effekten en faktor 1,75 av den direkte effekten av 
SO2. Grunnet stor usikkerhet kan denne faktoren ifølge AR4 ligge mellom 0,75 og 4,5 for globale 
utslipp.  
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Tabell 5. GWP og GTP-verdier for ulike tidshorisonter for nasjonale utslipp (gjeldende for pulsutslipp). 
Utslippsenheter (dvs. «molekylvekta») brukt i beregningene er BC, OC og SO2 for utslipp av partiklene. For BC 
har delt opp vektfaktoren i den direkte effekten og albedoeffekten. Den totale vektfaktoren er summen av 
disse to effektene. I tillegg viser vi (nederst i tabellen) globale verdier basert på parametere presentert i 
Fuglestvedt et al. (2010) som en sammenligning. Disse globale vektfaktorene er de samme som presentert i 
Aamaas et al. (2012). Albedoeffekten til BC er satt til 20 % av den direkte effekten (Bond et al., 2013). SO2 er 
gitt per masse SO2 og ikke per masse S. 

   GWP GTP 
Region Komponent Sesong 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
Øst BC (direkte 

effekt) 
Vinter 746 212 64 1867 739 216 36 

 Vår 2166 615 187 5423 2148 627 104 
 Sommer 2414 686 209 6044 2394 699 116 
 Høst 870 247 75 2179 863 252 42 
  Årlig 1484 422 128 3716 1472 430 71 
 BC (albedo-

effekten) 
Vinter 831 236 72 2081 825 241 40 

 Vår 1658 471 143 4150 1644 480 80 
 Sommer 2029 576 175 5079 2012 587 97 
 Høst 205 58 18 512 203 59 10 
  Årlig 1137 323 98 2846 1127 329 55 
 OC Vinter -24 -7 -2 -61 -24 -7 -1 
 Vår -82 -23 -7 -204 -81 -24 -4 
 Sommer -182 -52 -16 -455 -180 -53 -9 
 Høst -50 -14 -4 -126 -50 -15 -2 
  Årlig -64 -18 -6 -160 -63 -18 -3 
 SO2 Vinter -19 -5 -2 -48 -19 -6 -1 
 Vår -90 -26 -8 -226 -89 -26 -4 
 Sommer -187 -53 -16 -468 -185 -54 -9 
 Høst -55 -16 -5 -137 -54 -16 -3 
 Årlig -86 -25 -7 -216 -86 -25 -4 
Nord BC (direkte 

effekt) 
Vinter 684 194 59 1712 678 198 33 

 Vår 2017 573 174 5050 2000 584 97 
 Sommer 2130 605 184 5332 2112 617 102 
 Høst 760 216 66 1904 754 220 37 
  Årlig 1381 392 119 3457 1370 400 66 
 BC (albedo-

effekten) 
Vinter 1249 355 108 3128 1239 362 60 

 Vår 2294 652 198 5744 2276 664 110 
 Sommer 2501 711 216 6263 2481 724 120 
 Høst 367 104 32 918 364 106 18 
  Årlig 1587 451 137 3974 1574 460 76 
 OC Vinter -20 -6 -2 -50 -20 -6 -1 
  Vår -72 -20 -6 -180 -71 -21 -3 
  Sommer -137 -39 -12 -343 -136 -40 -7 
  Høst -37 -11 -3 -93 -37 -11 -2 
  Årlig -55 -16 -5 -138 -55 -16 -3 
 SO2 Vinter -18 -5 -2 -46 -18 -5 -1 
 Vår -81 -23 -7 -203 -80 -23 -4 
 Sommer -148 -42 -13 -370 -146 -43 -7 
 Høst -39 -11 -3 -97 -38 -11 -2 
 Årlig -72 -20 -6 -180 -71 -21 -3 
Tabellen fortsetter på neste side. 
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Tabell 5. (Fortsetter fra forrige side.) 

   GWP GTP 
Region Komponent Sesong 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
Offshore BC (direkte 

effekt) 
Vinter 780 222 67 1953 774 226 37 

 Vår 1868 531 161 4676 1852 541 90 
 Sommer 1794 510 155 4491 1779 519 86 
 Høst 861 245 74 2156 854 249 41 
  Årlig 1334 379 115 3341 1323 386 64 
 BC (albedo-

effekten) 
Vinter 1358 386 117 3400 1347 393 65 

 Vår 3094 879 267 7746 3068 896 149 
 Sommer 2993 850 258 7493 2968 866 144 
 Høst 325 92 28 815 323 94 16 
  Årlig 1950 554 168 4882 1934 565 94 
 OC Vinter -26 -7 -2 -64 -25 -7 -1 
  Vår -75 -21 -6 -187 -74 -22 -4 
  Sommer -119 -34 -10 -297 -118 -34 -6 
  Høst -52 -15 -4 -130 -52 -15 -2 
  Årlig -68 -19 -6 -171 -68 -20 -3 
 SO2 Vinter -23 -7 -2 -58 -23 -7 -1 
 Vår -75 -21 -7 -189 -75 -22 -4 
 Sommer -126 -36 -11 -315 -125 -36 -6 
 Høst -45 -13 -4 -111 -44 -13 -2 
 Årlig -68 -19 -6 -170 -67 -20 -3 
Vest BC (direkte 

effekt) 
Vinter 839 238 72 2100 832 243 40 

 Vår 1989 565 172 4980 1973 576 96 
 Sommer 2065 587 178 5169 2048 598 99 
 Høst 929 264 80 2326 921 269 45 
  Årlig 1436 408 124 3595 1424 416 69 
 BC (albedo-

effekten) 
Vinter 1017 289 88 2546 1009 294 49 

 Vår 2609 741 225 6532 2588 755 125 
 Sommer 2973 845 257 7444 2949 861 143 
 Høst 275 78 24 689 273 80 13 
  Årlig 1688 480 146 4227 1674 489 81 
 OC Vinter -28 -8 -2 -70 -28 -8 -1 
  Vår -77 -22 -7 -193 -77 -22 -4 
  Sommer -153 -44 -13 -384 -152 -44 -7 
  Høst -50 -14 -4 -125 -49 -14 -2 
  Årlig -64 -18 -6 -160 -63 -18 -3 
 SO2 Vinter -24 -7 -2 -61 -24 -7 -1 
 Vår -80 -23 -7 -201 -80 -23 -4 
 Sommer -124 -35 -11 -311 -123 -36 -6 
 Høst -52 -15 -5 -131 -52 -15 -3 
 Årlig -70 -20 -6 -175 -69 -20 -3 
Tabellen fortsetter på neste side. 
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Tabell 5. (Fortsetter fra forrige side.) 

   GWP GTP 
Region Komponent Sesong 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
Norge BC (direkte 

effekt) 
Årlig 

1420 403 123 3556 1409 411 68 
Norge BC (albedo-

effekten) 
Årlig 

1518 431 131 3802 1506 440 73 
Norge OC Årlig -62 -18 -5 -155 -62 -18 -3 
Norge SO2 Årlig -75 -21 -6 -187 -74 -22 -4 
Vektfaktorer for globale utslipp        
BC (direkte effekt), globalt 1595 453 138 3995 1582 462 77 
BC (albedoeffekten), globalt 319 91 28 799 317 92 15 
OC, globalt -248 -70 -21 -621 -246 -72 -12 
SO2, globalt -143 -41 -12 -358 -142 -41 -6,9 
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Tabell 6. Utslipp av BC, OC og SO2 gitt som CO2-ekvivalenter (kt) for GWP og GTP og for ulike tidshorisonter 
(gjeldende for pulsutslipp). Utslipp i CO2-ekvivalenter finner man ved å gange vektfaktor (M) med utslipp (E), 
CO2-ek(t)=Mx(t)*Ex. De totale norske utslippene (tabell 1) i CO2-ekvivalenter er regnet ut som summen fra de 
forskjellige regionene og sesongene, som vil kunne gi et noe annet tall enn om man ganger norske utslipp 
med vektfaktoren for Norge. 

   GWP, CO2-ekvivalenter 
(kt) 

GTP, CO2-ekvivalenter (kt) 

Region Komponent Sesong 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
Øst BC (direkte 

effekt) 
Vinter 559 159 48 1400 555 162 27 

 Vår 1430 406 123 3579 1418 414 69 
 Sommer 1183 336 102 2962 1173 342 57 
 Høst 514 146 44 1286 509 149 25 
 BC (albedo-

effekten) 
Vinter 623 177 54 1561 618 181 30 

 Vår 1094 311 95 2739 1085 317 53 
 Sommer 994 282 86 2489 986 288 48 
 Høst 121 34 10 302 120 35 6 
 OC Vinter -94 -27 -8 -234 -93 -27 -4 
  Vår -231 -66 -20 -578 -229 -67 -11 
  Sommer -196 -56 -17 -491 -195 -57 -9 
  Høst -110 -31 -9 -274 -109 -32 -5 
 SO2 Vinter -24 -7 -2 -61 -24 -7 -1 
  Vår -113 -32 -10 -282 -112 -33 -5 
  Sommer -217 -62 -19 -543 -215 -63 -10 
  Høst -66 -19 -6 -164 -65 -19 -3 
Nord BC (direkte 

effekt) 
Vinter 335 95 29 839 332 97 16 

 Vår 948 269 82 2373 940 274 46 
 Sommer 852 242 74 2133 845 247 41 
 Høst 335 95 29 838 332 97 16 
 BC (albedo-

effekten) 
Vinter 612 174 53 1533 607 177 29 

 Vår 1078 306 93 2700 1070 312 52 
 Sommer 1001 284 86 2505 992 290 48 
 Høst 161 46 14 404 160 47 8 
 OC Vinter -30 -8 -3 -75 -30 -9 -1 
  Vår -93 -26 -8 -234 -93 -27 -4 
  Sommer -84 -24 -7 -209 -83 -24 -4 
  Høst -38 -11 -3 -95 -38 -11 -2 
 SO2 Vinter -26 -7 -2 -65 -26 -7 -1 
  Vår -116 -33 -10 -290 -115 -34 -6 
  Sommer -207 -59 -18 -517 -205 -60 -10 
  Høst -54 -15 -5 -135 -54 -16 -3 
Tabell 6. (Fortsetter fra forrige side.) 
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Tabell 6. (Fortsetter fra forrige side.) 

   GWP, CO2-ekvivalenter 
(kt) 

GTP, CO2-ekvivalenter (kt) 

Region Komponent Sesong 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
Offshore BC (direkte 

effekt) 
Vinter 257 73 22 645 255 75 12 

 Vår 616 175 53 1543 611 178 30 
 Sommer 592 168 51 1482 587 171 28 
 Høst 284 81 25 712 282 82 14 
 BC (albedo-

effekten) 
Vinter 448 127 39 1122 444 130 22 

 Vår 1021 290 88 2556 1013 296 49 
 Sommer 988 281 85 2473 980 286 47 
 Høst 107 31 9 269 107 31 5 
 OC Vinter -5 -2 0 -13 -5 -2 0 
  Vår -16 -4 -1 -39 -16 -5 -1 
  Sommer -25 -7 -2 -62 -25 -7 -1 
  Høst -11 -3 -1 -27 -11 -3 -1 
 SO2 Vinter -20 -6 -2 -49 -19 -6 -1 
  Vår -65 -18 -6 -162 -64 -19 -3 
  Sommer -108 -31 -9 -271 -107 -31 -5 
  Høst -38 -11 -3 -95 -38 -11 -2 
Vest BC (direkte 

effekt) 
Vinter 352 100 30 882 349 102 17 

 Vår 796 226 69 1992 789 230 38 
 Sommer 681 194 59 1706 676 197 33 
 Høst 334 95 29 837 332 97 16 
 BC (albedo-

effekten) 
Vinter 427 121 37 1069 424 124 21 

 Vår 1044 296 90 2613 1035 302 50 
 Sommer 981 279 85 2457 973 284 47 
 Høst 99 28 9 248 98 29 5 
 OC Vinter -43 -12 -4 -108 -43 -13 -2 
  Vår -94 -27 -8 -236 -94 -27 -5 
  Sommer -86 -24 -7 -215 -85 -25 -4 
  Høst -44 -12 -4 -110 -43 -13 -2 
 SO2 Vinter -24 -7 -2 -60 -24 -7 -1 
  Vår -78 -22 -7 -195 -77 -23 -4 
  Sommer -114 -32 -10 -286 -113 -33 -5 
  Høst -49 -14 -4 -123 -49 -14 -2 
Norge BC (direkte 

effekt) 
Årlig 

10068 2860 870 25208 9986 2915 484 
 BC (albedo-

effekten) 
Årlig 

10800 3068 933 27040 10711 3127 519 
 OC Årlig -1199 -341 -104 -3003 -1190 -347 -58 
 SO2 Årlig -1318 -375 -114 -3297 -1306 -381 -63 
 

4.2.2. Regionale vektfaktorer 
 

ARTP-verdier har blitt beregnet for utslipp av BC, OC og SO2 og er presentert i figur 8 for 20 og 100-
års tidshorisonter. Metodikken er den samme som i Collins et al. (2013) bortsett fra at vi oppgir OC i 
stedet for POM («particulate organic matter»). Beregningene er gjort på grunnlag av atmosfærisk BC. 
Albedoeffekten er ikke inkludert i beregningene siden det mangler forskning på dette området. 
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Fordelingen av temperaturrespons fra BC i hver region vil være forskjellig avhengig av om 
strålingspådrivet er for BC i atmosfæren eller BC på snø/is (albedoeffekten). Metoden som Shindell 
presenterer, og som er anvendt i Collins et al. (2013), tar bare hensyn til BC i atmosfæren. Det trengs 
nye modelleksperimenter med globale klimamodeller for å kunne beregne RTP for BC-albedo. 

Som for ozonforløperne (se seksjon 4.1.2) ser vi fra figur 8 at responsen i hvert breddegradsbånd er 
relativt lik for utslipp i de fire forskjellige regionene. Igjen skyldes dette at når man ser på 
strålingspådriv i de båndene som brukes, blir dette ganske likt siden de fire utslippsregionene i Norge 
er veldig nære hverandre i forhold til oppløsningen man har i Shindell-metoden. Et unntak her er 
responsen til BC i det nordligste breddegradsbåndet (60°N-90°N), som viser en større avhengighet av 
utslippsregion i forhold til de andre responsregionene. I tillegg viser figuren at fortegnet er negativt i 
denne responsregionen, altså at norske utslipp av BC, spesielt fra Nord-Norge, fører til en netto 
avkjølingseffekt i Arktis. Dette skyldes med stor sannsynlighet at Shindell fokuserer på globale utslipp, 
og det er grunn til å tro at dette ikke vil gjelde for norske utslipp. Ved bruk av Shindell-faktorene 
betyr det at et utslippskutt av BC i Norge vil føre til en oppvarming i Arktis hvis vi bare ser på den 
direkte effekten i atmosfæren av BC. Sammenhengen mellom positivt strålingspådriv og negativ 
temperaturrespons for BC i Arktis (transportert dit fra alle kilder globalt) er vist i figur 1d i Shindell og 
Faluvegi (2009) og nylig blitt bekreftet i andre studier (Flanner, 2013; Sand et al., 2013a), og skyldes 
blant annet en reduksjon i meridional varmetransport for BC høyt oppe i atmosfæren (ca. 230 hPa). 
Denne reduksjonen i varmetransport fra tropene til Arktis skyldes en redusert temperaturforskjell 
mellom ekvator og nordpolen fordi BC-partiklene fører til en oppvarming av de øvre luftlag i Arktis. 
Dessuten blir overflata dimma av BC-partiklene i atmosfæren. Det må fremheves her at 
usikkerhetene er svært store, og at bare atmosfærisk BC er tatt med i disse beregningene. 
Albedoeffekten (dvs. av BC avsatt på snø og is), som er større enn den atmosfæriske direkte BC-
effekten for globale vektfaktorer for norske utslipp (se seksjon 4.2.1), gir trolig fortsatt en 
oppvarming i Arktis uavhengig av om utslippene skjer i eller utenfor Arktis (Sand et al., 2013b, 
akseptert JGR). Det at utslipp på høye bredder vil gi BC-økning lavere nede i atmosfæren vil også øke 
sannsynligheten for avsetning på snø- og isoverflater og lettere kunne gi en oppvarmingseffekt 
(Flanner, 2013). Dette betyr at nettoeffekten av BC-utslippene i Norge svært sannsynlig gir en 
oppvarming i Arktis, selv om Shindell-metoden der albedoeffekten er utelatt viser det motsatte (figur 
8). En ny studie av Sand et al. (2013b), akseptert JGR viser at utslipp fra både midlere breddegrader 
(28-60 °N) og Arktis (60-90 °N) gir økt overflatetemperatur i Arktis når albedoeffekten er tatt med. 
Utslipp i Arktis gir en fem ganger så høy (per kg utslipp) oppvarming på bakkenivå i Arktis enn utslipp 
fra midlere breddegrader.  Vi understreker at det er stor usikkerhet knyttet til effekten av BC-utslipp 
både i form av strålingspådriv og temperaturrespons. 

For de reflekterende aerosolene, OC og sulfat, er responsen negativ i alle breddegradsbånd (figur 8). 
Det betyr at utslipp av OC og sulfat fra alle de fire norske regionene fører til en avkjøling over hele 
kloden. Responsen er sterkest i det arktiske breddegradsbåndet, delvis fordi strålingspådrivet er 
sterkest her, men også fordi det er en sterk sammenheng mellom strålingspådriv på nordlige midlere 
breddegrader (28°N-60°N) og temperaturrespons i Arktis. Den korte levetiden til aerosolene gjør at 
strålingspådrivet, og temperaturresponsen, er størst i breddegradsbåndene som ligger i nærheten av 
der utslippene finner sted, mens temperaturresponsen for norske utslipp av ozonforløpere var noe 
mer spredt utover kloden på grunn av langtidseffektene (metan og ozon «primary mode» - se seksjon 
3.3). For aerosolene er det også verdt å nevne at breddegradsfordelingen av temperaturresponsen er 
identisk for alle tidshorisonter, men med forskjell i den totale størrelsen, slik som illustrert for 
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tidshorisonter på 20 og 100 år i figur 8. I likhet med ARTP for ozonforløperne er det store 
usikkerheter knyttet til den regionale temperaturresponsen for aerosoler, og resultatene bør derfor 
bare tolkes som en indikasjon på hvordan fordelingen kan se ut for norske utslipp. 

 

 

 

Figur 8. ARTP-verdier for tidshorisont på 20 år (venstre) og 100 år (høyre) for utslipp av BC, OC og SO2 i de fire 
norske regionene (enheten er hhv. mK/Tg(BC), mK/Tg(OC) og mK/Tg(SO2)). Søylene viser 
temperaturresponsen i 4 forskjellige breddegradsbånd (90°S-28°S, 28°S-28°N, 28°N-60°N, 60°N-90°N) og 
globalt. Legg merke til at skalaen er forskjellig i diagrammene. 

 

4.2.3. Usikkerheter 
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Aerosoler har både direkte og indirekte effekter. Vi navngir og nummerer de forskjellige prosessene 
på samme måte som IPCC gjør. Mens den direkte effekten skyldes spredning og/eller absorpsjon av 
solinnstråling, endrer de indirekte effektene de mikrofysiske egenskapene og strålingsegenskapene 
til skyene, og også skymengde og levetider til skyene. Den semi-direkte effekten inkluderer 
oppvarming fra aerosolene, som fører til fordamping («burn-off») av skyene. Aerosoler vil også ha 
innflytelse på isskyer og skyer som består av en blanding av iskrystaller og vanndråper 
(blandingsfase). Den indirekte effekten blir ofte delt opp i «skyalbedoeffekten» (første indirekte 
effekt) og «levetid på sky-effekten» (andre indirekte effekt). Det er vanskelig å skille ut bidragene til 
de indirekte effektene for de ulike aerosoltypene. Det som blir sett på som det mest sannsynlige 
estimatet i Forster et al. (2007) indikerer at den indirekte effekten er større enn den direkte effekten, 
og en faktor 1,5-2 kan brukes for å gi et omtrentlig anslag av den indirekte effekten relativt til den 
direkte effekten, men her er usikkerheten svært stor. 

Usikkerheten i den direkte effekten til det antropogene strålingspådrivet til aerosoler er i AR4 
estimert til ±80 %, men dette varierer for hver aerosoltype. F.eks. har strålingspådrivet til 
sulfatpartikler en lavere usikkerhet (±50 %) enn strålingspådrivet til fossilt BC (±75 %) og OC (±100 %). 
I et nytt studie av Myhre et al. (2013) har 16 detaljerte globale aerosolmodeller blitt benyttet for å 
beregne den direkte aerosoleffekten pga. av antropogene utslipp. De konkluderer med at 
forskjellene mellom modellene er store, f.eks. er det relative standardavviket til strålingspådrivet til 
fossilt BC større enn 40 %, men at usikkerheten i den totale direkte aerosoleffekten er mindre enn for 
summen av direkte aerosoleffekt til de individuelle aerosolkomponentene. 

De indirekte effektene til aerosoler har betydelig større usikkerhet enn den direkte effekten. I AR4 er 
den andre indirekte effekten beskrevet i seksjon 7.5.2, men usikkerheten er så stor at det ikke har 
blitt oppgitt noe estimat for størrelsen på denne effekten, bare at den virker i negativ retning 
(avkjølende). Den første indirekte effekten er noe mindre usikker, men fortsatt er usikkerheten svært 
høy; +160/-57 % i forhold til beste estimat til globalt midlet strålingspådriv på 0,70 W m-2. 

 

4.3. Metan (CH4) og hydrofluorkarboner (HFK) 
 

4.3.1. Globale metrikker 
 

Globale GWP- og GTP-verdier basert på AR4 (Forster et al., 2007) for ulike komponenter er 
presentert i tabell 7 for tidshorisontene 20, 100 og 500 år for GWP, og 5, 10, 20 og 50 år for GTP. 
Resultater for alle tidshorisonter mellom 0 og 500 år, samt GWP- og GTP-verdier for et modifisert 
konstant utslipp, er tilgjengelig i Annex 1 («GWP_GTP_pulse_scenario.xlsx»). Oppdaterte GWP og 
GTP-verdier for HFKer er gitt i tabell 8 (Hodnebrog et al., 2013). 
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Tabell 7. GWP og GTP-verdier for ulike tidshorisonter (gjeldende for pulsutslipp) for CH4 og et utvalg av 
HFKer. Dette er verdier basert på AR4 (Forster et al., 2007). 

 GWP GTP 
 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
CH4 72,1 25,2 7,7 100,7 86,5 57,3 12,2 
HFK-23 12003 14784 12242 10454 11354 12779 15565 
HFK-32 2334 675 205 4904 3180 1263 142 
HFK-125 6346 3504 1100 6785 6700 6044 3367 
HFK-134 3393 1101 335 5204 4231 2501 407 
HFK-134a 3825 1428 435 5037 4470 3176 819 
HFK-143 1235 352 107 2984 1682 563 67 
HFK-143a 5886 4472 1592 5706 5903 5927 4809 
HFK-152a 437 124 38 1239 514 148 22 
HFK-227ea 5307 3222 1035 5491 5509 5153 3257 
 

Tabell 8. GWP og GTP-verdier for ulike tidshorisonter (gjeldende for pulsutslipp) for et utvalg av HFKer. Dette 
er verdier basert på en ny studie av Hodnebrog et al. (2013). 

 GWP GTP 
 20-år 100-år 500-år 5-år 10-år 20-år 50-år 
HFK-23 10827 12398 8721 9298 10259 11524 12959 
HFK-32 2435 677 193 4879 3299 1362 145 
HFK-125 6094 3169 930 6427 6445 5797 2977 
HFK-134 3580 1116 318 5359 4450 2656 412 
HFK-134a 3710 1301 371 4868 4362 3053 703 
HFK-143 1202 328 94 2848 1634 549 62 
HFK-143a 6941 4804 1556 6686 7001 6957 5061 
HFK-152a 506 138 39 1405 601 174 24 
HFK-227ea 5358 3348 1034 5313 5488 5283 3436 
 

4.3.2. Usikkerheter 
 

Joos et al. (2013) har estimert en usikkerhet i Absolute Global Warming Potential (AGWP) til 
referansegassen CO2 på ±18 %, ±26 % og ±30 % for hhv. 20, 100, og 500 års tidshorisonter. 
Usikkerheten i GWP til CH4 er diskutert i Aamaas et al. (2013) og estimert til å være omtrent 66 % (for 
5-95 % konfidensintervall) for en tidshorisont på 100 år. For HFKene vil usikkerheten være avhengig 
av mange faktorer, som beskrevet i Hodnebrog et al. (2013), og da spesielt levetiden til 
komponenten. For HFK-gasser med levetid lengre enn 5 år er total usikkerhet i strålingspådrivet 
estimert til ~13 %, mens den øker til ~23 % for HFK-gasser med levetid kortere enn 5 år. Tar man i 
tillegg hensyn til usikkerheten i AGWP til CO2, som beskrevet over, og usikkerheten i levetid, er den 
totale usikkerheten i GWP (for 5-95 % (90 %) konfidensintervall) til f.eks. HFK-134a omkring ±24 %, 
±34 % og ±37 % for tidshorisonter på hhv. 20, 100 og 500 år (Hodnebrog et al., 2013). 

Som nevnt i seksjon 4.1.4 vil det medføre større usikkerhet å gå fra vektfaktoren GWP til GTP 
ettersom vektfaktoren da også må inkludere en funksjon som beskriver temperaturresponsen som 
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følge av et strålingspådriv. I en studie av Olivié og Peters (2013) ble det funnet økende usikkerhet i 
GTP, som følge av økende usikkerhet i temperaturresponsfunksjonen med økende tidshorisont og 
lavere usikkerhet ved lengre levetider. For metan fant de en usikkerhet i GTP på -16/+26 % for 20-års 
tidshorisont, mens den økte til -76/+68 % for 100-års tidshorisont. Til sammenligning var 
usikkerheten i GWP -9/+16 % for 20-års tidshorisont og -14/+22 % for 100-års tidshorisont. 
Komponenter med kortere levetid hadde enda større usikkerhetsintervaller i GTP. 

 

Ordliste 
 AGTP/GTP: Absolute Global Temperature change Potential er endringen i global 

overflatetemperatur ved et gitt tidspunkt etter utslippa. Enheten for AGTP er °C. Vekfaktoren 
kalles GTP (Global Temperature change Potential) ved normalisering mot referansegassen 
CO2. 

 AGWP/GWP: Absolute Global Warming Potential er summert strålingspådriv ved et gitt 
tidspunkt. Enheten for AGWP er W/m2*yr. Vekfaktoren kalles GWP (Global Warming 
Potential) ved normalisering mot referansegassen CO2. GWP med en tidshorisont på 100 år 
er den mest brukte vektfaktoren. 

 Perturbasjon: En økning eller reduksjon relativt til en gitt referanse, som vanligvis er de totale 
globale utslippa. 

 Pulsutslipp: Et utslipp i det første året, etterfulgt av ingen utslipp. Vektfaktorer er vanligvis 
basert på pulsutslipp. 

 Strålingspådriv: En endring (for eksempel endring i CO2-konsentrasjonen) i netto (ned minus 
opp) irradians (solstråling og langbølga stråling, i W/m2) ved tropopausen ETTER at den 
stratosfæriske temperaturen har justert seg til ny strålingslikevekt, men temperaturen ved 
overflata og i troposfæren er holdt konstant ved opprinnelige verdier. Enkel versjon: 
Hastigheten i energiendring per arealenhet på jordkloden målt ved toppen av atmosfæren. 

 Vekfaktor: På fagspråket heter det «emission metric.» De to mest vanlige vektfaktorene er 
GWP og GTP. Vektfaktorer gjør klimaeffekter av ulike typer utslipp sammenlignbare. 
Klimaeffektene er bare sammenlignbare for den valgte vektfaktoren og valgte tidshorisonten. 
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•~~. svart karbon 

reflekterende ""rtikler 

kortbølget stråling 

..... langbølget stråling 

klimagasser 

1 . Sollys kommer uhindret gjennom atmosfæren og 
blir reflektert av lyse overflater på bakken. 

2. Skyer som inneholder skydråper uten BC
partikler. Skyer reflekterer sollyset og reduserer 
mengden sollys som når ned til jordens overflate . 

3. Svart karbon (BC) i atmosfæren som absorberer 
sollys og bidrar til en oppvarming av atmosfæren. 

4. Skyer som inneholder skydråper dannet av BC
partikler absorberer sollys slik at andelen av reflek
tert sollys blir redusert. 

5. BC på snø absorberer sollys og fører til at mindre 
solstrå ling blir reflektert og at snøen :smelter 
raskere . 

6. Sollys som kommer ned til bakken blir absorbert 
og varmer opp jordens overflate. Som følge av 
denne oppvarmingen sender jorda ut langbølget 
stråling 

7. Den langbølgede strålingen fra jordens overflate 
blir absorbert i atmosfæren av klimagasser som for 
eksempel vanndamp, C02 og CH4 og deretter sendt 
tilbake til bakken og ut i ve rdensrommet. Denne 
prosessen kalles for drivhuseffekten og varme< opp 
nedre atmosfære og jocden,; overflate og gjør det er 
mulig å leve på jocda. 
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År 
PM 10 PM,_, 

oc EC TC oc EC TC 

8irken@s 

2001 1,1 0,13 1.3 1,0 0,16 1,2 
2002 1,0 0,14 1,2 0,92 0,12 1,0 
2003 1,0 0,11 1,2 0,86 0,12 0,98 
2004 0,84 0,10 0,94 0,59 0,09 0,68 
2005 0,93 0,15 1,1 0,64 0,12 0,75 
2006 1,2 0,13 1,3 0,89 0,13 1,0 
2007 0,84 0,14 0,98 0,63 0,12 0,75 
2008 0,80 0,09 0,89 0,57 0,08 0,65 
2009 0,79 0,10 0,89 0,58 0,09 0,67 
2010 0,90 0,11 1,0 0,67 0,10 0,78 
2011 0,92 0,12 1,0 0,68 0,11 0,80 
2012 0,57 0,08 0,64 0,50 0,08 0,58 

Hurdal 

2010 1,3 0,16 1,4 0,87 0,15 1,0 
2011 1,3 0,17 1,5 0,89 0,17 1,1 
2012 0,86 0,13 0,99 0,60 0 ,1 2 0,73 

Kårvatn 
2010 0,98 0,06 1,0 0,85 0,07 0,92 
2011 0,88 0,07 0,95 0,67 0,07 0,74 
2012 0,72 0,05 0,78 0,56 0,05 0,62 
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I dette kapitlet beskrives metodikk anvendt for å beregne utslipp og framskrivninger av disse. 
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Representantforslag 39 S
(2013–2014)

fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson

Dokument 8:39 S (2013–2014)

Representantforslag fra stortingsrepresentant
Rasmus Hansson om å stanse tildelingen av nye
blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sok-
kel

Til Stortinget

Bakgrunn
FNs klimapanel konkluderte høsten 2013 med at

det er svært sannsynlig at menneskelig aktivitet er en
sentral årsak til den observerte globale oppvarmin-
gen. Uten kraftfulle grep for å redusere klimagassut-
slippene risikerer verden en temperaturøkning på opp
mot fem grader før år 2100. En slik utvikling kan
ødelegge livsbetingelsene for store deler av verdens
befolkning, og en stor andel av verdens arter vil bli
utryddet. 

Norge har på denne bakgrunn forpliktet seg til et
mål om å begrense den globale oppvarmingen til to
grader sammenliknet med førindustriell tid. Utslipp
av CO2 fra fossil energi er hovedårsaken til de men-
neskeskapte klimaendringene, og CO2-konsentrasjo-
nen i atmosfæren vokser raskt. Dersom togradersmå-
let ikke skal overstiges, er den gjenværende mengden
karbon som kan slippes ut svært begrenset. Ifølge
FNs klimapanel, Det internasjonale energibyrået
(IEA) og Carbon Tracker har verden allerede funnet
så mye fossil energi at minst to tredeler av de kjente
reservene av kull, olje og gass må bli liggende i bak-
ken. 

Dette innebærer at nasjoner som produserer kull,
olje og gass må avvikle denne virksomheten lenge
før ressursene er uttømt. En slik avvikling bør plan-
legges, vedtas og gjennomføres på en trinnvis og sys-
tematisk måte. Likevel fører Norge fortsatt en petro-

leumspolitikk som legger opp til å lete uten begrens-
ninger etter stadig mer olje og gass på norsk sokkel.
Dette er i direkte strid med ambisjonene om en global
klimaløsning, og med intensjonene i norsk olje- og
gasspolitikk om å legge langsiktighet og et bredt
samfunnsmessig perspektiv til grunn.

Nå pågår arbeidet med den 23. konsesjonsrunden
på norsk sokkel. Regjeringens høringsbrev legger
blant annet opp til å lyse ut leteblokker i hittil urørte
områder i Barentshavet. Samtidig revurderer en rek-
ke finansielle aktører både i Norge og internasjonalt
nå sin eksponering mot olje og gass. Det siste eksem-
pelet er Skagenfondene som i slutten av februar 2014
sammenliknet videre investeringer i olje og gass med
å fortsette å investere i produksjon av hestevogner et-
ter at bilen var kommet. 

På grunn av de lange tidshorisontene i olje- og
gassindustrien, vil områder som nå åpnes for leting
og hvor det blir gjort drivverdige funn, først komme
i produksjon på 2030-tallet. Forslagsstilleren mener
antakelsen om at eventuelle nye funn i 23. konse-
sjonsrunde faktisk vil kunne utvinnes er uansvarlig
overfor olje- og gassindustrien, skattebetalerne og
fremtidige generasjoner.

Forslagsstilleren mener klimaendringene er den
største utfordring menneskeheten står overfor. Norge
er nå i en eksepsjonelt god posisjon til å starte omstil-
lingen til det bærekraftige velferdssamfunnet Norge
uansett må inn i, og hvor man vil ha stor fordel av å
være tidlig ute. Som ledd i dette mener forslagsstille-
ren Norge derfor bør sette i gang en styrt avvikling av
olje- og gassvirksomheten over en tjueårsperiode.
Det første steget bør være å stanse tildelingen av nye
leteblokker i 23. konsesjonsrunde. 

En ny epoke i norsk olje- og gassvirksomhet
Siden starten i 1971 har det blitt produsert totalt

ca. 6 milliarder Sm3 oljeekvivalenter fra til sammen
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88 felt på norsk sokkel. Ifølge Oljedirektoratet har ol-
je- og gassvirksomheten gjennom disse årene bidratt
med over 9 000 mrd. kroner til Norges brutto nasjo-
nalprodukt, og den utgjorde i 2012 rundt 23 prosent
av verdiskapningen her til lands. Norge har bygget
opp et pensjonsfond som ved årsskiftet besto av mer
enn 5 000 mrd. kroner. Forvaltningen av de norske
petroleumsressursene har tjent Norge svært godt. 

Samtidig er det åpenbart at målet i St.meld. nr. 25
(1973–1974) om «et moderat tempo i utvinning av
petroleumsressursene» for lengst er forlatt. Det gjel-
der spesielt de senere år, hvor investeringsanslagene
i petroleumsvirksomheten per år har økt fra ca. 58
mrd. kroner i 2005 til hele 224 mrd. kroner i 2014. Til
tross for stadig mer omfattende dokumentasjon på
menneskeskapte klimaendringer, har Norges svar
vært å akselerere investeringene i olje- og gassvirk-
somhet.

Mesteparten av kjente fossilreserver må bli 
liggende

Redusert produksjon og bruk av kull, olje og gass
er avgjørende for å redusere globale klimagassut-
slipp. Klimaforskere har beregnet hvor mye CO2 vi
kan slippe ut i atmosfæren uten at temperaturøknin-
gen overstiger to grader. 

Per i dag er de kjente reservene av kull, olje og
gass ifølge Carbon Tracker beregnet til 2 860 Gt
CO2. En rekke internasjonalt anerkjente analyser har
konkludert med at to tredeler av disse reservene må
bli liggende i bakken dersom togradersmålet skal
nås: 

– Den siste rapporten fra FNs klimapanel sier at
verdens fremtidige utslipp må begrenses til 990
Gt CO2, med 66 prosents sannsynlighet for å nå
togradersmålet.

– Det internasjonale energibyrået (IEA) sier frem-
tidige utslipp må begrenses til om lag 1 000 Gt
CO2. Det gir bare 50 prosent sannsynlighet for å
nå togradersmålet.

– Carbon Tracker konkluderer med at fremtidige
utslipp må begrenses til 900 Gt CO2, med 80 pro-
sent sannsynlighet for å nå togradersmålet.

Nøyaktig hvor mye som gjenstår av karbonbud-
sjettet avhenger blant annet av anslag for fremtidige
utslipp av andre klimagasser enn CO2, innslag av kar-
bonfangst og lagring, og risiko for raske tilbakekob-
lingseffekter. Det kan også innvendes at selv FNs
klimapanels karbonbudsjett på 990 Gt CO2 er for
høyt, både fordi et slikt utslippsnivå fremdeles inne-
bærer stor risiko for å ikke nå togradersmålet, og for-
di selv en oppvarming på bare to grader kan gi farlige
konsekvenser og ytterligere temperaturøkning på
sikt.

Ifølge FNs klimapanel var de globale klimautslip-
pene i 2011 om lag 38 Gt CO2, og utslippene vokser
fortsatt. Med dagens utslippstakt er det altså mindre
enn tretti år igjen til taket er nådd. 

Betydelige mengder olje og gass må også forbli i 
bakken

For Norge er karbonbudsjettet for olje og gass av
største betydning. Nøyaktig hvor mye olje og gass
som må bli liggende, avhenger av hvor stor andel av
budsjettet som skal utgjøres av kull. Men selv IEAs
moderate anslag for fremtidig karbonbudsjett inne-
bærer at om lag 40 prosent av globalt kjente olje- og
gassreserver ikke kan utvinnes. 

I en analyse basert på IEAs anslag og utført på
oppdrag for Miljøverndepartementet, konkluderer
Rystad Energy med at 35 prosent av kjente globale
oljereserver og 38 prosent av kjente globale gassre-
server må bli liggende i bakken dersom togradersmå-
let skal nås med mer enn 50 prosent sannsynlighet.

Hva som vil være Norges rettmessige andel av det
gjenværende globale budsjettet for olje- og gasspro-
duksjon er et sammensatt spørsmål. Forslagsstilleren
mener det er tunge etiske argumenter for at Norge
som et land som har tjent mye penger på fossil energi
i mange tiår, bør få en mindre andel enn fattigere land
som ikke har kommet i gang med kommersiell drift
av sine olje- og gassressurser. Det vil i alle tilfeller
være krevende å argumentere for at Norges andel av
karbonbudsjettet bør være større enn andre lands an-
deler.

Det innebærer at selv i et svært optimistisk scena-
rio hvor den globale kullproduksjonen faller drama-
tisk, vil betydelige deler av allerede kjente olje- og
gassreserver på norsk sokkel måtte bli liggende i bak-
ken. 

Svært usikkert om fremtidige funn vil kunne 
utvinnes

I rapporten til Miljøverndepartementet går Rystad
Energy nærmere inn på hvilke reserver som bør ut-
vinnes og hvilke som bør bli liggende, basert på kom-
mersielle kriterier. Analysen konkluderer med at en
oljepris på 72 dollar per fat vil føre til at en tilstrek-
kelig andel kjente oljereserver ikke vil bli produsert.
Med andre ord vil reserver med en høyere pris enn
dette, som for eksempel produksjon i arktiske strøk,
fra dyptliggende reservoarer, på dypt vann, og fra ol-
jesand, måtte bli værende i bakken. 

Når det gjelder gass, er en betydelig andel av de
kjente reservene allerede i dag ikke lønnsomme å
produsere, som for eksempel det enorme Shtokman-
feltet i Russland. Derfor antar Rystad Energy at nes-
ten all kommersiell, salgbar gass (97 prosent) i da-
gens kjente reserver vil kunne produseres innenfor
togradersmålet. Dette regnestykket bygger på en for-
utsetning om en kraftig vekst i den globale gasspro-
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duksjonen fram til 2045, etterfulgt av et dramatisk
produksjonsfall ned til en tredel i perioden 2045 til
2055. Den antatte sterke produksjonsveksten fram til
2045 rimer imidlertid dårlig med forventninger om
overgang til fornybar energi, særlig i Europa. Det brå
og kortvarige produksjonsfallet etterpå fremstår
urealistisk, og vil, hvis det inntreffer, bety en kollaps
i gassindustrien. 

Selv om man legger til grunn de diskutable forut-
setningene, er det imidlertid klart at eventuelle funn
som gjøres etter 2014 i liten grad vil kunne utvinnes
innenfor togradersmålet. Funn i nye områder, eksem-
pelvis i Barentshavet sørøst, vil ikke kunne settes i
produksjon før tidligst nærmere 2030-tallet, og vil
dermed ha svært kort levetid før produksjonen må
trappes kraftig ned. 

Styrt utfasing er ansvarlig politikk
Forslagsstilleren mener at hensynet til langsiktig-

het og forutsigbarhet for petroleumsnæringen tilsier
at man må stanse leting etter mer olje og gass. Det
samme gjelder hensynet til skattebetalerne som beta-
ler mesteparten av letekostnadene gjennom oljein-
dustriens skattefradrag. 

I rapporten til Miljøverndepartementet, som i ut-
strakt grad brukes som argument for dagens petro-
leumspolitikk, hevder Rystad Energy at det innenfor
rammen av togradersmålet er rom for videre leting på
norsk sokkel. Argumentet er at nye funn kan være ri-
meligere å utvinne enn dagens kjente reserver. Der-
som denne logikken skal legges til grunn, forutsetter
den at det fastsettes et tak på hvor mye olje og gass
Norge totalt kan utvinne fra sokkelen. Hvis det gjøres
nye funn som ønskes satt i produksjon, må det der-
med føre til at andre tilsvarende felt blir stengt. I dag
er denne forutsetningen imidlertid ikke til stede.
Tvert om blir det stadig funnet og åpnet nye felt som
øker de samlede norske petroleumsreservene og til-
hørende CO2-utslipp. 

I stedet for å vente på at olje- og gassprisene skal
komme til et nivå som gjør at markedet tar hånd om
problemet, mener forslagsstilleren derfor at Stortin-
get bør sende et tydelig signal for å unngå at selska-
pene gjør store investeringer i leting etter ressurser
som ikke kan utvinnes. 

Petroleumsindustrien har gitt Norge arbeidsplas-
ser, spisskompetanse, teknologi og økt materiell vel-
stand. Få land har fått like stor glede av å være en

storprodusent av fossil energi, ikke minst fordi
norske myndigheter har lykkes i å forvalte inntektene
på en fornuftig måte gjennom etableringen av Statens
pensjonsfond utland (SPU). Denne politikken gir
Norge også muligheten til å gjennomføre en politisk
styrt avvikling av petroleumsindustrien, uten at man
må ofre noe som er viktig i det norske samfunnet. 

Med en styrt avvikling over en tjueårsperiode sik-
rer man forutsigbare rammevilkår for petroleumsnæ-
ringen og øvrig norsk næringsliv. Arbeidskraften og
kompetansen som i dag er bundet til fossilindustrien,
vil gradvis overføres til nye næringer. Samtidig får
samfunnet god tid til å tilpasse seg bortfallet av skat-
teinntekter.

Stans i tildelinger av nye leteblokker
I februar 2014 sendte regjeringen Solberg et for-

slag ut på høring om å utlyse ytterligere 61 blokker i
23. konsesjonsrunde, fordelt på 7 blokker i Norske-
havet, 34 blokker i Barentshavet sørøst og 20 blokker
i resten av Barentshavet sør. 

Forslagsstilleren mener dette strider mot selve
formålet med norsk klimapolitikk, nemlig å begrense
oppvarmingen til maksimalt to grader. Det er derfor
nødvendig med en ny retning for norsk olje- og gass-
politikk. Som et første steg bør det ikke tildeles noen
nye leteblokker i 23. konsesjonsrunde. Vedtaket bør
følges opp av en forpliktende plan for utfasing av
norsk oljevirksomhet, samtidig som det satses mas-
sivt på utvikling av nye grønne arbeidsplasser som
tar i bruk fornybare norske ressurser og kompetansen
Norge har opparbeidet seg som petroleumsnasjon.
Forslagsstilleren understreker at alternativet til en
gradvis utfasing vil være at avviklingen av næringen
må skje enda raskere når en tilstrekkelig ambisiøs og
rettferdig klimaavtale blir vedtatt. 

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :  

Stortinget ber regjeringen stanse tildelingen av
nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sok-
kel.

20. mars 2014

3853



Innst. 206 S
(2013–2014)

Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen

Dokument 8:39 S (2013–2014) 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om repre-
sentantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus
Hansson om å stanse tildelingen av nye blokker i
den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel

Til Stortinget 

Sammendrag
Forslagsstilleren viser i representantforslaget til

at FNs klimapanel høsten 2013 konkluderte med at
det er svært sannsynlig at menneskelig aktivitet er en
sentral årsak til den observerte globale oppvarmin-
gen. Det vises til at Norge har forpliktet seg til et mål
om å begrense den globale oppvarmingen til to gra-
der sammenlignet med førindustriell tid.

Forslagsstilleren viser videre til at Norge fortsatt
fører en petroleumspolitikk som legger opp til å lete
uten begrensninger etter stadig mer olje og gass på
norsk sokkel. Dette er i strid med ambisjonene om en
global klimaløsning, og med intensjonene i norsk
olje- og gasspolitikk, om å legge langsiktighet og et
bredt samfunnsmessig perspektiv til grunn.

Arbeidet med den 23. konsesjonsrunden pågår nå
på norsk sokkel, og regjeringens høringsbrev legger
blant annet opp til å lyse ut leteblokker i hittil urørte
områder i Barentshavet. På grunn av de lange tidsho-
risontene i olje- og gassindustrien vil områder som nå
åpnes for leting, og hvor det blir gjort drivverdige
funn, først komme i produksjon på 2030-tallet. For-
slagsstilleren mener at antakelsen om at eventuelle
nye funn i 23. konsesjonsrunde vil kunne utvinnes, er
uansvarlig overfor olje- og gassindustrien, skattebe-
talerne og fremtidige generasjoner. 

Det vises til at klimaendringene er den største
utfordring menneskeheten står overfor. Som ledd i

dette mener forslagsstilleren at Norge bør sette i gang
en styrt avvikling av olje- og gassvirksomheten over
en tjueårsperiode. Det første steget bør være å stanse
tildelingen av nye leteblokker i 23. konsesjonsrunde. 

Følgende forslag fremmes i dokumentet: 

«Stortinget ber regjeringen stanse tildelingen av
nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk
sokkel.» 

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  Å s m u n d  A u k r u s t ,  E v a  K r i s -
t i n  H a n s e n ,  P e r  R u n e  H e n r i k s e n ,  A n n a
L j u n g g r e n  o g  T e r j e  A a s l a n d ,  f r a  H ø y r e ,
N i k o l a i  A s t r u p ,  T i n a  B r u ,  O d d  H e n r i k -
s e n  o g  E i r i k  M i l d e ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  J a n - H e n r i k  F r e d r i k s e n  o g  O s k a r  J .
G r i m s t a d ,  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  R i g -
m o r  A n d e r s e n  E i d e ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,
M a r i t  A r n s t a d ,  f r a  V e n s t r e ,  l e d e r e n  O l a
E l v e s t u e n ,  f r a  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e -
p a r t i ,  H e i k k i  E i d s v o l l  H o l m å s ,  o g  f r a
M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,  R a s m u s  H a n s -
s o n , viser til at petroleumsvirksomheten er Norges
største næring, målt i verdiskaping, statlige inntekter
og eksportverdi. Olje- og gassproduksjon på norsk
sokkel gjennom mer enn 40 år har bidratt med over
10 000 mrd. kroner til Norges BNP. I 2013 stod
næringen for 22 prosent av BNP og 29 prosent av sta-
tens inntekter. 250 000 mennesker jobber direkte
eller indirekte i næringen. De store økonomiske ver-
diene fra petroleumsvirksomheten i Norge har bidratt
sterkt til å bygge vårt velferdssamfunn. Statens pen-
sjonsfond utland har passert 5 000 mrd. kroner.  
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K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , peker på at hovedmålet i den norske
petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom
produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv.
Samtidig skal forvaltningen skje innenfor strenge
rammer når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det
er god og trygg forvaltning av våre petroleumsressur-
ser over tid som har gjort Norge til en ledende olje-
og gassprodusent.  

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r p a r -
t i e t , viser til at hovedutfordringen fremover for å
oppnå målet om langsiktig lønnsom produksjon der-
for er å lykkes med økt utvinning fra felt, utbygging
av funn og påvisning av uoppdagede ressurser. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  merker seg at aktiviteten på
norsk sokkel er i en annen fase i dag enn den var for
10 år siden. I løpet av det siste tiåret har leteaktivite-
ten økt, de åpne områdene har blitt mer modne og
produserende felt har blitt eldre. Store deler av sok-
kelen er veletablert som petroleumsprovins, mens
andre områder i liten grad er undersøkt. D e t t e
f l e r t a l l e t  påpeker at det er behov for nye leteom-
råder for å opprettholde produksjonen og verdiska-
pingen på norsk sokkel etter 2020. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at det i Meld. St. 28
(2010–2011) En næring for fremtiden (petroleums-
meldingen) ble argumentert for å igangsette en
åpningsprosess for den sørlige delen av området vest
for avgrensningslinjen i Barentshavet, som en del av
tiltakene for å gjøre nye områder tilgjengelig for
leting for å opprettholde produksjon fra sokkelen i
fremtiden. D e t t e  f l e r t a l l e t  påpeker at det er
disse rammene, satt av Stortinget ved behandlingen
av meldingen, som ligger til grunn for forslaget til
utlysning av 23. konsesjonsrunde, og som dette
representantforslaget omhandler.  

E t  t r e d j e  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t , viser til at det tar lang tid
fra funn blir gjort til produksjon kan starte i nye
områder. Etter at et område er åpnet for petroleums-
virksomhet, viser historien fra norsk sokkel at det kan
ta mellom 10 til 15 år fra konsesjonstildeling til pro-
duksjon. For å opprettholde målet om langsiktighet i
petroleumsforvaltningen er det derfor nødvendig å
holde et kontinuerlig stabilt og forutsigbart nivå på
tildelinger av nye blokker for leting. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  peker på at et eventuelt stort, tidlig funn i
Barentshavet sørøst tidligst vil kunne føre til utbyg-
ging midt på 2020-tallet.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r p a r -
t i e t , merker seg at representantforslaget om å avlyse
23. konsesjonsrunde argumenterer for dette av hen-
syn til miljø og klima. 

F l e r t a l l e t  vil vise til at det er et overordnet mål
for norsk petroleumspolitikk at den skal forenes med
Norges rolle som ledende i miljø- og klimapolitikk.
Det stilles derfor strenge krav til miljøhensyn ved
åpning, leting og produksjon av felt på norsk sokkel.
I internasjonal sammenheng er Norge blant verdens
mest effektive og forsvarlige produsenter av olje og
gass. I løpet av de 45 årene Norge har vært produsent
av olje og gass har det kontinuerlig vært et fokus på
å begrense utslipp og miljøskade fra virksomheten.
Sammenlignet med det internasjonale gjennomsnittet
for utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet, ligger
Norge svært lavt både når det gjelder klimagassene
CO2, NOx og nmVOC. Norsk sokkel er underlagt
både kvoteplikt og CO2-avgift for sine utslipp, noe
som har ført til at utslipp fra norsk petroleumsvirk-
somhet er lave sammenlignet med det som er tilfellet
fra andre produserende land. Fakling som ikke går på
bekostning av sikkerhetshensyn er også forbudt etter
petroleumsloven.

F l e r t a l l e t  viser til svarbrev fra olje- og energi-
ministeren, av 7. april 2014, som er vedlagt, og som
viser til Det internasjonale energibyråets (IEAs) ana-
lyser som viser at verdens energibehov er økende.
Olje- og energiministeren påpeker i brevet at  

«… for å dekke dette økende behovet for energi
slår de samme analysene fast at olje og gass vil spille
en sentral rolle i overskuelig framtid… jeg mener
Norge både har egeninteresse og et globalt ansvar for
å bidra til at denne etterspørselen fylles av petroleum
som produseres på en effektiv og forsvarlig måte.» 

Videre viser olje- og energiministeren til rappor-
ten fra Rystad Energy, som forslagsstiller Rasmus
Hansson viser til i dette representantforslaget, og
konkluderer med at  

«… dersom kullandelen kuttes fra dagens 45 pro-
sent til 27 prosent vil nesten all påvist olje og gass
kunne produseres frem mot 2050 innenfor 2-gra-
dersmålet. Det å erstatte kull med gass er et effektivt
tiltak for kullforbrennende land som vil redusere
utslipp av CO2. Bruk av ny teknologi – som fangst og
lagring av CO2, vil tilsvarende endre bildet funda-
mentalt.» 

F l e r t a l l e t  merker seg at IEA har dokumentert
at det også innenfor 2-gradersmålet vil være behov
for å bygge ut ny kapasitet tilsvarende 40 millioner
fat olje i daglig produksjon fram mot 2035. Behovet
for ny kapasitet på gass er enda større.  
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E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , påpeker at de globale klimautslippene
må reduseres med 40–70 prosent innen 2050 for å nå
2-gradersmålet. Dette må skje samtidig som verdens
totale energiforbruk vil øke som følge av at flere land
vil oppleve økonomisk vekst, og flere mennesker løf-
tes ut av fattigdom. Dersom denne veksten i energi-
behov tenkes å dekkes av økt forbruk av kull, vil det
være umulig å nå 2-gradersmålet.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r p a r -
t i e t , vil påpeke at det derfor vil være nødvendig med
økt bruk av fornybar energi, men også en større over-
gang fra kull til naturgass. For å lykkes med dette vil
det være nødvendig med en global pris på CO2-
utslipp, samt at EU lykkes med sine ambisjoner om
en enda mer ambisiøs klima- og miljøpolitikk hvor et
fungerende kvotemarked er en viktig bærebjelke. 

F l e r t a l l e t  viser til at norsk olje og gass, produ-
sert under strenge miljøkrav, også i fremtiden kan og
bør spille en rolle i å dekke verdens energibehov.  

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , påpeker at hensynet til miljø er tungt-
veiende i all norsk petroleumsvirksomhet. Store deler
av områdene i 23. konsesjonsrunde ligner på allerede
åpnede områder lenger vest i Barentshavet, hvor
petroleumsaktivitet har pågått i nærmere 35 år. Sam-
tidig vil deler av området som nå er på høring føre til
noen andre utfordringer, eksempelvis hva angår for-
hold som mørketid, kulde, store avstander til land og
polare lavtrykk.  

E t  t r e d j e  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t   o g  S e n t e r p a r t i e t , viser til at regjeringen,
som en del av åpningsbeslutningen, har vedtatt å
igangsette et arbeid for å identifisere og utrede disse
usikkerhets- og risikofaktorene. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til brev fra olje- og
energiministeren av 7. april 2014, som er vedlagt,
hvor det vises til at

«… 23. konsesjonsrunde legger til rette for store
muligheter og verdier for Norge generelt og Nord-
Norge spesielt. Den norske stat er ressurseier og tar
største delen av verdiskapingen fra norsk sokkel.
Konsesjonsrundene er også viktig for oljeselskapene
og den tilhørende leverandørindustrien.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  viser til at vekst og verdi-

skaping er kjernen i regjeringens nordområdepoli-
tikk, og tildeling av nye blokker i 23. konsesjons-
runde er i så måte et viktig bidrag til dette.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r p a r -
t i e t , stiller seg bak Stortingets overordnede mål for
norsk petroleumspolitikk om langsiktighet og forut-
sigbarhet for fortsatt verdiskaping fra norsk sokkel.
Samtidig understreker f l e r t a l l e t  betydningen av et
kontinuerlig fokus på miljø og sikkerhet for å sørge
for god og bærekraftig ressursforvaltning. Å avlyse
tildelingen av nye blokker i 23. konsesjonsrunde
anses derfor ikke å være i tråd med Stortingets mål
for norsk petroleumspolitikk.

F l e r t a l l e t  viser til at olje- og gassvirksomhe-
ten på norsk sokkel er en bærebjelke i norsk økono-
mi. Virksomheten har gitt ringvirkninger i form av
arbeidsplasser over hele landet. Den har bidratt til
næringsutvikling, teknologiutvikling og samfunnsut-
vikling som har kommet hele landet til gode. 

F l e r t a l l e t  mener teknologien som finnes i
petroleumsnæringen vil bli viktig i en nødvendig
vridning fra fossil til fornybar energi i årene som
kommer. F l e r t a l l e t  ønsker en målrettet satsing på
utvinning av olje fra eksisterende felt på norsk sokkel
for å sikre god og ansvarlig forvaltning av ressurser
som allerede er funnet. F l e r t a l l e t  ønsker også en
videre satsing på leting og utvinning av nye felt, spe-
sielt i nord, med unntak av spesielt sårbare og verdi-
fulle områder hvor risikoen ved oljeutvinning er for
stor. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  F o l -
k e p a r t i  viser i den forbindelse til Innst. 495 S
(2012–2013), hvor d e t t e  m e d l e m  fremmet føl-
gende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen legge følgende ram-
mer til grunn for åpning av Barentshavet sørøst for
petroleumsvirksomhet:

For Barentshavet sørøst legges det til grunn de
samme rammene for petroleumsvirksomhet som for
de allerede åpnede områdene i Barentshavet sør. I
områdene ved iskanten og polarfronten skal det ikke
igangsettes petroleumsvirksomhet, definert som
maksimal isutbredelse basert på årene 2001–2011.» 

og 

«Stortinget ber regjeringen legge følgende til
grunn som skal gjelde for Barentshavet sørøst i
23. konsesjonsrunde:

Når selskapene bes om å nominere areal inklude-
res ikke:
– arealet ved iskanten og polarfronten i de nordlig-

ste delene av området fra og med 50 km fra mak-
simal isutbredelse (basert på årene 2001–2011)
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– arealet i et belte på 50 km fra grunnlinjen.»  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  V e n s t r e  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  mener det er behov for en miljøfaglig defi-
nisjon av «iskanten». D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
at åpningen i 23. konsesjonsrunde av blokkene i
Barentshavet sørøst bygger på en definisjon av
«iskanten» som er stikk i strid med definisjonen i for-
valtningsplanen. Mens forvaltningsplanen definerte
iskanten som maksimal utbredelse av havis de siste ti
årene, ble den definert av flertallet i Innst. 495 S
(2012–2013) til «den til enhver tid observerte
iskant». D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at miljøkon-
sekvensene og miljørisikoen for aktivitet i dette
området, ifølge de miljøfaglige etatene, forventes å
være svært stor. Miljøkonsekvensanalyser ved akutt-
utslipp viser at influensområdene for de nordligste
utslippspunktene kan treffe iskanten i enkelte seson-
ger. Eventuell aktivitet i de nordligste delene av
området vil kunne ligge inne i isen deler av året (vin-
ter–vår).

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  V e n s t r e ,
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r -
t i e t  D e  G r ø n n e  viser til at målet om å unngå en
temperaturstigning på mer enn to grader er sentralt i
norsk klimapolitikk. Dersom det skal være sannsyn-
lig å nå dette målet, kan under en firedel av verdens
kjente og utvinnbare reserver av fossil energi bren-
nes. D i s s e  m e d l e m m e r  peker på at selv om alle
klimagassutslipp fra kull, ukonvensjonell olje og
avskoging stoppes straks, vil det fortsatt ikke være
rom for å forbruke alle øvrige olje- og gassreserver. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  V e n s t r e  mener
avlysing av hele konsesjonsrunder er feil virkemid-
del for å møte disse utfordringene. D e t t e  m e d l e m
vil verne særlig sårbare områder mot oljeaktivitet,
slik som områdene nær og i iskanten, øke kostnadene
ved utslipp av CO2 ved produksjon, og redusere den
statlige risikoen ved all oljeaktivitet. 

D e t t e  m e d l e m  mener dagens skatteregime
for norsk sokkel gir selskapene for lav risiko i sine
investeringer sett opp mot fallende lønnsomhet og
strengere klimarammeverk. Dette inkluderer både
leteboring og petroleumsproduksjon. D e t t e  m e d -
l e m  ønsker derfor å innføre varig vern mot petro-
leumsaktivitet i sårbare områder, øke CO2-avgiften
på norsk sokkel og endre skattereglene slik at den
statlige risikoen ved petroleumsaktivitet reduseres.
Resultatet vil være at det er selskapene som vil bære
risikoen ved investeringer i ressurser som av klima-
hensyn ikke kan utvinnes, ikke staten eller fellesska-
pet. D e t t e  m e d l e m  mener slike virkemidler vil
være en langt mer presis og hensiktsmessig måte å

ivareta miljø- og klimahensyn i norsk oljepolitikk på,
enn forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljø-
partiet De Grønne. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  påpeker at utvinningstempoet på norsk
sokkel bestemmes i stor grad av hvor stor arealtil-
gang myndighetene gir oljeindustrien. Advarslene i
FNs nye klimarapporter forsterker argumentet om et
moderat utvinningstempo. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at karbonbudsjettene til FNs klimapanel
innebærer at betydelige mengder av verdens olje og
gass må bli liggende i bakken for å begrense de far-
lige klimaendringene. Som en stor olje- og gasspro-
dusent er det naturlig at Norge vurderer hvor stor del
av vår olje og gass som bør bli liggende og hvilke
andre tiltak som bør iverksettes.

D i s s e  m e d l e m m e r  er enig i at norsk petro-
leumsvirksomhet på flere områder har vært verdens-
ledende når det gjelder å redusere utslipp fra produk-
sjonen. Norske utslipp ligger i dag betydelig lavere
enn verdensgjennomsnittet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil imidlertid påpeke at
en rekke utviklingstrekk kan bidra til at denne posi-
sjonen vil svekkes i årene som kommer, og at argu-
mentet om «ren» norsk olje og gass vil svekkes til-
svarende. Allerede i dag er utslipp pr. produsert enhet
i Norge høyere enn for eksempel i Midtøsten. De
siste 15 årene har utslippsintensiteten fra den norske
produksjonen økt, blant annet som følge av aldrende
felt, økt gassproduksjon i forhold til oljeproduksjon
og som resultat av at virksomheten har blitt flyttet
lenger mot nord. 

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at denne utvik-
lingen vil skyte fart hvis utlysningen av letetillatelser
gjennom 23. konsesjonsrunde fører til at mange felt i
Barentshavet kommer i drift. Utviklingen i retning av
lengre avstander for gasstransport gjennom økt pro-
duksjon i nordlige områder er en sentral årsak til at
utslipp pr. produsert enhet øker i takt med at en større
andel av produksjonen er gassproduksjon. De lange
avstandene bidrar samtidig til at kostnadene ved
utbygging øker kraftig, noe som kan få store konse-
kvenser, som for eksempel på det gigantiske russiske
Sjtokman-feltet, som antakelig ikke vil bli bygget ut
fordi avstandene til markedet gjør at en utbygging
ikke vil være lønnsom. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at flertallet
mener en global pris på CO2-utslipp og et fungerende
kvotemarked er «nødvendig for å sikre økt forbruk av
fornybar energi og en større overgang fra kull til
gass». D i s s e  m e d l e m m e r  er enig i at en global
pris på CO2 og et fungerende kvotemarked kan være
avgjørende virkemidler for en klimaløsning, men vil
påpeke at det er usannsynlig at dette rammeverket
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kommer på plass i tide. Det er derfor meningsløst å
peke på disse tiltakene som argument mot tiltak som
tar de nødvendige grepene på kort sikt. D i s s e
m e d l e m m e r  vil også påpeke at en tilstrekkelig høy
global CO2-pris, kombinert med en tilstrekkelig rett-
ferdig global klimaavtale, vil få omtrent samme
effekt på aktiviteten på norsk sokkel som forslaget
om å stanse 23. konsesjonsrunde.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til merknadene fra
komiteens medlemmer fra Venstre og Kristelig Fol-
keparti, der det fremgår at disse partiene, i likhet med
Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Senter-
partiet, ikke vil bruke konsesjonsrundene som et
aktivt klimapolitisk verktøy. D i s s e  m e d l e m m e r
påpeker at konsesjonsrundene i dag brukes som et
aktivt politisk redskap for en petroleumspolitikk som
fører til ekstremt høyt utvinningstempo og medføl-
gende store klimagassutslipp fra norsk sokkel. 

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker også at konse-
sjonsrundene er det mest grunnleggende styringsred-
skapet myndighetene har til rådighet for å påvirke
utvinningstempoet og aktiviteten på norsk sokkel.
Bruk av prissignaler som styringsverktøy kan også
være et viktig virkemiddel, men redusert statlig
risiko er ikke tilstrekkelig hvis dette virkemiddelet
ikke er en del av en samlet plan for reduksjon av
utslipp fra produksjon og salg av norsk olje og gass.
En slik plan foreligger ikke. Det gjør derimot forsla-
get til utlysning av 23. konsesjonsrunde, som Stortin-
get med dette kan stanse.  

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  mener situasjonen for verdens klima
og risikoen for betydelige økonomiske tap som følge
av feilinvesteringer, tilsier at Norge bør sette i gang
en styrt avvikling av olje- og gassvirksomheten over
en tjueårsperiode. Det første steget bør være å stanse
tildelingen av nye leteblokker i 23. konsesjonsrunde. 

D e t t e  m e d l e m  merker seg at det er rammene
som ble satt av Stortinget ved behandlingen av Meld.
St. 28 (2010–2011) En næring for fremtiden som lig-
ger til grunn for utlysningen av 23. konsesjonsrunde.
D e t t e  m e d l e m  konstaterer at stortingsflertallets
mål for norsk petroleumspolitikk, slik den er beskre-
vet i stortingsmeldingen, er i strid med en klimapoli-
tikk der Norge bidrar til å unngå en global oppvar-
ming på mer enn to grader. 

D e t t e  m e d l e m  vil også peke på at en prising
av CO2 med reell effekt også vil kunne bidra til å
redusere Norges posisjon som «ren» produsent av
fossil energi, ettersom den lave utslippsintensiteten
ved norske felt ikke først og fremst er et resultat av
naturlige forutsetninger for lav utslippsintensitet,
men snarere av at Norge har vært tidlig ute med å
gjennomføre effektive utslippsreduserende tiltak

som raskt vil kunne implementeres i flere andre land
hvis de rette incentivene kommer på plass. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til at stadig tyngre dokumentasjon
viser at verden allerede har funnet mer kull, olje og
gass enn klimaet tåler. Det nyeste eksempelet på dette
er FNs siste klimarapport, som slår fast at mellom 86
og 73 prosent av verdens kjente reserver av fossil
energi må bli liggende i bakken dersom en skal ha
mulighet til å nå togradersmålet. Denne dokumenta-
sjonen viser at også allerede påviste reserver av kon-
vensjonell olje og gass må bli liggende i bakken.
Dette må også gjelde for Norge. Å gi nye letetillatel-
ser er derfor uansvarlig overfor olje- og gassindus-
trien, skattebetalerne og fremtidige generasjoner. 

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at flertallet på
Stortinget nok en gang forsøker å omtale produksjo-
nen av norsk olje og gass som frikoblet fra norsk
klimapolitikk. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til rapportene fra
FNs klimapanel som i tiden etter at representantfor-
slaget ble lagt frem, har oppdatert og styrket kunn-
skapsgrunnlaget om det globale karbonbudsjettet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  minner også om at det for
tiden finner sted en rivende utvikling på verdens
energimarkeder, og at veksten og prisfallet på eksem-
pelvis solenergi har vært raskere enn de fleste aktører
har antatt, inkludert Det internasjonale energibyrået
(IEA), slik at mange framskrivninger allerede har
vist seg å være utdaterte.

D i s s e  m e d l e m m e r  er uenig med flertallet i
komiteen som mener norsk olje og gass er en del av
løsningen på klimautfordringene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at FNs klimapa-
nel i sin siste rapport åpner for at overgang fra kull til
gass kan bidra til reduserte klimautslipp på kort sikt,
men samtidig understreker at den samlede bruken av
gass i 2050 må være lavere enn i dag. Klimapanelet
konkluderte utvetydig med at:  

«økt energieffektivitet på fossile kraftverk og/
eller skiftet fra kull til gass i seg selv ikke vil være til-
strekkelig for å oppnå [en stabilisering av CO2-utslip-
pene i atmosfæren].»  

Klimapanelets scenarier bygger også på en forut-
setning om at utslippene blir negative mot slutten av
århundret, noe som både innebærer at man lykkes
med å utvikle teknologi for å hente CO2 ut av atmo-
sfæren, og at alle vesentlige karbonutslipp opphører
etter 2050 – forutsetninger som er beheftet med bety-
delig risiko og usikkerhet. 

På grunn av problemer knyttet til metanutslipp
viser den siste rapporten fra FNs klimapanel at det
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heller ikke er grunnlag for å hevde at gass er flere
ganger renere enn kull. Klimapanelet skriver at:  

«moderne til avanserte kullkraftverk har utslipp
på mellom 710 og 950 gCO2eq/kWh, mens gasskraft-
verk har utslipp på mellom 410–650 gCO2eq/kWh
med høy usikkerhet og store variasjoner knyttet til
metanutslipp fra gassproduksjon.» 

Dette illustrerer at de høyeste utslippsestimatene
fra nye gasskraftverk i realiteten kan være nesten like
høye som fra den «reneste» kullproduksjonen.  

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at i 2013 slo IEA
fast at omkring 40 pst. av globalt kjente reserver av
olje og gass måtte bli liggende i bakken hvis togra-
dersmålet skal nås. En analyse utført av Rystad
Energy på oppdrag for Miljøverndepartementet kom
til omtrent samme konklusjon. I sine merknader viser
flertallet til at Rystad Energy også har vist at en kraf-
tig reduksjon i andelen kull vil gjøre det mulig å pro-
dusere mesteparten av de allerede påviste reservene
av olje og gass innenfor togradersmålet. Disse tallene
viser samtidig at selv et svært optimistisk scenario vil
bety at deler av de allerede kjente reservene av olje
og gass vil bli liggende i bakken. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil også minne om at
Rystad Energys konklusjon om at det er rom for en
kraftig vekst i den globale gassproduksjonen fram til
2045, forutsetter et dramatisk produksjonsfall ned til
en tredjedel i perioden 2045 til 2055. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener at det brå og kortvarige produk-
sjonsfallet etterpå fremstår urealistisk. Hvis dette
inntreffer, vil det innebære at utfasingen av gasspro-
duksjonen i denne perioden vil skje i et høyere tempo
enn hva som vil være tilfellet hvis Norge hadde ved-
tatt å fase ut sin petroleumsindustri på 20 år. Den
antatt sterke produksjonsveksten fram til 2045 rimer
også dårlig med forventninger om overgang til forny-
bar energi, særlig i Europa. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil også legge til at det er
tunge etiske argumenter for at Norge som et land som
har tjent mye penger på fossil energi i mange tiår, bør
bruke en mindre andel av verdens gjenværende bud-
sjett for produksjon av olje og gassressurser enn fat-
tigere land som ikke har kommet i gang med kom-
mersiell drift av sine olje- og gassressurser. Euro-
peiske land har allerede brukt opp mesteparten av sitt
karbonbudsjett. Dette vil måtte reflekteres i en til-
strekkelig ambisiøs og rettferdig internasjonal klima-
avtale.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at de lange
tidshorisontene i petroleumsindustrien tilsier at nye
funn i 23. konsesjonsrunde først vil komme i drift på
et tidspunkt der verdens klimagassutslipp må være
betydelig lavere enn i dag og på rask vei nedover.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at de lange tids-
horisontene er en viktig grunn til at nye funn i

23. konsesjonsrunde ikke vil kunne utvinnes hvis en
tilstrekkelig ambisiøs og rettferdig internasjonal
klimapolitikk blir gjennomført.

D i s s e  m e d l e m m e r  konkluderer med at mål-
settingen om «lønnsom produksjon av olje og gass i
et langsiktig perspektiv» og praktiseringen av denne
representerer en stadig økende risiko for betydelige
nasjonale feilinvesteringer i en verden hvor nye ener-
gikilder vokser frem i rekordfart.

D i s s e  m e d l e m m e r  tar opp forslaget fremsatt
i Dokument 8:39 S (2013–2014). 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til Miljødirektoratets hørings-
uttalelse til 23. konsesjonsrunde hvor det frarådes
utlysing av de 28 nordligste blokkene i Barentshavet
sørøst, og hvor det skrives: 

«Miljødirektoratet mener det er nødvendig med
en grundigere faglig prosess for å definere en grense
for iskanten som også dekker mer ekstreme år. Dette
bør gjøres gjennom det tverrsektorielle arbeidet med
faglig grunnlag for forvaltningsplanene.»  

D e t t e  m e d l e m  fremmer derfor følgende for-
slag:  

«Stortinget ber regjeringen om ikke å tildele
blokker i 23. konsesjonsrunde, som Miljødirektoratet
og Polarinstituttet har frarådet utlyst i sin høring. Det
settes i gang en faglig prosess for å definere grenser
for iskanten i forbindelse med en forvaltningsplan.» 

D e t t e  m e d l e m  viser til at norsk petroleums-
virksomhet er en betydelig bidragsyter til klimagass-
utslipp i Norge og dessuten til utslipp i andre deler av
verden når oljen og gassen forbrennes. D e t t e
m e d l e m  viser til at Sosialistisk Venstreparti lenge
har arbeidet for et mer moderat utvinningstempo på
norsk sokkel, både fordi det ville vært fornuftig res-
sursforvaltning og av hensyn til miljøet. Det er viktig
at Norge begynner en gradvis omstilling der man tar
i bruk fagkompetansen fra petroleumsvirksomheten
til å skape ny grønn næringsvirksomhet. 

Stilt overfor alvoret og hastverket som varsles i
klimapanelets nye rapporter, mener d e t t e  m e d -
l e m  at Norge skal avvente med å tildele nytt letea-
real til oljeindustrien fram til Stortinget har vurdert
hvordan Norge skal følge opp FNs siste klimarap-
port.

På bakgrunn av dette fremmer d e t t e  m e d l e m
følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen opprette et tempout-
valg for petroleumsvirksomheten, som i et lengre
perspektiv enn konsesjonsregimet tillater, skal gi
anbefalinger om norsk utvinningstempo ut fra hen-
syn til miljø og klima, økonomi og sysselsetting,
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leverandørindustri, krav til lokalt innhold, HMS og
kostnadsutviklingen på norsk sokkel.» 

Forslag fra mindretall
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen stanse tildelingen av
nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk
sokkel. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen om ikke å tildele blok-
ker i 23. konsesjonsrunde som Miljødirektoratet og
Polarinstituttet har frarådet utlyst i sin høring. Det
settes i gang en faglig prosess for å definere grenser
for iskanten i forbindelse med en forvaltningsplan. 

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen opprette et tempout-

valg for petroleumsvirksomheten, som i et lengre
perspektiv enn konsesjonsregimet tillater, skal gi
anbefalinger om norsk utvinningstempo ut fra hen-
syn til miljø og klima, økonomi og sysselsetting,
leverandørindustri, krav til lokalt innhold, HMS og
kostnadsutviklingen på norsk sokkel. 

Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser

til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre
slikt

v e d t a k :

Dokument 8:39 S (2013–2014) – representant-
forslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om
å stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konse-
sjonsrunden på norsk sokkel – vedlegges protokol-
len.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 22. mai 2014

Ola Elvestuen Tina Bru
leder ordfører
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Brev fra Olje- og energidepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen 
datert 7. april 2014 

Representantforslag 39 S (2013-2014) - Stanse til-
delingen av nye blokker i 23 konsesjonsrunde

Jeg viser til brev 28. mars 2014 fra energi- og
miljøkomiteen vedrørende representantforslag 39 S
(2013-2014) fra stortingsrepresentant Rasmus Hans-
son om å stanse tildelingen av nye blokker i den 23.
konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Petroleumsvirksomheten er Norges viktigste
næring. Gjennom mer enn 40 år har olje- og gasspro-
duksjonen på norsk sokkel bidratt med over 10 000
milliarder til Norges BNP og i 2013 sto næringen for
22 prosent av BNP og 29 prosent av statens inntekter.
250 000 personer er sysselsatt direkte eller indirekte
i næringen, oljefondet har passert 5 000 milliarder.
Virksomheten har siden begynnelsen av 80-tallet
stått for mellom 20 og 30 prosent av investeringene i
Norge. 

Verdiene som denne næringen har skapt har hatt
stor betydning for det norske samfunnets utvikling.
Virksomheten har de siste årene spilt en viktig rolle i
å skjerme Norge fra nedgangskonjunkturene mange
land har opplevd etter finanskrisen. Det norske sam-
funnet har tjent godt på petroleumsvirksomheten og
det er viktig også for fremtiden til det norske samfun-
net at vi legger til rette for at denne næringen fortsatt
skal være en stor bidragsyter. En forutsetning for
dette er en forutsigbar og langsiktig forvaltning av
petroleumsressursene på norsk sokkel.

23. konsesjonsrunde legger til rette for store
muligheter og verdier for Norge generelt og Nord-
Norge spesielt. Den norske stat er ressurseier og tar
største delen av verdiskapingen fra norsk sokkel.
Konsesjonsrundene er også viktig for oljeselskapene
og den tilhørende leverandørindustrien. 23. konse-
sjonsrunde representerer det som er kjernen i nord-
områdepolitikken til denne regjeringen, nemlig ver-
diskaping i nord.

IEAs analyser viser at verdens behov for energi
vil være økende. Dette særlig som en konsekvens av
at stadig flere mennesker løftes ut av fattigdom og
øker sin levestandard. For å dekke dette økende
behovet for energi slår de samme analysene fast at
olje og gass vil spille en sentral rolle i overskuelig
fremtid. Andelen olje og gass i den globale energi-
miksen varierer noe fra hvilket scenario som legges
til grunn for den globale oppvarmingen, men i samt-
lige av scenarioene til IEA har olje og gass en bety-
delig andel. Jeg mener Norge både har egeninteresse
og et globalt ansvar for å bidra til at denne etterspør-

selen fylles av petroleum som produseres på en effek-
tiv og forsvarlig måte. IEA har for øvrig ved en rekke
anledninger gitt uttrykk for at verden trenger all den
gass og olje som kan produseres fra norsk sokkel.

Representanten viser til at Det internasjonale
energibyrået (IEA) har sagt at om lag 40 prosent av
globalt kjente olje- og gassressurser ikke kan utvin-
nes innenfor et framtidig karbonbudsjett. Hansson
viser videre til at en studie utført av Rystad Energy
konkluderer med at 35 prosent av kjente globale olje-
reserver og 38 prosent av kjente globale gassreserver
må bli liggende i bakken dersom togradersmålet skal
nås med mer enn 50 prosent sannsynlighet. Det ligger
en rekke diskuterbare forutsetninger bak de resulta-
tene det vises til.

Både påviste ressurser og karbonavtrykket er
eksempelvis svært forskjellig mellom kull, olje og
gass. Kull står for de klart største reservene og det
største karbonavtrykket. I rapporten fra Rystad
Energy som representanten viser til konkluderes det
med at dersom kullandelen kuttes fra dagens 45 pro-
sent til 27 prosent vil nesten all påvist olje og gass
kunne produseres frem mot 2050 innenfor togra-
dersmålet. Det å erstatte kull med gass er et effektivt
tiltak for kullbrukende land som vil redusere sine
utslipp av CO2. Bruk av ny teknologi – som fangst og
lagring av CO2, vil tilsvarende endre bildet funda-
mentalt. 

Hvilke av petroleumsressursene på norsk sokkel
som vil bli utbygd innenfor rammene av forsvarlig
petroleumsvirksomhet vil være basert på vurderinger
av kostnader og fremtidige priser på olje og gass.
Ressurser som ikke ansees for lønnsomme vil ikke
bli bygget ut og det vil heller ikke letes etter ressurser
man ikke tror at kan utvinnes lønnsomt. Fortsatt for-
utsigbar letepolitikk på norsk sokkel legger til rette
for en langsiktig verdiskaping for Norge.

Globale utfordringer krever globale løsninger. En
utfasing av petroleumsnæringen i Norge vil ikke løse
de globale utfordringene vi står ovenfor med hensyn
til global oppvarming og bekjempelse av sult og fat-
tigdom. Verden trenger mer energi til en voksende
global befolkning der færre lever i fattigdom. Etter-
spørselen og behovet for olje og gass vil bestå i tiår
framover. Jeg mener derfor at forslaget fra represen-
tanten Hansson vil være svært uheldig for Norge og
heller ikke bidra til å løse de utfordringene som
representanten tar opp.
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en mest mulig effektiv måte, og det er viktig at vi får flest
mulige fengselsplasser per krone. Da å lage det til en gåte
er i overkant for mitt vedkommende. Jeg er mer opptatt av
at vi faktisk skal gjøre en skikkelig jobb. Jeg synes det er
spesielt at man etter åtte måneder i opposisjon er så frem-
overlent og aggressiv på det man kaller gjennomføring,
etter åtte år i så tilbakelent posisjon.

Det som fikk meg til å ta ordet, var at jeg tror at repre-
sentanten Tajik har misforstått meg ganske dramatisk når
hun sier at jeg har hevdet at departementet har brukt feil
tall før. Det var overhodet ikke det jeg sa. Jeg sa at jeg
hadde bedt departementet gjøre en gjennomgang av hva
som er gjort i de åtte årene. Da er tallet ikke 750, men
896. Det er lagt ned 400 plasser, en nettovekst på 500. Det
er 250 som ble vedtatt av Bondevik-regjeringen, som er
Halden fengsel, og det er 250 elektronisk kontroll-plasser.
Det er i hvert fall det jeg har fått opplyst i dette universet.

Kari Henriksen (A) [15:02:45]: Ja, da kan jeg jo bare
prøve å samle den siste universtråden. Det må da være rik-
tig at vår regjering bevilget penger til de 250 plassene som
var lukkede fengselsplasser i den perioden.

Først vil jeg takke saksordføreren for det arbeidet han
har gjort for å legge fram denne saken. Selv om vi kan
diskutere ganske kraftig her, har det vært en god prosess i
komiteen også.

Men det som jeg konstaterer etter denne debatten, er at
jeg ikke har hørt ett ord fra posisjonspartiene om konkret
handling. Jeg har hørt mange ord om planer, jeg har hørt
veldig mange bekymringer om økonomi – veldig mange
bekymringer om økonomi. Jeg forsto Werp dit hen at det
muligens ikke var riktig å bruke så mye penger på å bygge
nytt fengsel som det faktisk koster. Det er det inntrykket
jeg sitter igjen med i debatten.

Det er skapt et inntrykk av at det er en motsetning mel-
lom det å være for plan og det å være mot fengsel. Og når
vi er for fengsel, kan vi ikke være for plan. Det blir jo helt
meningsløst. Vi er for en plan. Vi har det til og med i vårt
forslag 2. Hvis dere har lest det, står det der: Vi vil ha «en
helhetlig plan». Vi ser at det er store behov for fengsels-
plasser rundt omkring i hele Norge. Derfor vil vi komme
i gang fort. Fengselsplasser er faktisk ikke lokale; feng-
selsplasser er nasjonale. Så uansett hvor man bygger de
fengselsplassene, vil det gi ringvirkninger rundt omkring i
Norge som vil forbedre forholdene for både de ansatte, de
innsatte og – ikke minst – ofrene, som, når det ikke er plass
i disse fengslene til dem som egentlig skulle ha vært der,
risikerer å møte dem fordi vi har for få plasser.

Det som jeg opplever er forskjellen mellom opposisjo-
nen og posisjonen i denne saken, er tidsfaktoren. Vi i op-
posisjon er utålmodige, vi vil ha ting på plass raskt. Jeg har
ikke hørt noen som har sagt at det ikke er behov for de 300
plassene – jeg har ikke hørt én som har sagt det. Men de
sier at vi skal vente på en plan. Vi sier at vi skal ha en plan,
men vi sier at det er så store behov at vi allikevel kan gå i
gang med én gang.

Til slutt må jeg si at jeg beklager hvis jeg tråkket Kris-
telig Folkeparti på tærne. Det liker jeg slett ikke å gjøre.
Ellers er sikkert Kjell Ingolf Ropstad god til å danse. Jeg

prøvde bare å konstatere at dere hadde snudd i saken, og
at det har vært gitt ganske store løfter fra de partiene som
nå sitter i regjering, lokalt i valgkampen. Da var det verken
snakk om å skjele til økonomi eller plan, da var det faktisk
å bygge fengsel nå som var valgkampsloganet.

Presidenten: Presidenten vil gjøre oppmerksom på at
all tale skal gå via presidenten.

Anders B. Werp (H) [15:06:01]: Jeg skal ikke forlen-
ge debatten unødig, men det ble adressert en oppfatning av
mitt innlegg som at jeg var bekymret for pengebruken til
fengsler. Vel – jeg trodde det gikk tydelig fram at for Høyre
er det viktig å prioritere et nytt fengsel. Det er mulig fore-
gående representant da koblet mitt sitat av Grete Faremo til
meg – og jeg gjentar hva Grete Faremo sa:

«Eventuelle forslag til etablering av nye plasser,
med bevilgningsforslag, vil bli lagt fram for Stortinget
på ordinær måte.»
Hvis det tolkes som at foregående justisminister var redd

for bevilgningene, og at man så koblet det til meg, skal ikke
jeg utdype mer, men jeg konstaterer også at i foregående
innlegg understreket representanten på mange måter det
som er hovedanliggendet i denne saken, nemlig at Arbeider-
partiet med sitt forslag vil bygge først og planlegge etterpå.
Jeg trodde ærlig talt at det var nok erfaring fra store, både
offentlige og private, byggeprosjekter som viser at det er en
dårlig måte å etablere nye bygninger og kapasiteter på.

Presidenten: Representanten Kari Henriksen har hatt
ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset
til 1 minutt.

Kari Henriksen (A) [15:07:30]: Jeg skal ikke hale det
ut. Jeg skal bare si at det var ikke sitatet til Grete Faremo
som jeg hengte meg opp i. Representanten Werp nevnte
summer på en måte som gjorde at jeg oppfattet at det var
skepsis til å bruke så mye penger til fengselsvesenet.

Så hadde Werp en konklusjon på at … Nå har jeg rett
og slett glemt hva jeg skulle si, så da slutter jeg her.

Presidenten: Representanten har et halvt minutt igjen,
hvis det hjelper.

Kari Henriksen (A) [15:08:06]: Jeg tror ikke det.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

S a k n r . 7 [15:08:15]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om represen-
tantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om
å stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konsesjons-
runden på norsk sokkel (Innst. 206 S (2013–2014), jf.
Dokument 8:39 S (2013–2014))

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen
vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 mi-
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nutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av
regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning
til fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av
regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på ta-
lerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil
3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Tina Bru (H) [15:09:21] (ordfører for saken): For
første gang skal vi i Stortinget diskutere et forslag om å ta
det første skrittet mot å legge ned norsk olje- og gassindu-
stri.

I dag tidlig kalte representanten Hansson denne dagen
for historisk på Politisk kvarter. Det har han jo for så vidt
rett i – uten at jeg med det mener at dette nødvendigvis er
en dag vi trenger å markere fremover.

I dag er også Verdens miljødag. Slik sett synes jeg det er
både passende og bra at vi skal diskutere klima og miljø her
i Stortinget i dag, men jeg må samtidig si at jeg synes det
er trist at debatten skal skje på bakgrunn av akkurat dette
forslaget.

Norge er en stor leverandør av energi til en verden som
får et stadig større energibehov. Vi har en stolt industrihis-
torie med produksjon av energi – både fornybar og fossil.
Vi er et land med ambisiøse og offensive klimamål.

Jeg synes det er trist at premisset for dette forslaget er
at man ser norsk energiproduksjon som et problem, i stedet
for en del av løsningen for å nå verdens klimamål.

Norge er verdensledende på klimaeffektiv produksjon
av olje og gass. En offensiv forskningsinnsats, sammen
med verdens strengeste miljøkrav, har sørget for dette.
Ingen andre steder i verden har olje- og glassindustrien så
store incentiv til å gjøre produksjonen mest mulig miljø-
vennlig. Hver dag jobber norsk industri med dette. Denne
politikken har gitt vesentlig lavere CO2-utslipp, mindre
bruk av kjemikalier i produksjonen og kraftige reduksjoner
i sjøutslipp. Det er jeg stolt av.

Men jeg deler representanten Rasmus Hanssons be-
kymring for de globale klimaendringene. Verden må bli
mer energieffektiv, vi må vri energibruken mot fornybar,
og vi trenger sterke internasjonale virkemidler for å få det
til.

Samtidig er det et faktum at det også i fremtiden vil fin-
nes fossil energi i verdens energimiks. Spørsmålet hand-
ler derfor ikke om vi skal ha innslag av fossil energi, men
om hva slags fossil energi det skal være. Jeg mener at
klimaeffektiv norsk olje og gass bør spille en rolle her.

Den største grunnen til at et stort land som USA nå
for første gang ser en nedgang i sine utslipp, er at de har
vridd energibruken fra kull til gass. Norge leverte i fjor
58 pst. av Storbritannias gassimport. Vi er den nest største
leverandøren av gass til Europa.

Å erstatte kullkraftverk med høyeffektive gasskraft-
verk er på kort sikt en viktig del av klimaløsningen.
Dette kommer frem i den siste rapporten fra FNs klima-
panel. Norsk gass kan spille en viktig rolle i omstillin-
gen av det europeiske kraftmarkedet. Slik sett er norsk

gass en del av løsningen på våre klimautfordringer, ikke et
problem.

Den 23. konsesjonsrunden er viktig for å opprettholde
produksjonen på norsk sokkel. De siste 10–15 årene har
produksjonen jevnt sunket, og den er mer enn halvert siden
2000. Til tross for dette forsøker noen å skape et bilde av
at vi aldri har hatt et så høyt tempo på utvinningen. Det er
rett og slett galt.

Den 23. konsesjonsrunden handler om å gi selskapene
tilgang til nye, attraktive areal, areal som vi vet sannsynlig-
vis inneholder betydelige mengder med gass.

Ikke minst er jeg og regjeringen opptatt av at aktivitet til
havs skal gi aktivitet på land. Sørlige deler av Norge har i
mange år nytt godt av verdiskapningen og arbeidsplassene
som følger av offshoreindustrien. Med den 23. konsesjons-
runden legger vi forholdene til rette for at også de nordlige
delene av landet vårt skal få delta i dette industrieventyret.

Den norske olje- og gassindustrien er Norges største
næring. Den står for en tredjedel av statens inntekter, gir
arbeid til rundt 250 000 mennesker og er en betydelig
teknologidriver på energifeltet.

Nettopp derfor mener jeg at forslaget fra Miljøpartiet
De Grønne er et dårlig forslag. Norsk olje- og gassindustri
skal være en del av løsningen på verdens energiutfordrin-
ger. Dette er ikke noe regjeringen har funnet på, det er noe
som også FNs klimapanel og Det internasjonale energi-
byrået mener. Da kan vi ikke ta første skritt på veien mot å
legge den ned, slik dette forslaget tar til ordet for. Miljøpar-
tiet De Grønnes politikk gjør ikke Norge renere, men gjør
utvilsomt Norge fattigere og mindre i stand til å ha en of-
fensiv klimapolitikk. Heldigvis er det bred konsensus om
dette i Stortinget og i komiteen. Jeg ser frem til debatten.

Anna Ljunggren (A) [15:13:49]: Gjennom vår over
40 år lange olje- og gasshistorie kan vi vise til en næring
som nå indirekte sysselsetter 250 000 personer og står for
29 pst. av statens inntekter. Vi har forvaltet ressursene til
det beste for fellesskapet.

Norsk olje- og gasspolitikk har vært preget av forutsig-
barhet, lønnsomhet og stadig tilgang på nye områder, men
med et passe tempo som gjør at ressursene vil vare i flere
tiår framover. Et jevnt tempo med riktig aktivitet er vik-
tig for leverandørindustrien. Litt forenklet kan man si at
verken et for høyt tempo eller et for lavt tempo er bra for
norske arbeidsplasser.

Norge er og har alltid vært en stabil og forutsigbar le-
verandør av olje og gass. Dette er i dag et konkurranse-
fortrinn. Gass kan forene de europeiske målene om leve-
ringssikker energi og redusere utslippene av klimagasser.
Dersom kull blir erstattet med gass i elektrisitetsproduk-
sjonen i Europa, vil dette alene vanskelig oppfylle EUs
CO2-målsettinger. Gass må erstatte kull, da har vi en sjanse
til å nå målene.

Nå flyttes olje- og gassaktivitetene nordover, sånn at
også den landsdelen som jeg kommer fra, får ta del i
oljeeventyret. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi leg-
ger til rette for at oljeindustrien gis tilgang til nye områ-
der, samtidig som vi fortsatt skal stille verdens strengeste
miljøkrav. Selv om industrien gradvis flyttes nordover, må
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det også satses på økt utvinning fra allerede eksisterende
felt.

Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel er en bære-
bjelke i norsk økonomi. Virksomheten har gitt ringvirk-
ninger i form av arbeidsplasser over hele landet. Den har
bidratt til næringsutvikling, teknologiutvikling og sam-
funnsutvikling som har kommet hele landet til gode.

Bakgrunnen for forslaget vi nå behandler, er et ønske
om å redusere norsk olje- og gassproduksjon. Tilfeldighe-
tene ville ha det til at vi behandler forslaget fra Miljøpartiet
De Grønne på Verdens miljødag.

Fossile energikilder står for om lag 80 pst. av verdens
energiforsyning og er hovedårsaken til utslipp av klima-
gasser og menneskeskapt global oppvarming. Olje alene
tilsvarer en tredjedel av energiforbruket i verden. Jeg er
enig med Miljøpartiet De Grønne og Rasmus Hansson i at
omfattende endringer i energibruken er nødvendig dersom
skadelige klimaendringer skal unngås. Men selv i IEAs
togradersscenario dekker fossil brensel to tredjedeler av
energiforbruket i 2035. Olje og gass er en helt nødvendig
del av den globale energimiksen i overskuelig framtid.

Et av de viktigste tiltakene som vil kunne lede til lave-
re CO2-utslipp, er økt produksjon av fornybar energi. En-
ergieffektiviseringstiltak må tas i bruk, vi må erstatte kull
med gass, og vi må utvikle metoder for fangst og lagring
av CO2. Stortingets overordnede mål, senest behandlet i
petroleumsmeldingen, er at norsk petroleumspolitikk skal
preges av langsiktighet og forutsigbarhet for fortsatt verdi-
skaping på norsk sokkel. Det er samtidig viktig at det kon-
tinuerlig fokuseres på miljø og sikkerhet for å sørge for en
god og bærekraftig ressursforvaltning. Å avlyse tildelin-
gen av nye blokker i 23. konsesjonsrunde anses ikke å være
forutsigbar politikk og i tråd med Stortingets mål for pet-
roleumspolitikken. Arbeiderpartiet vil derfor stemme imot
forslagene fra Miljøpartiet De Grønne og SV.

Oskar J. Grimstad (FrP) [15:17:41]: Ein merkar seg
representantforslaget om å avlyse den 23. konsesjonsrun-
den – dette skal gjerast av omsyn til miljø og klima. Pet-
roleumsforvaltinga skjer i dag innanfor verdas strengaste
ramme, i det området vi har ansvaret for både når det gjeld
helse, miljø og sikkerheit. Det er god og trygg forvalting av
petroleumsressursane våre over tid som har gjort Noreg til
ein leiande olje- og gassprodusent.

Per dato er det minkande produksjon av olje, og produk-
sjonen av gass er aukande. Gassen er klart ein del av vegen
mot lågutsleppssamfunnet. Avlysing av heile konsesjons-
runden er derfor eit fullstendig feil verkemiddel. Snarare
burde ein opne meir for å redusere bruken av kol.

Vi ser også at iskanten er tema i innstillinga. Eg må
seie det er litt underleg å registrere at ein no argumenterer
for ein iskant som trekkjer seg langt nedover Barentshavet,
medan ein i andre samanhengar høyrer om ein iskant som
er i ferd med fullstendig å forsvinne. – Men lat det vere.

Det er heldigvis eit stort og føreseieleg fleirtal for ei
fornuftig tilnærming også i framtida til ein petroleumssek-
tor som har gjort dette landet til eit av verdas rikaste, og
med store ressursar på bok til trygging av det velferds-
samfunnet dei aller fleste av oss ønskjer å byggje vidare

på. Også dei 250 000 arbeidsplassane som denne sektoren
sysselset, skal vite at framtida er trygg. Verda treng meir
energi, og Noreg skal vere ein av verdas store energileve-
randørar i mange tiår framover.

Rigmor Andersen Eide (KrF) [15:19:39]: Olje- og
gassvirksomheten på norsk sokkel er en av bærebjelke-
ne i norsk økonomi. Virksomheten har gitt ringvirkninger
i form av arbeidsplasser over hele landet. Den har bidratt
til næringsutvikling, teknologiutvikling og samfunnsut-
vikling som har kommet hele landet til gode. Teknologien
som finnes i petroleumsnæringen, vil bli viktig i en nød-
vendig vridning fra fossil til fornybar energi i årene som
kommer.

Vi ønsker en målrettet satsing på utvinning av olje fra
eksisterende felt på norsk sokkel for å sikre en god og an-
svarlig forvaltning av ressursene som allerede er funnet.
Vi ønsker også en videre satsing på leting og utvinning
av nye felt, spesielt i nord, med unntak av spesielt sårbare
og verdifulle områder hvor risikoen ved oljeutvinning er
for stor. Vi støtter derfor ikke forslaget vi behandler i dag
om en generell stans i tildelingen av nye blokker i den
23. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Åpningen i 23. konsesjonsrunde av blokkene i Barents-
havet sørøst er vi imidlertid kritiske til. Miljørisikoen og
miljøkonsekvensene ved aktivitet i dette området kan iføl-
ge de miljøfaglige etatene bli svært store. Miljøkonse-
kvensanalyser ved akuttutslipp viser at influensområdene
for de nordligste utslippspunktene kan treffe iskanten i en-
kelte sesonger. En eventuell aktivitet i de nordligste delene
av området vil kunne ligge inne i isen deler av året.

Åpningen av Barentshavet sørøst bygger på en defini-
sjon av «iskanten» som er stikk i strid med definisjonen i
forvaltningsplanen. Mens forvaltningsplanen definerte is-
kanten som maksimal utbredelse av havis de siste ti årene,
ble den av flertallet i Innst. 495 S for 2012–2013 definert
som «den til enhver tid observerte iskant».

I samme innstilling tok Kristelig Folkeparti til orde for
å legge følgende rammer til grunn for åpning av Barents-
havet sørøst for petroleumsvirksomhet:

«For Barentshavet sørøst legges det til grunn de
samme rammene for petroleumsvirksomhet som for de
allerede åpnede områdene i Barentshavet sør. I områ-
dene ved iskanten og polarfronten skal det ikke igang-
settes petroleumsvirksomhet, definert som maksimal
isutbredelse basert på årene 2001–2011.»
Vi foreslo også at følgende skulle legges til grunn for

Barentshavet sørøst i 23. konsesjonsrunde:
«Når selskapene bes om å nominere areal inkluderes

ikke:
– arealet ved iskanten og polarfronten i de nordlig-

ste delene av området fra og med 50 km fra maksimal
isutbredelse (basert på årene 2001–2011)

– arealet i et belte på 50 km fra grunnlinjen.»
Vår holdning er i dag den samme. I likhet med Miljø-

direktoratet mener vi at det er nødvendig med en grundige-
re faglig prosess for å definere en grense for iskanten som
også dekker mer ekstreme år, slik vi hadde det for ikke så
veldig lenge siden, i 2003.
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Marit Arnstad (Sp) [15:23:42]: Gjennom 40 år er
olje- og gassnæringen blitt en av våre største næringer – 22
pst. av BNP, 29 pst. av inntektene til den norske staten
og 250 000 mennesker som arbeider innenfor næringen.
En stor andel av dem arbeider overhodet ikke i oljeselska-
pene. De arbeider tvert imot i den store fastlandsbaserte
leverandørindustrien.

Opp gjennom de siste 30 årene har det vært bred enig-
het om målene i petroleumspolitikken. Samtidig ser vi
sjølsagt endringer. Opp gjennom det siste tiåret har disku-
sjonen om klimaet og klimapolitikkens betingelser, også
for olje- og gassindustrien, blitt svært viktig. Norsk sokkel
har blitt en mer moden sokkel. Utvinningen har gått ned de
siste 15 årene. Men fortsatt er det også en veldig langsik-
tig horisont over det arbeidet som skjer innenfor olje- og
gassnæringen.

Langsiktig forvaltning bør innebære at ressursene skal
høstes på en måte som ikke forringer mulighetene for
framtidige generasjoner. En større bærekraft, og også den
klimamessige ramma som må være rundt olje- og gassvirk-
somheten, er derfor en viktig debatt, og det er en debatt
som Stortinget løpende bør føre.

For Senterpartiet er det også viktig at vi løpende fører
debatten om hvorvidt olje- og gassressursene bidrar til
aktivitet og verdiskaping i hele landet, for det har også
vært – og er – et viktig mål for olje- og gasspolitikken.
Mulighetene i nord er store, det er det ingen tvil om.

Et tredje element jeg også har lyst til å trekke fram som
viktig i petroleumspolitikken, er en tydelig politisk styring
med strenge, men ryddige krav til næringen. Det har også
i mange sammenhenger faktisk vist seg å være en konkur-
ransefordel for aktørene i norsk oljenæring, sjøl om ak-
tørene kanskje i starten ikke var like ivrige etter alle de
tiltakene som en politisk har gjennomført.

Fra Senterpartiets side er det grunn til å understreke at
det vil være behov for å åpne for nye leteområder, og i
Stortingets behandling av Meld. St. 28 for 2010–2011 sa
vi også det. Det var også bred enighet her i salen om at
åpning av nye arealer er av stor betydning for langsiktig-
heten i petroleumsvirksomheten, og det gjelder også Ba-
rentshavet. Det er verdt å nevne at det også har pågått
petroleumsaktivitet i Barentshavet i nærmere 35 år.

Samtidig lever olje- og gassnæringen hele tiden i spen-
net mellom å være en svært viktig næring for Norge, både
arbeidsplassmessig og ressursmessig, og å være en næring
som bidrar til utslipp av klimagasser, og som i årene fram-
over må finne seg i å møte sterkere krav både gjennom
norske tiltak og også gjennom internasjonale tiltak for å
få ned utslippene. Så det er en krevende balanse mellom
tøffe krav når det gjelder klima, og det å kunne oppretthol-
de norsk sokkel og norsk olje- og gassvirksomhet som en
viktig næring i Norge.

Det er ikke noen tvil om, og flere av talerne har vært
inne på det, at skal vi nå togradersmålet, er det vik-
tig å erkjenne at det også er forskjeller på ulike for-
mer for fossilt brensel, og at et redusert kullforbruk kan-
skje er det aller viktigste vi må oppnå aller raskest. I den
sammenhengen spiller det faktisk en rolle om en også i
økt grad tar i bruk gass, som også FNs klimapanel har

vært inne på – at en rett og slett konverterer fra kull til
gass.

Samtidig har jeg fra Senterpartiets side lyst til å un-
derstreke at den overgangen en må ha fra fossilt til forny-
bart, også er svært viktig, og at det er nødvendig og vik-
tig å gjøre fornybare energikilder mer konkurransedyktige
i forhold til de fossile energikildene.

Senterpartiet anerkjenner olje- og gassnæringen som en
viktig næring for Norge, både når det gjelder arbeidsplas-
ser, og når det gjelder økonomi. Vi mener at det skal være
en levende debatt om betingelsene for denne næringen.
Den må finne seg i stadig strammere vilkår når det gjelder
klimapolitikk og klimakrav, men Senterpartiet er ikke be-
redt til å være med og støtte et forslag om å stanse tildeling
av nye blokker i 23. konsesjonsrunde, noe som i seg sjøl vil
være et første signal om å avvikle olje- og gassnæringen og
en dramatisk avgjørelse å ta for Det norske storting.

Ola Elvestuen (V) [15:28:42]: Det er viktig for Venst-
re å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass
i et langsiktig perspektiv, og at dette samtidig må skje in-
nenfor strenge rammer når det gjelder helse, miljø og sik-
kerhet. Samtidig er det viktig at vi tar innover oss hva det
innebærer for norsk petroleumsnæring at vi også har behov
for å redusere de globale utslippene med 85–90 pst. fram
mot 2050.

Det som er vanskelig, er å forene disse to målene. Hvor-
dan skal vi videreutvikle en så viktig næring for Norge som
petroleumsnæringen, uten å måtte påta oss unødvendig ri-
siko? Vi må også sørge for at vi ikke gjør feilinvesteringer
innenfor denne sektoren. Det som er viktig for Venstre, er
at de feltene som fortsatt skal drives, er de mest lønnsom-
me, og at det er de med minst negativ miljøeffekt. Der-
for mener vi at forslaget fra Miljøpartiet De Grønne er feil
virkemiddel. Jeg vil peke på tre områder som er viktige
for oss når det gjelder politikken inn mot petroleumsnæ-
ringen. Det første er at vi er tydelige på at vi ikke skal ha
petroleumsaktivitet i sårbare områder. Derfor var det vik-
tig for oss i den samarbeidserklæringen vi har med regje-
ringen, at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke er områder for
aktivitet, at Jan Mayen holdes utenfor, at Mørefeltene hol-
des utenfor, og at det i den tredje konsesjonsrunden blir en
diskusjon om hvor man definerer at iskanten går. Det som
er viktig, er at dette får et faglig grunnlag og at de sårbare
områdene omkring iskanten holdes fri for aktivitet.

Det andre er at det er avgjørende at den oljeaktiviteten
vi har, er så miljøvennlig som mulig, og at utslippene ved
aktiviteten reduseres så mye som mulig. Det gjelder å få
på plass kraft fra land, der det er anvendelig, men også at
vi ser nærmere på CO2-avgiften. Venstre mener at CO2-
avgiften bør økes, nettopp for å synliggjøre og få utslip-
pene ned, og for at de feltene som er mest lønnsomme, de
som har minst negativ miljøeffekt, er de som drives og som
bygges ut.

Det tredje handler om risikofordelingen mellom det of-
fentlige og oljeselskapene. Dagens skatteregime for norsk
sokkel gir selskapene for lav risiko i deres investerin-
ger sett opp mot det som kan se ut til å være fallende
lønnsomhet og strengere klimarammeverk. Dette inklude-
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rer både leteboring og petroleumsproduksjon. Jeg mener at
hvis vi ser på den støtten som staten gir – enten det er in-
nenfor leterefusjonsordningen, avskrivningsregler innen-
for petroleumssektoren, fribeløp eller skattereduksjon ved
investeringer – er summen av dette så store subsidier at det
på mange måter er staten som tar risikoen og ikke selska-
pene. I en tid hvor vi vet at for store deler av de feltene som
er funnet internasjonalt, vil to tredjedeler til tre fjerdedeler
måtte forbli under bakken, bør vi se på og ha en grundig
diskusjon, også i Stortinget, om vi skal endre risikoforde-
lingen mellom staten og oljeselskapene. Dette var jo for-
nuftig for 20 år siden, da man kunne ha en stor trygghet
for at de ressursene man fant, ville man også etter hvert
få opp, for så å få inntektene fra dem, men når vi skal nå
togradersmålet, må vi se på dette på nytt.

Vi mener derfor at det er nødvendig å ha en grundig
gjennomgang av petroleumslovgivningen for å se på hvor-
dan vi skal gjøre den mer miljøvennlig, men vi kommer
ikke til å støtte dette forslaget.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [15:33:51]: Det mest
slående når man lytter til de tre største partiene her i landet,
er den manglende evnen til å ha to tanker i hodet samtidig.
Det er det i enda større grad når man lytter til Tord Liens
uttalelser om at all oljen på norsk sokkel må pumpes opp,
ikke en dråpe skal bli liggende, for da får man inntrykk av
at Tord Liens største ambisjon er å ta roret på Titanic på vei
mot klimakatastrofen. Men den manglende evnen til å ha
to tanker i hodet samtidig er slående på følgende måte: Det
virker som om tanken på norsk oljepolitikk og tanken på
at det overhodet har noe med norsk klimapolitikk å gjøre,
og det å løse klimaproblemene, er frikoblet i de største
partienes innlegg her i salen.

Bare for å slå det fast: Alle her i salen vet at fossilt
brensel kommer til å utgjøre en stor del av energiforbruket
i årene som kommer, men det er et faktum at klimabud-
sjettet, sånn som det er lagt fram av FNs klimapanel, er på
750 milliarder tonn CO2. Jeg pleier å vise det på følgende
måte: Hvis vi, som her, tar et vannglass og «fyller» det opp
med CO2 fra verdens fossile ressurser, og virkeligheten er
den at verdens fossile ressurser er fem, minst fem, glass så
mye – altså at vi har fem ganger så mye fossile ressurser i
verden som vi har muligheten til å brenne av – da skjønner
jo alle at dette har konsekvenser for hvordan fossile ressur-
ser utvinnes, hvilke som utvinnes, og hvem det er som skal
få lov til å utvinne dem.

Det er derfor jeg sier at alle skjønner at man blir rik av
å utvinne olje, kull og gass. Se bare på Norge. Vi har rik-
dom fra vår olje-, kull- og gassutvinning. Alle vet at man
blir rik av å bruke olje, kull og gass, fordi at det å skape
energi også gir vekst og utvikling. Da skjønner alle at hvis
vi bare har plass til ett sånt glass – ikke fem, ikke seks,
ikke syv, ikke åtte, ikke ni, ikke alle verdens olje-, kull-
og gassressurser – blir diskusjonen om hvem det er som
skal få lov til å hente ut sine ressurser, et fordelingsspørs-
mål. Før vi i Norge er villige til å gå inn i dette og si, ja,
vi erkjenner også at det finnes olje og gass i verden som
må bli liggende, og ja, det kan ha innflytelse også på om
norsk olje og gass må bli liggende; før vi er villige til å ta

den diskusjonen, er det ikke mulig å si at vi fører en seriøs
klimadebatt i Norge.

Vi i SV sier ikke at vi vil stenge ned norsk oljevirk-
somhet i løpet av kort tid. Hvis man ser på de tallene
som ble presentert av Oljedirektoratet, og som også figu-
rerte i mediene i dag, viser de at norsk olje- og gasspro-
duksjon kommer til å stige i årene som kommer fram mot
2023–2024, og så vil det avta deretter, men det er først
fra 2023–2024 at eventuelt utlyste letekonsesjoner nå vil
komme i produksjon. Med andre ord er norsk oljeproduk-
sjon og norsk oljevirksomhet de neste åtte årene overho-
det ikke avhengig av den letevirksomheten som finnes. Og
alle skjønner at det å begynne å redusere verdens olje- og
gassproduksjon gjennom å lete etter enda mer olje og gass,
ikke henger på greip.

Derfor stiller jeg meg spørrende til de partiene som i
dag vil stemme ned forslaget om å si nei til 23. konse-
sjonsrunde, dette forslaget som prisverdig er fremmet av
Miljøpartiet De Grønne. SV erkjenner at klimaprobleme-
ne også må få konsekvenser for norsk klimapolitikk. Der-
for støtter vi forslaget om å si nei til 23. konsesjonsrunde.
Vi fremmer et eget forslag om å få nedsatt et tempoutvalg
som kan utrede, komme i mål og finne ut av hvordan norsk
olje- og gasspolitikk må innrettes for å passe inn i verdens
klimamål, og hvor stor andel av den norske oljen som må
ligge hvis vi skal gjøre vår del av jobben. Det tredje vi
gjør, er å fremme et forslag – som jeg må innrømme at jeg
er overrasket over at ikke støttes av Kristelig Folkeparti og
Venstre, som tidligere har vært veldig tydelige på dette,
og i og for seg også Arbeiderpartiet, som ønsker å være et
miljøparti – om at de blokkene som Miljødirektoratet og
Polarinstituttet har sagt at bør tas ut av konsesjonsrunden,
faktisk tas ut.

Presidenten: Presidenten tolker representanten dithen
at han har tatt opp de forslagene som han selv har referert
til? – Representanten nikker bekreftende og har dermed
tatt opp forslagene fra SV.

Rasmus Hansson (MDG) [15:39:21]: Ja visst, det er
en historisk dag! Og det er fordi forslaget fra Miljøparti-
et De Grønne er det første forslaget om at Norge skal ta
stilling til det aller viktigste ved norsk olje- og gasspro-
duksjon i et klimaperspektiv, nemlig volumet. Og hvorfor
foreslår vi det i forbindelse med 23. konsesjonsrunde? Jo,
fordi det er i konsesjonsrundene at Stortinget beslutter det
som styrer det langsiktige omfanget og det langsiktige vo-
lumet av norsk olje- og gassproduksjon og dermed volumet
av klimagassutslipp som den produksjonen totalt sett kom-
mer til å føre til, som altså utgjør 95 pst. av klimaeffekten
av norsk olje- og gassproduksjon.

Og så gjør vi det for å få røyket ut begrunnelsene for
kombinasjonen av klimapolitikk og olje- og gasspolitikk i
Stortingets partier, og det har vært en interessant øvelse å
gjøre det. For hva er det vi får høre? Jo, vi får for det første
høre flertallet vise til at målet for petroleumspolitikken er
å forene den med klimapolitikken, og flertallet viser vide-
re til at det derfor stilles strenge miljøkrav til virksomhe-
ten. Allerede her er vi ved noe av kjernen ved problemet,
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for hva slags miljøkrav er det som stilles til den virksom-
heten? Jo, det er utmerkede miljøkrav om hvor man skal
bore, og hvordan man skal bore, men det stilles overho-
det ingen klimakrav til tildelingen av mengden av framti-
dig norsk olje- og gassvirksomhet. Det gjøres ingen vurde-
ringer av hvor stort volum og hvor store utslipp totaliteten
i f.eks. den olje- og gassvirksomheten som vi åpner for i
23. konsesjonsrunde, vil føre til.

Dette er en type hensyn som må tas, og det er direk-
te uriktig når flertallet påstår at den typen hensyn blir tatt
i olje- og gassvirksomheten. Og det er ikke bare uansvar-
lig i forhold til klimaspørsmålet, men det er selvfølgelig
også uansvarlig i forhold til økonomien i norsk olje- og
gassvirksomhet. For hvis man ikke forstår klimarealitetene
knyttet til den langsiktige virksomheten, og hvis man lul-
ler seg inn i regnestykker som gir Norge en ufattelig for-
delaktig posisjon i forhold til hva man forventer at andre
land skal gjøre med sine olje- og gassressurser, da risike-
rer man altså, som flere har vært innom, at den framtidi-
ge olje- og gassvirksomheten i Norge blir en stadig mer
gigantisk feilinvestering av offentlige ressurser.

Miljøpartiet De Grønne fremmer dette forslaget som et
ledd i å få i gang diskusjonen om det vi mener er det enes-
te ansvarlige, nemlig en styrt avvikling av norsk olje- og
gassvirksomhet lenge før ressursene er uttømt. For vi må
begynne å flytte dette samfunnets fokus, prioriteringer og
menneskelige ressurser og teknologi fra å investere først og
fremst i å holde liv i en næring som vi vet vi må ut av, til
å skape det samfunnet og den næringen og den velferden
som vi må leve av i framtiden.

Så hører vi flertallet argumentere med en del meget
interessante forutsetninger, f.eks. forutsetningen om at
norsk olje- og gassvirksomhet kan fortsette upåvirket, også
innenfor et togradersscenario. Men dette er altså en forut-
setning som har innebygd at andre land, at resten av ver-
den, skal redusere sin bruk av fossile ressurser dramatisk.
Er det virkelig seriøs politikk? Er det virkelig et seriøst
grunnlag å bygge Norges største og viktigste næring på å
tro at Norge skal kunne fortsette i mange tiår med den stikk
motsatte politikken av det vi forventer at alle andre land
skal drive? Ikke bare er det klimamessige uforsvarlig, men
det er tiltagende mange som påpeker at det er et økonomisk
dårlig regnestykke.

Dette er hovedbildet. Så er det en rekke enkeltelemen-
ter i forutsetningene om norsk olje- og gassvirksomhets
klimavennlighet, og det er f.eks. forventningen om at norsk
gass skal fase ut kull i Europa og i verden, som det er mildt
sagt syltynt grunnlag for, og påstanden om at norsk olje-
og gassvirksomhet i seg selv er så mye mer klimavennlig
enn annen olje- og gassvirksomhet, mens det motsatte i
tiltagende grad vil være tilfelle.

Jeg ønsker en videre debatt velkommen, og jeg takker i
hvert fall for de svarene som vårt forslag foreløpig har ført
til.

Statsråd Tord Lien [15:44:55]: Petroleumsvirksom-
heten er Norges viktigste næring. Gjennom mer enn 40 år
har produksjonen av olje og gass på norsk sokkel bidratt til
mer enn 10 000 mrd. kr til Norges bruttonasjonalprodukt,

det er sysselsatt 250 000 mennesker direkte eller indirek-
te i de to store næringene, og det har gitt oss et oljefond på
5 000 mrd. kr.

Verdiene som næringen har skapt, har hatt og har stor
betydning for samfunnsutviklingen i landet vårt. Virksom-
heten har de siste årene spilt en viktig rolle i å skjerme
Norge fra nedgangskonjunkturene vi har sett i det øvri-
ge Europa. Det er viktig også for framtiden til det nors-
ke samfunnet at vi legger til rette for at denne viktige
næringen fortsatt skal være en stor og viktig bidrags-
yter. En forutsetning for dette er en forutsigbar og lang-
siktig forvaltning av våre petroleumsressurser. Da må vi
også lete etter – og gjerne også finne – nye ressur-
ser.

23. konsesjonsrunde legger til rette for dette og gir store
muligheter og verdier for Norge, men ikke minst også for
Nord-Norge. Konsesjonsrunden er også viktig for oljesel-
skapene og den tilhørende leverandørindustrien. Runden
gir for første gang siden 1994 industrien tilgang på nye om-
råder på norsk sokkel. 23. runde representerer med andre
ord det som er kjernen i nordområdepolitikken til regje-
ringen, nemlig vekst og verdiskaping i nord. Vi ønsker
fra regjeringens side å gi Nord-Norge nye muligheter, og
jeg er glad for at flertallet på Stortinget slutter seg til den
ambisjonen.

Det internasjonale energibyråets analyser viser at ver-
dens behov for energi vil være økende – dette særlig som
en konsekvens av at stadig flere mennesker løftes ut av
fattigdom og øker sin levestandard. For å dekke dette øk-
ende behovet for energi slår de samme analysene fast at
olje og gass vil spille en sentral rolle i overskuelig fram-
tid. Det samme framgår av de siste rapportene fra FNs
klimapanel. I samtlige av scenarioene til IEA utgjør olje og
gass en betydelig andel av energiforsyningen i mange tiår
framover, og det vil kreve stor innsats fra produsentlande-
ne bare å opprettholde dagens produksjonsnivå, omlegging
fra kull til gass, og å levere billige og raske kutt i globa-
le CO2-utslipp. Det internasjonale energibyrået har derfor
ved en rekke anledninger gitt uttrykk for at verden trenger
all gass – men også olje – som kan produseres fra norsk
sokkel.

Det er viktig, og riktig, at på norsk sokkel er industrien
underlagt både CO2-avgift og plikt til å delta i EUs kvote-
marked. Dette gir en høy pris på CO2-utslipp og har ført til
at norsk petroleumsindustri er blant de mest effektive i ver-
den, og at industrien hver dag jobber for å holde utslippene
nede.

Vi har holdt på med denne aktiviteten og denne in-
dustrien i mer enn 40 år, og vi har utviklet en omfattende
og streng miljøregulering av næringen. Det er selvfølge-
lig bra. Det har resultert i trygg og ansvarlig petroleums-
virksomhet på norsk sokkel. Det er mange av partiene her
i salen som har bidratt til det, og jeg mener vi skal være
stolte av det vi har fått til.

Jeg ser at tiden går. Jeg mener det er bra for Nord-Nor-
ge, og for Norge, men også for verden, at flertallet i energi-
og miljøkomiteen gir full støtte til at 23. runde skal gå som
planlagt, med de rammene som Stortinget allerede har satt
for denne runden i forrige periode. Dette er den eneste for-
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nuftige konklusjonen på det forslaget som representanten
Hansson har framsatt.

Så noterte jeg meg at Heikki Eidsvoll Holmås sa at det
å stemme som flertallet gjør, er umulig å forene med at
man har en seriøs klimapolitikk. Det må jo også bety at re-
presentanten Holmås mener at den rød-grønne regjeringen
ikke hadde en seriøs klimapolitikk.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Rigmor Andersen Eide (KrF) [15:50:14]: Havisen
fra Polhavet kan bre seg utover Barentshavet og helt inn
mot Finnmarkskysten, som den gjorde i 2003. Iskanten er
et særlig rikt biologisk område og derfor også veldig verdi-
fullt og sårbart. Derfor sier forvaltningsplanen klart at det
ikke skal igangsettes oljevirksomhet ved iskanten.

Som jeg nevnte i mitt innlegg, bygger åpningen av Ba-
rentshavet sørøst på en definisjon av iskanten som er stikk
i strid med definisjonen i forvaltningsplanen. Da håper jeg
at statsråden i sitt svar ikke bare vil vise til Stortingets fler-
tall, men også vil svare på om ikke føre var-prinsippet bør
være førende i et så sårbart område, slik at det igangset-
tes en grundig, faglig prosess for å definere en grense for
iskanten som også dekker mer ekstreme år.

Statsråd Tord Lien [15:51:10]: Jeg var i mitt innlegg
inne på at vi i løpet av de mer enn 40 årene som denne
næringen har drevet aktivitet på norsk sokkel, har utviklet
et veldig strengt miljøregime for aktivitet på norsk sokkel.
Det mener jeg har vært riktig og viktig.

Det er også helt åpenbart at leteaktivitet som vil skje i
de blokkene som vil bli tildelt i 23. runde, vil være fullt ut
forsvarlig – hvis ikke, vil den ikke bli tillatt iverksatt. Det
sikrer det systemet vi har fått på plass over mange tiår.

Havis varierer fra år til år, men også gjennom året.
Rammene som er satt av Stortinget, tar hensyn til dette.
Det må petroleumsvirksomheten forholde seg til, og det
mener vi sikrer at miljøet blir ivaretatt på en god måte.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [15:52:28]: Jeg vil
gjerne følge opp representanten Rigmor Andersen Eides
spørsmål: I høringsrunden for den 23. konsesjonsrunden
har to tunge fagetater – Norsk Polarinstitutt og Miljødirek-
toratet – listet opp en lang rekke av blokkene som departe-
mentet, Tord Lien og regjeringen nå lyser ut, og sagt at man
bør la være å utlyse disse. De bør trekkes fra konsesjons-
runden, fordi man bør ha en grundig, faglig gjennomgang
av iskanten – den er delvis gjort av Polarinstituttet – og
disse områdene bør skjermes.

Spørsmålet mitt til Tord Lien blir da veldig enkelt:
Mener Tord Lien at disse tunge fagetatene tar feil, eller har
han til hensikt å la være å lyse ut de blokkene som er omtalt
av Miljødirektoratet og Polarinstituttet?

Statsråd Tord Lien [15:53:29]: Jeg har ikke til hen-
sikt å diskutere hvem som har feil, og hvem som har rett.
Jeg har lyst å gjøre representanten oppmerksom på at jeg er
helt uenig i at det har kommet fram ny, signifikant infor-
masjon i denne prosessen – tvert imot. Akkurat de samme

innvendingene som har kommet i denne høringsrunden,
ble også grundig adressert i denne fantastiske stortings-
meldingen, som jeg har med meg her, som ble lagt fram
av den rød-grønne regjeringen, og som heter En næring for
framtida – om petroleumsvirksomheten, hvor disse utford-
ringene er adressert, og som Stortinget hadde tilgang på.
Stortinget adresserte disse i sin behandling, men konklu-
derte – likeens som meg – med at det med de begrensnin-
gene som finnes, vil være forsvarlig å åpne disse blokkene
for petroleumsaktivitet. Da var SV i regjering.

Presidenten: Presidenten må be representanten Heik-
ki Eidsvoll Holmås vente litt, for vi må se på antallet
replikker før han eventuelt får en replikk til.

Ola Elvestuen (V) [15:54:49]: Gitt de støtteordninge-
ne vi har i Norge for oljeleting, hvor staten tar hovedut-
giftene, ser statsråden noen dilemmaer når det gjelder den
statlige støtten som vi gir til oljeleting, og de fallende mar-
ginene vi ser ved oljeproduksjonen – særlig i lys av Goliat,
hvor man forventer at man nærmest må se en oljepris på
100 dollar per fat for at man skal kunne produsere, og i lys
av utsettelsene ved Johan Castberg?

Er man ikke da redd for at det man egentlig gjør, er
å støtte opp under en oljeleting for å finne felt som vi
egentlig aldri vil kunne ta opp oljen fra, og få inntektene
fra?

Statsråd Tord Lien [15:55:38]: La meg bare kort
minne om at jeg ikke hører noen rop fra andre næringer i
Norge om å få det samme skatteregimet som olje- og gass-
aktiviteten på norsk sokkel har. Norsk petroleumsaktivitet
blir skattlagt i størrelsesordenen 78 pst., og jeg oppfatter
som sagt ikke noen rop fra andre om å komme opp på det
nivået.

Jeg er likevel glad for den rørende omtanken man har
for lønnsomheten i olje- og gassaktiviteten. Det er statsrå-
den også opptatt av. Jeg er opptatt av å styrke lønnsomheten
på norsk sokkel.

Når representanten Elvestuen peker på Johan Castberg,
har det vist seg ikke å gå så raskt som man hadde trodd i ut-
gangspunktet, men jeg er helt sikker på at de store ressur-
sene på Castberg kommer til å bli bygd ut på en lønnsom
måte på et tidspunkt.

Rasmus Hansson (MDG) [15:56:48]: En av de bereg-
ningene som brukes som begrunnelse for at Norge kan vi-
dereføre sin olje- og gassvirksomhet i stor skala, er Rys-
tad Energys rapport, hvor en meget interessant graf over
utviklingen i gassproduksjon viser en kraftig vekst fram
til 2045, men deretter viser den samme grafen et fall i
global gassbruk til en tredjedel – altså den rene katastro-
fen sammenliknet med det som Miljøpartiet De Grønne
foreslår.

Når man da samtidig ser på økonomien i Snøhvit, over-
skridelsene på Goliat og det faktum at det ligger et kjem-
pefelt som heter Shtokman, som har ligget der i mange
tiår, uten at man har kommet i gang med å utvikle det, er
spørsmålet: Hvilke forutsetninger mener statsråden kom-
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mer til å være til stede, som vil gjøre norsk olje- og gass-
produksjon i Barentshavet lønnsom i 2030, i 2040 og etter
det?

Statsråd Tord Lien [15:57:52]: Det var veldig mange
momenter på én gang.

Jeg har lyst – som jeg har prøvd å gjøre noen ganger
de siste tre, fire, fem månedene – å redegjøre for den over-
ordnede politikken på norsk sokkel. Et av de viktige prin-
sippene, som har ligget til grunn i snart 45 år, er at det
ikke er staten som produserer gass på norsk sokkel, eller
som tar investeringsbeslutninger, kommersielle beslutnin-
ger og tekniske beslutninger på norsk sokkel. Det gjør
selskapene.

Jeg noterer meg at store, internasjonale energiselska-
per – i tillegg til de norske – har vært interessert i felte-
ne som nå blir utlyst i den 23. runden. Det mener jeg er en
klar indikasjon på at folk som er mer egnet enn jeg til å
gjøre kommersielle beslutninger, mener at det her er mulig
å drive lønnsom energiproduksjon i mange tiår framover.

Marit Arnstad (Sp) [15:59:04]: Jeg synes represen-
tanten Elvestuen hadde et ganske kvalifisert spørsmål, som
han ikke fikk et veldig godt svar på. Det handlet om hvor-
vidt statsråden ser noen dilemmaer med den typen skatt-
legging som en har på sokkelen i dag, og hva det kan bidra
til når det gjelder lønnsomhetsvurderinger. For selv om det
er 78 pst. skatt, vet vi jo alle at staten tar en stor andel
av kostnadene knyttet til investeringene til oljeselskapene
gjennom avskrivingsmulighetene.

Jeg vil gjerne utfordre statsråden én gang til på akkurat
det med forholdet mellom skattleggingen en har i Norge
og lønnsomhetsvurderingene på feltene. Har det i det hele
tatt vært noen vurderinger knyttet til andre lands syste-
mer, f.eks. Storbritannias system, som etter det jeg forstår,
fortsatt er med «ring fence»?

S v e i n R o a l d H a n s e n hadde her overtatt presi-
dentplassen.

Statsråd Tord Lien [15:59:48]: Storbritannia har nett-
opp gitt sin sokkel noen skattelettelser. Jeg har opplevd det
slik at det har vært bred politisk enighet om de overordnede
rammene for skattleggingen av aktiviteten på norsk sokkel.
Jeg tror nettopp den brede enigheten om og den langsikti-
ge tilnærmingen til hvordan man utformer skattepolitikken
for norsk sokkel, historisk sett har vært et av de forholdene
som har gjort norsk sokkel attraktiv.

Når det gjelder de overskridelsene som representan-
ten peker på, mener jeg at dette er det viktig å adresse-
re, særlig overskridelser på utbyggingsprosjekter. Det var
et arbeid som representanten Arnstads partikollega satte
i gang rett før han gikk av, og som resulterte i en rap-
port fra Oljedirektoratet, som vi selvfølgelig har til hen-
sikt å følge opp. Men i det inngår det nok ikke noe
ønske om noen umiddelbare skatteskjerpelser for sokke-
len.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil
3 minutter.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [16:01:01]: Jeg kan
ikke si noe annet enn at jeg er overrasket over at Tord
Lien mener at høringsuttalelsene fra Polarinstituttet – etter
det grundige, faglige arbeidet som ble gjort der, etter fore-
spørsel fra Klima- og miljødepartementet, med en minis-
ter fra hans egen regjering – ikke brakte noe nytt til torgs.
Jeg er også overrasket over at han mener at innspillene fra
Miljødirektoratet ikke brakte noe nytt til torgs.

Det er mulig at det er det at vi har en regjering som hev-
der at den skal være kunnskapsbasert, men som i virkelig-
hetens verden bare gir blaffen i kunnskap den ikke liker,
som er den nye tonen fra regjeringen. Jeg har etter debat-
ten likevel fire spørsmål som det er viktig for meg å få svar
på:

Deler Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre mitt
syn, at deler av verdens olje- og gassreserver må bli lig-
gende? Det andre spørsmålet er: Er de samme partiene
enig i at også Norge må la noen av sine olje- og gassreser-
ver bli liggende?

Det tredje spørsmålet går til Tina Bru. Hun gjentok den
generelle tesen når det gjelder norsk olje og gass, nemlig
at det er veldig viktig å produsere mest mulig norsk gass
fordi Det internasjonale klimapanelet har sagt at gass kan
erstatte kull. Spørsmålet er egentlig om gass erstatter kull.
Da energi- og miljøkomiteen var på tur til Tyskland, fikk
vi høre at gasskraftverkene står, mens kullkraftverkene går.
Hvis Høyre mener alvor med at vi bare skal produsere den
gassen som kan erstatte kull – fordi det bare er den som bi-
drar til positive effekter for klimaet, som IPCC og Klima-
panelet sier – er Høyre da villig til å stille krav om at all
framtidig norsk gass som produseres, skal erstatte kull?

Det siste spørsmålet er knyttet til iskanten. Jeg synes
det er bra at Kristelig Folkeparti tidligere har tatt opp
spørsmålet om iskanten. Jeg oppfatter det slik at også
Venstre har hatt et sterkt engasjement for iskanten. Spørs-
målet mitt blir da: De partiene som ikke støtter forslaget
vårt som handler om de omstridte områdene som Miljø-
direktoratet og Norsk Polarinstitutt mener vi ikke bør til-
dele i denne konsesjonsrunden, hvorfor støtter de ikke SVs
forslag om at disse områdene bør holdes utenfor den videre
prosessen?

Per Rune Henriksen (A) [16:03:57]: Den 23. kon-
sesjonsrunden er en videreføring av en politikk som har
bred oppslutning i Stortinget. Vi har diskutert behovet for
energi og de globale klimaproblemene i den forbindelse.

Vi står foran befolkningsøkning, velstandsutvikling og
fattigdomsbekjempelse – som krever bruk av energi. Det
å bruke energi gir tilgang på varer og tjenester som løfter
folk ut av fattigdom. Problemet er at dagens energiforbruk
fører til global oppvarming. Problemet ligger i bruken av
energi, hvilke typer energi og hvordan de brukes.

Vi mener at energieffektivisering, skifte fra fossil til
fornybar energi, skifte fra kull til gass og tiltak og tekno-
logier som karbonfangst og -lagring er veien å gå for å få
bukt med klimaproblemet. Hvordan gjør vi det? Det hand-
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ler om å få satt en pris på og få restriksjoner på CO2-ut-
slipp, få globale og lokale – nasjonale og regionale – tiltak
og teknologiutvikling.

Poenget er her – som ellers – at den ledestjernen at det
er forurenser som betaler, må gjelde. Internasjonale for-
handlinger går tregt, men vi ser at gassbruk i USA fører
til mindre utslipp – fordi man går fra kull til gass. Vi ser
en positiv utvikling i Kina, med kvotemarked og andre na-
sjonale og regionale virkemidler for å få prissatt CO2. Po-
enget mitt kan også være et svar på representanten Eids-
voll Holmås’spørsmål: Hvor mye skal ligge i bakken? Jeg
mener det er helt feil utgangspunkt. Det er en blindvei i
klimapolitikken å begynne å snakke om hvilke ressurser
som skal tas ut. Det som er poenget, er at vi må redusere
avbrenningen av fossile brensler. Da må vi sørge for at for-
nybar energi blir konkurransedyktig, at vi får energieffek-
tivisering. Det som til syvende og sist vil bli tatt ut, er den
energien som det er mest kostnadseffektivt å ta ut, og som
påvirker klimaet og miljøet minst.

Derfor er det et poeng i denne debatten at det er den
politikken vi fører i Norge nå – bl.a. kraft fra land til
felt og forbud mot fakling på plattformer – som reduse-
rer klimagassutslippene ved produksjonen, i tillegg til en
rekke andre påbud, lover, regler og reguleringer for å sikre
best mulig helse, miljø og sikkerhet ved oljeutvinningen.
Det må være veien å gå.

Ola Elvestuen (V) [16:07:17]: Jeg er helt enig med re-
presentanten Per Rune Henriksen i at vi må sette alle kref-
ter inn på å redusere våre egne utslipp. Men vi kan ikke
vente på en internasjonal pris på karbon – jeg tror heller
ikke vi kan forvente at den kommer. Fordi klimaendringe-
ne er så alvorlige, må vi forvente at også alle andre land
begynner å redusere sine utslipp. Målet om to grader er så
viktig at vi må forvente at dette er et ansvar som tas bredt.

Jeg la merke til at representanten Rasmus Hansson var
fornøyd med å reise en debatt på miljødagen. I Venstre er
det langt viktigere at en får resultater, at vi tar inn over
oss de endringene som også skjer internasjonalt. Det har vi
gjort på flere områder.

En viktig diskusjon her i dag er hvilke sårbare områ-
der vi må unngå petroleumsaktivitet i. Det er klart at in-
nenfor iskanten kan det ikke være petroleumsaktivitet. Vi
har en samarbeidsavtale med regjeringen hvor dette står
helt klart. Det er også helt klart at dette må defineres tyde-
lig før tildelinger i den 23. konsesjonsrunden skal vedtas.
Men den viktigste diskusjonen er denne: Hva innebærer
det for Norge hvis også resten av verden tar ansvar og re-
duserer sine klimagassutslipp? Dette handler ikke om at vi
skal velge å la to tredjedeler være igjen i bakken – det vil
jo skje hvis verden tar ansvar og reduserer sine utslipp. Vi
må bestemme følgende: Hvordan skal vi innrette vår pet-
roleumspolitikk etter en slik virkelighet? Dette er en vik-
tig næring. Det er nødvendig for oss å tenke langsiktig, på
vegne av norsk økonomi.

Det er helt riktig når Tord Lien sier at det har vært bred
enighet om petroleumspolitikken i Norge gjennom mange
år. Men spørsmålet er om ting har endret seg. Det var lo-
gisk på 1990-tallet, da vi visste at statens investeringer i

letevirksomhet fikk vi godt betalt for gjennom et skatte-
regime og -inntekter i etterkant. Dersom det er riktig at ver-
den reduserer sitt forbruk, kan vi ikke lenger forvente at det
vi nå finner, vil vi om 20–30–40 år kunne hente opp med
lønnsomhet.

Vi bør endre regimet og skatteinnretningen for olje- og
letevirksomhet. Dette er det viktige spørsmålet vi trenger
å svare på i årene framover, ikke bare på grunn av miljø,
men også av hensyn til norsk økonomi. Hvis vi ikke gjør
det, kommer vi til å feilinvestere stort i årene framover.

Tina Bru (H) [16:10:30]: Norge står for 3 pst. av den
totale produksjonen av olje og gass på verdensbasis. Beho-
vet for fossil vil være der om vi kutter vår produksjon eller
ei. Jeg har respekt for representantene Eidsvoll Holmås’
og Hanssons syn, men som de mener at jeg tar feil, mener
jeg akkurat det samme om dem. SSB, f.eks., har rapporter
som viser at å slutte å lete etter eller produsere olje og gass
i Norge vil ha en minimal effekt på verdens klimautslipp.
I verste fall kan det føre til større utslipp fordi gassen og
oljen vi ikke leverer, blir erstattet av kull eller olje og gass
med et større karbonavtrykk.

Representanten Eidsvoll Holmås spør også hvem som
skal få lov til å produsere fossil energi i fremtiden, og
mener vel indirekte at det ikke skal være oss. Det er legi-
timt om SV mener at det er mindre ressurssterke land og
ikke Norge som skal få lov til det, men da må SV samtidig
si at de mener det er greit at denne fossile energien sann-
synligvis kommer til å være mer forurensende enn den vi
produserer. Norges bidrag, med 3 pst. på verdensbasis, vil
nok trolig dekkes av andre land med sterk økonomi. Jeg
tror det å se på norsk avvikling av olje- og gassindustri som
en slags bistandspolitikk i beste fall er veldig ambisiøst, og
i verste fall dårlig klimapolitikk.

Når man kritiserer oss for ikke å ha to tanker i hodet
samtidig, vil jeg rette den kritikken rett tilbake. De repre-
sentantene som støtter dette forslaget, virker ikke å ta inn
over seg at verden har et økende energibehov. De velger
selv ikke å svare på denne utfordringen, de tar ikke stilling
til det både IEA og FN sier om fossile kilder i energimik-
sen. Hva er deres svar på dette? Det lurer jeg på. To tan-
ker i hodet samtidig er akkurat det vi som ikke støtter dette
forslaget, har. Vi må balansere klimahensyn og næringsliv,
og vi må balansere klimahensyn og verdens energibehov.
Det forsøker vi å gjøre, det gjør ikke SVog Miljøpartiet De
Grønne.

Så til utfordringen jeg fikk fra representanten Eidsvoll
Holmås om gass. Jeg minnes da komiteen var i Tyskland at
der var representanten Eidsvoll Holmås opptatt av å snak-
ke varmt om gass som en brobygger til fornybarsamfunnet,
og som en del av løsningen på Europas energiutfordringer.
Representanten Eidsvoll Holmås har rett i at det er vanske-
lig å få gass til å konkurrere med kull i dag, men jeg har tro
på en internasjonal klimapolitikk, og at den skal komme på
plass. Jeg tror den kan bidra til å styrke konkurranseevnen
til gass. Det må også Norge være en pådriver for. Nå har
f.eks. USA tatt grep på dette, og de mest skitne kullkraft-
verkene vil nå i fremtiden få problemer med å holde det gå-
ende. To tanker i hodet samtidig er akkurat det vi har, og
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det mener jeg representantene fra SV og Miljøpartiet De
Grønne ikke har.

Rasmus Hansson (MDG) [16:13:31]: Nå skal jeg la
være å holde opptelling over hvor mange tanker jeg har i
hodet, men det er ikke få. En av dem er svaret på represen-
tanten Brus retoriske spørsmål om hva vi skal gjøre med
verdens energiforsyning. Vel, svaret er nokså vel kjent: Vi
skal i dramatisk fart endre den fra å være basert på fossil
til å være basert på fornybar energi. Vi vet også svært godt
at vi har veldig dårlig tid til å gjøre det, og vi vet svært
godt at foreløpig er vi på helt feil kurs, noe som fører til at
verdens klimagassutslipp går kraftig opp. Norge bidrar til
det, både gjennom sin eksport av petroleumsressurser og
gjennom å føre en nasjonal politikk som ikke senker våre
klimagassutslipp. Det er hovedsvaret.

Vi har et stortingsflertall som avviser å ta konkret stil-
ling til hvor store deler av våre gjenværende olje- og gass-
ressurser som skal tilføres atmosfæren i form av klimagas-
ser. Selv Ola Elvestuen fra Venstre sier vi ikke skal velge
å la oljen ligge. Vel, det er akkurat det FNs klimapanel og
verdens vitenskap ber oss om å gjøre. Da FNs klimasjef var
på Svalbard og ble spurt av media hva Norge kunne gjøre
for å bidra til den internasjonale klimakampen for et par
uker siden, fikk hun sørgelig lite presse på det, men hun
svarte to ting: Reduser olje- og gassvirksomheten og kutt
ut kulldriften på Svalbard.

Nå er vi i en situasjon hvor flertallet, mens de ikke vil
påvirke volumet i den norske olje- og gassvirksomheten,
viser til gassens klimagevinst, som det ikke er noe grunn-
lag for å vise til i praksis. De viser til et kvotemarked som
vi vet at ikke fungerer, og som ikke kommer til å fungere
på svært lang tid. De viser til at det skal komme en interna-
sjonal karbonpris, som det ikke er særlig mye som tyder på
at vi kommer til å få på lenge, og de viser til en kommende
internasjonal klimaavtale, som skal gi oss de reguleringene
som Norge selv ikke vil bidra med, og det er en avtale som
sannsynligvis ikke kommer særlig tidlig. Men det som er
felles for disse internasjonale tiltakene, er at hvis de kom-
mer, så kommer de til å ramme norsk olje- og gassvirksom-
hets framtid hardt. Imens setter USA konkrete utslippsmål
på sektornivå for sine kullkraftverk, og Kina gjennomfører
dramatiske kutt i sin kullbruk, kutt i kjempeskala. Det er
det bildet Norge må begynne å forholde seg til, og det er det
bildet Stortinget må forholde seg til når vi skal planlegge
videre norsk olje- og gassvirksomhet.

Terje Aasland (A) [16:16:52]: Dette er egentlig en litt
imponerende debatt på en måte. Det er helt legitimt at en
er imot å gå videre med norsk olje- og gassvirksomhet og
si nei til 23. konsesjonsrunde, og det går greit an å begrun-
ne det sånn som SV og Miljøpartiet De Grønne velger å
gjøre det. Men det å beskylde noen for å mangle evnen til
å ha to tanker i hodet i denne sammenhengen, synes jeg er
en litt grov påstand, spesielt så lenge en gjennom to inn-
legg faktisk beviser at en selv, altså representanten Eidsvoll
Holmås, kun har én tanke i hodet. Det er litt merkelig.

Det er faktisk sånn at hoveddilemmaet vi står overfor,
ikke bare handler om 23. konsesjonsrunde, det handler om

et totalt globalt bilde som er ganske krevende, og som re-
presentanten Bru egentlig på en ganske god måte definer-
te. Av hensyn til verdens fattige må også representantene
fra SV og Miljøpartiet De Grønne ta inn over seg behovet
for å dekke en etterspørsel etter mer energi.

Det sies at det skal satses massivt på fornybar. Ja, jeg
er helt enig, det skal satses massivt på fornybart, men vi
har altså ikke svaret som gjør at en klarer å veksle inn all
den energien den økte etterspørselen tilsier, med fornybar
energi i dag. Det er derfor noen av de fremste kunnskaps-
miljøene når det gjelder energi, faktisk peker på at det må
være en energimiks, som er krevende i en klimasammen-
heng. Dere har ikke svar, og dere har kun én tanke i hodet,
det er det som er problematisk, og det er det som kanskje
gjør dere – dessverre – til småpartier.

Statsråd Tord Lien [16:18:46]: I denne typen debat-
ter mener i hvert fall jeg det er nødvendig å klare å
tenke på at man skal løse store energiutfordringer, man
skal løse krevende klimautfordringer, og man må hensyn-
ta den enorme verdiskapingen denne næringen har gitt
oss.

Representanten Eidsvoll Holmås utfordret oss på kull
versus gass. Det er riktig, som Eidsvoll Holmås peker på,
at i dag dumpes det billig kull til Europa samtidig som man
har fravær av en fungerende kvotepris i EU. Men som re-
presentanten Eidsvoll Holmås selv peker på, kommer den
gassen som kommer opp som et resultat av 23. runde, til å
komme opp i 2025. Vi vet at gassinfrastrukturen på norsk
sokkel ender opp i EU. Legger man til grunn at ikke Euro-
pa har klart å komme lenger i sitt klimaarbeid i 2025 enn
at man ikke da har på plass en fungerende kvotepris for ut-
slipp av klimagass i Europa, mener jeg det er ufattelig pas-
sivt. Det vil man selvfølgelig ha. Det vil bidra til å fase
ut kull og erstatte det med fornybart, men også med norsk
gass.

Så har jeg lyst til å peke på det som jeg selv i min vis-
dom har skrevet i brevet til Stortinget, at dersom verdens
forbruk av kull reduseres fra i dag å utgjøre halvparten av
verdens energiforsyning til en fjerdedel, vil det være plass
til nesten like mye olje av energimiksen som det er i dag
innenfor rammen av togradersmålet. Da kan man si: Da
bør man redusere oljeproduksjonen med 12 pst. til 88 pst.
av dagens nivå. Da kan jeg si: Det kommer til å bli svært
krevende å opprettholde oljeproduksjonen på 88 pst. av
dagens nivå.

Oljeproduksjonen i mange av de store petroleumsregio-
nene i verden går ned. Vi vet at det er to typer ressurser
som det er mye igjen av: Det ene er gass og olje på sokkelen
i Afrika, i Sør-Amerika og i Europa. Den andre ressursen
det er mye av, som vi skal få gleden av å diskutere etterpå,
er oljesand.

I det perspektivet må vi også ha med oss denne de-
batten. Det er plass også innenfor togradersmålet til mye
olje også i et svært langt perspektiv. Jeg håper den blir
norsk. Jeg håper også at den i stor grad i fremtiden vil bli
nordnorsk. Det har landsdelen fortjent.

Presidenten: Representanten Heikki Eidsvoll Holmås
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har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort
merknad, begrenset til 1 minutt.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [16:22:01]: Jeg takker
for de svarene jeg har fått fra forskjellige representanter.
Jeg vil bare være kort til Tord Lien siden jeg bare har 1
minutt.

Han sier at mye av dette kommer fra 2025 og utover. Da
regner vi med at det er helt annerledes. Men til statsråden:
Det er altså slik at i de innspillene til EUs framtidig kvote-
system om å sette et kvotetak på 40 pst. – altså 40 pst. re-
duksjon i det som ligger der, som denne regjeringen som
Tord Lien er en representant for, og som statsråd Lien har
vært med på å støtte, fører altså ikke til en kvotepris som
er høy nok til å erstatte. Dette må jo statsråden vite! Dette
vet jo Statoil, dette vet jo oljeselskapene og dette vet jo ana-
lytikerne. Da blir det underlig hvis Tord Lien sitter her og
prøver å innbille oss at en endring i kvoteprisen vil føre til
at gass erstatter kull – for det vil han ikke. Dessverre. – Det
var det jeg fikk sagt.

Rigmor Andersen Eide (KrF) [16:23:14]: Jeg vil si
litt til representanten Heikki Eidsvoll Holmås’ utfordring
om hvorfor Kristelig Folkeparti ikke støtter forslag nr. 2,
fra SV. Som Eidsvoll Holmås vet, har Kristelig Folkepar-
ti en samarbeidsavtale med regjeringspartiene om at i is-
kanten, som er en av de viktige, sårbare områdene, skal det
ikke utvinnes olje. I avtalen står det også at føre-var-prin-
sippet skal legges til grunn for alle vurderinger. Derfor går
jeg ut fra at statsråden lytter til de rapportene som SV nev-
ner i sitt forslag, og legger disse til grunn når blokkene skal
tildeles.

Presidenten: Representanten Ola Elvestuen har hatt
ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,
begrenset til 1 minutt.

Ola Elvestuen (V) [16:24:09]: Det var representanten
Rasmus Hansson som var sjokkert over at jeg sa vi ikke
skulle velge hvilke felt som skulle bli liggende. Det er for
så vidt riktig.

Jeg er helt enig med Rasmus Hansson i at vi må re-
dusere de globale utslippene så raskt som mulig, men det
er også sånn at vi kommer til å ha olje- og gassvirksom-
het i mange år framover, selv om det vil bli mindre og
mindre viktig. Da er det ikke noe galt i, hvis det er det
mest miljøvennlige og lønnsomme, at den også ligger i
Norge.

Så skal Venstre ikke bare markere standpunkt, men
drive en politikk for å få til en politisk endring, som vi
har fått til med Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi skal ha
en diskusjon om iskanten. Så er det avgjørende spørsmå-
let, som Norge må ta inn over seg, særlig fordi petroleums-
sektoren er så viktig, og den må gjennomgå så store end-
ringer i årene framover, at nå må vi se på skattesystemet
og innretningen inn mot petroleumssektoren for å sørge
for at vi unngår store feilinvesteringer. Den diskusjonen
vi vil ta i de debattene vi skal ha også med flertallet på
Stortinget.

Tina Bru (H) [16:25:27]: Jeg skal være kort.
Jeg vil bare si at jeg er så glad for at de største partiene i

norsk politikk står fjellstøtt sammen når det gjelder å møte
fremtidens utfordringer både innenfor klima og innenfor
fortsatt økonomisk vekst og verdiskaping i Norge.

Jeg må si at jeg synes hele debatten om klima i Norge er
på feil spor når vi stadig diskuterer ut fra et nei eller ja til
olje- og gassproduksjon i Norge. Det er en avsporing. Det
er så lite konstruktivt, og det ødelegger muligheten for å ha
en skikkelig debatt om hvordan Norge skal bidra til å redu-
sere de totale globale utslippene. Det er faktisk det klima-
politikken handler om. Det handler ikke om et ja eller nei
til norsk olje- og gassproduksjon.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

S a k n r . 8 [16:26:20]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om represen-
tantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om
å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada (Innst.
207 S (2013–2014), jf. Dokument 8:40 S (2013–2014))

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen
vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 mi-
nutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av
regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at blir gitt anledning til
fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regje-
ringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på
talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på
inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Ola Elvestuen (V) [16:27:10] (komiteens leder og ord-
fører for saken): Dette er en ny, viktig debatt, et nytt, viktig
tema – i forlengelsen av den forrige diskusjonen vi hadde.
Denne gangen er det ut fra et representantforslag fra stor-
tingsrepresentant Rasmus Hansson om å trekke Statoil ut
av tjæresandvirksomhet i Canada.

I forslaget viser forslagsstilleren til at Statoil kjøpte seg
inn i tjæresandproduksjonen i Canada i 2007. Det vises
også til at tjæresandutvinning er den mest klimaskadelige
måten å utvinne olje på. Hvert år siden 2009 har Statoils
generalforsamling behandlet forslag fra aksjonærer som
har foreslått at Statoil trekker seg ut av tjæresandaktivite-
ten i Canada.

Forslagsstilleren legger også fram forslag der staten
og regjeringen skal bruke sin innflytelse i Statoils styren-
de organer og sørge for at selskapet trekker seg ut av all
tjæresandaktivitet i Canada.

Det foreligger flere forslag, bl.a. et mindretallsforslag
fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg forutsetter også
at de vil redegjøre for sitt forslag, og at flertallet også vil
redegjøre for sin innstilling.

Fra Venstres side vil vi støtte mindretallsforslaget, som
støtter forslagsstilleren, om at regjeringen bes om å sørge
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for at Statoil trekker seg ut av tjæresandaktiviteten i Ca-
nada. Dette er et spørsmål som har vært oppe i Stortinget
flere ganger tidligere – også i forrige periode. Da var dette
oppe etter et forslag fra Venstre.

Grunnlaget er at IEA forutsetter eller legger til grunn at
vi når en topp i oljeetterspørsel i løpet av 2020-tallet. Det
er en stor risiko for at vi nå lar Statoil investere i noe som
ikke vil lønne seg når vi igjen, slik diskusjonen var tidli-
gere, må legge til grunn at vi skal lykkes med den interna-
sjonale klimamålsettingen om at vi skal nå togradersmålet.
Skal vi nå togradersmålet er tjæresandutvinning den mest
forurensende måten vi kan hente ut petroleum på, og det
har store kostnader ved seg å hente den ut på den måten.

Jeg mener det er viktig at Stortinget drøfter hvordan
statlig eierskap i ulike selskap kan innrettes, slik at aktu-
elle selskap skal bli både lønnsomme og en del av klima-
løsningen. Det er det det er spørsmål om her, for det er et
kostnadsspørsmål, hvilke investeringer går Statoil inn i, og
hvilken risiko tillater vi som eiere at de tar, gitt at vi skal
nå togradersmålet, og så er det utslippene i seg selv.

Fra Venstres side mener vi at dagens eierskapsmelding
gir rom for å benytte eiermakt. Det er helt klart at eier-
skapet i oljesand er et strategisk veivalg for et statlig eid
selskap som det er naturlig at også eieren har en inter-
esse av og en mening om. Den har stor betydning for Stat-
oil. Satsingen er svært synlig og bidrar til å endre sel-
skapets omdømme som et ansvarlig oljeselskap med høye
miljøstandarder.

Fra Venstres side vil vi støtte forslaget om at regjerin-
gen må sørge for at Statoil trekker seg ut av oljesandakti-
viteten i Canada, både av miljømessige hensyn – det inne-
bærer store utslipp med denne typen virksomhet – og også
av økonomiske hensyn, i og med at vi som eiere av et så
viktig selskap må legge til grunn at våre eide selskap må
gjøre sine investeringer ut fra at verden skal nå de samme
målene som den norske regjeringen har, nemlig at vi skal
redusere våre klimagassutslipp så mye fram mot 2050 at vi
når togradersmålet.

Med det tar jeg opp de forslagene Venstre er med på.

Presidenten: Representanten Ola Elvestuen har tatt
opp de forslagene han refererte til.

Anna Ljunggren (A) [16:32:26]: Tjæresand er en av
de mest krevende ressursene å utvinne i et klimaperspek-
tiv. I likhet med skiferolje og mange forekomster av tung-
olje kreves det mye energi ved utvinning, noe som gir
store klimagassutslipp. En global prising av CO2-utslipp
som faktisk bidrar til reduksjon av klimagassutslippene,
vil bidra til at ressurser med høy CO2-intensitet blir faset
ut først, da disse ressursene blir de minst konkurransedyk-
tige. Statoil har som mål å redusere CO2-intensiteten på
tjæresandutvinningen med 45 pst. innen 2025 og vannfor-
bruket med 40 pst. innen 2020.

Statoils inntreden i tjæresandutvinningen i Canada var
en forretningsmessig beslutning fattet av selskapets styre,
som er det ansvarlige organet for denne typen avgjørelser.
Jeg forutsetter at selskapet fortløpende gjør vurderinger
av de forretningsmessige og klimamessige utfordringene

ved alle sider av denne typen prosjekter, også innenfor et
scenario hvor vi lykkes med å holde global oppvarming
innenfor togradersmålet.

Jeg er glad for at det er en samlet komité som under-
streker at staten som majoritetsaksjonær ikke kan gripe inn
i saker som ligger under styrets kompetanseområde, og at
det i komiteen er bred enighet om at staten skal holde seg
unna statlige selskapers daglige drift.

Det er viktig at Statoil er en teknologidriver på sitt
område og tilstreber å være klimaorientert.

I eierskapsmeldingen fra 2010 ble det understreket fra
den forrige regjeringen at det var et mål at selskaper hvor
staten er eier, skal være ledende i sin bransje på lavutslipp
og utvikling av klimareduserende teknologi. Føringer som
dette må følges opp av selskapenes ledelse og selskapenes
styre.

Arbeiderpartiet mener at problemstillingen som forsla-
get tar opp, må håndteres i eierskapsmeldingen. Der bør
det drøftes om man skal sette en målsetting om reduksjon
av CO2-intensiteten i prosjekter drevet av statlige selska-
per.

Vi forutsetter at regjeringen legger opp til at dette fak-
tisk blir mulig å drøfte i eierskapsmeldingen. Arbeiderpar-
tiets mål er at staten som eier skal bidra til at det stilles
krav om at offentlig eide og deleide selskaper skal være
bransjeledende innenfor bærekraft og miljø.

Oljevirksomheten globalt har store klimamessige ut-
fordringer. Fra Arbeiderpartiets side mener vi at det er vik-
tig at Statoil tar en ledende posisjon for å utvikle bransjen
i en mer klimavennlig retning, bl.a. gjennom forskning og
teknologiutvikling. Vi ser det som viktig at Olje- og energi-
departementet som eier stiller krav til at Statoil skal være
bransjeledende innenfor klima og miljø, og at man særlig
følger opp utslippsreduksjoner i tjæresandutvinningen.

Jeg tar opp det forslaget som Arbeiderpartiet er med på.

Presidenten: Representanten Anna Ljunggren har tatt
opp det forslaget hun refererte til.

Tina Bru (H) [16:35:48]: Jeg har i denne debatten, før
den kom hit til stortingssalen, uttalt at jeg både som poli-
tiker og som privatperson ikke har særlig mye til overs for
tjæresandvirksomhet. Oljesand er en ikke-konvensjonell
olje som i mye større grad enn annen oljeutvinning påvir-
ker miljøet negativt. Det legger beslag på store naturområ-
der og fører til verre utslipp enn den utvinningen vi f.eks.
driver med på norsk sokkel.

Samtidig har jeg hele tiden presisert at jeg til tross
for dette mener at det ikke er Stortingets rolle å instruere
Statoil til å trekke seg ut av slik virksomhet.

I flertallsmerknadene fra komiteen påpeker vi at det er
bred enighet om at staten skal holde seg unna statlige sel-
skapers daglige drift. Likevel velger noen av partiene ak-
kurat i denne saken å blande seg inn i den daglige driften.
Det mener jeg er både uansvarlig og dårlig eierstyring fra
statens side.

Kompetansen til og ansvaret for å fatte forretningsmes-
sige beslutninger i selskaper, også de hvor staten er eier,
ligger til selskapenes styrer – ikke hos meg eller andre re-
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(1) Eit rettserverv skal registrerast når krav om regist-
rering kjem inn. Departementet fastset i forskrift eit klok-
keslett for når eit rettserverv som ikkje er sendt inn elektro-
nisk, skal reknast som registrert etter lova her.

§ 6-5 annet ledd skal lyde:
(2) Kolliderer fleire registrerte rettserverv, blir rekkje-

følgja avgjord etter tidspunktet for registreringa. Retts-
erverv som er registrerte samtidig, er likestilte.

§ 6-5 nytt tredje ledd skal lyde:
(3) Utlegg og arrest går framom andre rettsstiftingar

som er registrerte same dagen. Er fleire utlegg registrerte
same dagen, går det eldste først.

§ 6-17 annet ledd oppheves.

IV
1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen

kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig
tid.

2. For pantattest som er utstedt før lovens ikrafttredel-
se, gjelder reglene i tinglysingsloven § 35 og buretts-
lagslova § 6-17 annet ledd slik bestemmelsene lød før
ikrafttredelsen av loven her.

3. Departementet kan gi nærmere overgangsbestemmel-
ser.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og
loven i sin helhet.

Vo t e r i n g :

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig
bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre
gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten har Kari Henriksen satt
fram i alt tre forslag på vegne av Arbeiderpartiet. Forslag
nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen iverksette de planlagte
konseptvalgsutredningene for Østlandet og Vestlandet,
med sikte på å etablere flere fengselsplasser på bak-
grunn av behovene som skisseres i Kriminalomsorgens
kapasitetsplan av 2013.»

Forslag nr. 2 lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge fram

for Stortinget en helhetlig plan for hvordan feng-
selskapasiteten skal økes for å imøtekomme behove-
ne for tilstrekkelig kapasitet, nødvendig rehabilitering
under soning, og ivaretagelse av kvinnelige innsat-
te.»

Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest mulig sette i verk

arbeidet med å bygge nytt fengsel på Agder.»
SV har varslet at de vil støtte forslagene.

Vo t e r i n g :

Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 60 mot 36 stem-
mer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.50.49)

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:35 S (2013–2014) – representantforslag
fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Hadia Tajik,
Jorodd Asphjell, Knut Storberget og Odd Omland om nytt
Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og
Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet
– vedlegges protokollen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt tre
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
– forslagene nr. 2 og 3, fra Heikki Eidsvoll Holmås på

vegne av Sosialistisk Venstreparti
Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Sosialistisk

Venstreparti.
Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om ikke å tildele blok-
ker i 23. konsesjonsrunde som Miljødirektoratet og
Polarinstituttet har frarådet utlyst i sin høring. Det
settes i gang en faglig prosess for å definere gren-
ser for iskanten i forbindelse med en forvaltnings-
plan.»

Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen opprette et tempoutvalg

for petroleumsvirksomheten, som i et lengre perspektiv
enn konsesjonsregimet tillater, skal gi anbefalinger om
norsk utvinningstempo ut fra hensyn til miljø og klima,
økonomi og sysselsetting, leverandørindustri, krav til
lokalt innhold, HMS og kostnadsutviklingen på norsk
sokkel.»
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Vo t e r i n g :

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 90 mot
4 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.51.44)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 1, fra
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen stanse tildelingen av nye

blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel.»

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne ble med 95 mot 3 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.52.02)

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:39 S (2013–2014) – representantforslag
fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å stanse til-
delingen av nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på
norsk sokkel – vedlegges protokollen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt tre
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Anna Ljunggren på vegne av Arbei-

derpartiet og Senterpartiet
– forslagene nr. 2 og 3, fra Ola Elvestuen på vegne av

Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstre-
parti og Miljøpartiet De Grønne
Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Kristelig Fol-

keparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne.

Forslag nr. 2 lyder:
«Stortinget ber regjeringen, gjennom sin innflytelse

i Statoils styrende organer, sørge for at selskapet trek-
ker seg ut av alle tjæresandaktiviteter i Canada på Stat-
oils første generalforsamling etter at denne saken er
behandlet i Stortinget.»

Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå alle selska-

per der staten er majoritetsaksjonær, og påse at selska-
penes virksomhet og prosjektportefølje ligger innen-
for de vedtatte klimamålene om maksimalt to graders
oppvarming sammenlignet med før-industriell tid.»

Vo t e r i n g s t a v l e n e viste at det var avgitt 81 stem-
mer mot og 15 stemmer for forslagene fra Kristelig Folke-
parti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne.

(Voteringsutskrift kl. 18.52.55)

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) (fra salen): President!
Jeg skulle stemme for, jeg var ikke kjapp nok.

Jorodd Asphjell (A) (fra salen): President! Ta voterin-
gen en gang til, det var flere her … (munterhet i salen)

Presidenten: Da tar vi voteringen på nytt.

Vo t e r i n g :

Forslagene fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialis-
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 84
mot 14 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.53.47)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 1, fra Ar-
beiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i behandlingen av eier-
skapsmeldingen gå igjennom de ulike statlige selska-
pers klimaprofil og i den forbindelse klargjøre behove-
ne for strengere miljø- og klimakrav.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
har varslet at de subsidiært vil støtte forslaget.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med
55 mot 43 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.54.07)

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:40 S (2013–2014) – representantforslag
fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å trekke
Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada – vedlegges
protokollen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 9

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt tre
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Sonja Mandt på vegne av Arbeiderpar-

tiet
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Bakgrunn 
 

25.august 2014 ba SVs Stortingsgruppe en gruppe forskere om å «utarbeide forslag til hva 
Norge bør påta seg av forpliktelser for utslippskutt i den nye avtalen som skal framforhandles 
i Paris i 2015. Arbeidet skal ta som utgangspunkt målet om å unngå en global oppvarming på 
mer enn to grader med høy sannsynlighet, det såkalte togradersmålet, som er bekreftet av 
verdens nasjoner, inklusive Norge. Arbeidet skal basere seg på FNs klimarapporter, samt egen 
og annen tilgjengelige forskning. Ekspertgruppen skal drøfte ulike tilnærminger for å komme 
frem til hva som er en rimelig forpliktelse for Norge og bør fremme minst to forslag: 1) hva 
som er den minste innsats som kreves av Norge dersom utslippskutt skal fordeles uten å ta 
hensyn til historisk ansvar eller kapasitet for å kutte utslipp, og 2) hva som er nødvendig 
dersom Norge ønsker å innta en pådriverrolle i forhandlingsprosessen med hensyn til 
prinsippene om historisk ansvar og kapasitet.»

Gruppen har bestått av:

Steffen Kallbekken, CICERO Senter for klimaforskning (leder)

Siri Gloppen, Universitetet i Bergen og Christian Michelsens Institutt

Eystein Jansen, Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen

Linda Nøstbakken, Norges Handelshøyskole

Knut H. Sørensen, NTNU

Gruppen har i tillegg hatt hjelp fra Vegard Tørstad som vitenskapelig assistent. 

Gruppen har tatt utgangspunkt i karbonbudsjettet for togradersmålet og anerkjente 
prinsipper for byrdefordeling for å vurdere utfra relevant forskning hva som normativt sett 
kan være et rimelig klimamål for Norge i 2030, og hvilke forventninger andre land kan ha til 
Norges bidrag. Gruppen har også vurdert faglige funn som er relevant for debatten om hvor 
store utslippskutt Norge bør påta seg innenlands med tanke på mulige økonomiske og 
politiske kostnader og gevinster ved tiltak i Norge versus tiltak i andre land.
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Sammendrag

I desember 2015 skal partene til FNs klimakonvensjon samles i Paris for å framforhandle en 
ny avtale som skal gjelde fra 2020. I løpet av første kvartal 2015 skal partene melde inn sine 
intenderte bidrag. Vi har utredet hvilke mål for utslippskutt Norge kan påta seg for 2030 som 
vil være i tråd med ulike rettferdighetsprinsipper for fordeling av den globale innsatsen.

Dette har vi gjort ved å vurdere to spørsmål: Hvilken andel av den samlede globale innsatsen 
tilsier forskjellige byrdefordelingsprinsipper at Norge har ansvar for, og hvor store er de 
samlede utslippskuttene som må gjennomføres innen 2030 for å være i tråd med 
togradersmålet?

Historisk ansvar og (betalings-) kapasitet er de to rettferdighetsprinsippene som får tilslutning 
fra flest land i klimaforhandlingene. Basert på flere måter å beregne historisk ansvar på, finner 
vi at Norge burde ta ansvar for mellom 0,12 og 0,15 prosent av de samlede globale 
utslippskuttene. Basert på flere måter å beregne kapasitet på, finner vi at Norge burde ta 
ansvar for mellom 0,33 og 1,31 prosent av de samlede globale utslippskuttene.

Vi beregner behovet for globale utslippskutt i 2030 ved hjelp av to sett med kjente og ofte 
brukte scenarioer. Differansen mellom IPCCs scenario for business-as-usual (RCP 8,5) og for 
scenarioet for togradersmålet (RCP 2.6) er på 24 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2030. 
Differansen mellom IEAs scenario for business-as-usual (6°C) og for å nå togradersmålet 
(2°C) er på 20 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2030.

Ved å kombinere disse to settene med beregninger finner vi at Norge burde ta ansvar for 
utslippskutt i 2030 på mellom 24 og 37 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030 dersom vi 
legger prinsippet om historisk ansvar til grunn, og utslippskutt mellom 66 og 318 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i 2030 dersom vi legger prinsippet om kapasitet til grunn.

Vi har i tillegg til dette diskutert økonomiske og politiske gevinster og kostnader knyttet til 
utslippskutt i Norge versus utslippskutt i andre land basert på faglige funn og argumenter.

Vi konkluderer med at det er et stort spenn i hva som kan hevdes å være Norges ansvar, 
avhengig av hva som legges til grunn av rettferdighetsprinsipper og antakelser om hvor store 
utslippskutt som må gjennomføres globalt innen 2030 for å være i tråd med togradersmålet. 
Alle beregningene innebærer imidlertid at Norge bør ta ansvar for betydelig større utslippskutt
enn vi gjør i dag. Det mest beskjedne estimatet er 24 millioner tonn, noe som tilsvarer 
utslippskutt på nesten 50 % innen 2030 i forhold til Norges utslipp i 1990.
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1. Hvilke utslippsforpliktelser bør Norge ta på seg fram til 2030?

I desember 2015 skal partene til FNs klimakonvensjon samles i Paris for å framforhandle en 

ny avtale som skal gjelde fra 2020. I løpet av første kvartal 2015 skal partene melde inn sine 

intenderte bidrag. Så langt er det få retningslinjer for hva slags bidrag som kan godtas, men

det er ventet at klimaforhandlingene i Lima i desember 2014 (COP 20) vil resultere i noen

slike retningslinjer for bidragene. I vårt arbeid har vi lagt til grunn at Norges bidrag skal 

gjelde for perioden 2020 til 2030, og vi fokuserer på utslippskutt. Norge vil også bidra til 

andre elementer av avtalen, som klimatilpasning, klimafinansiering og teknologioverføring, 

men å vurdere disse bidragene ligger utenfor gruppens mandat.

For å kunne vurdere hvilke utslippsforpliktelser Norge normativt sett burde ta på seg, er 

det to viktige faktorer som må utredes: Hvilken andel av den samlede globale innsatsen tilsier 

forskjellige byrdefordelingsprinsipper at Norge har ansvar for, og hvor store er de samlede 

utslippskuttene som må gjennomføres innen 2030, for å være i tråd med togradersmålet?

Dette har vi gjort, basert på publisert forskning, primært femte hovedrapport fra IPCC.

Kapittel 2 i rapporten diskuterer prinsipper for byrdefordeling. Vi konkluderer med at 

historisk ansvar og kapasitet er de to prinsippene som er oftest referert til i forhandlingene, 

som flest land støtter opp om, og som det derfor er best grunnlag for å tro at andre land vil 

legge til grunn når de skal formulere sine forventninger til Norges bidrag på et normativt 

grunnlag. Både historisk ansvar og kapasitet kan tolkes på ulike måter. Tolkningene varierer 

fra land til land, og både valg av prinsipp og tolkning sammenfaller ofte med hva som er i 

landenes egeninteresse. Det er derfor liten grunn til å tro at én bestemt tolkning av ett

rettferdighetsprinsipp vil bli lagt til grunn. Vi har derfor valgt å benytte et sett av tolkninger 

som ofte brukes. I vedlegget presenterer vi datagrunnlag og beregninger som viser at ulike 

tolkninger av historisk ansvar innebærer at Norge burde ta ansvar for mellom 0,12 og 0,15

prosent av de samlede globale utslippsreduksjonene. Tilsvarende resulterer ulike tolkninger av 

prinsippet om kapasitet i at Norge burde ta ansvar for mellom 0,33 og 1,31 prosent av den 

samlede globale innsatsen. Andre måter å operasjonalisere historisk ansvar på, slik som 

beregninger som inkluderer utslipp knyttet til konsum eller til produksjon av fossilt brensel,

kan gi Norge et enda større ansvar. 

Kapittel 4 diskuterer togradersmålet og karbonbudsjettet. Det globale karbonbudsjettet 

beskriver hvilke akkumulerte utslipp som er i tråd med hvilke utslippsmål. Med 

togradersmålet som utgangspunkt har verden et gjenværende budsjett på 275 milliarder tonn 

karbon, tilsvarende omtrent 1 000 milliarder tonn CO2. Det finnes i prinsippet uendelig mange 
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utslippsbaner, og fordelinger mellom land, som er i samsvar med et gitt karbonbudsjett. Når 

man tar hensyn til hva som er teknisk, økonomisk og politisk gjennomførbart er det imidlertid 

langt færre utslippsbaner som er i tråd med karbonbudsjettet for togradersmålet. Like fullt 

finnes det flere tolkninger av hvor store utslippene kan være i 2030 dersom vi skal kunne nå 

togradersmålet, blant annet på grunn av ulike forventninger til framtidig teknologi som 

potensielt kan gi negative utslipp. Heller enn å velge en bestemt tolkning, legger vi her til

grunn to rimelige og ofte brukte tolkninger (eller scenarioer) som gir ulike utslippsmål for 

2030: Differansen mellom IPCCs scenario for business-as-usual (RCP 8.5) og scenarioet for å 

nå togradersmålet (RCP 2.6), samt differansen mellom IEAs scenario for business-as-usual 

(6°C) og scenarioet for å nå togradersmålet (2°C). Disse viser at dersom togradersmålet skal 

nås, så bør det samlede globale utslippskuttet innen 2030 være mellom 20 og 24 milliarder 

tonn CO2.

Gruppen har også diskutert økonomiske og politiske gevinster og kostnader knyttet til 

utslippskutt i Norge versus utslippskutt i andre land. Kapittel 3 trekker fram og drøfter ulike 

faglige funn og argumenter, men vektingen av argumentene er i siste instans et politisk 

spørsmål som vi ikke har faglig grunnlag for å svare på.

Når den samlede globale innsatsen, og Norges andel av denne innsatsen er kjent, kan de to 

multipliseres for å finne ut hvor store utslippskutt Norge burde ta ansvar for i 2030. Tabell 1

under viser hva Norges utslippskutt burde være for ulike kombinasjoner av samlet innsats og 

byrdefordelingsprinsipper. I tabell 2 er de samme tallene omregnet til prosent av Norges 

utslipp i 1990, som er den vanligste måte å framstille norske mål på.
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Tabell 1: Norges ansvar for utslippskutt (i millioner tonn CO2) beregnet for ulike prinsipper 

for byrdefordeling og ulike globale utslippsscenarioer for 2030.

IPCC RPC 8.5

vs. RPC 2.6

IEA 6°C

vs. 2°C

Historisk ansvar 1850-1990 30 24

Historisk ansvar 1850-2010 33 27

Historisk ansvar 1990-2010 37 31

Kapasitet BNP 160 132

Kapasitet GNIppp 318 262

Kapasitet BNP/cap 80 66

Kapasitet GNIppp/cap 138 114

Tabell 2: Norges ansvar for utslippskutt (i prosent av Norges utslipp i 1990) beregnet for 

ulike prinsipper for byrdefordeling og ulike globale utslippsscenarioer for 2030.

IPCC RPC 8.5 
vs. RPC 2.6

IEA 6°C vs. 2°C

Historisk ansvar 1850-1990 -59 % -49 %

Historisk ansvar 1850-2010 -65 % -54 %

Historisk ansvar 1990-2010 -74 % -61 %

Kapasitet BNP -318 % -262 %

Kapasitet GNIppp -630 % -520 %

Kapasitet BNP/cap -159 % -131 %

Kapasitet GNIppp/cap -274 % -226 %

De forskjellige tolkningene av Norges ansvar og av den globale innsatsen som er påkrevd, gir svært 

ulike svar på hva slags utslippsmål Norge burde ta på seg for 2030. To konklusjoner er imidlertid 

tydelige:
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1. Alle byrdefordelingsberegningene innebærer at Norge har et forholdsvis stort ansvar for å 

kutte utslipp, og alle beregningene innebærer mål som er høyere enn for eksempel målet om 

40 % kutt som har vært foreslått av enkelte aktører.

2. Det er betydelig forskjell mellom de ulike operasjonaliseringene av historisk ansvar på den 

ene siden (24 – 37 Mt kutt) og de ulike operasjonaliseringene av kapasitet på den andre siden

(66 – 318 Mt kutt). Årsaken til dette er at den norske økonomien har en forholdsvis lav 

utslippsintensitet per enhet BNP, noe som innebærer at vi har høy kapasitet og – relativt sett –

lave historiske utslipp. 

7 
 

3883



2. Rettferdighetsprinsipper i klimaforhandlingene

Det er bred enighet blant partene i klimaforhandlingene om at en avtale må være rettferdig for 

at flest mulig skal kunne godta den. Dette finner støtte i forskningslitteraturen. En avtale 

myntet på en felles rettferdighetsforståelse har størst potensial for både enighet og etterlevelse 

(Dannenberg m.fl. 2010; Miller 2008: 123; Ringius, Torvanger og Underdal 2002: 1). Enighet 

og etterlevelse er avgjørende for en velfungerende klimaavtale: å ha kjennskap til partenes 

rettferdighetsforståelser er derfor helt sentralt hvis man ønsker å forstå hva slags innhold og 

form som egner seg best for å skape en slik avtale.

Å oppnå en avtale som oppfattes som rettferdig, er viktig for partene i forhandlingene: De

referer til rettferdighet både som et vagt konsept og til mer spesifikke rettferdighetsprinsipper 

(i betydningen normer for hva som kan sies å være rettferdig, se Ringius m.fl. 2002: 2). Det

finnes imidlertid ingen universell tilslutning til et bestemt rettferdighetsprinsipp som kan 

fungere som et grunnlag for byrdefordeling. Det ville trolig også være lite formålstjenlig å 

søke enighet om et slikt prinsipp. I stedet forsøker partene å finne frem til ett eller flere 

rettferdighetsprinsipper som kan danne grunnlag for en felles forståelse av hva rettferdighet 

er, og som kan utgjøre en rettesnor for partenes bidrag.

På et overordnet nivå innebærer denne søken etter en felles rettferdighetsforståelse et 

forsøk på å kombinere to krav: kravet om likebehandling og kravet om proporsjonalitet. 

Likebehandling forstås her som lik behandling av like tilfeller. Proporsjonalitet forstås som 

ulik behandling av tilfeller som er forskjellige på normativt relevante områder (Kallbekken 

m.fl. 2014: 20).

Siden FNs klimakonvensjon ble framforhandlet i Rio i 1992 har prinsippet om felles men 

differensiert ansvar og respektive parters kapasitet (kjent under den engelske forkortelsen 

CBDR-RC) stått sentralt i forhandlingene. CBDR-RC er et kjerneprinsipp i 

klimaforhandlingene, og er bredt akseptert av både industrialiserte land og utviklingsland (FN 

1992; Kallbekken m.fl. 2014: 4).

Over tid har dette prinsippet kommet til å bety at industrialiserte land skal ta på seg 

bindende utslippsforpliktelser, mens utviklingsland ikke skal gjøre det. Listen over hvilke 

land som er industrialiserte og hvilke som er utviklingsland, ligger fast, og kan ikke endres 

uten at det er full enighet om det. Denne situasjonen blir ofte omtalt som «brannmuren»: 

CBDR-RC innebærer et definitivt skille mellom industrialiserte land og utviklingsland. 

CBDR-RC er utformet som et slags kompromiss mellom forskjellige 

rettferdighetsforståelser. Et gjennomgående problem med prinsippet er imidlertid at det er 
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vagt, og derfor åpner for flere tolkninger. Mens de fleste utviklingsland tolker CBDR-RC som 

at ansvar er ensbetydende med historisk ansvar, har utviklede land en tendens til å vektlegge 

nåværende kapasitet (Brunnée og Streck 2013: 3). Av denne grunn er ikke CBDR-RC et eget 

rettferdighetsprinsipp, men snarere en sammensetning av to ulike prinsipper, ett basert på 

ansvar for klimaproblemet, det andre basert på evne til å gjøre noe med det.

Disse to prinsippene er svært sentrale i klimaforhandlingene. Det er imidlertid en rekke 

rettferdighetsforståelser som alle kan sies å ha en viss normativ aksept i forhandlingene. 

Nedenfor følger en systematisk gjennomgang av disse.

Vi kan dele opp rettferdighetsprinsipper i tre grupper: ansvarsbaserte prinsipper, 

kapasitetsprinsipper og rettighetsbaserte prinsipper.

 

Ansvarsbaserte prinsipper 

Ansvarsbaserte prinsipper har til felles at de fokuserer på årsaken til klimaproblemene. Blant 

de ansvarsbaserte prinsippene finner vi utslipper-betaler prinsippet og prinsippet om historisk 

ansvar. Utslipper-betaler-prinsippet er ideen om at kostnader og utslippskutt forbundet med 

klimaendringer skal fordeles proporsjonalt etter hvor stor andel av de totale utslipp aktøren 

står for (Ringius m.fl. 2002: 5). Hvis dette prinsippet baserer seg på en dato i fortiden, kalles 

det et prinsipp om historisk ansvar. Prinsippet om historisk ansvar er ideen om at tidligere 

utslipp av klimagasser gjør at noen parter har større ansvar for å ordne opp i klimaproblemene 

enn andre, som følge av at de har større skyld i dem. I ytterste konsekvens impliserer 

prinsippet at tildeling av fremtidige utslippskvoter burde være omvendt relatert til tidligere 

utslipp (Mattoo & Subramanian 2010: 7). Blant de som fremmer prinsippet om historisk 

ansvar er det, som vi kommer tilbake til, svært ulike syn på hvilken historisk periode som skal 

legges til grunn, og om befolkningens størrelse skal tas med i beregningen.

Kapasitetsprinsipper 

Kapasitetsprinsipper tar utgangspunkt i at det å iverksette klimatiltak har mer dramatiske 

konsekvenser for noen land (og velferden til deres innbyggere) enn for andre, avhengig av 

hvilke ressurser de rår over. De er en samling av prinsipper som måler kapasitet til å løse 

problemene på forskjellig vis. Det vanligste er å måle kapasitet som betalingskapasitet.

Betalingskapasitet er ideen om at utslippsbyrder skal fordeles i henhold til partens finansielle 

kapasitet, som regel målt i form av brutto nasjonalprodukt (BNP). En streng tolkning av 

prinsippet vil innebære at tildelingen av fremtidige utslippskvoter blir lavere jo høyere 

kapasitet et land har til å betale for utslippskutt (Mattoo & Subramanian 2010: 9).
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Prinsippet om betalingskapasitet er det mest brukte kapasitetsprinsippet, både fordi det er 

enkelt å måle, og fordi det er sterkt korrelert med de fleste andre typer kapasitet. Prinsippet 

om kapasitet operasjonaliseres imidlertid også på en rekke andre måter, for eksempel gjennom 

mer komplekse sammensatte variabler som omstillingsevne.

Rettighetsbaserte prinsipper 

I den siste kategorien finner vi rettighetsbaserte prinsipper. Her finnes prinsipper av svært 

forskjellig karakter, hvorav de to mest sentrale er prinsippet om lik fordeling

(egalitetsprinsippet) som tar utgangspunkt i individets menneskerettigheter, og 

autonomiprinsippet som argumenterer ut fra staters rett til suverenitet.

Egalitetsprinsippet har som utgangspunkt at alle mennesker har en rett til atmosfæren og 

derav like rettigheter til å slippe ut klimagasser (Mattoo & Subramanian 2010: 6). Prinsippet 

impliserer at et land med x% av den globale befolkningen har rett til x% av det totale 

utslippsbudsjettet (Lange, Löschel & Ziegler 2010: 4). 

På den andre siden av spekteret er autonomiprinsippet som er basert på ideen om at stater 

er autonome (suverene) og har selvbestemmelsesrett. Dette brukes som et argument for at 

partene i klimaforhandlingene selv skal avgjøre hva og hvor mye de vil bidra med i 

finansiering eller klimagassutslippskutt. Prinsippet stammer fra klimatoppmøtet i København 

i 2009. Her begynte en del av de industrialiserte landene, med USA i spissen, å snakke om en 

avtale «nedenfra-opp» (Lahn 2013: 114). Prinsippet ble selve hjørnesteinen i 

Københavnavtalen (Kallbekken m.fl. 2014: 33).

Kombinerte prinsipper 

I tillegg til disse prinsippene finnes en rekke kombinasjonsprinsipper som går på tvers av 

gruppeinndelingene ovenfor. Det kanskje mest kjente av disse er Green house development 

rights (Kartha 2014). Dette prinsippet tar utgangspunkt i CBDR-RC og kombinerer 

betalingskapasitet og historisk ansvar. Ved å operasjonalisere betalingskapasitet som BNP per 

capita, og historisk ansvar som utslipp siden 1990, er det mulig å utarbeide presise tall på hvor 

mye partene burde bidra.

Egalitetsprinsippet kan også kombineres med et prinsipp om historisk ansvar. Når landenes 

historiske utslipp tas med i beregningen, får folkerike land med små historiske utslipp rett til 

en større del av det gjenstående utslippsbudsjettet enn land med tilsvarende befolkning og 
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store historiske utslipp. Land med en liten befolkning og store historiske utslipp har minst 

krav på framtidige utslippskvoter. 

En annen variant av det egalitære prinsippet, som tilfører et historisk perspektiv, er 

prinsippet om fremtidige utviklingsmuligheter. Det sier at en tilstrekkelig mengde 

utslippskvoter skal reserveres utviklingsland for at de kan ha samme muligheter til økonomisk 

utvikling som industrilandene har hatt gjennom sine historiske utslipp av klimagasser (Mattoo 

& Subramanian 2010: 9).

Bruken av prinsippene i forhandlingene 

Noen av prinsippene er klart mer fremtredende enn andre i klimaforhandlingene. Siden 2011 

har autonomiprinsippet, prinsippet om betalingskapasitet og prinsippet om historisk ansvar 

vært mest sentrale i debatten. Nedenfor følger en oversikt over hvor mange ganger de ulike 

partene har henvist til disse tre prinsippene (basert på Tørstad 2014). Mens noen parter 

vektlegger rettferdighetsprinsipper svært tungt i sin argumentasjon, argumenterer andre ikke 

utfra rettferdighetsprinsipper.1 Merk at tabellen kun viser de partene som har sendt inn 

tekstforslag - hovedsakelig forhandlingsgrupper.

Tabell 3 viser store forskjeller i partenes rettferdighetsargumentasjon, men også at det 

finnes en sammenheng mellom visse egenskaper ved stater og den rettferdighetsforståelser de 

gir uttrykk for: Industrialiserte land henviser oftest til betalingskapasitet og 

autonomiprinsippet, mens utviklingsland oftest henviser til historisk ansvar. Stater med lave 

historiske utslipp forfekter i store trekk prinsippet om historisk ansvar. En rekke stater med 

høy betalingskapasitet og middels til høye historiske utslipp har forfektet prinsippet om 

betalingskapasitet. To stater med høye utslipp og høy betalingskapasitet har forfektet 

autonomiprinsippet. Det er med andre ord en tendens til at partene argumenterer for 

rettferdighetsprinsipper som er i deres egeninteresse (Tørstad 2014). Dette kommer tydelig 

fram i figur 1-3 under. Dette er også i tråd med funnene til Carlson m.fl. (2013) som

undersøkte individers preferanser for byrdefordelingsprinsipper på tvers av land og bakgrunn.

1 Disse er utelatt fra analysen. 
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Tabell 3: Antall henvisninger til rettferdighetsprinsipper i klimaforhandlingene i perioden 

2011-2014

Autonomi-
prinsippet

Betalings-
kapasitet

Historisk ansvar

Afrika-gruppen 2 4 27
AILAC2 0 3 3
ALBA2 0 0 3
AOSIS2 0 1 4
Australia 1 5 0
Bolivia 0 0 1
Brasil 2 0 15
EIG2 3 19 15
Etiopia 0 1 5
EU 2 23 2
India 0 0 6
Kina 0 0 6
LDC1 0 7 9
LMDC1 1 5 93
New Zealand 9 1 0
Norge 2 7 1
Pakistan 0 0 4
Singapore 5 0 7
Sør-Afrika 1 2 4
Tyrkia 3 5 0
USA 12 3 0
Sum: 43 86 203

Ved å tillegge de individuelle statene rettferdighetshenvisninger som er gjort av gruppene 

de er medlem av, går det an å si noe om 154 staters rettferdighetsforståelser slik de kommer til 

uttrykk i klimaforhandlingene. Figur 1 viser andelen land som gir uttrykk for de ulike 

rettferdighetsforståelsene. Figur 2 og 3 viser samme tall, men her er landene gitt vekt basert 

på BNP (Figur 2) og befolkning (Figur 3) i stedet for å gi hvert land lik vekt (Figur 1).

2 AILAC er Independent Alliance of Latin America and the Caribbean, ALBA er Bolivarian Alliance for the 
Peoples of our America, EIG er Environmental Integrity Group, LDC er Least Developed Countries, og LMCD 
er Like-Minded Developing Countries. 
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Figur 1 - Staters rettferdighetsforståelser (2011-2014)

Figur 2 - Staters rettferdighetsforståelser (BNP-vektet)

Figur 3 - Staters rettferdighetsforståelser (Populasjonsvektet)
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Av 154 analyserte stater har 109 forfektet prinsippet om historisk ansvar. I denne gruppen 

finner vi blant annet Kina, India, Indonesia, Brasil, Sør-Afrika og en rekke andre afrikanske 

land. Til sammen utgjør denne gruppen 70 % av statene (figur 1) og hele 81 % av verdens 

befolkning (figur 3). De har imidlertid kun sluppet ut 42,5 % av de totale historiske utslipp 

(den Elzen m.fl. 2013). Av disse 42,5 % står Brasil, Indonesia, Kina og India for 24,4 %

(ibid.). Hvis disse fire landene tas ut av analysen, utgjør gruppen som forfekter historisk 

ansvar 67,4 % av det totale antall stater, men har kun stått for 18,1% av de totale historiske 

utslipp.

30 stater, 19 % av det totale antallet stater (figur 1), har betalingskapasitet som 

rettferdighetsforståelse: Australia, EU-landene og Norge. Disse representerer 32 % av verdens 

samlede BNP (figur 2), men bare 9 % av befolkningen (figur 3).

To stater, New Zealand og USA, har forfektet autonomiprinsippet som 

rettferdighetsforståelse. På grunn av USAs store økonomi representerer denne gruppen likevel 

så mye som 29 % av verdens samlede BNP, men bare 5 % av befolkningen.

9 % av statene, inkludert forhandlingsgruppene Environmental Integrity Group (EIG) og 

Least Developed Countries (LDC), forfekter et kombinasjonsprinsipp bestående av historisk

ansvar og betalingskapasitet (Greenhouse Development Rights).3

Det andre kombinasjonsprinsippet, bestående av autonomiprinsippet og betalingskapasitet, 

forfektes kun av Tyrkia. 

Tre prinsipper utmerker seg ved at de refereres til hyppig, og at landene som støtter 

prinsippene representerer en stor andel av verdens befolkning og økonomi: Historisk ansvar, 

betalingskapasitet og autonomiprinsippet. Den videre analysen tar for seg de første to av disse 

prinsippene. Autonomiprinsippet utelukkes da det, av natur, ikke er egnet for rapportens 

formål.

Operasjonalisering av prinsippene 

Det finnes mange måter å operasjonalisere prinsippene på, med andre ord å gå fra et prinsipp 

til en matematisk formel. Med tanke på historisk ansvar har det vært en viktig diskusjon å

finne ut hvilket tidsrom det er riktig å se på. 

Et vanlig krav for å kunne tilskrives moralsk ansvar er at aktørene både hadde kontroll 

over den aktuelle aktiviteten, og visste eller burde visst at aktiviteten forårsaket skade. 

Ettersom klimaproblemet ikke var godt kjent før på 1970-tallet, og mange vil mene at den 

første rapporten fra FNs klimapanel i 1990 er en god milepæl, kan det argumenteres for at 

3 Se Kartha (2014) for en analyse av hva Greenhouse Development Rights innebærer av ansvar for Norge. 
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historisk ansvar bare skal gjelde fra og med 1990 (f.eks. Parikh og Parikh 2009). En måte vi

operasjonaliserer prinsippet om historisk ansvar på er derfor ved å bruke utslipp fra 1990 fram 

til i dag, representert ved 2010 som er det siste året vi har gode utslippstall for.

Det er imidlertid mulig å argumentere for at selv om vi ikke kan holdes moralsk ansvarlig 

for utslipp før 1990, så nyter vi fortsatt godt av fruktene av historiske utslipp. De 

industrialiserte økonomiene har i stor grad vokst takket være utstrakt bruk av fossile brensler,

og våre komparative fortrinn i dag bygger på denne arven. For å sikre like muligheter og 

kompensasjon for å ha brukt opp store deler av karbonbudsjettet, er det derfor likevel mulig å 

argumentere for relevansen av historiske utslipp før 1990 (se f.eks. Baer 2012). Vi inkluderer 

derfor også utslipp fra 1850 til i dag (2010) som en operasjonalisering. Ettersom enkelte land 

hevder at det historiske ansvaret ikke strekker seg lengre fram i tid enn 1990 (se Kallbekken 

2014) basert på en tolkning av FNs klimakonvensjon som tilsier at dette er det partene ble 

enige om i 1992, beregner vi også historisk ansvar basert på utslipp i perioden 1850-1989.

Et annet viktig spørsmål er hvilke utslipp som skal regnes med. Skal bare CO2 telle med 

ettersom det er kumulative utslipp av CO2, og ikke av andre gasser, som betyr noe på lang 

sikt? Hvordan skal utslipp fra avskoging håndteres? Hvordan håndterer vi utslipp knyttet til 

forbruk av varer produsert i andre land? De store utslippene knyttet til luftfart, skipstrafikk og 

transport av varer mellom land? Og hva med eksport av fossilt brensel som fører til utslipp i 

andre land? Vi har her valgt en pragmatisk linje: Fordi det er best tilgang på data om CO2-

utslipp, og ikke andre klimagasser (for Norge finner vi for eksempel utslipp tilbake til 1850 

kun for CO2), og fordi det er bedre tilgang på territorielle utslipp enn forbruksbaserte 

utslippsberegninger, velger vi å basere våre beregninger på territorielle CO2-utslipp. Det er 

likevel verdt å merke seg at Norge – som storeksportør av fossilt brensel – kommer svært godt 

ut av denne måten å måle utslipp på sammenlignet med noen av alternativene.

Kapasitet blir oftest forstått, og regnet på, som BNP eller BNP per capita. Vi vil derfor 

legge til grunn beregninger basert både på BNP og BNP per capita. Det har videre vært en 

diskusjon om hvorvidt det er mest relevant å regne BNP basert på vekslingskurser, eller 

justert for kjøpekraft. I tråd med prinsippet om å reflektere bredden i ulike tolkninger, og fordi 

dette er et valg som har forholdsvis store følger for hva som er Norges ansvar, tar vi med 

begge beregningsmåtene. Det er videre slik at å beregne ansvar ut fra BNP per capita alene gir 

liten mening. Det innebærer at land med lik BNP per capita blir ilagt samme ansvar 

uavhengig av landets størrelse. Kina og Belize har for eksempel omtrent samme BNP per 

capita, men Kinas økonomi er mer enn fire tusen ganger større enn Belizes, og et prinsipp 

som innebærer en lik ansvarsdeling mellom de to er åpenbart ikke rettferdig (Müller og 
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Mahadeva 2013). Med andre ord kan man ikke bruke BNP per capita alene, det må på et eller 

annet vis justeres i forhold til størrelsen på befolkningen eller økonomien. Vi har valgt å følge 

«The Oxford Approach», som er beskrevet i Müller og Mahadeva (2013). Deres «Oxford 

Gross Capability measure» (OGC) er definert som kvadratroten av BNP per innbygger over 

globalt BNP per innbygger multiplisert med BNP. De bruker kjøpekraftsjustert BNP, mens vi 

har tatt med også BNP regnet ut fra vekslingskurser.
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3. Tiltak i Norge versus tiltak i utlandet

Så langt i rapporten har vi forholdt oss til utslippskutt som en generell størrelse og uten å si 

noe om eventuelle avgrensinger. En viktig debatt både i Norge og i de internasjonale 

forhandlingene har vært hvorvidt utslippskutt bør finne sted primært innenlands, og i hvilken 

grad utslippskutt et land finansierer i andre land skal kunne godskrives som etterlevelse av en 

klimaavtale. Kyotoprotokollen godkjenner bruk av fleksible mekanismer, som innebærer 

utslippskutt i andre land, som et supplement til innenlandske tiltak. Det er foreløpig uklart 

hvilke muligheter den nye avtalen vil åpne for på dette området. Per i dag ser det ut til at det i 

stor grad vil være opp til hvert enkelt land å definere hvordan landets eget utslippsmål skal 

oppfylles. Fordi dette er en sentral debatt i Norge, har vi valgt å ta med argumenter som peker 

i retning av enten relativt store utslippskutt innenlands eller større fleksibilitet i forhold til 

hvor utslippskuttene skal finne sted. Gruppen understreker imidlertid at på lengre sikt (innen 

2050) er de utslippskuttene som kreves for å nå togradersmålet så krevende at alle land 

uansett trolig vil måtte gjennomføre betydelige utslippskutt også innenlands. Vi har tatt for 

oss tre hovedgrupper av argumenter: kostnadseffektivitet, betydningen av at klimapolitikken 

er synlig og har oppslutning fra folket, samt effekter av norske tiltak på andre land.

Kostnadseffektivitet 

Dersom man fokuserer på kostnadssiden ved klimautslipp, oppnår man samlet sett størst 

mulig utslippskutt med en gitt ressursbruk ved alltid å kutte først de utslippene som koster 

minst. Det er med andre ord, ut fra denne tankegangen, bedre å bruke et gitt beløp på å kutte 

to tonn klimagasser et sted enn å bruke det samme beløpet på å kutte ett tonn klimagasser et

annet sted. Dette har konsekvenser i forhold til hvor store klimakutt vi bør ta hjemme og ute, 

men også i forhold til fordeling av innenlandske klimautslipp på tvers av sektorer. For en gitt 

norsk ressursbruk kan vi oppnå langt større kutt i klimagassutslipp ved å ta kuttene i utlandet 

dersom utslippskutt der er billigere. Ettersom Norge over tid fører en aktiv politikk for å kutte 

sine klimagassutslipp ytterligere, er det naturlig at kostnaden ved nye kutt hjemme øker, blant 

annet fordi man gjerne først eliminerer de klimautslipp som krever minst oppofrelser. Dette 

kan over tid øke forskjellen i hvor store kutt man kan oppnå for en gitt innsats (kostnad) ved å 

ta kutt ute relativt til hjemme. Dette vil særlig være tilfellet dersom Norge fører en mer 

ambisiøs klimapolitikk enn mange andre land. 

I den norske klimapolitiske debatten har kostnadstenking spilt en viktig rolle. Prinsippet 

om en kostnadseffektiv klimapolitikk, altså at vi skal nå et gitt klimamål til lavest mulig 

17 
 

3893



kostnad, har medført at norske politikere har valgt å ta en stor del av utslippskuttene ved å 

betale for utslippsreduksjoner i andre land. Et eksempel på dette er satsingen på å bevare 

regnskog (selv om dette foreløpig ikke regnes som oppfyllelse av internasjonale 

klimaforpliktelser).

Synlighet og oppslutning om klimapolitikken 

Diskusjonen om Norges klimaforpliktelser må også ta hensyn til hvordan kuttene skal 

gjennomføres og hvilke effekter forskjellige strategier for dette vil ha på allmennhetens 

oppfatninger om klimaproblemene og viljen til selv å bidra til å redusere klimagassutslipp.

Det ansvaret Norge påtar seg for å redusere utslipp av CO2 har effekter, ikke bare på norsk 

økonomi men også når det gjelder holdninger til og oppslutningen om den politikken som 

føres.

Flere studier viser at holdningene til klimaspørsmål blant folk i Norge er preget av en 

forholdsvis bred aksept av at klimaendringene er menneskeskapte (Karlstrøm og Ryghaug 

2014, Eide m.fl. 2014). Samtidig er det mange som sier at de ikke er bekymret over det som 

skjer, og at de ikke tror klimaproblemene er så alvorlige som det blir fremstilt i 

nyhetsmediene. Det er flere grunner til at denne oppfatningen er relativt vanlig. For det første 

kan det skyldes en avverge- eller beskyttelsesmekanisme (Norgaard 2011). Klimaproblemene 

blir en trussel mot et hverdagsliv som man ønsker å bevare (Ryghaug og Næss 2012). For det 

andre observerer Ryghaug m.fl. (2011) hvordan holdningene til klimaspørsmålet påvirkes av 

oppfatninger om at den norske klimapolitikken ikke tar tak i de eventuelle problemene med 

klimagassutslipp. Innholdet i klimapolitikken blir ikke sett, og politikerne blir oppfattet som 

passive. Det blir tolket som uttrykk for at klimaproblemet ikke er så alvorlig. Hadde 

problemet vært alvorlig, ville politikerne ha gjort noe med det.

Dette peker på en utfordring når det gjelder utformingen av norsk klimapolitikk. En synlig 

klimapolitikk er en nøkkel til å engasjere allmennheten og til å synliggjøre alvorligheten ved 

klimautfordringene. Uten et slikt engasjement er det vanskelig å skape forståelse for 

utfordringene (Moser 2010). Politikerne på sin side «skyver folket foran seg». Forskning viser 

at når befolkningen oppfattes som lite opptatt av klimaspørsmål, har dette stor betydning for 

hvilken plass klimaspørsmål og klimapolitikk får i norske medier og i partienes 

valgkampstrategier og politiske prioriteringer (Eide m.fl. 2014). Vi står dermed overfor en 

selvforsterkende dynamikk som kan være krevende å snu.
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Spørsmålet om hvilket ansvar Norge tar for klimautslipp og hvor og hvordan kuttene skal 

tas, er viktig i denne sammenhengen. Å gjennomføre tiltak som vesentlig reduserer 

klimagassutslipp innenlands krever politiske omlegginger som innebærer vanskelige 

prioriteringer med tydelige vinnere og tapere. Når Norge betaler for at andre land kutter sine 

utslipp av klimagasser, er dette lette tiltak politisk sett. De har få om noen åpenbare 

konsekvenser for hvordan vi lever i Norge, noe som gjør at de politiske kostnadene er lave 

(Vibe m.fl. 2014). Samtidig ser dette ut til å bidra til at de – og klimapolitikken mer generelt –

får lite oppmerksomhet og lav grad av synlighet i allmennheten (Ryghaug m.fl. 2011). 

Mange gir uttrykk for at de ønsker å bidra til reduserte klimautslipp men er usikre på hva 

de skal gjøre og på hvilken måte (Karlstrøm og Ryghaug 2014, Ryghaug, m.fl. 2011, Godbolt 

m.fl. kommer). De samme undersøkelsene viser at det savnes tydeligere politiske anvisninger 

knyttet til hvordan en kan oppnå innenlandske utslippsreduksjoner. Det er selvsagt ikke slik at 

folk ikke har noen ide om hva det kan være aktuelt gjøre. Når de blir spurt, er det 

avfallssortering som blir nevnt hyppigst. Så nevnes bilkjøring, flyreiser, energisparing, etc. 

(Karlstrøm 2010). Når politiske anvisninger blir etterspurt, handler det særlig om at 

problemene framstår som store og vanskelige for den enkelte. Det er lettere å tro at 

problemene faktisk lar seg løse dersom det er synlig at problemene blir løst i fellesskap 

(Ryghaug 2011). Her ser det ut til å være viktig med en opplevelse av at alle må bidra og ta 

sin del av byrdene. I en fokusgruppeundersøkelse av Godbolt m.fl. (kommer) sier mange av 

deltakerne at tiltakene må utformes slik at det ikke er mulig å være gratispassasjer eller betale 

seg ut av krav til endringer i levemåte og livsstil. 

Konsistens i synlige politiske handlinger ser også ut til å være viktig. Det ble lagt merke til 

at tidligere statsminister Stoltenberg den ene dagen tok til orde for redusert bilkjøring og den

neste dagen offisielt åpnet et mesterskap i rally-kjøring (Ryghaug 2008). Ryghaug (2008) 

finner at liberalisering av transport basert på fossil energi og tiltak som gjør slik transport 

billigere kan svekke oppslutning rundt klimatiltak fordi det oppfattes som uttrykk for at 

klimaproblemene ikke er så alvorlige likevel.

Det ligger en betydelig utfordring i å skape folkelig engasjement i og oppslutning om en 

offensiv klimapolitikk. Men uten dette, vil det være politisk vanskelig å gjøre de krevende 

politiske omleggingene og prioriteringene som vil være nødvendige for at Norge skal endres i 

en mer bærekraftig retning (Gloppen m.fl. 2014).  Folkelig engasjement kan også gjøre tiltak 

for å kutte utslipp mer effektive som følge av større oppslutning og større grad av sosiale 

sanksjoner mot dem som ikke gjennomfører tiltakene. Ut fra forskningen som det er referert 

til over, er det viktig at utslippskutt ikke bare blir et «teknisk» spørsmål som det forhandles 
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om i lukkede fora. Dette må skje i åpenhet og på en måte som tydeliggjør at det ansvar som 

Norge påtar seg, angår alle i landet. Erfaringene fra Tyskland og Energiewende-politikken 

kan være interessant å se på i denne sammenhengen.

Effekt av norske utslipp og norske kvotekjøp på andre land 

Erfaringene fra det norske klima og skoginitiativet (REDD+) illustrerer alvorlige utfordringer 

knyttet til å betale andre land – og ofte land med svakt utviklet styresett – for å kutte sine 

utslipp på våre vegne (eller i dette tilfellet å ta vare på skogen for at den skal ta opp karbon). 

Fra et klimaperspektiv er det svært vanskelig og kostnadskrevende å sikre at slike tiltak 

faktisk fører til de antatte gevinstene. Klimaoverføringer øker også styresettutfordringene 

lokalt. Klimapolitikk er krevende for alle land, og i land med svake styresett medfører slike 

overføringer økt korrupsjonsfare samtidig som det legger føringer som kan gjøre det enda mer 

krevende for myndighetene å drive en helhetlig politikk som kan sikre positiv utvikling (Vibe

m.fl. 2014). Spørsmålet om hvor store utslippskutt som bør tas hjemme eller ute  kompliseres 

dermed ved at dette også avhenger av hvordan og hvor i utlandet Norge investerer i å redusere 

utslipp.

Et annet forhold i avveiningen mellom klimakutt hjemme og ute er potensielle positive 

ringvirkninger ved overføring av moderne renseteknologi og kapital til fattigere land. I tillegg 

til den direkte effekten målt i utslippsreduksjoner vil dette potensielt kunne bidra til utjamning 

av ulikheter både i tilgang til teknologi og økonomisk utvikling. En studie av Kverndokk m.fl. 

(2014) viser at dersom man ønsker å redusere ulikhet bør rikere land ta en større del av 

klimabyrden enn fattige land. Overføring av kapital eller renseteknologi er en måte å få til 

dette på. Andre alternativer innebærer at rike land tar en større del av kuttene hjemme.

Et tredje forhold som er viktig å ta i betraktning er at Norge er del av EUs system for kjøp 

og salg av klimakvoter. EUs kvotehandelssystem har et samlet utslippstak som skal ligge fast 

fram til 2030. Siden det i utgangspunktet finnes en gitt mengde kvoter som skal omsettes i EU 

og Norge, gir reduserte utslipp i Norge, innenfor kvotepliktig sektor, i prinsippet rom for 

større utslipp i andre deler av Europa. En redusert etterspørsel etter klimakvoter fra Norge 

som følge av utslippskutt kan også komme til å påvirke kvoteprisen negativt og dermed bidra 

til lavere kutt i andre land. Det er dermed ikke nødvendigvis slik at reduserte utslipp i Norge,

innenfor kvotepliktig sektor, betyr reduserte utslipp globalt når man er del av et internasjonalt 

klimakvotesystem. EU er imidlertid i ferd med å etablere mekanismer som, ved behov, vil 

justere mengden kvoter som er tilgjengelig i markedet. Dette innebærer at det ikke vil være 
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automatikk i at reduserte utslipp innenfor kvotepliktig sektor i Norge vil innebære økte utslipp 

et annet sted innenfor EUs kvotehandelssystem.
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4. Den klimatiske effekten av to grader økt temperatur

Utgangspunktet for denne utredningen er togradersmålet og en vurdering av klimascenarier, 

karbonbudsjett og utslippsreduksjoner som er i tråd med et slikt mål. Om verden stabiliserer 

klimaet innenfor to graders oppvarming i forhold til førindustrielt nivå, vil endringene i 

bakketemperatur på jorden være ulikt geografisk fordelt. Både målinger av 

temperaturstigningen de siste drøyt 100 årene, modellsimuleringer av denne perioden og 

simuleringer av fremtidsklima viser at temperaturendringene i Arktis er omtrent dobbelt så 

store som verdensgjennomsnittet, og temperaturstigningen inne på kontinentene, særlig på 

nordlige halvkule vil stige betydelig mer enn gjennomsnittet. Dette er vist i figur 4 som viser 

den simulerte temperaturfordelingen når den globale temperaturen er to grader høyere enn 

førindustrielt nivå i den norske klimamodellen (NorESM). Denne modellen har litt lavere

følsomhet enn gjennomsnittet av modellene som er brukt i IPCCs femte hovedrapport. Bildet i 

figuren må derfor anses som nøkternt. Når en vil beregne effektene av to grader og høyere 

temperaturstigning og hvilke eventuelle økologiske, sosiale og økonomiske kostnader et slikt 

scenario vil få, må en for landområdene der folk bor, ta hensyn til at temperaturstigningen i de 

fleste områder vil overskride to grader. 

Figur 4. Geografisk fordeling av overflatetemperatur når global temperatur er to grader

høyere enn førindustriell temperatur. Fra NorESM CMIP5 simulering, RCP 6.0. (Iversen et 

al. 2013)

Et annet moment som må tas med, er generasjonsperspektivet. Dette gjelder ikke bare for 

våre nære etterkommere, men for mange påfølgende generasjoner. Fordi klimasystemet

inneholder elementer som sakte tilpasser seg et nytt klima, vil det være slik at selv om verden 

22 
 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

·2 .. 
100°W 100°w 

3898



stabiliserer temperaturøkningen under to grader, vil det ha effekt på havstrømmene og 

havnivå i mange hundre år deretter, bl.a. ved at de store innlandsisdekkene på Grønland og 

Antarktis vil respondere på den økte temperaturen i mange hundre år før en ny likevekt stiller 

seg inn. Når likevekt inntrer, vil de ha mistet betydelige mengder is. Det gir langsiktig 

havstigning. Forrige gang temperaturen i Arktis var omtrent den vi kan få ved to grader

oppvarming, i den forrige mellomistiden for 120.000 år siden, var havnivået 5-10m høyere 

enn i dag (IPCC 2013). En 2-3 grader varmere verden som er i likevekt, gir sannsynligvis 10-

20m havstigning utfra studier av varmeperioden for 3.5 millioner år siden da det var slike 

forhold på jorden (IPCC 2013). I denne perioden var atmosfærens CO2-konsentasjon omtrent 

den vi har i dag eller vil oppleve fram til 2050. I mellomtiden, fram til en ny likevekt oppnås,

vil det være mange hundre år uten et stabilt havnivå, noe som krever store og kontinuerlige 

tilpasningskostnader for mange kommende generasjoner. 2-3 grader varmere global 

temperatur er også noe vår art ikke har opplevd siden moderne mennesker kom til. 

Da målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader ble framforhandlet under i 

FNs klimakonvensjon, var det fordi dette ble ansett som en terskel når det gjelder farlige 

klimaendringer. Det betyr imidlertid ikke at to grader oppvarming er uproblematisk. Også ved 

to grader kan vi forvente irreversible og uventede brå klimaendringer (definert som endringer 

som vil vedvare i flere hundre år), men det vil være enda større mulighet for slike om 

temperaturen stiger videre fra to grader. Trolig vil to grader varmere klima føre til delvis, men 

ikke hel, nedsmelting av Grønland, og en betydelig reduksjon av det Vest-Antarktiske 

isdekket. Dette betyr at selv to grader varmere klima vil være en meget betydelig 

klimaendring med effekter som krever tilpasning i stor skala.

Et tilleggsmoment er endringsraten. Naturlige globale klimaendringer som 

istidsvariasjonene har skjedd over tidsrom på 10.000 år, mens man nå står i fare for å påføre 

verden endringer av samme størrelsesorden (4-5 grader) i løpet av 200 år. For å få best mulig 

tid til at økosystem og samfunn kan klare tilpasning til nytt klima bør det være et mål at 

endringsraten blir så liten som mulig. Det vil ikke være uten betydning hvor fort temperaturen 

stiger mot togradersmålet. Dette tilsier at utslippstiltakene bør komme fort og være massive 

fra nå av. 

Klimafølsomhet 

Den umiddelbare temperaturutviklingen som følger av økning i klimapådriv (utslipp), kalles 

transient klimarespons (TCR). På grunn av de tregere elementene i klimasystemet som hav og 
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landis, vil temperaturen fortsette å stige inntil den er i likevekt med pådrivet. Denne 

justeringen vil ta flere hundre år, og temperaturendringen som da kommer frem, kalles 

Likevekstfølsomhet (ECS). Vanligvis oppgis dette som global temperaturendring ca. 100 år 

etter at atmosfærens CO2 innhold er blitt fordoblet. Det har vært et kronisk problem å 

bestemme både TCR og ECS. Selv i den siste rapporten fra IPCC er det ikke noen bedre 

beregninger enn før fordi det er mye sprik i litteraturen, noe som gir et stort 

usikkerhetsintervall for disse beregningene. Det kan heller ikke gis noen foretrukne verdier. 

Det er flere metoder i bruk der man enten ser på dette ved å studere klimaendringene i 

fortiden, eller ved å observere de instrumentelle observasjonsdata frem til nå, gjerne i 

kombinasjon med enkle klimamodeller, eller ved å bruke de store globale klimamodellene. 

For ECS er middelverdien i klimamodellene tre grader, med et usikkerhetsintervall mellom 

1,5 og 4,5 grader. Den norske klimamodellen NorESM ligger litt lavere enn gjennomsnittet og 

beregner ECS til ca. 2,9 grader og TCR til 1,4 grader (Iversen et al. 2013). Beregninger basert 

på fortidsklima (paleoklima) har en middelverdi som er ganske nært klimamodellenes

gjennomsnitt. Gjennomsnittet av beregninger basert på målte temperaturdata eller 

kombinasjon av observasjoner og modeller har de siste årene hatt en tendens til å trekke

estimatene av ECS noe nedover. Disse beregningene er påvirket av den svakere 

temperaturstigningen de siste ca. 15 årene. Den har skjedd samtidig med sterk økning i 

utslippene, slik at mange forskere i tiden etter fremleggelsen av den første delrapporten i

IPCCs femte hovedrapport (AR5) har ment at ECS er mellom to og tre grader. Samtidig er 

disse resultatene kritisert fordi den reduserte temperaturendringen kan være en midlertidig 

hendelse. Det er også strid om hva som er den beste metodikken, og flere artikler konkluderer 

også med at den reelle ECS ligger nært modellmiddelverdien på i overkant av tre grader. 

I forhold til togradersmålet er det imidlertid TCR som er den mest interessante størrelsen 

fordi målet er noe man skal oppnå innenfor dette århundret. IPCCs femte hovedrapport 

konkluderer med at den trolig ligger mellom 1 og 2,6 grader. Dette er den temperaturøkningen 

modellene beregner at vi får innenfor noen tiår etter at CO2-innholdet er fordoblet 

sammenliknet med førindustrielt nivå. Så godt som alle nyere estimat i litteraturen som har 

kommet etter at rapportens grunnlagspublikasjoner var publisert, ligger innenfor denne 

rammen, også de som er gjort av forskere som kan regnes som å ha klimaskeptiske 

tilbøyeligheter. Det er også en betydelig faglig uenighet om hva som er den beste metodikken 

for å beregne TCR. 
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Middelverdien for TCR i klimamodellene er 1,8 grader. Et lavt anslag i den seneste 

litteraturen er på 1,3 grader. Hva disse verdiene har å bety for utslippsbanene innenfor 

togradersmålets karbonbudsjett blir omtalt i neste avsnitt.  

Figur 5. Forskjellige anslag for TCR oppsummert i IPCC AR5. WG1 Fig. TFE 6.2

Karbonbudsjettet  

I IPCCs femte hovedrapport er det beregnet hvor stor mengde klimagasser som kan slippes ut 

før vi med en viss grad av sikkerhet passerer togradersmålet. Her tar man hensyn til de 

akkumulerte utslippene av CO2 frem til nå, og den temperaturutviklingen vi har hatt som følge 

av dette. Det videre forholdet mellom akkumulerte utslipp og global temperaturøkning er 
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beregnet for alle de fire sentrale IPCC scenarioene i CMIP5 modellene. Gjennomsnittet av 

modellene viser at togradersmålet passeres ved et akkumulert utslipp på 790 milliarder tonn 

karbon (2820 milliarder tonn CO2) når man også tar hensyn til andre klimadrivere ved siden 

av CO2. Den temperaturendringen vi har hatt til nå, har skjedd med akkumulerte CO2-utslipp 

på 515 milliarder tonn. Dette betyr at vi med sannsynlighet har brukt opp nesten to tredjedeler 

av det tilgjengelige karbonbudsjettet frem til i dag og kun har 270 milliarder tonn karbon igjen 

før det er sannsynlig at vi passerer togradersmålet (figur 6). Årlige utslipp er på ca. 10

milliarder tonn karbon (36 milliarder tonn CO2)

Det er en betydelig usikkerhet knyttet til disse beregningene basert på usikkerheten i TCR,

men uansett om klimasystemets følsomhet for CO2 ligger i den nedre eller midtre delen av det 

usikkerhetsintervallet som finnes i faglitteraturen, er det behov for raske og sterke 

utslippsreduksjoner. Bruker vi TCR på 1.8 grader må utslippene gå ned årlig med 4.8% fra nå 

for å unngå å passere togradersmålet. Er TCR 1.3 grader, må reduksjonen årlig være på 1.9%. 

Vi har her ikke regnet med høyere TCR enn gjennomsnittet av modellene selv om vi ikke kan 

se bort fra at den også kan være høyere, med enda større behov for utslippsreduksjoner. 

Spriket i estimat for TCR kan uansett ikke brukes som grunn til å vente med tiltak. For det 

første tilsier en risikovurdering og sjansene for en middels eller høy TCR at man bør ha raske 

utslippskutt. Om man skulle ”gamble” på at TCR ligger i det nedre intervallområdet, er dette i 

strid med føre-var- prinsippet, og det vil uansett bare gi oss noen tiår mer med utslipp. 

Operasjonen som må gjøres vil være noenlunde lik, men man har noen tiår mer tid til 

rådighet. 

Figur 6.  Karbonbudsjettet. Fra IPCC (2014).
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Til sist må det nevnes at det er andre grunner til å begrense utslippsmengden av CO2. Viktigst av 

disse er havforsuringen. Den økende havforsuringen er et resultat av CO2-utslipp. Så selv om TCR 

skulle vise seg å være lav, vil virkningen av utslippene på havforsuringen og derav følgende 

økologiske effekter være den samme. 

Behovet for utslippskutt i 2030 

Det finnes i prinsippet uendelig mange utslippsbaner og fordelinger mellom land som er i 

samsvar med et gitt karbonbudsjett. Når man tar hensyn til hva som er teknisk, økonomisk og 

politisk gjennomførbart, er det imidlertid langt færre utslippsbaner som er i tråd med 

budsjettet for togradersmålet. Like fullt finnes det ulike tolkninger av hvor store utslippene i 

2030 kan være om de skal være i tråd med togradersmålet, blant annet på grunn av ulike 

forventninger til framtidig teknologi som potensielt kan gi negative utslipp. Som for 

fordelingsprinsippene velger vi derfor ikke en bestemt tolkning, men legger til grunn ulike 

tolkninger som gir forskjellige utslippsmål for 2030.

Den første tolkningen bruker IPCCs scenario RCP 2.6, som er i samsvar med 

togradersmålet, til å beregne hvor store utslippene bør være i 2030. Som referansebane for å 

kunne definere hvor store utslippskutt som må gjennomføres innen 2030 dersom målet skal 

nås, har vi valgt IPCCs scenario RCP 8.5, som tilsvarer den nåværende utslippsveksten. 

Differansen mellom de ulike modellkjøringene for RCP 2.6 og RCP 8.5 i 2030 er 6607 GtC 

(1544-7937), som tilsvarer 24 250 millioner tonn CO2 basert på tall fra IIASA.4

Som en alternativ beregning legger vi til grunn scenarier fra det internasjonale energibyrået 

IEA. De har utarbeidet et scenario, basert på dagens utslippstrender, som gir en oppvarming 

på seks grader, og et scenario som er i samsvar med togradersmålet.5 Differansen mellom de 

to scenarioene i 2030 er 20 000 millioner tonn CO2.

Klimamodellenes beregninger og norske utslipp 

Den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC AR5) baserer seg på de koordinerte 

internasjonale klimamodelleksperimentene organisert som CMIP5 (Co-ordinated Modeling 

Intercomparison Project; http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/). Simuleringene av klima i fortid, 

nåtid og fremtid ble designet slik at alle modellsystemene utførte de samme simuleringene og

med de samme forutsetninger når det gjelder klimapådriv.6 Således er forskjellene i simulert 

4 Lenke til data: http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=compare
5 Lenke til data: http://www.iea.org/etp/explore/
6 Klimapådriv er en gitt forstyrrelse av jordens energibalanse, målt i W/m2.
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klima mellom modellene et resultat av forskjeller i selve modellene, og spredningen i 

temperaturfremskrivningene for hvert av de sentrale utslippsscenarioene skyldes bl.a. ulik

klimafølsomhet. I tillegg er det en spredning i temperaturfremskrivningene mellom de 

forskjellige utslippsscenarioene, særlig fra midten av århundret som følge av forskjellene i 

klimapådrivet fra de forskjellige scenarioene. Hvilke av modellene som er best og dermed 

hvilke av modellresultatene som er mest sannsynlige, er vanskelig å avgjøre. Følgelig oppgir 

IPCC middelverdier med usikkerhetsintervall. For globalt midlede verdier har gjennomsnittet 

av modellsimuleringene (vanligvis 30-40 simuleringer for hvert scenario) vist seg å treffe best 

med observerte endringer frem til nå.

Atmosfærens konsentrasjon av CO2 er nå ca. 400 ppm. IPCCs femte hovedrapport 

konkluderer, basert på CMIP5 modellene, med at stabilisering på en konsentrasjon på mellom 

430 og 480 ppm gir en sannsynlighet for å nå togradersmålet på 66-100%. For å nå dette må 

globale CO2-utslipp i 2050 være mellom 72 og 41% lavere enn de var i 2010 ifølge IPCC. 

Skulle CO2-konsentrasjonen gå betydelig over 500ppm, sier IPCC at man da må sette i verk 

betydelige tiltak som reabsorberer CO2 fra atmosfæren, såkalte negative utslipp, f.eks. ved 

bioenergi kombinert med CCS. Slik teknologi finnes ikke pr. i dag. 

I 2010 var globale utslipp 49 milliarder tonn CO2-ekvivalenter mens de i 1970 var 27 

milliarder tonn. Skal de ned med ca. 70% må årlige globale utslipp dermed være ca. 16 

milliarder tonn CO2 i 2050. Avhengig av befolkningsmengden på Jorden i 2050 må per capita 

CO2-utslipp i 2050 være mellom 1.5 og 3.1 millioner tonn ifølge Miljødirektoratet

(Miljødirektoratet Rapport M229-2014). Miljødirektoratet sier også at Norge som 

lavutslippssamfunn i 2050 vil måtte ha utslipp som er så lave som 7-12 millioner tonn. 

Norske utslipp i 2013 var på 52,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, opp med 4.6 % siden 

1990. For å følge klimaforliket må norske utslipp være på 45-47 millioner tonn årlig i 2020 

når man holder eventuell binding i skog utenom. En videreføring av Klimaforliket som det er,

vil ikke gi ytterligere nedgang mellom 2020 og 2030. Miljødirektoratet regner at norske 

utslipp i 2050 må ned med 60-80% i forhold til 1990 dersom Norge skal være på 

verdensgjennomsnittet i utslipp per capita innenfor en utvikling som er i samsvar med 

togradersmålet. Det vil si at nasjonale årlige utslipp må være mellom 10 og 20 millioner tonn 

årlig i 2050. Per capita utslippene i Norge er ca. 10.4 tonn/år, omtrent det doble av globalt 

gjennomsnitt som er 5 tonn (Global Carbon Budget 2014), og betydelig høyere enn EU-

gjennomsnittet (6.8 tonn). En rimelig byrdefordeling skulle som et minimum tilsi at norske 

per capita utslipp var på globalt gjennomsnitt i 2050, noe som tilsier utslipp på 1.5-3.1 tonn pr 

capita, gitt en forventet befolkning på 6.6 millioner i 2050 (Miljødirektoratet). 

28 
 

3904



IPCCs femte hovedrapport viser at utslippsreduksjonene som oppnås fra nå og til 2030 har 

stor betydning for mulighetene til å nå togradersmålet i 2050. Med global utslippsutvikling 

som tilsvarer de frivillige utslippsmålene verdens regjeringer forpliktet seg til på COP 16 i 

Cancun, vil det sannsynligvis være behov for årlige globale utslippsreduksjoner på opp mot 

6% fra 2030 til 2050. Hvis vi derimot får en utflating og etter hvert nedgang i utslippene 

mellom i dag og 2030, kan behovet for årlige globale reduksjoner fra 2030 til 2050 ligge på 

om lag 3%. Det bør være en rimelig ambisjon at Norge ligger i forkant av en slik utvikling, og 

at nasjonale utslipp må gå betydelig ned allerede på kort sikt.
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Vedlegg: Operasjonalisering av byrdefordelingsprinsipper

Historisk ansvar for ulike tidshorisonter

Beregningene er basert på tall fra Elzen m.fl.( 2013), med unntak for tall for Norge som er 

hentet fra Boden m.fl. (2014).

Andel av globale utslipp

Aktør 1850-1989 1850-2010 1990-2010

Norge 0,12 % 0,14 % 0,15 %

USA 31,71 % 37,58 % 21,70 %

India 1,58 % 2,69 % 4,30 %

Kina 5,41 % 10,48 % 17,84 %

EU 30,75 % 24,76 % 16,04 %

Brasil 0,64 % 0,89 % 1,26 %

Russland 8,57 % 7,95 % 7,06 %

Japan 3,84 % 4,24 % 4,82 %

Resten av verden 17,37 % 11,28 % 26,83 %

TOTAL 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Betalingskapasitet

Beregningene er basert på tall fra Verdensbanken for BNP i 2010 (current USD), og GNI i 

2010 justert for kjøpekraft. De siste to kolonnene viser Oxford Gross Capability measure 

(OGC) beregnet basert på BNP per capita og kjøpekraftsjustert GNI per capita.

Aktør BNP GNIppp

OGC 

(BNP/cap)

OGC

(GNIppp/cap)

Norge 0,66 % 0,33 % 1,31 % 0,57 %

USA 23,38 % 17,40 % 34,88 % 27,82 %

India 2,67 % 6,24 % 0,68 % 3,03 %

Kina 9,27 % 13,88 % 4,19 % 9,53 %

EU-27 25,45 % 18,59 % 31,06 % 24,05 %

Brasil 3,35 % 3,04 % 2,38 % 2,56 %

Russland 2,38 % 3,26 % 1,67 % 3,33 %

Japan 8,59 % 5,11 % 12,10 % 6,89 %

Resten av verden 24,26 % 32,15 % 11,73 % 22,22 %

TOTAL 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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4  1. Executive summary

Executive summary

This report is Norway’s sixth national com-
munication on national circumstances, 
policies and measures related to climate 
change under the Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC). The previ-
ous national communications were submit-
ted in 1994, 1997, 2002, 2006 and 2010 re-
spectively. The latest National Inventory 
Report (NIR) for greenhouse gases was 
submitted in April 2013. Norway ratified 
the UNFCCC on 9 July 1993. Norway rati-
fied the Kyoto Protocol on 30 May 2002 
and became a Party when the Protocol en-
tered into force on 16 February 2005. 

  1.1 National circumstances

Norway is a constitutional monarchy with a 
democratic parliamentary system of gover-
nance. The current Government is a mi-
nority coalition of Høyre (the Conservative 
Party) and Fremskrittspartiet (the Progress 
Party). Norway has been part of the Euro-
pean Union’s internal market through the 
Agreement on the European Economic 
Area (EEA Agreement) since 1994. The ob-
jective of the EEA Agreement is to strength-
en trade and economic relations between 
the EEA/EFTA States and the EU Member 
States, with equal conditions of competi-
tion throughout the EEA. The Agreement 
gives the EFTA countries opportunities to 
influence EU policy making also in areas of 
relevance to the internal market, including 

environmental policies. The Storting (Nor-
wegian Parliament) determines Norway’s 
overall climate policy and the government 
implements and administers the most im-
portant policies and measures. 

Most of Norway has a maritime climate 
with mild winters and cool summers. Be-
cause of the influence of the North Atlantic 
Ocean, Norway has a much warmer climate 
than its latitudinal position would indicate. 
During the period 1900-2012, the annual 
mean temperature in Norway has increased 
by about 0.9°C. 

Norway is a small, open economy. More 
than 40 per cent of Gross Domestic Prod-
uct (GDP) is exported. Production of crude 
oil and natural gas and foreign shipping ac-
count for 25 per cent of GDP in Norway. 
Activity in the Norwegian non-oil econo-
my has held up relatively well despite weak 
economic development internationally. 
Strong demand from the petroleum indus-
try and growth in private consumption 
have contributed to sustained growth. 

Norway accounts for around 0.1 per 
cent of global greenhouse gas emissions. 
With emissions at 53.4 million tonnes of 
CO2 equivalents in 2011 and a population 
of around 5 million, emissions per capita is 
10.5 tonnes CO2 equivalents, when the LU-
LUCF sector is excluded. Despite strong 
economic growth and immigration, Nor-
way’s greenhouse gas emissions have de-

11

■ 

3915



1. Executive summary 5

The island Hiskjo in 
Bømlo, Hordaland. 
Connected to the rest 
of the municipality 
by bridge. Foto: Jan 
Rabben, Samfoto/
NTB scanpix
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6  1. Executive summary

creased in recent years. Greenhouse gas 
emissions relative to GDP normally decline 
as scarce resources are utilised more effi-
ciently. Higher energy costs, for example as 
a result of taxes or quotas on emissions, re-
inforce this trend.

Norway’s largest source of emissions 
comes from the petroleum activities. In 
2011, the greenhouse gas emissions from 
the sector were 13.6 million tonnes CO2 
equivalents, about 29 per cent of total emis-
sions. 

Norway is in a unique position since 
nearly all of its electricity production is 
based on hydropower. The proportion of 
energy use accounted for by electricity is 
higher than in most other countries. One 
important reason for this is the large ener-
gy-intensive industry in Norway. In addi-
tion, electricity is used to heat buildings 
and water to a greater extent than in other 
countries. Norwegian energy consumption 
per capita is higher than the OECD aver-
age. 

Emissions from industrial processes 
were 7.8 million tonnes in 2011, account-
ing for about 15 per cent of total emissions. 
Metal production and chemicals are the 
largest contributors.

About 28 per cent of the total Norwe-
gian greenhouse gas emissions originated 
from transport in 2011. Norway’s decen-
tralized settlement pattern gives rise to a 
relatively high demand for transport. In ad-
dition, the Norwegian economy has a rela-
tively large share that is based on the ex-
traction of raw materials and exports of 
goods, which means that there is a large 
volume of goods transport. The demand for 
rapid transport and more frequent deliver-
ies of goods has also been increasing. 

Agricultural areas account for only 3 per 
cent of the mainland, while about 37 per 

cent is covered by forest. Roughly 88 per 
cent of the forest area is privately owned, 
with many small properties. In 2011 there 
were 131 800 forest holdings in Norway 
with more than 2.5 hectares of productive 
forest land. Owing to the ownership struc-
ture and specific terrain conditions, Nor-
wegian forestry is diversified and charac-
terized by small-scale activity. In 2011, the 
LULUCF sector contributed with net re-
movals of 27.6 million tonnes CO2. These 
removals are substantial and equal to ap-
proximately half of the total emissions from 
the Norwegian GHG accounting. The aver-
age annual net removals from the LULUCF 
sector was about 20.4 million tonnes CO2 
equivalents per year for the period 1990–
2011. Forest land was responsible for the 
vast majority of the CO2 removals in 2011, 
with 32.4 million tonnes CO2 equivalents 
per year.

Agriculture is estimated to account for 
about 8 per cent of Norway’s emissions of 
greenhouse gases. The area under agricul-
tural cultivation has declined by approxi-
mately 2 per cent during the last decade. 
There has also been a shift from harvested 
land to more grazing land.

Fishing is an important basis for settle-
ment and employment along the Norwe-
gian coast. Emissions from the sector ac-
counted for about 2.7 per cent of Norway’s 
total emissions in 2011. The Norwegian 
fishing and aquaculture industries are 
among Norway’s most important export 
industries today. Various types of pollution 
as well as climate change may affect the 
fisheries and aquaculture. With an increase 
in the level of CO2 in the atmosphere, the 
ocean absorbs an increasing level of CO2. 
This causes ocean acidification, which is a 
growing concern for the marine ecosys-
tems and fisheries. 

3917



1. Executive summary 7

  1.2 Greenhouse gas inventory 

 information

Norway’s national greenhouse gas invento-
ry covers emissions of carbon dioxide 
(CO2), methane (CH4), nitrous oxide 
(N2O), perfluorcarbons (PFCs), sulphur 
hexafluoride (SF6) and hydrofluorcarbons 
(HFCs) from 1990 to 2011. Norway pre-
pares its National Inventory Reports (NIR) 
in accordance with the UNFCCC Report-
ing Guidelines, and generally the estima-
tion methods follow the Guidelines for 
 National Greenhouse Gas Inventories pub-
lished by the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC). The UNFCCC re-
views all parties’ NIRs and emission inven-
tories every year. Norway submitted its lat-
est NIR to the UNFCCC secretariat on 12 
April 2013. The CRF tables were resubmit-
ted to the UNFCCC on 11 November 2013.

The total emissions of greenhouse gases, 
measured as CO2 equivalents, were about 
53.4 million tonnes in 2011. Between 1990 
and 2011 the total greenhouse gas emis-
sions increased by almost 3 million tonnes, 
or by 6 per cent. Total emissions increased 
in the 1990s, but have since the turn of the 
century been more or less stable. While 
emissions of CO2 from most sources have 
increased, emissions of other greenhouse 
gases have decreased. Norway has experi-
enced strong economic growth since 1990. 
This partly explains the general growth in 
CO2 emissions. In addition, the offshore 
petroleum sector has expanded significant-
ly during the past 20 years. Both these fac-
tors have led to increased use of fossil fuels, 
and consequently higher CO2 emissions. In 
2011 emissions decreased by almost 2 per 
cent. There are indications that we are see-
ing the start of a reduction in emissions. 
Preliminary figures for 2012 show the low-
est level of emissions since 1995, apart from 

2009, when emissions were lower owing to 
the financial crisis. 

  1.3 Policies and measures

1.3.1 Introduction

Norway’s climate policy is founded on the 
objective of the Framework Convention on 
Climate Change and the Kyoto Protocol 
and the scientific understanding of the 
greenhouse effect set out in the IPCC re-
ports. Climate change and emissions of 
greenhouse gases have been a concern of 
Norwegian policy since the late 1980s. As 
of today, Norway has a comprehensive set 
of measures covering almost all emissions 
of greenhouse gases.

Norway is working towards an ambi-
tious global climate agreement that will en-
sure a reduction in global greenhouse gas 
emissions so as to hold the increase in glob-
al average temperature below 2º C above  
pre-industrial levels. This is necessary in 
order to avoid dangerous climate change, 
and will require political leadership by all 
nations. In order to meet the 2 °C target, the 
fourth assessment report from the IPCC 
implies that global emissions will have to be 
reduced by 50-85 per cent by 2050 com-
pared with 2000, most likely closer to 85 
per cent. As seen from the 5th assessment 
report, limiting the warming caused by an-
thropogenic CO2 emissions to less than 2°C 
, with a probability of more than 2/3, entails 
that cumulative CO2 emissions in the at-
mosphere, from all anthropogenic sources, 
should not exceed 1000 GtC. An amount of 
531 GtC had already been emitted in 2011. 
In June 2012, a broad agreement on climate 
policy was made in the Storting, cf. Innst. 
390 S (2011-2012). The Storting made a de-
cision based on this agreement, adopting 
the policies and measures in the agreement. 

■ 

■ 
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The agreement is based on the latest White 
paper on Norwegian climate policy, Meld.
St. 21 (2011-2012)1, which includes propos-
als to reinforce the domestic policy frame-
work to meet the Norwegian emission tar-
gets. Moreover, the agreement saw a 
strengthening of the policy in certain areas. 

During the period up to 2020, Norway 
will commit to cutting global emissions of 
greenhouse gases equivalent to 30 per cent 
of Norway’s emissions in 1990. Norway has 
made a commitment under the second 
commitment period of the Kyoto Protocol 
(KP 2). Under KP 2, Norway is committed 
to an emission reduction correspondings to 
average annual emissions over the period 
2013-2020 at 84 per cent of the 1990 emis-
sion level. The commitment under KP 2 is 
consistent with the Norwegian target of 30 
per cent reduction of emissions by 2020, 
compared to 1990. Through the broad po-
litical agreement on climate of 2012, the 
Storting calls for the Government to 
strengthen Norway’s climate goals equiva-
lent to a 40 per cent cut in emissions by 
2020 compared with the level in 1990, if 
this can contribute to consensus on an am-
bitious climate agreement whereby the 
countries with the largest emissions agree 
to specific emission commitments. 

Furthermore, the political agreement on 
climate aims that Norway will be car-
bon-neutral in 2050. As part of an ambi-
tious global climate agreement where other 
developed nations also undertake ambi-
tious commitments, Norway will adopt a 
binding goal of carbon neutrality no later 
than in 2030. This means that Norway will 
commit to achieving emission reductions 
abroad equivalent to Norwegian emissions 
in 2030. It is also a long-term objective for 
Norway to become a low-emission society 
by 2050.

The political agreement on climate of 
2012, outlines cross-sectoral and sectoral 
measures for reaching the emission targets. 

In the political platform of the current 
government, it is stated that the Govern-
ment will strengthen the political agree-
ment on climate made in 2012. It is stated 
that the Government will undertake an 
ambitious domestic climate policy with a 
long term transition to a low-emission so-
ciety by 2050.

The Ministry of Climate and Environ-
ment has the overarching cross-sectoral re-
sponsibility for co-ordination and imple-
mentation of the Norwegian climate policy. 
The other Ministries are responsible for 
implementation in their respective sectors.
The polluter pays principle is a cornerstone 
of the policy framework on climate change. 
The policy should be designed to yield the 
greatest possible emission reductions rela-
tive to cost, and should result in emission 
reductions both in Norway and abroad. 
General policy instruments are a key part 
of the domestic climate policy. Cross-sec-
toral economic policy instruments (i.e. 
CO2-tax) form the basis for decentralized, 
cost-effective and informed actions, where 
the polluter pays. In areas subject to general 
policy instruments, additional regulation 
should as a main rule be avoided. At the 
same time, the possibility of employing 
other policy instruments in addition to 
emission trading and taxes is to be contin-
ued, also in these sectors.

In accordance with the broad political 
agreement on climate  of 2012 (Innst. 390 S 
(2011-2012), Norway will particularly fo-
cus on measures that are cost-effective in 
the light of expectations of rising carbon 
prices over the lifetime of the investments, 
and which are not necessarily triggered by 
current policy instruments. This applies 

1. The Norwegian 
Parliament
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particularly to measures that promote to 
technologicaly development and to meas-
ures that mobilize the population to earlier 
changes in consumer patterns that yield 
lower emissions. 

Norway has strived to follow a compre-
hensive approach to climate change mitiga-
tion from the start of policy development 
around 1990, addressing all sources includ-
ing sinks. As regards emissions of green-
house gases, the costs of externalities are 
met through levies and by including activi-
ties in the European Emissions Trading 
Scheme (EU ETS). These instruments place 
a charge on emissions of greenhouse gases. 
Norway believes that putting a global price 
on emissions is the most efficient way of 
ensuring cost-effectiveness of mitigation 
actions between different countries and re-
gions, and of securinge equal treatment of 
all emitters and all countries. This will help 
minimize adverse impacts of mitigation.

1.3.2 Cross-sectoral policies and measures

CO2 taxes were introduced in 1991 as a step 
towards a cost-effective policy to limit 
emissions of greenhouse gases. The main 
structure of the tax has remained relatively 
stable, with some exceptions. The CO2 tax 
is now levied on about 60 per cent of total 
greenhouse gas emissions. The tax rate dif-
fers between different energy products, and 
usages. High rates apply to petrol and pe-
troleum activities, and lower rates apply to 
the use of mineral oils. 

Norway established a national emissions 
trading scheme in 2005. The scheme closely 
resembled the EU ETS and covered 11 per 
cent of total Norwegian greenhouse gas 
emissions. Emissions already subject to 
CO2 tax were not included in the scheme. 
From 2008, Norway became part of EU 
ETS, which broadened the scheme to cover 

nearly 40 per cent of the Norwegian green-
house gas emissions. In addition to the sec-
tors included in the EU ETS, Norway de-
cided unilaterally in February 2009 to also 
include nitrous oxide emissions from the 
production of nitric acid. Starting from 
2012, the aviation sector was also included 
in the scope of the EU ETS in Norway. 
From 2013, phase III (2013-2020), the cov-
erage of the EU ETS was further expanded, 
covering both new sectors and gases. From 
2013, about 50 per cent of the Norwegian 
emissions are covered by the EU ETS. Alto-
gether, over 80 per cent of the domestic 
emissions will be subject to mandatory al-
lowances or a CO2 tax, or both.

According to The Pollution Control Act, 
it is prohibited to pollute unless one has a 
specific permit to pollute according to law 
or a decision made by the relevant authori-
ty. The Pollution Control Act applies also to 
greenhouse gas emissions. Greenhouse gas 
emissions are therefore included in the dis-
charge permit which for instance industrial 
installations are obliged to obtain pursuant 
to the Pollution Control Act. Hence to the 
Pollution Control Act, technological re-
quirements relevant to emissions can be 
formed as conditions laid in the permit, e.g. 
requirement to implement carbon capture 
and storage. This is currently a prerequisite 
for all new gas fired power plants.

The growth trend in HFC and PFC 
emissions from product use was slowed af-
ter a tax on import and production of HFCs 
and PFCs was introduced in 2003. In 2004, 
this tax was supplemented with a refund 
scheme, which prescribes a similar refund 
when gas is destroyed. From 2005, in-
creased used due to regulation of ozone-de-
pleting substances has once again led to 
increased emissions. Combined and over 
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time, these two schemes amount to a proxy 
tax on emissions of HFC.

To encourage the Norwegian industry 
to bring the results from more projects on 
environmental technology to the market, 
Norway established an environmental 
technology scheme in 2010. The scheme 
aims to promote Norwegian environmental 
technology in national and international 
markets and to strengthening the competi-
tiveness of Norwegian industry.

Norway strongly believes that broad de-
ployment of carbon capture and storage 
(CCS) is needed in order to mitigate cli-
mate change. Norway is committed to fur-
ther developing and contributing to wide-
spread dissemination of carbon capture 
and storage technologies. Owing to costs 
and uncertainties, the development of large 
scale CO2 capture at Mongstad was discon-
tinued in 2013. The Technology Centre 
Mongstad, which is one of the world’s larg-
est and most advanced, will however be 
continued. Through the broad agreement 
on climate, the Storting has called for an 
ambition of realizing at least one full scale 
carbon capture pilot plant by 2020.

1.3.3 Sector specific policies and 

 measures

Petroleum activities
A CO2 offshore tax regime was introduced 
in 1991, which includes burning of natural 
gas, oil and venting for CO2 in the produc-
tion phase on the Norwegian Continental 
Shelf. From 2008 offshore activities were 
included in the EU Emissions Trading 
Scheme (EU ETS). More than 90 per cent 
of the emissions from the sector are cov-
ered by the EU ETS. In addition, the sector 
is subject to a CO2 tax.

The CO2 tax on petroleum activities has 
so far been the most important instrument 

for reducing emissions in the petroleum 
sector, and has had a significant impact. 
The CO2 tax and regulations under the Pol-
lution Control Act have resulted in im-
provements in technology and emission-re-
ducing measures, since the introduction of 
the CO2 tax in 1991. Several energy conser-
vation measures have been carried out. 
Other important mitigation actions are the 
CO2 storage projects at Sleipner and Snøh-
vit, and the replacement of gas turbines 
with electricity from the onshore power 
grid. Power supply from the mainland gives 
lower emissions compared with using off-
shore gas turbines. 

Energy and transformation industries
Electricity generation in Norway is almost 
exclusively renewable as over 95 per cent is 
hydro-power. The legal framework encom-
passes statutes and regulations concerning 
public ownership of hydropower resources, 
licenses for the construction and operation 
of installations and regulations of the pow-
er market. The legislation is intended to en-
sure effective management of resources, 
and to ensure that various user and envi-
ronmental interests are heard and consid-
ered. A tax on electricity consumption was 
introduced in 1951. At present an excise 
duty is levied on electricity supplied in 
Norway. The excise duty on electricity is 
mainly a fiscal tax, but is meant also to re-
duce electricity consumption. Since the 
majority of the stationary energy consump-
tion in Norway is based on electricity gen-
erated from hydropower, emissions from 
energy consumption are low in Norway 
compared to other countries. Energy effi-
ciency measures and new renewable capac-
ity will therefore have limited effect on 
emissions in Norway. 
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The EU renewable energy directive (2009 
/28/EC) is incorporated into the EEA Agree-
ment. The Norwegian target for renewable 
energy share is 67.5 per cent by 2020. This 
target is the highest in Europe and repre-
sents an increase of around 9.5 percentage 
points from 2005. A common Norwe-
gian-Swedish market for electricity certifi-
cates was established 1 January 2012. The 
electricity certificate system is a mar-
ket-based support scheme with the objec-
tive of increased renewable electricity pro-
duction.

The excise duty on mineral oils, com-
prising mostly fuel oils, was introduced in 
2000. Norway also has other energy-related 
taxes. Fuel oils, kerosene and natural gas 
are subject to a CO2 tax. Through the broad 
political agreement on climate of 2012, the 
Storting has asked for a ban on the use of 
fossil oils in households and for base load 
in other buildings from 2020. 

The Energy Fund is a government fund 
owned by the Ministry of Petroleum and 
Energy. The state enterprise Enova manag-
es the Energy Fund and has been in full op-
eration since 1 January 2002. Enova’s obli-
gations are specified in an agreement 
between the Ministry and Enova. The ob-
jective of the fund is to ensure a long-term, 
predictable and stable source of finance to 
promote an environmentally friendly 
change in the consumption and production 
of energy, and the development of energy 
and climate technologies. Energy Fund is 
financed by means of a levy on the electric-
ity grid tariff, as well as through the annual 
returns from the Fund for Climate Mitiga-
tion Measures, Renewable Energy, and En-
ergy Transition. The initiative to promote 
energy- and climate technologies was in-
troduced of 2012, and represents a strength-
ening of national climate policies. As part 

of the broad political agreement in 2012, it 
was decided that principal capital in the 
Fund for Climate Mitigation Measures, Re-
newable Energy, and Energy Transition 
should be increased from NOK 25 billion 
in 2012 to NOK 50 billion by 2016 after the 
extension of the responsibilities of the fund. 

The Norwegian technical building regu-
lation code (TEK) under the Planning and 
Building Act contains specific energy de-
mand requirements for all new buildings. 
The ten-year Low-energy Programme 
(Lavenergiprogrammet) was established in 
2007. It is a collaboration programme be-
tween government agencies and the build-
ing and construction industry which aims 
at increasing competence on energy effi-
cient buildings and the use of renewable 
energy in buildings. The programme has 
completed a number of courses, informa-
tion campaigns and projects.

Transport
The tax system is the main instrument for 
limiting CO2 emissions from the transport 
sector, including domestic air traffic. In 
Norway, a CO2 tax is levied on mineral 
products. This entails that petrol and diesel 
are subject to CO2 tax, while bio ethanol, 
biodiesel and hydrogen are not subject to 
this tax. Currently biodiesel that meets the 
sustainability criteria is subject to a reduced 
road usage tax, corresponding to half of the 
rate for auto diesel. In order to increase the 
use of biofuels, there is also a mandatory 
biofuels turnover in Norway. A blending 
obligation was introduced in 2009, com-
mitting the economic operators to sell at 
least 2.5 per cent biofuels. Since April 2010, 
3.5 volume per cent of the total yearly 
amount of fuel sold for road transport has 
to be biofuels. As of 1 January 2014, sus-
tainability criteria for biofuels must be met 
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by all biofuels and bioliquids that are count-
ed towards the renewable energy targets or 
part of government support schemes.

Changes in the vehicle purchase tax to-
wards a system that rewards vehicles with 
low CO2 emissions and penalizing vehicles 
with high emissions has lead to reduced 
emissions from new cars. The White Paper 
on Climate Policy (Report no. 21 (2011-
2012)) to the Storting adopted a target 
where the average emissions from new pas-
senger cars in 2020 shall not exceed an av-
erage of 85 grams CO2/km. In the broad 
climate agreement the majority in the Par-
liament took note of this goal.

In 2009, the subsidy programme Trans-
nova was established to subsidise demon-
stration projects and market introduction 
of climate friendly transport technologies. 
Transnova started as a 3 year project, but is 
now a permanent body.

The reward scheme for the largest cities 
was established in 2004 to make grants 
available to those local governments that 
achieve positive results increasing shares of 
public transport at the same time as man-
aging traffic with private cars by including a 
goal of zero growth during a period of 4 
years. Since 2004, the scheme has grown 
both in the number of cities included and 
with respect to the total grant. The broad 
agreement on climate of 2012 set as a goal 
to absorb the growth in passenger trans-
port in major urban areas through public 
transportation, bicycling and walking. This 
means a modal shift from private cars to 
more environmentally friendly transport.

The broad agreement on climate gives 
high priority to developing a competitive 
railway transport system for passengers 
and freight. During recent years the invest-
ment in new railways as well as funding 

maintenance of existing railways has in-
creased substantially. 

Norway has for a number of years 
worked actively through the IMO to pursue 
limitation of greenhouse gas emissions 
from international shipping. Since the last 
National Communication submitted by 
Norway, the IMO has adopted energy effi-
ciency requirements which entered into 
force on 1 January 2013. This framework is 
expected to be expanded in 2014. At the 
national level, Norway implements all rele-
vant provisions of the IMO to limit or re-
duce emissions. In addition, Norway has 
promoted the introduction of gas fuelled 
ferries through public procurement and as 
a climate measure. Development of more 
energy efficient technologies for shipping is 
also enhanced through research and devel-
opment programmes under the Research 
Council of Norway.
Within the ICAO, Norway has as an ob-
server in the Civil Aviation Environment 
Programme (CAEP) and, as part of the Eu-
ropean Civil Aviation Conference (ECAC), 
participated actively with a view to limiting 
greenhouse gas emissions from interna-
tional aviation. For international aviation 
Norway is pursuing the introduction of tar-
gets for emission reductions and use of 
market-based measures for achievinge such 
targets. In October 2013 ICAOs General 
Assembly decided on development of a 
global market-based measure. It is intend-
ed that the design of the scheme will be de-
cided by the Assembly in 2016, while im-
plementation of the scheme is mintended 
to begin 2020. Norway will actively support 
this process. Norway participates in the EU 
ETS for aviation. 
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Industry
This sector includes emissions from indus-
trial processes. A number of agreements 
concerning the reduction of greenhouse 
gas emissions have been concluded be-
tween the industry and the Norwegian 
Government in specific sectors of industry 
not covered by the EU ETS or other eco-
nomic incentives. From 2013, emissions 
from processes in the manufacturing in-
dustries are to a large extent covered by the 
EU ETS. 

Norway has established a new CO2 com-
pensation scheme for the manufacturing 
industry. The purpose of the scheme is to 
prevent carbon leakage resulting from in-
creased electricity prices due to the EU 
ETS. Norway has implemented EU Regula-
tion No. 842/2006 on certain fluorinated 
greenhouse gases (F-gases). Measures fol-
lowing the regulation comprise contain-
ment of gases and proper recovery of equip-
ment; training and certification of personnel 
and of companies; labelling of equipment; 
reporting on imports, exports and produc-
tion of F-gases; restrictions on the market-
ing and use of certain products and equip-
ment containing F-gases.

Agriculture
Greenhouse gas emissions from agriculture 
are mainly associated with methane from 
animal husbandry and N2O in connection 
with nitrogen fertilization. Such emissions 
are difficult to measure, and are neither 
covered by the emissions trading system, 
nor subject to CO2 taxation. The emissions 
also derive from many small sources, which 
makes it difficult to include them in an 
emission trading system. However, Norway 
has implemented measures that affect the 
emissions from agriculture, through legis-

lation and economic incentives as well as 
information. 

Forestry
Norway has an active forest policy, aimed at 
increasing forest carbon stocks. Forest re-
source also constitute an important source 
of renewable energy, and contributes to 
production of wooden materials that can 
replace materials with a stronger carbon 
footprint. A wide range of measures, in-
cluding legislation, taxation, economic 
support schemes, research, extension ser-
vices and administrative procedures, sup-
port the implementation of forest policy 
and mitigation actions in the forest sector. 
The current Forestry Act was adopted by 
the Storting in 2005 and came into force in 
2006. Its main objectives are to promote 
sustainable management of forest resources 
with a view to promote local and national 
economic development, and to secure bio-
logical diversity, consideration for the land-
scape, outdoor recreation and the cultural 
values associated with the forest. However, 
the measures implemented will also influ-
ence CO2 flux and the forest carbon stocks. 
The Forestry Act applies to all categories of 
ownership. 

Waste Management
The main goal of the Norwegian waste pol-
icy is that waste is to cause the least possible 
harm to humans and the environment. 
Further, the growth in the quantity of waste 
generated is to be considerably lower than 
the rate of economic growth, and that the 
resources found in waste should be utilised 
as far as possible by means of waste recov-
ery. Furthermore, the amount of hazardous 
waste is to be reduced, and hazardous waste 
dealt with in an appropriate way. The mea-
sures for reducing greenhouse gas emis-
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sions are to a large degree concurrent with 
measures for increasing recovery. The most 
important measures are: regulations under 
the Pollution Control Act, tax on the final 
disposal of waste and extended producer 
responsibility for specific waste fractions.

  1.4 Projections and the effects of policies 

and measures and the use of Kyoto Protocol 

Mechanisms

In the baseline scenario, total greenhouse 
gas emissions excluding LULUCF are pro-
jected to remain relatively stable during the 
period until 2020, before declining some-
what by 2030. Projected emissions exclud-
ing LULUCF in 2020 and 2030 are 54.4 and 
52.2 million tonnes CO2 equivalents, re-
spectively. Even though CO2 sequestration 
is expected to decline in the decades to 
come, net CO2 sequestration in the LU-
LUCF sector in 2030 is projected to be 
equivalent to about two fifths of greenhouse 
gas emissions in other sectors. Including 
LULUCF, emissions in 2020 and 2030 are 
projected at 32.2 and 32.3 million tonnes 
CO2 equivalents, respectively as compared 
with 35.0 million tonnes in 1990 and 25.8 
million tonnes in 2011. 

There are considerable methodological 
difficulties in calculating the effect of poli-
cies and measures ex post, including estab-
lishing a hypothetical baseline and obtain-
ing relevant data. Nevertheless, effects are 
estimated for a number of policies and 
measures. According to the estimates, the 
projected GHG emissions in 2010 would 
have been 12.6-15.2 million tonnes CO2 of 
equivalents higher than observed, if these 
policies and measures had not been imple-
mented. This is about 25 per cent of actual 
emissions this year. It is estimated that 
GHG emissions would be 17.1-20.1 million 
tonnes of CO2 equivalents higher than in 

the baseline in 2020 and 17.8-20.5 million 
tonnes higher in 2030. 

Norway’s assigned amount under the 
Kyoto Protocol’s first commitment period 
(2008-2012) of 1 per cent above the 
1990-level, equals an annual average of 
about 50.1 million tonnes of CO2 equiva-
lents. Average annual emissions excluding 
the LULUCF sector were about 53.4 mil-
lion tonnes. Norway does not expect issu-
ance of Removal Units (RMUs) pertaining 
to Article 3.3 (afforestation, reforestation 
and deforestation), but expects to issue 1.47 
million RMUs under Article 3.4 owing to 
forest management calculated as an annual 
average. Further, in line with what was stat-
ed in Norway’s Initial Report in 2006, these 
units will not be used for compliance with 
the commitment under Article 3.1. If these 
units had been used for compliance, the 
need for net acquisition of Kyoto units to 
comply with the commitment would have 
been 1.7 million tonnes per year. In sum, 
Norway will overachieve the commitment 
for 2008-2012 by 6.6 million tonnes annu-
ally, and already has a sufficient amount of 
units in its registry to do so.

Norway’s commitment under the Kyoto 
Protocol for the second commitment peri-
od (2013-2020) is that average annual emis-
sions of greenhouse gases shall be limited 
to 84 per cent of emissions in 1990. The 
policies and measures needed to comply 
with this new commitment are, to a large 
extent, in place and represent a continua-
tion of an established system, which is well 
integrated into Norwegian climate policy. 
The programme for the procurement of 
Kyoto units will continue also during the 
period 2013-2020. The programme will 
only acquire UN-approved credits and con-
tribute to the development of a global car-
bon market.

2. Hanssen-Bauer, 
I., H. Drange, E. J. 
Førland, L. A.Roald, 
K. Y. Børsheim, 
H. Hisdal, D.La-
wrence, A. Nesje, 
S. Sandven, A. Sor-
teberg, S. Sundby, 
K. Vasskog, B. 
Ådlandsvik (2009) 
”The climate in 
Norway in 2100. 
Background mate-
rial for the Official 
Norwegian Report 
on Adaptation to 
Climate Change.” 
The Norwegian 
Climate Centre, 
September 2009, 
Oslo
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  1.5 Vulnerability assessment, climate 

change impacts and adaptation measures

The Norwegian economy, environment and 
society are all vulnerable to climate change. 
Projections2 indicate a warming in all parts 
of Norway and during all seasons. The an-
nual mean temperature for Norway is esti-
mated to increase by 3.4 (2.3-4.6) ºC up to 
the year 2100. The growing season is pro-
jected to increase over large parts of the 
country. Annual and seasonal precipitation 
is also projected to increase. The annual 
runoff from the Norwegian mainland is es-
timated to increase, but regional differenc-
es can be expected. The snow season is pro-
jected to become shorter, and rainfall floods 
can be expected to increase. Higher tem-
peratures and somewhat lower precipita-
tion during the summer season will lead to 
reduced streamflow and increased soil 
moisture deficit. This will result in more se-
rious summer droughts, particularly in 
Southern Norway. Medium climate projec-
tions for the period 2071–2100 indicates 
that 90 per cent of all the glaciers in Nor-
way may melt completely, and 30–40 per 
cent of the total glaciated area may be gone 
by the year 2100. Climate change will also 
affect the oceans along the Norwegian 
coast. Over the course of the 21st century, 
the surface temperature and the sea level 
are expected to rise, and ocean acidification 
is expected to accelerate. 

In recent decades, temperatures in the 
Arctic have been rising twice as fast as the 
global average. The annual mean tempera-
ture in the region is two degrees higher 
than it was one hundred years ago, and the 
IPCC states that this trend will continue. 
Modelling results and the observed rapid 
reduction of summer sea ice extent and sea 
ice thickness indicate that the Arctic seas 

may be almost ice-free in summer by the 
middle of this century

Climate change is expected to have a 
major impact on terrestrial, marine and 
fresh water ecosystems and increase the 
overall strain on the environment. Effects 
on the ecosystems are already observed, 
such as earlier arrival of migrating birds, 
earlier budding and pollen production, and 
plant species expanding northwards. The 
environment is affected in various ways by 
human activities through land and resource 
utilisation, transport and pollution. These 
activities and climate change affect ecosys-
tems separately and in combination, and in 
some cases they are mutually reinforcing. 

Regarding effects on society, Norway is 
in a good position to adapt to climate 
change. Future vulnerability, however, will 
be influenced by the extent to which cli-
mate change considerations are incorporat-
ed into planning and decision-making pro-
cesses in all areas and at all levels of society. 
Climate affects all areas of society, but in 
different ways, to different extents and at 
different timescales. The natural environ-
ment, infrastructure and buildings, in par-
ticular water and sanitation, are particular-
ly vulnerable to climate change in Norway.

Climate change is a shared responsibili-
ty. Individuals, businesses and industry and 
NGOs as well as local, regional and nation-
al authorities are required to integrate cli-
mate change considerations in their work. 
The authorities are responsible for creating 
the necessary framework for others to 
adapt to a changed climate. This includes 
providing national statutes, regulations and 
guidelines. The municipalities play an im-
portant role in climate change adaptation, 
as a number of the challenges will be at a 
local level. Land-use planning is one of the 
core elements of this responsibility.
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Since the Norway’s 5th National Com-
munication to UNFCCC, the knowledge 
base and the policy framework related to 
adaptation to climate change have been 
substantially improved through the Official 
Norwegian Report on Norway’s vulnerabil-
ity and adaptive needs and on the white pa-
per (Meld St. 33 (2012-2013)) on climate 
change adaptation in Norway and accom-
panying assessments. Furthermore, the ex-
tensive research and practical experience 
gained by sharing knowledge and compe-
tence among municipalities and other ac-
tors in planning for a changing climate 
have contributed to an increase in knowl-
edge and capacity in climate change adap-
tation. 

  1.6 Financial resources and transfer of 

technology

Norway provides a wide range of financial, 
technological and capacity building sup-
port to developing countries in order to 
build their capacity to reduce greenhouse 
gas emissions and to adapt to climate 
change. 

The budget for climate change mitiga-
tion and adaptation assistance has in-
creased strongly over the past 5-6 years. In 
2006 the share of bilateral climate finance 
in the overall Official Development Assis-
tance (ODA) budget was around 3 per cent, 
which by 2012 had increased to 18 per cent. 
During the same period, the total ODA 
budget also increased from an already high 
level.

The main priorities for Norwegian cli-
mate finance in recent years have been on 
reducing emissions from deforestation and 
forest degradation and promoting renewa-
ble energy and energy conservation and ef-
ficiency. Adaptation to climate change is 

another priority, with particular focus on 
food security and disaster risk reduction. 

Norwegian bilateral finance directed at 
climate change covers a wide variety of are-
as and sectors. Norway is involved in devel-
opment cooperation in areas where it has 
particular expertise: renewable energy (es-
pecially hydropower), long-term manage-
ment of natural resources and competence- 
and capacity-building in the field of 
environmental policy. The choice of focus 
is based on the conviction that extensive 
energy efficiency measures, a marked rise 
in the use of renewables, and carbon cap-
ture and storage will all be necessary for 
developing countries achievement of the 
2 ºC target.

Norway’s International Climate and 
Forest Initiative (NICFI) constitutes by far 
the largest part of Norway’s mitigation as-
sistance. The Initiative supports develop-
ment of an international REDD+ architec-
ture for achieving cost-effective and 
verifiable reductions in greenhouse gas 
emissions from deforestation and forest 
degradation in developing countries 
(REDD+). The initiative promotes the de-
velopment of international climate finance 
mechanisms and works closely with other 
donors, multilateral organizations and 
REDD+ countries to reach its goals. 

Finally, Norway places great emphasis 
on the transfer of technology and know-
how in order to promote development, 
availability and efficiency of energy. This 
constitutes an important element of Nor-
wegian Official Development Assistance 
(ODA) and has significant environmental 
co-benefits that are consistent with the ob-
jectives of the UNFCCC. In addition Nor-
way supports a wide range of other tech-
nology transfer and capacity building 
efforts related to climate change. 
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  1.7 Research and systematic observation 

Global challenges in the areas of the envi-
ronment, climate change, oceans, food 
safety and energy are among the strategic 
objectives in Norwegian research policy. 

Norwegian public funding of research 
was 24.2 billion NOK in 2012. Nearly one 
third of this was channelled through the 
Research Council of Norway, with a budget 
of approximately NOK 7.4 billion in 2012. 
As regards climate related sciences, the Re-
search Council covers all disciplines and 
the broad categories of climate research, i.e. 
the climate system and how it changes, the 
effects of the changes on society and nature 
and how society can transform to meet cli-
mate challenges. In the latter category, high 
priority is given to research on the develop-
ment of technology to reduce greenhouse 
gas emissions and the development of new 
renewable or alternative energy sources. 
The total funding through the Research 
Council related to Climate Change, includ-
ing carbon capture and storage (but exclud-
ing renewable energy technology), was ap-
proximately NOK 520 million in 2012, as 
compared with NOK 380 million in 2008. 
In addition, approximately the same 
amount of climate research was performed 
with basic funding at universities and re-
search institutes. 

Norwegian climate researchers are ac-
tive in international research co-operation, 
e.g. under the Nordic framework, EU 
Framework Programmes, initiatives and 
programmes related to ERA (European Re-
search Area) and the new Future Earth ini-
tiative. Norwegian scientists take part in 
the EU 7th Framework Programme projects 
and participate in one third of all EU pro-
jects under ”Environment (including Cli-
mate Change)”. They are also preparing for 
the programme Horizon 2020. As for ERA, 

Norway participates in all ten JPIs (Joint 
Programming Initiatives) and the SET-plan 
(Strategic Energy Technology Plan). Inter-
national collaboration outside these estab-
lished frameworks is also important, and 
bottom-up international cooperation with-
in research projects is common. 

In Norway, the number of research arti-
cles on climate research being published is 
increasing more rapidly than in any other 
research field. In addition, the number of 
Norwegian researchers serving as authors 
for the Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC) working group re-
ports is high.

The programme NORKLIMA, Climate 
change and its impacts in Norway, was 
launched in 2004 and ended in 2013. In 
October 2013, a new climate research pro-
gramme, called KLIMAFORSK (2014 – 
2023), was launched. This programme will 
be both a successor to and an expansion of 
NORKLIMA, aimed at providing new, fu-
ture-oriented knowledge of national and 
international significance. 

The Policy for Norwegian polar research 
2010-2013 was formulated on the basis of 
key challenges and opportunities for Nor-
wegian polar research, new trends in the 
polar regions, and Norway’s overall inter-
ests in this context. A new policy for polar 
research 2014 – 2023 is underway, and it 
was launched in November 2013. The Re-
search Council of Norway established the 
program on Polar Research (POLARFOR-
SKNING) in 2011. This programme will 
help to safeguard Norway’s special respon-
sibility for the research based knowledge 
necessary for exercising policy, manage-
ment and business activity in the polar re-
gions. ENERGIX is the name for the suc-
cessor to the program Clean Energy for the 
Future (RENERGI). The new programme 
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started in 2013 and will span a 10-year pe-
riod. It encompasses technological, natural 
and social sciences as well as humani-
ties-related research and development ac-
tivities. CLIMIT is Norway’s public pro-
gramme to accelerate the commercialisation 
of carbon capture and storage. The pro-
gramme provides funding for research, de-
velopment and demonstration of technolo-
gies for carbon capture and storage.

  1.8 Education, training and public 

 awareness

Education, training and public awareness 
have been important elements of the Nor-
wegian climate policy since the 1990s. Sev-
eral activities have been initiated to give the 
general public a better understanding of 
climate change and its effects. Awareness of 
issues related to sustainable development 
and climate change has long been embed-
ded in the Norwegian system of education. 
Norway takes part in the UN Decade for 
Education for Sustainable Development 
(2005 – 2014), and cooperates with the oth-
er Nordic countries. 

The Norwegian Ministry of Climate and 
Environment launched the public aware-
ness campaign on climate change Kli-
maløftet in March 2007. It was initiated as a 
supplementary measure to reduce emis-
sions in a long-term perspective. The pur-
pose is to spread information on scientific 
research into climate issues.

The Environmental Information Act en-
tered into force on 1 January 2004. It pro-
vides all citizens with a legal right to obtain 
environmental information, both from 
public authorities and from public and pri-

vate enterprises. The Ministry of Climate 
and Environment works through many 
channels to enhance public awareness of is-
sues related to climate change, and has built 
up extensive information resources on the 
Internet. News, publications, press releases 
and other relevant information are pub-
lished on the Ministry’s website www.miljo.
no. Another important website is State of 
the Environment Norway, www.environ-
ment.no. Statistics Norway publishes statis-
tics on important natural resources, differ-
ent types of environmental pressure, 
pollution such as releases to air and water, 
and waste management. CICERO (Centre 
for International Climate and Environmen-
tal Research – Oslo) is an independent re-
search institute with a specific focus on cli-
mate change, and plays a key role in 
providing information about climate 
change and climate policy. CICERO is a 
private non-profit organisation founded by 
the University of Oslo. 

Norway aims to achieve a high degree of 
transparency in environmental policymak-
ing and implementation of regulations. 
Norwegian environmental authorities have 
a long tradition of including civil society in 
environmental policymaking. Norway pro-
vides annual financial support to a number 
of NGOs listed in the Government’s annual 
budget. The Ministry of Climate and Envi-
ronment also provides financial support for 
NGOs to participate in different interna-
tional meetings. Norway also aims to in-
volve NGOs in the preparations for such 
meetings, and to enable them to contribute 
actively during the meetings. 
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Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

13/1391 14.02.2014

Høring - forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde 

Nummererte konsesjonsrunder er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel 
og omfatter de geologisk minst kjente områdene på sokkelen. Det er i disse områdene 
det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er 
derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel 
over tid.  

Nummererte konsesjonsunder baserer seg på prinsippet om skrittvis utforskning. Dette 
innebærer at det i første omgang tildeles et begrenset antall nøkkelblokker. 
Utforskningen av slike blokker gir viktig, ny geologisk kunnskap. Basert på resultatene 
fra utforskningen av nøkkelblokkene vil departementet i senere konsesjonsrunder følge 
opp med mer areal.  

Skrittvis utforskning legger til rette for en effektiv og rasjonell utforskning av de 
geologisk mindre kjente områdene på norsk sokkel. Tilnærmingen sikrer at store 
områder kan utforskes med relativt få brønner og at utforskningen baserer seg på best 
mulig geologisk kunnskap om området. Prinsippet om skrittvis utforskning ligger til 
grunn for myndighetenes forslag til utlysning i 23. konsesjonsrunde som nå sendes på 
høring.  

Nummererte konsesjonsrunder starter med at selskaper bes om å nominere blokker 
som de ønsker å inkludere i runden. Oljedirektoratet gjennomfører en petroleumsfaglig 
vurdering av nominasjonene. Basert på dette utarbeider Olje- og energidepartementet 
et forslag til utlysning som sendes på offentlig høring.  

Postadresse Kontoradresse Telefon* Olje- og gassavdelingen Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Akersgata 59 22 24 90 90 Bjørnar Gilje

222462370033 Oslo Org no.
postmottak@oed.dep.no http://www.oed.dep.no/ 977 161 630

DET KONGELIGE 
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT 
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Departementet ba 28. august 2013 rettighetshavere på norsk sokkel og øvrige 
prekvalifiserte selskaper om å nominere blokker de ønsket inkludert i 23. 
konsesjonsrunde. 14. januar 2014 mottok departementet nominasjoner fra 40 selskaper 
med ønske om å inkludere totalt 160 blokker eller deler av blokker i 23. 
konsesjonsrunde. 86 av de nominerte blokkene var nominert av to eller flere selskaper. 

I 23. konsesjonsrunde foreslår departementet å utlyse totalt 61 blokker fordelt på 7 
blokker i Norskehavet, 34 blokker i Barentshavet sørøst og 20 blokker i resten av 
Barentshavet sør, jf. vedlagte kart.  
 
Enkelte blokker som ble nominert av selskaper i konsesjonsrunden er ikke med i 
forslaget da det utforskningsmessig er mer hensiktsmessig å behandle dem under den 
andre type konsesjonsrunde på kontinentsokkelen – tildeling i forhåndsdefinerte 
områder.  
 
Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende 

For det nylig åpnede området i Barentshavet sørøst bes det kun om innspill knyttet til 
om det har tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at Stortinget behandlet Meld. St. 
36 (2012-2013) 

og Meld. St. 41 (2012-2013) 
. For øvrige områder bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, 

vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 
28 (2010-2011) Eventuell ny, 
vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget for utlysningen av 23. 
konsesjonsrunde.

Med hilsen

Espen Myhra (e.f.)
avdelingsdirektør

Bjørnar Gilje
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Adresseliste
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 0107 OSLO
Akvaplan-niva AS 9296 Tromsø
Arbeids- og 
sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo

AS Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER
Atlantic Petroleum Norge AS Edvard Griegsvei 3C 5059 BERGEN
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 4809 ARENDAL
Barne-,  likestillings- og 
inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

Bayerngas Norge AS Postboks 73 0216 OSLO
BG Norge AS Postboks 780, Sentrum 4004 STAVANGER
BP Norge AS Postboks 197 Forus 4065 STAVANGER
Bridge Energy Norge AS Postboks 9 1371 ASKER
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN
Capricorn Norge AS Postboks 400 Sentrum 4002 STAVANGER
Centrica Resources Norge AS Postboks 520 4003 STAVANGER
Chevron Norge AS Postboks 97 Skøyen 0212 OSLO
Concedo ASA Torvveien 1 1383 ASKER
ConocoPhillips Skandinavia 
AS Postboks 3 4064 STAVANGER

Core Energy AS Postboks 1489 0116 OSLO
Dana Petroleum Norway AS Postboks 260 0216 OSLO
Det norske oljeselskap ASA Føniks, Munkegata 26 7011 TRONDHEIM
Dong E&P Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER
E&P Holding AS Luramyrveien 29 4313 SANDNES
E.ON E&P Norge AS Postboks 640 4003 STAVANGER
Edison International SpA 
Norway Branch Postboks 130 4065 STAVANGER

Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER
Enquest Norge AS Postboks 499 4003 Stavanger
Explora Petroleum AS Postboks 747 4004 STAVANGER
ExxonMobil Exploration and 
Production Norway AS Postboks 60 Forus 4064 STAVANGER

Faroe Petroleum Norge AS Postboks 309 - Sentrum 4002 STAVANGER
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 Oslo
Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO
Finnmark fylkeskommune -
Finnmarkku fylkagielda Fylkeshuset 9815 VADSØ

Fiskebåtredernes forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Fiskeri- og havbruksnæringens 
landsforening Postboks 514 6001 ÅLESUND

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
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Adresseliste
Fortis Petroleum Norway AS Solbråveien 20 1383 ASKER
Framtiden i våre hender Fredensborgveien 24 G 0177 OSLO
GDF SUEZ E&P Norge AS Postboks 242 4066 STAVANGER
Greenpeace Norge Postboks 6803 St. Olavs plass 0130 OSLO
Havforskningsinstituttet Postboks 1870 nordnes 5817 BERGEN

Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 
Bedriftssenteret 2325 HAMAR

Helse- og 
omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Hess Norge AS Postboks 130 4065 STAVANGER
Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN
Idemitsu Petroleum Norge AS Postboks 2035 Vika 0125 OSLO
Industri Energi Youngstorget 11 0181 OSLO
International Research Institute 
of Stavanger AS - IRIS Postboks 8046 4068 STAVANGER

Ithaca Petroleum Norge AS Trelastgata 3 0191 OSLO
Justis- og 
beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

KUFPEC Norway AS Postboks 207 4001 STAVANGER
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund
Landbruks- og 
matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO
Lime Petroleum Drammensveien 145A 0277 OSLO
Lotos Exploration & 
Production Norge AS Postboks 132 4065 STAVANGER

LUKOIL Overseas North Shelf 
AS

Karenslyst alle 4 PB 543 
Skøyen 0214 Oslo

Lundin Norway AS Strandvn. 50D 1366 Lysaker
Maersk Oil Norway AS Postboks 8014 4068 STAVANGER
Marathon Petroleum Norge AS Postboks 480 Sentrum 4002 STAVANGER
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Miljøstiftelsen Bellona Postboks 2141 Grünerløkka 0505 OSLO
Moeco Oil & Gas Norge AS Postboks 1754 Vika 0122 OSLO
Møre og Romsdal 
fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE

Natur og Ungdom Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO
Naturvernforbundet Mariboesgate 8 0183 OSLO
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ
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Adresseliste
Nord-Trøndelag 
fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER

Noreco ASA Postboks 550 Sentrum 4003 STAVANGER
Norges Fiskarlag Postboks 1233 Sluppen 7462 TRONDHEIM
Norges geologiske 
undersøkelse Postboks 6315 Sluppen 7491 TRONDHEIM

Norges kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG
Norges Miljøvernforbund Skuteviksbodene 24 5035 BERGEN
Norges rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO
Norsk institutt for luftforskning Postboks 100 2027 KJELLER
Norsk institutt for 
vannforskning - NIVA Gaustadalleen 21 0349 OSLO

Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER
Norsk ornitologisk forening Sandgata 30 B 7012 TRONDHEIM
Norsk Polarinstitutt 9296 TROMSØ
Norskehavsrådet Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM
North Energy ASA Postboks 1243 9504 ALTA
Nærings- og 
fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO

Næringslivets 
Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO

OMV (Norge) AS Postboks 130 4065 STAVANGER
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER
Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 STAVANGER
Petro Arctic Postboks 301 9615 HAMMERFEST
Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 STAVANGER
Petrolia Norway AS Hopsnesveien 127 5232 PARADIS
PGNiG Upstream International 
AS Postboks 344 4067 Stavanger

Premier Oil Norge AS Postboks 800, Sentrum 4004 STAVANGER
Repsol Exploration Norge AS Stortingsgata 8 0161 OSLO
Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO
RN Nordic Oil AS (Rosneft) Postboks 1400 Vika 0115 OSLO
Rocksource ASA Postboks 994 Sentrum 5808 BERGEN
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
RWE Dea Norge AS Postboks 243 Skøyen 0213 OSLO
SABIMA - Samarbeidsrådet 
for biologisk mangfold Pb. 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO

SAFE - Sammenslutningen av 
Fagorganiserte i 
Energisektoren

Postboks 145 Sentrum  4001 STAVANGER

Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárásjohka
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
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SINTEF Postboks 4761 Sluppen 7465 TRONDHEIM
Sjøfartsdirektoratet Postboks 8123 Dep 0032 OSLO
Skagen44 AS Postboks 332 Sentrum 4002 STAVANGER
Sogn og Fjordane 
fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER

Statens strålevern Postboks 55 1332 ØSTERÅS
Statoil Petroleum AS Forusbeen 50 4035 STAVANGER
Stiftelsen Norsk Institutt for 
Naturforskning 7485 TRONDHEIM

Suncor Energy Norge AS Postboks 269 4002 STAVANGER
Svenska Petroleum Exploration 
AS Postboks 153 0216 OSLO

Sør-Norges Trålerlag Sørhauggt. 128 5527 HAUGESUND
Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM
Talisman Energy Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER
Tekna - Teknisk-
naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli 0201 OSLO

Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN
Total E&P Norge AS Postboks 168 Sentrum 4001 STAVANGER
Troms fylkeskommune 
Romssa fylkkasouhkan Postboks 6600 9296 TROMSØ

Tullow Oil Norge AS Tordenskioldsgate 6B 0160 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S
Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 TØNSBERG
VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER
Wintershall Norge AS Postboks 230 Sentrum 4001 STAVANGER
WWF-Norge Postboks 6784 0130 OSLO
Zero Emission Resource 
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Høringsuttalelse - forslag til utlysning av blokker til 23. konsesjonsrunde 
 
Vi viser til høringsbrev datert 14.02.2014 fra OED angående utlysning av blokker til 23. 
konsesjonsrunde. Utlysningen omfatter blant annet 33 blokker i Barentshavet sørøst og 19 blokker i 
Barentshavet sør. Nedenstående uttalelse fra Norsk Polarinstitutt (NP) retter seg kun mot nevnte 
blokker. Uttalelsen er i samsvar med tilsvarende uttalelse til 22. konsesjonsrunde1, samt våre 
kommentarer til konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst2. I tillegg har vi vurdert om det har 
tilkommet ny, vesentlig informasjon etter avgivelse av tidligere uttalelser. 
 
Det vises videre til St. Meld. nr. 8 (2005 – 2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Meld. St. 10 (2010 – 2011) Oppdatering av 
forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (heretter 
kalt Forvaltningsplanen) hvor særlig verdifulle områder (SVO-er) og rammer for 
petroleumsvirksomhet knyttet til disse områdene er fastlagt, jfr. figur 1. Utlysning omfatter områder 
lengre nord enn tidligere og nærmere særlig verdifulle og sårbare områder som Bjørnøya, 
polarfronten og iskanten. Vår uttalelse reflekterer spesielt over disse forholdene.  
 
Med «Barentshavet sør» menes det tidligere åpnete området i Barentshavet og med «Barentshavet 
sørøst» mener vi det nylig åpnete området i øst. 

 
 

                                                 
1 Brev datert 15.05.2012, ref. 2012/175/DV 
2 Brev datert 16.01.2013, ref. 2011/449-3/DV 
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Figur 1. Rammer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet – Lofoten3 

 
Kunnskapsgrunnlaget generelt 
Kunnskapsgrunnlaget om arter og økosystemer i Barentshavet sørøst er fortsatt svært mangelfullt. I 
konsekvensutredningen ifm. åpningen av Barentshavet sørøst4 ble det hevdet at kunnskapen om 
naturressurser i området var «betydelig» og «sammenlignbar med kunnskapsnivået for åpnede 
områder i Barentshavet sør». NP vil igjen understreke, i tråd med vår kommentar til 
konsekvensutredningen, at selv om kunnskapsstatus ikke skiller seg vesentlig fra andre deler av 
Barentshavet så er ikke dette ensbetydende med at man har tilstrekkelig kunnskap. 
Kunnskapsmanglene er store, ikke minst når det gjelder variasjon gjennom året og mellom år, både 

                                                 
3 Figur 7.1 fra Meld. St. 10 (2010 – 2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet  
   og havområdene utenfor Lofoten. 
4 Olje- og Energidepartementet: Åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Konsekvens- utredning etter 

petroleumsloven. 17. oktober 2012. 
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mhp. miljøverdi og sårbarhet5. NP vil også understreke behovet for å bedre kunnskapen om og 
forståelsen for hvordan klimaendringer vil påvirke miljøverdi og sårbarhet, og deretter i hvilken grad 
og i hvilket omfang petroleumsaktivitet vil kunne påvirke disse verdiene i lys av de forventede 
endringene.  

 
Særlig verdifulle områder 
I det omsøkte området er det gjennom Forvaltningsplanen identifisert særlig verdifulle og sårbare 
områder (SVO). Det er i tilknytning til SVO-ene lagt rammer for aktivitet, herunder for 
petroleumsvirksomhet. Av figur 1 fremgår det at Forvaltningsplanen spesifiserer at det i 
Barentshavet sør og sørøst ikke skal igangsettes petroleumsaktivitet i SVO-ene Bjørnøya, Variabel 
iskant og Polarfront. Noen av de foreslåtte blokkene i nordlige delene av Barentshavet sørøst er 
direkte overlappende med identifiserte SVO-er (figur 2). Dette gjelder blokkene 7335/3, 7435/10-12, 
7436/1,10 og 7435/9.  

 
 Forvaltningsplanen beskriver SVO-ene som områder som «har vesentlig betydning for det 
biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen", hvor "eventuelle skadevirkninger, særlig fra 
klimaendringer, [kan ] få langvarige eller irreversible konsekvenser". I de nordlige områdene av 
Barentshavet sør og sørøst, i områdene nær opp mot de identifiserte SVO-ene, er det dermed spesielt 
viktig å ta disse forholdene med i betraktning og innta en føre-var tilnærming når det gjelder aktivitet 
som kan påvirke områdene negativt. Det er videre viktig å ta høyde for at aktivitet som ligger utenfor 
SVO-ene kan påvirke disse områdene, for eksempel gjennom transport av forurensende stoffer som 
kan ha skadelige effekter. Muligheten for slik påvirkning og effekter av denne må derfor vurderes før 
det evt. settes i gang aktivitet i områder som grenser til etablerte SVO-er som kan påvirke verdiene i 
disse på en negativ måte. 
 

 
Figur 2. Utlyste blokker i 23. konsesjonsrunde, SVO-er identifisert i St. Meld. nr. 8 (2005 – 2006) Helhetlig 
forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Meld. St. 10 (2010 – 2011) 
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og maksimal 
isutbredelse i april og september i 30-årsperioden 1984-2013.  

                                                 
5 Se blant annet konklusjon om kunnskapsstatus i Meld. St. 36 (2012-2013) Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av 

Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet 

NOBk Polarin!ohll.itt 
2014 

0 50 100 

1:4 500 000 

,,,' 
. -- .. -........ -.. 

I 

- Foreslåtte blokker 23. runde 

c:J Barentshavet sørøst 

c:J Barentshavet sør 

SVO - Variabel iskant 

SVO - Polarfront 

svo 

Maksimal isutbredelse 
1984-2013 

-- Apnl 

- • - • September 

3943



 

 
Om polarfronten spesielt 
Polarfronten er betegnelsen på det skillet som opptrer der varmt atlantisk vann møter kaldt arktisk 
vann. Denne temperaturgradienten bidrar til omrøring av vannmasser, som igjen gjør området svært 
produktivt. Denne produksjonen bidrar til at området er et svært viktig næringsområde for en lang 
rekke dyrearter, f.eks. mange arter trekkende sjøfugl, sel og hval. 

 
Klimaendringer kan endre polarfrontens plassering og intensitet gjennom endringer i havtemperatur 
og havstrømmer. Eksempler på dette kan sees langs vestkysten av Spitsbergen, hvor man har sett 
stor variasjon i temperatur, salinitet og strømmønstre det siste tiåret.  
 
Noen av de foreslåtte blokkene i nordlige delene av Barentshavet sørøst (7335/3, 7435/10-12 og 
7436/1,10) er direkte overlappende med SVO-en Polarfront (se figur 2). Forvaltningsplanen sier 
følgende om rammer for petroleumsvirksomhet ifm. polarfronten: «I områdene ved iskanten og 
polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden». 

 
 

Om iskantsonen spesielt 
NP finner det hensiktsmessig å belyse særlige forhold rundt isutbredelse og iskantsonen som er 
relevant for området omfattet av forslaget til blokker i 23. konsesjonsrunde6.  
  
Iskantsonen er, fra den ytre grensen for isutbredelse og i hele det arealet hvor lys slipper gjennom 
isdekket, et område med forhøyet økologisk sårbarhet. Avhengig av hvilke sårbare miljø- og 
naturressursverdier det er snakk om, er det forhøyet sårbarhet fra grensen for maksimal isutbredelse 
(for eksempel ansamlinger av sjøfugl og sjøpattedyr), inn under isen (for eksempel 
primærproduksjon) og innenfor grensen for tett drivis eller fastis (for eksempel isbjørn opptrer i 
spesielt stor tetthet i et belte mot arealer med lavere isdekke). Den økologiske sårbarheten er størst i 
vår- og sommerperioden. Iskantsonen (og polarfronten) er også blant de viktigste leve- og 
næringsområdene for nøkkelarter som lodde og polartorsk. Disse artene er også svært viktige som 
byttedyr for mange arter sjøfugl og sjøpattedyr, i tillegg til å være viktige for de kommersielle 
fiskeriene.  
 
Iskantsonen og iskanthabitater generelt har også avgjørende betydning for det totale årlige 
energibudsjettet til mange arktiske endemiske arter som ismåke, ringsel, isbjørn, narhval, hvithval 
og grønlandshval. Flere av disse er rødlistearter både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er disse 
habitatene også viktige for mange trekkende arter, som krykkje og teist. Forstyrrende påvirkning på 
disse habitatene kan derfor ha konsekvenser på bestandsnivå hos mange av artene (f.eks. Reeves et 
al. 20147).  
 
Figur 3 viser den månedlige grensen for maksimal isutbredelse gjennom året, basert på 
datamateriale fra 30-årsperioden 1984-20138. Maksimal isutbredelse ligger tidvis godt sør for den 

                                                 
6     Flere detaljer om isutbredelse og iskantsone og fremstilling av iskantsonen som sårbart areal finnes på Norsk 

Polarinstitutts hjemmesider (www.npolar.no). 
7  Reeves RR, Ewins PJ, Agbayani S, Heide-Jørgensen MP, Kovacs KM, Lydersen C, Suydam R, Elliott W, Polet G, van Dijk Y og 

Blijleven R. 2014. Distribution of endemic cetaceans in relation to hydrocarbon development and commercial shipping in a 
warming Arctic. Marine Policy 44: 375-389. 

8    Standard normalperiode brukt innen klimatologi er en fast 30-årsperiode, for tiden 1961-1990 (som endres til 1991-2020 i 
2021). Siden klimaendringene skjer raskt og det er viktig å fange de pågående endringene og vi har derfor benytter data fra 
de siste fortløpende 30 år for å fange de pågående endringene.  Med en 30-årsperiode av data som utgangspunkt kan 
dette i noen grad brukes som et mål på sannsynlighet for is, ikke minst på kort sikt. 
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etablerte SVO-en Variabel iskant. Flere av de foreslåtte blokkene i sentrale deler av Barentshavet 
sør og blokkene nord i Barentshavet sørøst ligger nært eller innenfor maksimalgrensen for 
isutbredelse i perioden fra og med november til og med juni. Dette gjelder blokkene 7234/3, 
7235/1-5, 7234/6-9, 7234/11-12, 7235/7, 7322/3, 7323/1, 7323/5-6, 7332/9, 7333/7, 7335/1-3, 
7336/1, 7434/7-9, 7435/9-12 og 7436/10.  Dette er forhold som må tas i betraktning i forbindelse 
med vurdering av aktivitet i disse områdene. 
 
En av de foreslåtte blokkene i den nordlige delen av Barentshavet sørøst (7435/9) er direkte 
overlappende med SVO-en Variabel iskant (se figur 2). Forvaltningsplanen sier følgende om 
rammer for petroleumsvirksomhet ifm. iskanten: «I områdene ved iskanten og polarfronten skal det 
ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden». 

 

 
Figur 3. Maksimal månedsvis isutbredelse for 30-år perioden 1984-2013 sammenholdt med foreslåtte blokker i 23. 
konsesjonsrunde. 

 
Sjøfugl med opprinnelse fra Bjørnøya, Svalbard og Hornøya og vinterutbredelse 
Barentshavet er et produktivt hav og har gjennom hele året store konsentrasjoner av sjøfugl. 
Sjøfugl er spesielt sårbar for oljesøl da de er helt avhengig av fjærdraktens isolerende egenskaper 
for overlevelse. Dette er egenskaper som kan ødelegges av en dråpe olje.  
 
Bjørnøya er et sentralt område i det viktigste hekke- og næringsområdet for sjøfugl i norsk 
territorium, og har samlet sett de største sjøfuglkoloniene på den nordlige halvkule. Lokalitetens 
høye verdi er dokumentert gjennom NPs overvåking som har pågått siden 1986 og det nasjonale 
kartleggings- og overvåkings-programmet SEAPOP (se http://www.seapop.no). I tillegg til at 
sjøfugl generelt er sårbare for oljesøl, er noen av artene som hekker på Bjørnøya under press av 
andre årsaker. For eksempel er bestandene av polarmåke og polarlomvi av ulike årsaker i 
nedgang, og følgelig ekstra sårbare for påvirkning. Undersøkelser har vist at polarmåkebestanden 
på Bjørnøya er på vei til å forsvinne helt som et resultat av bl.a. høy miljøgiftbelastning hos 
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voksne fugler9. Arten er i dag klassifisert som "nær truet" på den norske rødlista, men er foreslått 
oppjustert til "sterkt truet".  
 
Vi har fortsatt svært mangelfull kunnskap om bestandstilhørighet for de ulike bestandene av 
sjøfugl i Barentshavet. Vi vet at det for noen arter er bestander fra forskjellige områder som har 
tilhold i Barentshavet til ulike tider av året. Kunnskap om hvilken bestand som påvirkes er 
avgjørende for å kunne gi svar på hvilke konsekvenser et eventuelt uhellsutslipp vil kunne få.  
SEATRACK er et storskala program som skal kartlegge trekkruter og vinterområder for norske 
sjøfuglbestander og bestander i våre naboland som kommer inn i norske farvann. Programmet 
baserer seg på bruk av ny teknologi, såkalte lysloggere, og er fullfinansiert i tre år fra og med 
2014. Gjennom dette programmet forventer vi å få vesentlig forbedret kunnskap om hvilke 
bestander som er tilstede i Barentshavet til enhver tid. Således vil vi lettere kunne forutsi 
skadeomfang på bestandsnivå ved eventuelle uhellsutslipp. Generelt sett kan vi imidlertid indikere 
at hele området mellom Bjørnøya og Barentshavet sørøst er viktig for sjøfugl i vintersesongen, 
mens hekkeområdene er særlig viktig sommerstid når hele bestander til stede og er i aktivt 
næringssøk hele våren/sommeren. 
 
Lysloggere er allerede brukt i enkelte undersøkelser i mindre skala. Vinterutbredelsen og 
trekkmønstrene til lomvi og polarlomvi ble studert i Barentshavet i perioden 2007-2010 ved bruk 
av lysloggere10. Resultatene viste at polarlomvi fra hekkekoloniene på Svalbard, Bjørnøya og 
Hornøya (Finnmark) er til stede i Barentshavet på ulike tidspunkt gjennom vinteren, særlig i 
perioden november til januar. Polarlomvi fra Hornøya er i østlige Barentshavet hele vinteren 
(figur 4). Videre fant man at lomvi fra Bjørnøya bruker det østlige Barentshavet hele året (figur 
5).  

                                                 
9 Erikstad & Strøm. 2012. Effekter av miljøgifter på bestanden av polarmåke på Bjørnøya: sluttrapport til Svalbards 
miljøvernfond. NP Kortrapport 25/2012. 
10 Steen, Lorentzen & Strøm. 2013. Winter distribution of guillemots (Uria spp.) in the Barents Sea NP Rapport 141/2013. 
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Figur 4. Vinterutbredelse av polarlomvi fra kolonien ved Hornøya, desember (øverst til venstre), januar (øverst til 
høyre), februar (nede til venstre) og mars (nede til høyre). Kilde: Steen et al. (2013). 

 

 
Figur 5. Vinterutbredelse av lomvi fra kolonien ved Bjørnøya, august (oppe til venstre), september (oppe til høyre), 
oktober (nede til venstre) og november (nede til høyre). Kilde: Steen et al. (2013).  
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Pattedyr 
Kunnskap om forekomsten av sjøpattedyr i Barentshavet er kun generell og overfladisk. Basert på 
Havforskningsinstituttets telletokt fra sent på 1980-tallet har man generell oversikt over fordeling 
av hvalarter sommerstid. Man har god oversikt over de pelagiske selartene i kasteområdene i 
Vesterisen, og har kartlagt vandringsmønstre til isbjørn i Barentshavet i flere tiår. Felles for 
kunnskap om hval og sel er at man har lite kunnskap om forekomst og utbredelse av de 
forskjellige artene gjennom året. Isbjørn trives i iskantsonen over grunne havområder, og data fra 
satellittmerkete isbjørnbinner viser at isbjørn forekommer i områdene for de foreslåtte blokkene 
som ligger innenfor grensen av maksimal isutbredelse når det er is der. 

 
 

Vurderinger knyttet til respons og beredskap i iskantsonen 
Uhellsutslipp i de nordligste blokkene (7335/1-3, 7336/1, 7435/10-12, 7436/10, 7434/7-9, 7435/9, 
7322/3, 7323/1, 7234/3, 6, 7-9 og 11-12, og 7235/1-5 og 7) vil under ugunstige is- og værforhold 
kunne komme i kontakt med is. Det er fortsatt store kunnskapshull knyttet til effekter av olje i is. 
Eksperter på dispergering av oljesøl og representanter fra operative organer innenfor Arktisk råds 
undergruppe på respons og beredskap (EPPR) som deltok på workshop-en «Oilinice» i november 
201311 understrekte på nytt at responsstrategier i is er utfordrende, at det generelt er lav 
effektivitet på bekjempingsstrategier i is, deteksjon av olje i is selv med flere 
observasjonsplattformer (satellitt/UAS/radar/IR) er utfordrende samt at flerårsisen er et viktig 
habitat med nærvær av isavhengige arter med særlig sårbarhet. Dette understreker behovet for å 
utøve aktsomhet ifm. evt. aktivitet som berører områder der det kan forventes innslag av drivis.   
 
Noen av de foreslåtte blokkene (7434/7-9 og 7435/9) ligger lengre mot nord enn tidligere, noe 
som medfører at avstanden til beredskap med base på fastlandet øker. På lik linje med vår 
uttalelse til konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst, mener vi fortsatt at begrensingene i 
og utfordringene knyttet til beredskap og beredskapsteknologi er betydelige. I alle 
utslippssituasjoner i farvann uten is er det kun en liten del av oljen som blir rensket opp, og 
kunnskap om langtidseffekter er fortsatt ufullstendig. Disse manglene blir mer tydelig og svært 
alvorlige når vi snakker om utslipp i isfylte farvann, hvor de teknologiske og fysiske 
begrensningene for oppsamling øker betraktelig. NP mener fortsatt det er behov for en mer reell 
framstilling av slike begrensninger for bedre å kunne ta en stilling til reell miljørisiko forbundet 
med petroleumsvirksomhet i disse områdene. Havariet av fryseskipet Petrozavodsk i 2009 
understreker også hvor vanskelig beredskap, oppsamling og berging kan være i slike farvann. Før 
utlysning av blokker bør det i lys av forannevnte bekymringer redegjøres for og dokumenteres 
hvorvidt eksisterende beredskap er tilstrekkelig til å håndtere uhellssituasjoner i de aktuelle 
områdene, og evt. hvordan beredskapen planlegges styrket, både gjennom styrking av beredskap 
på fastlandet, på installasjoner og fartøy mv.  

 
 

Seismikk og effekter av seismikk på marin fauna 
Norsk Polarinstitutt har tidligere vist til det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget når det gjelder 
effekter av seismikk på marin fauna. I forbindelse med konsekvensutredningen for åpning av 
Barentshavet sørøst4 og konsekvensutredningen for åpningen av havområdene rundt Jan Mayen12 

konkluderte de to utredningene svært ulikt når det gjelder effekter av seismikk på fisk og 
fiskeriene. I utredningen for Jan Mayen sto det: «Det er ikke påvist negative effekter for fisk eller 

                                                 
11 Nærmere informasjon: http://www.arctic-council.org/eppr/presentations-from-oil-in-ice-workshop-in-    
   tromso-4-5-nov-2013/ 
12 Olje- og Energidepartementet: Åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen.  
   Konsekvensutredning etter petroleumsloven. 16. oktober 2012. 
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fiskeriene verken som følge av denne type utslipp eller seismiske undersøkelser. Det forskes 
fortsatt på langtidseffekter.», mens det i utredningen for Barentshavet sørøst sto: «Et omfattende 
forsøk som ble utført på Nordkappbanken, viste at seismisk aktivitet hadde stor innvirkning på 
fangstene i det kommersielle fisket etter torsk og hyse.” Videre står: ”Analyser av fangstdagbøker 
til norske linebåter som fisket etter torsk i et område hvor det ble startet opp seismiske 
undersøkelser, viste 55–80% lavere fangster for linene innenfor området med seismisk aktivitet 
sammenlignet med liner som stod utenfor. Tilsvarende analyser av fangstdagbøker fra trålere har 
vist nedgang i torskefangster på hele 80%.”, dette siste tatt fra publikasjonen «Havets ressurser og 
miljø 2008»13 fra Havforskningsinstituttet. Denne uoverensstemmelsen i uttalelser til to samtidige 
konsekvensutredninger reflekterer meget godt det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget vi påpeker. 

 
 

Konklusjon  
Den 23. konsesjonsrunden tar sikte på å bevege norsk petroleumsvirksomhet lengre nord enn 
tidligere, nærmere sårbare sjøfuglkolonier på Bjørnøya, nærmere grensen for maksimal 
isutbredelse, overlappende med polarfronten i Barentshavet sørøst, og både nærmere og til dels 
innenfor etablerte særlig verdifulle og sårbare områder (SVO-er) hvor rammer for 
petroleumsvirksomhet er fastlagt gjennom Forvaltningsplanen.  
 
Grensen for maksimal isutbredelse i perioden 1984 – 2013 (siste 30-års periode) varierer relativt 
lite i perioden november til og med juni. I denne perioden overlapper iskantsonen med noen av de 
nordligste av de foreslåtte blokkene. Dette betyr at blokkene 7335/1-3, 7336/1, 7435/10-12, 
7436/10, 7434/7-9 og 7435/9 i nordøstlige del av Barentshavet sørøst (kalt region A – cf. figur 6), 
samt blokkene 7322/3 og 7323/1 i Barentshavet sør (innenfor region B – cf. figur 6) kan komme 
til å berøre sårbare områder og/eller arter i tilknytning til iskantsonen i perioden fra og med 
november til og med juni. Mange av blokkene i midtre del av Barentshavet sørøst ligger i et 
område som kan komme i berøring med sårbare områder tilknyttet iskantsonen i perioden januar 
til og med april. Dette gjelder blokkene 7234/3, 7234/6, 7234/9, 7235/1-5, 7235/7, 7332/9 og 
7333/7 (innenfor region C - cf. figur 6).  En av de foreslåtte blokkene nordøst i Barentshavet 
sørøst (7435/9) er direkte overlappende med SVO Variabel iskant og blokkene 7335/3, 7435/10-
12 og 7436/1,10 ligger enten innenfor eller er i berøring med SVO Polarfont. I disse områdene 
skal det i følge Forvaltningsplanen ikke igangsettes petroleumsvirksomhet. 
 
Norsk Polarinstitutt mener at følgende foreslåtte blokker som direkte berører 
Forvaltningsplanens SVO Polarfront eller Variabel iskant ikke bør legges ut: 7335/3, 7336-1, 
7435/9-12 og 7436/10. 
 
På bakgrunn av sannsynligheten for påvirkning på arealer med forhøyet økologisk sårbarhet i 
iskantsonen og polarfronten anbefaler Norsk Polarinstitutt i tillegg at følgende blokker i 
region A (nordøstlige del av Barentshavet sørøst) og i region B i Barentshavet sør ikke 
legges ut: 7322/3, 7323/1, 7335/1-3 og 7434/7-9. 
 
Videre mener Norsk Polarinstitutt at det bør legges boretidsbegrensninger i region C, i 
midtre del av Barentshavet sørøst, dvs. følgende blokker: 7234/3, 7234/6-9, 7234/11-12, 
7235/1-5, 7235/7, 7332/9 og 7333/7. Boring bør ikke bør tillates i perioden 1. januar – 30. 
april i dette området. Selv om sårbarheten er størst om våren, når produksjonen er høyest, må 
det tas høyde for at et evt. oljesøl i januar etter all sannsynlighet vil bli værende i området. Her vil 

                                                 
13 Gjøsæter, H., Huse, G., Robberstad, Y. og Skogen, M. (red.) 2008.  Havets ressurser og miljø 2008. Fisken og   
   havet, særnr. 1–2008 
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den mangelfulle kunnskapen vi har om olje i is måtte gis stor betydning og medføre en føre-var-
tilnærming. 
 

 
Figur 6. Oversikt over foreslåtte blokker i 23. konsesjonsrunde. 
 
Norsk Polarinstitutt mener videre at Olje- og energidepartementet (OED) bør redegjøre 
nærmere for og dokumentere hvorvidt eksisterende beredskap er tilstrekkelig til å håndtere 
uhellssituasjoner i områdene, og redegjøre for hvordan man planlegger å få beredskap opp 
på et nødvendig og forsvarlig nivå der den ikke er tilstrekkelig i dag.  

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Gunnar Winther 
Direktør      Ingrid Berthinussen 
       Avdelingsdirektør 
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Forslag til utlysning i 23. konsesjonsrunde 

Miljødirektoratets vurdering av de foreslåtte blokkene

Miljødirektoratet mener det er nødvendig med en grundigere faglig prosess for å 
definere en grense for iskanten som også dekker mer ekstreme år. Dette bør gjøres 
gjennom det det tverrsektorielle arbeidet med faglig grunnlag for forvaltningsplanene.
Før det er enighet om en slik grense bør ikke blokkene lengst nordøst i Barentshavet 
sørøst utlyses. Dette gjelder 7434/7, 8 og 9, 7435/9, 10, 11 og 12, 7436/10, 7332/9, 
7333/7, 7335/1, 2 og 3, og 7336/1.

De nordligste blokkene som er foreslått utlyst i Barentshavet sør, 7322/3, 7 og 9, 
7323/1, 5 og 6, 7324/5, 6 og 10 og 7325/2, 3, 4, 5 og 6, ligger også der det kan 
forekomme is. Vi anbefaler at disse blokkene ikke lyses ut før erfaringer med boring i 
de allerede tildelte blokkene i 7423, 7424 og 7425 er vurdert. 

Bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) er en forutsetning for Miljødirektoratets 
krav til beredskap mot akutt forurensing. Da det ikke er gjort en felles faglig vurdering 
av beredskapstiltak i isfylte farvann, kan spørsmålet stilles om BAT er godt nok. 
Klimatiske faktorer i tillegg til lite infrastruktur kan gjøre en aksjon mot et eventuelt 
oljeutslipp svært vanskelig og gi liten eller ingen reduksjon av mulige 
miljøkonsekvenser. Spesielt dersom de nordligste blokkene lyses ut må det sikres at 
nok og egnet beredskapsutstyr er tilgjengelig før oppstart av aktivitet. 

Vi mener at det for de nordligste blokkene kan bli nødvendig å sette tidsbegrensninger 
for petroleumsaktivitet også for produksjonsfasen da drivverdige funn vil innebære 
aktivitet også i perioder hvor naturen i dette området er spesielt sårbar.

For de øvrige blokker i Barentshavet sør, sørøst og Norskehavet legger vi vekt på at det 
før eventuell leteaktivitet er nødvendig med ytterligere grunnlagsundersøkelser i de 
fleste områder. Utover dette har vi ikke innvendinger til at disse lyses ut. Det må 
imidlertid påregnes spesifikke krav fra Miljødirektoratet basert på bunnkartleggingene. 

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo Oslo, 27.03.2014

Deres ref.:
13/1391

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/1895

Saksbehandler:
Hilde Knapstad
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Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet (OED) datert 14. februar 2012 vedlagt OEDs 
forslag til utlysning av blokker for utvinning av petroleum i 23. konsesjonsrunde.
  

Bakgrunn 
OED har anbefalt å lyse ut totalt 61 blokker i denne runden. Av blokkene som OED foreslår å lyse ut
ligger 7 i Norskehavet, 34 er lokalisert i Barentshavet sørøst og de resterende 20 er lokalisert i 
Barentshavet sør. 

I følge Meld. St. 28 (2010-2011) skal det gjennomføres offentlig høring før utlysning av nye blokker 
for petroleumsvirksomhet i umodne områder. I områder med etablert forvaltningsplan skal OED be 
om innspill på om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante 
forvaltningsplanen ble vedtatt. 

I Meld. St. 36 (2012-2013) Nye muligheter i Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for 
petroleumsvirksomhet og Meld. St. 41 (2012-2013) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012-2013) er 
det lagt til grunn at de samme rammene for petroleumsvirksomhet som for de allerede åpnede 
områdene i Barentshavet sør skal gjelde for Barentshavet sørøst. Det er også spesifisert ytterligere 
føringer for aktivitet ved iskanten. 

Miljødirektoratet legger til grunn at innspill til utlysningsforslaget for blokker i Barentshavet sørøst 
ikke er begrenset på samme måte som for de øvrige områdene som er omfattet av 
forvaltningsplaner. Dette fordi petroleumsvirksomhet i det nylig åpnede Barentshavet sørøst ikke er 
utredet gjennom det tverrsektorielle faglige grunnlaget for gjeldende forvaltningsplan for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, jf. Meld. St. 10 (2010-2011).

Miljøundersøkelser før aktivitet 
Aktivitetsforskriften § 53 krever grunnlagsundersøkelser før leteboring i nye områder og i områder 
der det er påvist særlig sårbare miljøressurser. For de fleste av blokkene som her foreslås utlyst er 
det mangelfull kunnskap om sedimentenes kjemiske tilstand og bunnfaunaen. Vi finner det derfor 
viktig å påpeke at disse grunnlagsundersøkelsene må gjøres i god tid før planlagt oppstart av 
aktivitet. På den måten kan resultatene brukes ved valg knyttet til for eksempel riggtype og 
teknologi for å unngå skade på sårbar bunnfauna. Videre vil resultatene av undersøkelsene påvirke 
hvilke krav det blir aktuelt å stille. For de færreste av blokkene som er foreslått utlyst foreligger 
det spesifikke miljøvilkår i forvaltningsplanene. Det betyr ikke at blokkene ikke kan by på spesielle 
miljøutfordringer, men at kunnskapen som var tilgjengelig når planene ble vedtatt ikke var 
tilstrekkelig til å sette slike vilkår. 

Miljødirektoratet mener det viktig at grunnlagsundersøkelser gjøres tidlig nok. Slik kan operatøren 
planlegge for nødvendige avbøtende tiltak uten at dette kommer for sent i forhold til aktiviteten. 
Vår erfaring tilsier at eventuelle krav vi setter i vedtakene til kakshåndtering og ankerlegging kan bli 
unødvendig kostbare dersom det ikke er tatt med i planlegging av aktiviteten. 
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Norskehavet
Rammene for aktiviteten i Norskehavet ble fastlagt gjennom Stortingsmeldingen for 
forvaltningsplanen for Norskehavet, St. melding nr. 37 (2008-2009). 

Blokkene 6605/4, 5, 8 og 9 ligger ved og på Eggakanten. På Eggakanten er det generelt stor 
biologisk produksjon og stort biologisk mangfold. Det er i forvaltningsplanen stilt krav om at nye 
utvinningstillatelser på Eggakanten skal kartlegge mulige korallrev og andre verdifulle bunnsamfunn 
som kan bli berørt ved petroleumsaktivitet i de aktuelle blokkene, og sikre at disse ikke skades av 
aktiviteten. Operatøren må forvente at sårbar bunnfauna vil kunne medføre særskilte krav fra 
Miljødirektoratet.

Vi er ikke kjent med at det er gjort bunnfaunakartlegging i blokkene 6503/1, 2 og 4, som ligger på 
dypt vann. I følge MAREANO kan det se ut som det er gjort noe arealkartlegging i blokk 1 og 2. I 
blokkene i 6503 er det også viktig med grundig kartlegging før eventuell oppstart av aktivitet, se 
avsnittet over om miljøundersøkelser før aktivitet. 

Barentshavet 
Iskanten og polarfronten
Barentshavet er et svært produktivt havområde, og videre et svært viktig område for mange 
fiskearter, som både gyte-, oppvekst- og leveområde. Området rundt iskanten er et spesielt 
produktivt økosystem i Barentshavet. Når isen smelter og trekker seg tilbake utover sommeren, 
skapes det spesielle forhold som gir høy planktonproduksjon. Fisk som nyttiggjør seg av 
iskantproduksjonen er i hovedsak lodde og polartorsk. Dette området tiltrekker seg også store 
mengder sjøfugl og sjøpattedyr, og i tillegg benytter mange sjøpattedyr sjøisen i forbindelse med 
hvile og fødsler. Flere av disse sel- og hvalartene og mange av sjøfuglartene står på den norske 
rødlista. Det er kombinasjonen av høyt biologisk mangfold og høy produksjon gjør området særlig 
verdifullt. 

Nye resultater fra logger-studier gir nå økt kunnskap om bestandstilhørigheten og områdebruk 
utenom hekketida til lomvi og polarlomvi fra norske kolonier og viser at sørøstre deler av 
Barentshavet er spesielt viktige om høsten og vinteren. Begge artene er på norsk rødliste med hhv. 
status som kritisk truet og sårbar. Barentshavet huser internasjonalt store og viktige 
sjøfuglbestander gjennom hele året. I sommerperioden er de i stor grad knyttet til havområdene i 
umiddelbar nærhet til koloniene, mens de etter hekkesesongen enten trekker ut av Barentshavet 
eller drar til næringsrike områder. Lomvi fra Sklinna drar også til det sørøstre Barentshavet om 
høsten og vinteren. Mange bestander av sjøfugl i Barentshavet har hatt en sterk nedgang de siste ti 
årene. Betydningen av sjøfugl, som bindeledd mellom marine og terrestriske økosystemer blir 
viktigere jo lenger nord man kommer. Svekkede bestander er ekstra sårbare for negativ påvirkning. 
Miljødirektoratet mener derfor at man bør være restriktive med å tillate aktiviteter som øker 
risikoen for uønskede hendelser som kan medføre en ytterligere negativ påvirkning på sjøfugl. 

Det er primært forventet å finne gass i disse nordligste områdene. Miljødirektoratet mener likevel 
det er viktig å ta tilstrekkelig hensyn til usikkerheten i ressurspotensialet og vurdere mulige effekter 
av akutte utslipp av olje. Resultater fra oljedriftssimuleringer, som ble fremskaffet som underlag 

MILJØ
DIREKTORATET 

3953



4

for konsekvensutredningen før åpning av Barentshavet sørøst, viser at oljeutslipp fra de nordlige 
delene kan treffe iskanten. For de foreslåtte utlyste blokkene i kvadrant 7234 og 7235 finnes det 
ikke nærliggende punkter vi kan sammenligne med fra konsekvensutredningen. Basert på tidligere 
utbredelse av iskanten vil vi imidlertid anta at olje kan drive til iskanten også her. 

Miljødirektoratet vil også påpeke at det er kunnskapsmangler knyttet til iskanten og 
iskantsamfunnene, inkludert sjøfugl i området. Dette gjør det vanskelig å vurdere mulige effekter 
av petroleumsvirksomhet, og annen virksomhet, som kan påvirke dette området og eventuelt hvilke 
rammevilkår som bør stilles. Vi vil påpeke at petroleumsvirksomhet i havområdet Barentshavet 
sørøst ikke har vært en del av det tverrsektorielle faglige grunnlaget som ble laget før oppdatering 
av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Det er derfor etter vår mening ikke en omforent 
faglig vurdering om ligger til grunn for de rammevilkår som er satt i St. meld. nr. 41 om åpning av 
Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. 

I forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten (St. meld. Nr. 10 (2010-2011)) er følgende gitt: I 
områdene ved iskanten og polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i gjeldende 
stortingsperiode. I følge St. meld. nr. 41 er i tillegg følgende gitt: I områdene ved iskanten og 
polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden. Spørsmålet 
om petroleumsvirksomhet ved iskanten og polarfronten vil bli vurdert på nytt i forbindelse med 
neste oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet. Dette er ikke til hinder for at det kan 
drives petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sørøst. Det er videre spesifisert at det: i områder 
nærmere enn 50 km fra den faktiske/observerte iskanten vil det ikke være tillatt med leteboring i 
oljeførende lag i perioden 15. desember – 15. juni. Meldingen sier også at dette ikke legger føringer 
på definisjonen av iskanten og polarfronten i neste forvaltningsplan.

St.meld. nr. 41 (2012-2013) henviser til den faktiske/observerte utbredelsen til iskanten. Det er 
ikke klart hvilken faktisk eller observert utbredelse man her viser til. I Figur 7.1 i Meld. St.10 (2010-
2011) er iskantsonen, som et spesielt verdifullt område, kartfestet med tilhørende rammer for 
petroleumsvirksomheten. Kartet ble laget basert på områder med 30-50 prosent sannsynlighet for is 
i april måned, ut fra historisk isutbredelse i perioden 1967-1989. I de faglige utredningene som lå til 
grunn for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ble imidlertid ikke dette 
kartet oppdatert, men det ble gjort en vurdering av trenden for isutbredelse i perioden 1979-2009 
som viste en negativ trend. Det ble også understreket at isutbredelsen varierer betydelig mellom
år.1  

Figur 6.1 i Meld. St. nr. 36 (2012-2013) viser variasjonen i isutbredelse i perioden 2001-2011. I 2003 
var utbredelsen stor nok til å overlappe med de foreslått utlyste blokkene lengst nord i 
Barentshavet sørøst og sør, helt ned til blokkene i kvadrantene 7234 og 7235. Dette gjelder da 
følgende blokker: 7434/7, 8 og 9, 7435/9, 10, 11 og 12, 7436/10, 7332/9, 7333/7, 7335/1, 2 og 3, 
og 7336/1.

Petroleumsvirksomhet krever langsiktig planlegging og forutsigbare rammebetingelser. 
Iskantproblematikken har blitt aktualisert de siste par årene ettersom konsesjonsrundene har 
omfattet blokker langt nord, og i områder som i ekstreme år kan være dekket av is eller er veldig 

                                                
1 Ref. Sunnanå K., Fossheim M. og Olseng C.D. (red.) 2010. Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra 
overvåkingsgruppen 2010. Fisken og havet, særnr. 1b–2010.
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nærme iskanten. Selv om isutbredelsen i hovedsak er redusert i senere år, er det ikke usannsynlig at 
det kan forekomme enkelte år med større isutbredelse, jf. år 2003. Gjeldende rammevilkår for 
iskantsonen er derfor vanskelig å forholde seg til i praksis og det er etter vår vurdering ikke godt 
nok grunnlag for å sette konkrete lisensvilkår for de enkelte blokkene. Etter Miljødirektoratets 
vurdering er det derfor nødvendig med en grundigere faglig prosess for å definere en grense for 
iskanten, som også dekker mer ekstreme år. Før det er enighet om en slik grense, gjennom det 
tverrsektorielle arbeidet med faglig grunnlag for forvaltningsplanene, mener Miljødirektoratet at 
blokkene lengst nordøst i Barentshavet sørøst (se over) ikke bør utlyses.

I en videre vurdering av rammevilkår for petroleumsvirksomhet i dette området mener 
Miljødirektoratet også at det er nødvendig å se på vilkår i lisensen også for aktivitet ved funn. Dette 
gjelder også for de nordligste blokkene i Barentshavet sør, dvs. 7322/3, 7 og 9, 7323/1, 5 og 6, 
7324/5, 6 og 10 og 7325/2, 3, 4, 5 og 6. Dersom det settes i gang leteaktivitet i området som 
resulterer i drivverdige funn innebærer dette tradisjonelt kontinuerlig produksjonsboring og drift 
gjennom hele året. Dette vil innebære aktivitet også i perioden hvor naturen i dette område er 
spesielt sårbar, og hvor det potensielt er overlapp med iskanten. Vi mener derfor at det kan bli 
nødvendig å sette tidsbegrensninger også for produksjonsfasen. De nordligste blokkene som er 
foreslått utlyst i Barentshavet sør, 7322/3, 7 og 9, 7323/1, 5 og 6, 7324/5, 6 og 10 og 7325/2, 3, 4, 
5 og 6, ligger også langt nord og nært områder det kan forekomme is. I 22. konsesjonsrunde ble det 
utlyst og tildelt blokker i kvadrantene 7423, 7424, og 7425. Leteaktivitet i disse blokkene er nært 
forestående. Miljødirektoratet mener det er viktig å vurdere erfaringen fra denne aktiviteten før 
man utvider aktiviteten lengst nord. Resultater fra miljørisiko- og beredskapsanalyser knyttet til 
faktiske boreaktiviteter, operasjonelle erfaringer samt leteresultater fra disse gir bedre grunnlag for 
å vurdere videre aktivitet.

Bunnkartlegging
Bunntopografi og de biologiske forholdene i bunnsedimenter og på hardbunn er ikke kartlagt i store 
deler av Barentshavet. Det er noe dybdekartlegging som er gjort i regi av MAREANO, spesielt i østre 
del. Blokkene i kvadrantene 7132, 7133 og 7232 er undersøkt mht. sediment kjemi og biologi 
(MAREANO 2012/2013). Før eventuell oppstart av leteaktivitet vil det likevel være nødvendig med 
ytterligere grunnlagsundersøkelser i de fleste områder, se avsnittet over om miljøundersøkelser før 
aktivitet.

Beredskap mot akutt forurensning

Blokkene som er foreslått utlyst i Barentshavet og Barentshavet sørøst ligger langt nord og de 
klimatiske forholdene kan være tøffe, spesielt med tanke på lang avstand til de etablerte 
beredskapsdepotene og fare for nedising av installasjoner og utstyr. Drivis og plutselige 
værforandringer kan forekomme. Eventuell aktivitet i blokkene som ligger lengst nord i 
Barentshavet og Barentshavet sørøst medfører lang avstand til land og eksisterende infrastruktur. 
Værforholdene kan i tillegg medføre ingen eller dårlig effekt av tilgjengelige beredskapstiltak. 
Klimatiske faktorer i tillegg til lite infrastruktur kan gjøre en aksjon mot et eventuelt oljeutslipp 
svært vanskelig og gi liten eller ingen reduksjon av mulige miljøkonsekvenser store deler av tiden. 
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Nedising og mørke kan være et problem i disse områdene. Der det er fare for nedising, mener 
Miljødirektoratet at det er behov for å benytte beredskapsfartøy, lektere for lagring og øvrige 
beredskapsmateriell som i størst mulig grad er klargjort for å begrense/håndtere nedising. 
Mer tilgjengelig beredskapsutstyr på finnmarkskysten og på kjøl ute i Barentshavet kan også til en 
viss grad redusere ulempene med store avstander. Dette vil være aktuelle krav til både tidligere 
utlyste og foreslått utlyste blokker i området. 

Kunnskapen om iskantsonen og dens sårbarhet for oljeforurensning og andre påvirkninger fra 
petroleumsaktivitet er begrenset. I tillegg er det begrenset datagrunnlag for å gjennomføre 
vurderinger av miljøkonsekvenser av påvirkninger av petroleumsvirksomhet, inkludert oljeutslipp, 
på iskantsonen. Vi vil også påpeke at vi ikke på nåværende tidspunkt er kjent med analyseverktøy 
som kan ivareta simuleringer av drift inn i og bevegelse av olje i is. 

Når Miljødirektoratet stiller krav til beredskap mot akutt forurensning er bruk av beste tilgjengelige 
teknikker (BAT) en forutsetning. Eventuelle utslipp skal bekjempes raskest mulig og før det treffer 
sårbare ressurser og kystområder/iskanten. Vi mener at det kan stilles spørsmålstegn ved om BAT er 
godt nok, da bekjempning av olje i is har så langt ikke vært aktuelt i operatørenes beredskapsplaner 
på norsk sokkel. Det er imidlertid stort fokus på dette internasjonalt. Norske myndigheter og 
relevante fagmiljøer har ikke gjort en felles faglig vurdering av hvilke beredskapstiltak som er 
hensiktsmessige og ikke minst akseptable i isfylte farvann. Brenning skiller seg ut som et mulig 
effektivt tiltak for å fjerne olje i is, men dette kan ha andre negative effekter (bl.a. sotutslipp). Det 
er heller ikke kjent hvor effektivt dette tiltaket vil være ved større oljeutslipp enn de 
forsøksvirksomhetene er basert på. Vi mener dette bør vurderes grundig. 

Miljødirektoratet mener det er nødvendig at behovet for typer og mengder beredskapsressurser, 
også for bekjempning av olje i is, vurderes før aktivitetene har kommet så langt i planleggingen at 
søknad om tillatelse etter forurensningsloven foreligger. Sent i planleggingsprosessen er ekstra 
tiltak og utstyr dyrt og vanskelig å skaffe til veie. Etter vår vurdering burde dette gjøres på et 
overordnet nivå før ytterligere blokker nord i Barentshavet lyses ut.  

Konklusjon

Miljødirektoratet mener at både myndigheter og operatørselskaper må ha entydige og forutsigbare 
rammevilkår å forholde seg til. Gjeldende rammevilkår for iskantsonen er vanskelig å forholde seg 
til i praksis og det er etter vår vurdering ikke godt nok grunnlag for å sette konkrete lisensvilkår for 
de enkelte blokkene. Miljødirektoratet ser det som nødvendig med en grundigere faglig prosess for å 
definere en grense for iskanten som også dekker mer ekstreme år. Dette bør gjøres gjennom det det 
tverrsektorielle arbeidet med faglig grunnlag for forvaltningsplanene. Før det er enighet om en slik 
grense, mener Miljødirektoratet at blokkene lengst nordøst i Barentshavet sørøst ikke bør utlyses, 
dette gjelder 7434/7, 8 og 9, 7435/9, 10, 11 og 12, 7436/10, 7332/9, 7333/7, 7335/1, 2 og 3, og 
7336/1.

De nordligste blokkene som er foreslått utlyst i Barentshavet sør, 7322/3, 7 og 9, 7323/1, 5 og 6, 
7324/5, 6 og 10 og 7325/2, 3, 4, 5 og 6, ligger også nært områder hvor det kan forekomme is. Vi vil 
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anbefale at disse blokkene ikke lyses ut før erfaringer med boring i de allerede tildelte blokkene i 
7423, 7424 og 7425 er vurdert. 

Utbygging av drivverdige funn vil innebære aktivitet også i perioden hvor naturen i dette området er 
spesielt sårbar, og hvor det potensielt er overlapp med iskanten. Vi mener derfor at det kan bli 
nødvendig å sette tidsbegrensninger for petroleumsaktivitet både for letefasen og produksjonsfasen. 
Leteboring og annen risikofylt aktivitet må styres til perioder hvor risikoen for skade på miljøet er 
lavest. 

Norske myndigheter og relevante fagmiljøer har ikke gjort en felles faglig vurdering av hvilke 
beredskapstiltak som er hensiktsmessige og ikke minst akseptable i isfylte farvann. For de nordligste 
blokkene kan klimatiske faktorer i tillegg til lite infrastruktur gjøre en aksjon mot et eventuelt 
oljeutslipp svært vanskelig og gi liten eller ingen reduksjon av mulige miljøkonsekvenser. Vi mener 
at det kan stilles spørsmålstegn ved om BAT er godt nok, da bekjempning av olje i is har så langt 
ikke vært aktuelt i operatørenes beredskapsplaner på norsk sokkel. Dersom blokkene lengst nord 
lyses ut må det sikres at nok og tilpasset beredskapsutstyr er tilgjengelig før oppstart av aktivitet. 
Dette kan i noen grad redusere ulempene med vanskelige klimatiske forhold og lang avstand til 
land. 

Når det gjelder øvrige blokker i Barentshavet sør, sørøst og Norskehavet legger vi vekt på at det før 
eventuell oppstart av leteaktivitet er nødvendig med ytterligere grunnlagsundersøkelser i de fleste 
områder. Utover dette har vi ikke innvendinger til at disse lyses ut. Operatørene må imidlertid 
påregne spesifikke krav fra Miljødirektoratet basert på resultater fra bunnkartlegginger. 

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Ellen Hambro Signe Nåmdal
direktør avdelingsdirektør

Kopi til:
Klima- og miljødepartementet
Norsk Polarinstitutt
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Key Messages 
 
Human influence on the climate system is clear 
 
The more we disrupt our climate, the more we 
risk severe, pervasive and irreversible impacts 
 
We have the means to limit climate change and 
build a more prosperous, sustainable future 

 
AR5 WGI SPM, AR5 WGII SPM, AR5 WGIII SPM 

• 
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It is extremely likely that human influence has been the dominant 
cause of warming since the mid-20th century 

AR5 SYR SPM 
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Climate change will amplify existing risks and create new risks 
for natural and human systems 

Continued warming increases the 
risks of severe, pervasive, and 
irreversible impacts. 
 
Risks are unevenly distributed and 
are generally greater for 
disadvantaged people and 
communities in countries at all 
levels of development. 
 
People who are socially, 
economically, culturally, politically, 
institutionally or otherwise 
marginalized are especially 
vulnerable to climate change. 
 

AR5 SYR 
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Figure SPM.10,  
A reader’s guide 
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“Effective adaptation and mitigation responses will depend on 
policies and measures across multiple scales: international, 
regional, national and sub-national. Policies across all scales 
supporting technology development, diffusion and transfer, as 
well as finance for responses to climate change, can complement 
and enhance the effectiveness of policies that directly promote 
adaptation and mitigation.” 
                                                                                                          ~ AR5 SYR 

AR5 SYR 
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Evaluation of costs and limitations 

• Ambitious mitigation is affordable and 
translates into delayed but not foregone 
growth (entails losses in global 
consumption of median value 1.7 % in 
2030)  
 

• Estimated costs of mitigation do not 
account for the benefits of reduced 
climate change 
 

• Many impacts, such as loss of human 
lives, cultural heritage, and ecosystem 
services, are difficult to value and 
monetize, and thus they are poorly 
reflected in estimates of losses 

AR5 WGIII SPM, IPCC SREX 
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Climate change and equity 

AR5 WGIII 

Issues of equity, justice, and fairness arise 
with respect to mitigation and adaptation: 

 
• Different past and future contributions to 

the accumulation of GHGs in the 
atmosphere 
 

• Varying challenges and circumstances 
 

• Different capacities to address mitigation 
and adaptation. 
 

Options for equitable burden-sharing can 
reduce the potential for the costs of climate 
action to constrain development. 
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IP 
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The window for action is rapidly closing 
65% of our carbon budget compatible with a 2 C goal already used 

Amount Used 
1870-2011: 

 1900
 GtCO2 

Amount  
Remaining: 

1000 
GtCO2 

Total Carbon  
Budget: 

2900 
GtCO2 

AR5 WGI SPM 
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Foreword

The Synthesis Report (SYR) distils and integrates the findings of the 
three Working Group contributions to the Fifth Assessment Report 
(AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the 
most comprehensive assessment of climate change undertaken thus 
far by the IPCC: Climate Change 2013: The Physical Science Basis; Cli-
mate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability; and Clima-
te Change 2014: Mitigation of Climate Change. The SYR also incorpo-
rates the findings of two Special Reports on Renewable Energy Sources 
and Climate Change Mitigation (2011) and on Managing the Risks of 
Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation 
(2011). 

The SYR confirms that human influence on the climate system is clear 
and growing, with impacts observed across all continents and oceans. 
Many of the observed changes since the 1950s are unprecedented over 
decades to millennia. The IPCC is now 95 percent certain that humans 
are the main cause of current global warming. In addition, the SYR finds 
that the more human activities disrupt the climate, the greater the risks 
of severe, pervasive and irreversible impacts for people and ecosystems, 
and long-lasting changes in all components of the climate system. The 
SYR highlights that we have the means to limit climate change and 
its risks, with many solutions that allow for continued economic and 
human development. However, stabilizing temperature increase to 
below 2°C relative to pre-industrial levels will require an urgent and 
fundamental departure from business as usual. Moreover, the longer we 
wait to take action, the more it will cost and the greater the technologi-
cal, economic, social and institutional challenges we will face.

These and the other findings of the SYR have undoubtedly and consi-
derably enhanced our understanding of some of the most critical issues 
in relation to climate change: the role of greenhouse gas emissions; the 
severity of potential risks and impacts, especially for the least develo-
ped countries and vulnerable communities, given their limited ability 
to cope; and the options available to us and their underlying require-
ments to ensure that the effects of climate change remain manageable. 
As such, the SYR calls for the urgent attention of both policymakers 
and citizens of the world to tackle this challenge.

The timing of the SYR, which was released on 2nd November 2014 in 
Copenhagen, was crucial. Policymakers met in December 2014 in Lima 
at the 20th Conference of Parties under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) to prepare the groundwork 
for the 21st Session in 2015 in Paris, when they have been tasked with 
concluding a new agreement to deal with climate change. It is our 
hope that the scientific findings of the SYR will be the basis of their 
motivation to find the way to a global agreement which can keep cli-
mate change to a manageable level, as the SYR gives us the knowledge 
to make informed choices, and enhances our vital understanding of the 
rationale for action – and the serious implications of inaction. Ignorance 
can no longer be an excuse for tergiversation. 

As an intergovernmental body jointly established in 1988 by the World 
Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environ-
ment Programme (UNEP), the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) has provided policymakers with the most authoritative 

and objective scientific and technical assessments in this field. Begin-
ning in 1990, this series of IPCC Assessment Reports, Special Reports, 
Technical Papers, Methodology Reports and other products have 
become standard works of reference.

The SYR was made possible thanks to the voluntary work, dedication 
and commitment of thousands of experts and scientists from around 
the globe, representing a range of views and disciplines. We would 
like to express our deep gratitude to all the members of the Core Wri-
ting Team of the SYR, members of the Extended Writing Team, and the 
Review Editors, all of whom enthusiastically took on the huge chal-
lenge of producing an outstanding SYR on top of the other tasks they 
had already committed to during the AR5 cycle. We would also like 
to thank the staff of the Technical Support Unit of the SYR and the 
IPCC Secretariat for their dedication in organizing the production of 
this IPCC report. 

We also wish to acknowledge and thank the governments of the IPCC 
member countries for their support of scientists in developing this 
report, and for their contributions to the IPCC Trust Fund to provide 
the essentials for participation of experts from developing countries 
and countries with economies in transition. We would like to express 
our appreciation to the government of Wallonia (Belgium) for hosting 
the Scoping Meeting of the SYR, to the governments of Norway, the 
Netherlands, Germany and Malaysia for hosting drafting sessions of the 
SYR, and to the government of Denmark for hosting the 40th Session of 
the IPCC where the SYR was approved. The generous financial support 
from the governments of Norway and the Netherlands, from the Korea 
Energy Economics Institute, and the in-kind support by the Netherlands 
Environmental Assessment Agency and The Energy and Resources Insti-
tute, New Delhi (India), enabled the smooth operation of the Technical 
Support Unit of the SYR. This is gratefully acknowledged.

We would particularly like to express our thanks to Dr Rajendra K. 
Pachauri, Chairman of the IPCC, for his leadership and constant gui-
dance throughout the production of this report.

Michel Jarraud

Secretary General
World Meteorological Organization

Achim Steiner

Executive Director
United Nations Environmental Programme
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Preface

The Synthesis Report (SYR), constituting the final product of the Fifth 
Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), is published under the title Climate Change 2014. This 
report distils, synthesizes and integrates the key findings of the three 
Working Group contributions – The Physical Science Basis, Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability and Mitigation of Climate Change – to 
the AR5 in a concise document for the benefit of decision makers in 
the government, the private sector as well as the public at large. The 
SYR also draws on the findings of the two Special Reports brought out 
in 2011 dealing with Renewable Energy Sources and Climate Change 
Mitigation, and Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to 
Advance Climate Change Adaptation. The SYR, therefore, is a compre- 
hensive up-to-date compilation of assessments dealing with climate 
change, based on the most recent scientific, technical and socio-economic  
literature in the field.

Scope of the Report

This document is the result of coordinated and carefully connected 
cross Working Group efforts to ensure coherent and comprehensive  
information on various aspects related to climate change. This SYR  
includes a consistent evaluation and assessment of uncertainties and 
risks; integrated costing and economic analysis; regional aspects; 
changes, impacts and responses related to water and earth systems, 
the carbon cycle including ocean acidification, cryosphere and sea 
level rise; as well as treatment of mitigation and adaptation options 
within the framework of sustainable development. Through the entire 
length of the SYR, information is also provided relevant to Article 2, 
the ultimate objective of the United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC).

Other aspects of climate change covered in this report include direct 
impacts of climate change on natural systems as well as both direct 
and indirect impacts on human systems, such as human health, food 
security and security of societal conditions. By embedding climate 
change risk and issues of adaptation and mitigation within the frame-
work of sustainable development, the SYR also highlights the fact that 
nearly all systems on this planet would be affected by the impacts 
of a changing climate, and that it is not possible to draw boundaries 
around climate change, its associated risks and impacts on the one 
hand and on the other, development which meets the needs of the 
present generation without compromising the ability of future gene-
rations to meet their own needs. The Report, therefore, also focuses 
on connections between these aspects and provides information on 
how climate change overlaps with and mainstreams into other deve-
lopmental issues.

Structure

The Report comprises a Summary for Policymakers (SPM) and a longer 
report from which the SPM is derived, as well as annexes. Even though 
the SPM follows a structure and sequence similar to that in the longer 

report, some specific issues covered under more than one topic of the 
longer report are summarized in one particular section of the SPM. 
Each paragraph of the SPM contains references to the respective text 
in the longer report. In turn, the latter contains extensive references to 
relevant chapters of the underlying Working Group Reports or the two 
Special Reports mentioned above. The SYR is essentially self-contained, 
and its SPM includes the most policy relevant material drawn from the 
longer report and the entire AR5.

All the three contributions to the AR5 including each Summary for  
Policymakers, each Technical Summary, frequently asked questions as 
well as the Synthesis Report in all official UN languages are available 
online on the IPCC website and in electronic offline versions. In these 
electronic versions, references in the SYR to relevant parts of the under-
lying material are provided as hyperlinks, thereby enabling the reader to 
easily find further scientific, technical and socio-economic information. 
A user guide, glossary of terms used and listing of acronyms, authors, 
Review Editors and Expert Reviewers are provided in the annexes to 
this report.

To facilitate access to the findings of the SYR for a wide readership 
and to enhance their usability for stakeholders, each section of the 
SPM carries highlighted headline statements. Taken together, these  
21 headline statements provide an overarching summary in simple and 
completely non-technical language for easy assimilation by readers 
from different walks of life. These headline statements have been craf-
ted by the authors of the Report, and approved by the member gover-
nments of the IPCC.

The longer report is structured around four topic headings as manda-
ted by the Panel:

Observed changes and their causes (Topic 1) integrates new information 
from the three Working Groups on observed changes in the climate  
system, including changes in the atmosphere, oceans, cryosphere and 
sea level; recent and past drivers and human influences affecting emis-
sion drivers; observed impacts, including changes in extreme weather 
and climate events; and attribution of climate changes and impacts. 

Future climate changes, risks and impacts (Topic 2) presents informa- 
tion about future climate change, risks and impacts. It integrates infor-
mation about key drivers of future climate, the relationship between 
cumulative emissions and temperature change, and projected changes 
in the climate system in the 21st century and beyond. It assesses future 
risks and impacts caused by a changing climate and the interaction of 
climate-related and other hazards. It provides information about long-
term changes including sea-level rise and ocean acidification, and the 
risk of irreversible and abrupt changes. 

Future Pathways for Adaptation, Mitigation and Sustainable Deve-
lopment (Topic 3) addresses future pathways for adaptation and  
mitigation as complementary strategies for reducing and managing 
the risks of climate change and assesses their interaction with sus-
tainable development. It describes analytical approaches for effective 
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decision-making and differences in risks of climate change, adaptation 
and mitigation in terms of timescale, magnitude and persistence. It 
analyses the characteristics of adaptation and mitigation pathways, 
and associated challenges, limits and benefits, including for different 
levels of future warming.

Adaptation and Mitigation (Topic 4) brings together information from 
Working Groups II and III on specific adaptation and mitigation opti-
ons, including environmentally sound technologies and infrastructure, 
sustainable livelihoods, behaviour and lifestyle choices. It describes 
common enabling factors and constraints, and policy approaches,  
finance and technology on which effective response measures depend. 
It shows opportunities for integrated responses and links adaptation 
and mitigation with other societal objectives.

Process

The SYR of the AR5 of the IPCC has been prepared in accordance with 
the procedures of the IPCC to ensure adequate effort and rigor being 
achieved in the process. For the AR5 the preparation of the SYR was 
taken in hand a year earlier than was the case with the Fourth Assess- 
ment Report (AR4) – while the Working Group Reports were still 
being completed – with a view to enhancing integration and ensuring  
adequate synthesis. A scoping meeting specifically for proposing the 
detailed outline of the AR5 Synthesis Report was held in Liège,  
Belgium in August, 2010, and the outline produced in that meeting was 
approved by the Panel in October, 2010 in Busan, Republic of Korea. 
In accordance with IPCC procedures, the IPCC Chair in consultation 
with the Co-Chairs of the Working Groups nominated authors for the 
Core Writing Team (CWT) of the SYR and a total of 45 CWT members 
and 9 Review Editors were selected and accepted by the IPCC Bureau 
in March, 2012. In addition, 14 Extended Writing Team (EWT) authors 
were selected by the CWT with the approval of the Chair of the IPCC, 
and this latter group contributed substantially to the material and the 
text provided in this report. During evolution of the contents of the 
SYR the IPCC Bureau was approached and it approved the inclusion 
of 6 additional CWT members and an additional Review Editor.  
This further enhanced and deepened the expertise required for the  
preparation of the Report. The final draft report which has undergone 
a combined review by experts and governments was submitted to the 
40th Session of the IPCC, held from 27 October to 1 November 2014 in 
Copenhagen, Denmark, where governments approved the SPM line by 
line and adopted the longer report section by section. 
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Introduction

This Synthesis Report is based on the reports of the three Working Groups of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), including relevant Special Reports. It provides an integrated view of climate change as the final part of the IPCC’s 
Fifth Assessment Report (AR5).

This summary follows the structure of the longer report which addresses the following topics: Observed changes and their 
causes; Future climate change, risks and impacts; Future pathways for adaptation, mitigation and sustainable development; 
Adaptation and mitigation.

In the Synthesis Report, the certainty in key assessment findings is communicated as in the Working Group Reports and 
Special Reports. It is based on the author teams’ evaluations of underlying scientific understanding and is expressed as a 
qualitative level of confidence (from very low to very high) and, when possible, probabilistically with a quantified likelihood 
(from exceptionally unlikely to virtually certain)1. Where appropriate, findings are also formulated as statements of fact with-
out using uncertainty qualifiers.

This report includes information relevant to Article 2 of the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC).

SPM 1.  Observed Changes and their Causes

Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of green-
house gases are the highest in history. Recent climate changes have had widespread impacts 
on human and natural systems. {1}

SPM 1.1  Observed changes in the climate system

Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed 
changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean have 
warmed, the amounts of snow and ice have diminished, and sea level has risen. {1.1}

Each of the last three decades has been successively warmer at the Earth’s surface than any preceding decade since 1850. The 
period from 1983 to 2012 was likely the warmest 30-year period of the last 1400 years in the Northern Hemisphere, where 
such assessment is possible (medium confidence). The globally averaged combined land and ocean surface temperature 
data as calculated by a linear trend show a warming of 0.85 [0.65 to 1.06] °C 2 over the period 1880 to 2012, when multiple 
independently produced datasets exist (Figure SPM.1a). {1.1.1, Figure 1.1}

In addition to robust multi-decadal warming, the globally averaged surface temperature exhibits substantial decadal and 
interannual variability (Figure SPM.1a). Due to this natural variability, trends based on short records are very sensitive to the 
beginning and end dates and do not in general reflect long-term climate trends. As one example, the rate of warming over 
  
1 Each finding is grounded in an evaluation of underlying evidence and agreement. In many cases, a synthesis of evidence and agreement supports an 

assignment of confidence. The summary terms for evidence are: limited, medium or robust. For agreement, they are low, medium or high. A level of 

confidence is expressed using five qualifiers: very low, low, medium, high and very high, and typeset in italics, e.g., medium confidence. The follow-

ing terms have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: virtually certain 99–100% probability, very likely 90–100%, 

likely 66–100%, about as likely as not 33–66%, unlikely 0–33%, very unlikely 0–10%, exceptionally unlikely 0–1%. Additional terms (extremely 

likely 95–100%, more likely than not >50–100%, more unlikely than likely 0–<50%, extremely unlikely 0–5%) may also be used when appropriate. 

Assessed likelihood is typeset in italics, e.g., very likely. See for more details: Mastrandrea, M.D., C.B. Field, T.F. Stocker, O. Edenhofer, K.L. Ebi, D.J. Frame, 

H. Held, E. Kriegler, K.J. Mach, P.R. Matschoss, G.-K. Plattner, G.W. Yohe and F.W. Zwiers, 2010: Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assess-

ment Report on Consistent Treatment of Uncertainties, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Geneva, Switzerland, 4 pp.

2 Ranges in square brackets or following ‘±’ are expected to have a 90% likelihood of including the value that is being estimated, unless otherwise 

stated.
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Figure SPM.1 |  The complex relationship between the observations (panels a, b, c, yellow background) and the emissions (panel d, 

light blue background) is addressed in Section 1.2 and Topic 1. Observations and other indicators of a changing global climate system. Observa-

tions: (a) Annually and globally averaged combined land and ocean surface temperature anomalies relative to the average over the period 1986 to 2005. 

Colours indicate different data sets. (b) Annually and globally averaged sea level change relative to the average over the period 1986 to 2005 in the 

longest-running dataset. Colours indicate different data sets. All datasets are aligned to have the same value in 1993, the first year of satellite altimetry 

data (red). Where assessed, uncertainties are indicated by coloured shading. (c) Atmospheric concentrations of the greenhouse gases carbon dioxide 

(CO2, green), methane (CH4, orange) and nitrous oxide (N2O, red) determined from ice core data (dots) and from direct atmospheric measurements (lines). 

Indicators: (d) Global anthropogenic CO2 emissions from forestry and other land use as well as from burning of fossil fuel, cement production and flaring. 

Cumulative emissions of CO2 from these sources and their uncertainties are shown as bars and whiskers, respectively, on the right hand side. The global 

effects of the accumulation of CH4 and N2O emissions are shown in panel c. Greenhouse gas emission data from 1970 to 2010 are shown in Figure SPM.2. 

{Figures 1.1, 1.3, 1.5}

■ 
■ 
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the past 15 years (1998–2012; 0.05 [–0.05 to 0.15] °C per decade), which begins with a strong El Niño, is smaller than the 
rate calculated since 1951 (1951–2012; 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade). {1.1.1, Box 1.1}

Ocean warming dominates the increase in energy stored in the climate system, accounting for more than 90% of the energy 
accumulated between 1971 and 2010 (high confidence), with only about 1% stored in the atmosphere. On a global scale, 
the ocean warming is largest near the surface, and the upper 75 m warmed by 0.11 [0.09 to 0.13] °C per decade over the 
period 1971 to 2010. It is virtually certain that the upper ocean (0−700 m) warmed from 1971 to 2010, and it likely warmed 
between the 1870s and 1971. {1.1.2, Figure 1.2}

Averaged over the mid-latitude land areas of the Northern Hemisphere, precipitation has increased since 1901 (medium  
confidence before and high confidence after 1951). For other latitudes, area-averaged long-term positive or negative trends 
have low confidence. Observations of changes in ocean surface salinity also provide indirect evidence for changes in the 
global water cycle over the ocean (medium confidence). It is very likely that regions of high salinity, where evaporation dom-
inates, have become more saline, while regions of low salinity, where precipitation dominates, have become fresher since 
the 1950s. {1.1.1, 1.1.2}

Since the beginning of the industrial era, oceanic uptake of CO2 has resulted in acidification of the ocean; the pH of ocean 
surface water has decreased by 0.1 (high confidence), corresponding to a 26% increase in acidity, measured as hydrogen ion 
concentration. {1.1.2}

Over the period 1992 to 2011, the Greenland and Antarctic ice sheets have been losing mass (high confidence), likely at a 
larger rate over 2002 to 2011. Glaciers have continued to shrink almost worldwide (high confidence). Northern Hemisphere 
spring snow cover has continued to decrease in extent (high confidence). There is high confidence that permafrost tempera-
tures have increased in most regions since the early 1980s in response to increased surface temperature and changing snow 
cover. {1.1.3}

The annual mean Arctic sea-ice extent decreased over the period 1979 to 2012, with a rate that was very likely in the range 
3.5 to 4.1% per decade. Arctic sea-ice extent has decreased in every season and in every successive decade since 1979, with 
the most rapid decrease in decadal mean extent in summer (high confidence). It is very likely that the annual mean Antarctic 
sea-ice extent increased in the range of 1.2 to 1.8% per decade between 1979 and 2012. However, there is high confidence 
that there are strong regional differences in Antarctica, with extent increasing in some regions and decreasing in others. 
{1.1.3, Figure 1.1}

Over the period 1901 to 2010, global mean sea level rose by 0.19 [0.17 to 0.21] m (Figure SPM.1b). The rate of sea level rise 
since the mid-19th century has been larger than the mean rate during the previous two millennia (high confidence). {1.1.4, 
Figure 1.1}

SPM 1.2  Causes of climate change

Anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions since the pre-industrial era have driven large increases in the atmospheric 
concentrations of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) (Figure SPM.1c). Between 1750 and 2011, 
cumulative anthropogenic CO2 emissions to the atmosphere were 2040 ± 310 GtCO2. About 40% of these emissions have 
remained in the atmosphere (880 ± 35 GtCO2); the rest was removed from the atmosphere and stored on land (in plants and 
soils) and in the ocean. The ocean has absorbed about 30% of the emitted anthropogenic CO2, causing ocean acidification. 
About half of the anthropogenic CO2 emissions between 1750 and 2011 have occurred in the last 40 years (high confidence) 
(Figure SPM.1d). {1.2.1, 1.2.2}

Anthropogenic greenhouse gas emissions have increased since the pre-industrial era, driven 
largely by economic and population growth, and are now higher than ever. This has led to atmo-
spheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide that are unprecedented in 
at least the last 800,000 years. Their effects, together with those of other anthropogenic driv-
ers, have been detected throughout the climate system and are extremely likely to have been 
the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century. {1.2, 1.3.1}
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Total anthropogenic GHG emissions have continued to increase over 1970 to 2010 with larger absolute increases between 
2000 and 2010, despite a growing number of climate change mitigation policies. Anthropogenic GHG emissions in 2010 have 
reached 49 ± 4.5 GtCO2-eq/yr 3. Emissions of CO2 from fossil fuel combustion and industrial processes contributed about 78% 
of the total GHG emissions increase from 1970 to 2010, with a similar percentage contribution for the increase during the 
period 2000 to 2010 (high confidence) (Figure SPM.2). Globally, economic and population growth continued to be the most 
important drivers of increases in CO2 emissions from fossil fuel combustion. The contribution of population growth between 
2000 and 2010 remained roughly identical to the previous three decades, while the contribution of economic growth has 
risen sharply. Increased use of coal has reversed the long-standing trend of gradual decarbonization (i.e., reducing the carbon 
intensity of energy) of the world’s energy supply (high confidence). {1.2.2}

The evidence for human influence on the climate system has grown since the IPCC Fourth Assessment Report (AR4). It is 
extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was 
caused by the anthropogenic increase in GHG concentrations and other anthropogenic forcings together. The best estimate 
of the human-induced contribution to warming is similar to the observed warming over this period (Figure SPM.3). Anthro-
pogenic forcings have likely made a substantial contribution to surface temperature increases since the mid-20th century 
over every continental region except Antarctica4. Anthropogenic influences have likely affected the global water cycle since 
1960 and contributed to the retreat of glaciers since the 1960s and to the increased surface melting of the Greenland ice 
sheet since 1993. Anthropogenic influences have very likely contributed to Arctic sea-ice loss since 1979 and have very likely 
made a substantial contribution to increases in global upper ocean heat content (0–700 m) and to global mean sea level rise 
observed since the 1970s. {1.3, Figure 1.10}

3 Greenhouse gas emissions are quantified as CO2-equivalent (GtCO2-eq) emissions using weightings based on the 100-year Global Warming Potentials, 

using IPCC Second Assessment Report values unless otherwise stated. {Box 3.2}
4 For Antarctica, large observational uncertainties result in low confidence that anthropogenic forcings have contributed to the observed warming aver-

aged over available stations.
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Figure SPM.2 |  Total annual anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions (gigatonne of CO2-equivalent per year, GtCO2-eq/yr) for the period 1970 

to 2010 by gases: CO2 from fossil fuel combustion and industrial processes; CO2 from Forestry and Other Land Use (FOLU); methane (CH4); nitrous oxide 

(N2O); fluorinated gases covered under the Kyoto Protocol (F-gases). Right hand side shows 2010 emissions, using alternatively CO2-equivalent emission 

weightings based on IPCC Second Assessment Report (SAR) and AR5 values. Unless otherwise stated, CO2-equivalent emissions in this report include the 

basket of Kyoto gases (CO2, CH4, N2O as well as F-gases) calculated based on 100-year Global Warming Potential (GWP100) values from the SAR (see Glos-

sary). Using the most recent GWP100 values from the AR5 (right-hand bars) would result in higher total annual GHG emissions (52 GtCO2-eq/yr) from an 

increased contribution of methane, but does not change the long-term trend significantly. {Figure 1.6, Box 3.2}
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SPM 1.3  Impacts of climate change

In recent decades, changes in climate have caused impacts on natural and human systems on 
all continents and across the oceans. Impacts are due to observed climate change, irrespec-
tive of its cause, indicating the sensitivity of natural and human systems to changing climate. 
{1.3.2}

Evidence of observed climate change impacts is strongest and most comprehensive for natural systems. In many regions, 
changing precipitation or melting snow and ice are altering hydrological systems, affecting water resources in terms of 
quantity and quality (medium confidence). Many terrestrial, freshwater and marine species have shifted their geographic 
ranges, seasonal activities, migration patterns, abundances and species interactions in response to ongoing climate change 
(high confidence). Some impacts on human systems have also been attributed to climate change, with a major or minor 
contribution of climate change distinguishable from other influences (Figure SPM.4). Assessment of many studies covering 
a wide range of regions and crops shows that negative impacts of climate change on crop yields have been more common 
than positive impacts (high confidence). Some impacts of ocean acidification on marine organisms have been attributed to 
human influence (medium confidence). {1.3.2}

Combined anthropogenic forcings

Other anthropogenic forcings

OBSERVED WARMING

Greenhouse gases

Contributions to observed surface temperature change over the period 1951–2010

Natural forcings

Natural internal variability

–0.5 0.0 0.5 1.0
(°C)

Figure SPM.3 |  Assessed likely ranges (whiskers) and their mid-points (bars) for warming trends over the 1951–2010 period from well-mixed greenhouse 

gases, other anthropogenic forcings (including the cooling effect of aerosols and the effect of land use change), combined anthropogenic forcings, natural 

forcings and natural internal climate variability (which is the element of climate variability that arises spontaneously within the climate system even in the 

absence of forcings). The observed surface temperature change is shown in black, with the 5 to 95% uncertainty range due to observational uncertainty. 

The attributed warming ranges (colours) are based on observations combined with climate model simulations, in order to estimate the contribution of an 

individual external forcing to the observed warming. The contribution from the combined anthropogenic forcings can be estimated with less uncertainty 

than the contributions from greenhouse gases and from other anthropogenic forcings separately. This is because these two contributions partially compen-

sate, resulting in a combined signal that is better constrained by observations. {Figure 1.9}
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very likely that human influence has contributed to the observed global scale changes in the frequency and intensity of  
daily temperature extremes since the mid-20th century. It is likely that human influence has more than doubled the prob- 
ability of occurrence of heat waves in some locations. There is medium confidence that the observed warming has increased 
heat-related human mortality and decreased cold-related human mortality in some regions. {1.4}

There are likely more land regions where the number of heavy precipitation events has increased than where it has decreased. 
Recent detection of increasing trends in extreme precipitation and discharge in some catchments implies greater risks of 
flooding at regional scale (medium confidence). It is likely that extreme sea levels (for example, as experienced in storm 
surges) have increased since 1970, being mainly a result of rising mean sea level. {1.4}

Impacts from recent climate-related extremes, such as heat waves, droughts, floods, cyclones and wildfires, reveal significant 
vulnerability and exposure of some ecosystems and many human systems to current climate variability (very high confi-
dence). {1.4}

SPM 2.  Future Climate Changes, Risks and Impacts

Continued emission of greenhouse gases will cause further warming and long-lasting  
changes in all components of the climate system, increasing the likelihood of severe,  
pervasive and irreversible impacts for people and ecosystems. Limiting climate change would 
require substantial and sustained reductions in greenhouse gas emissions which, together 
with adaptation, can limit climate change risks. {2}

SPM 2.1  Key drivers of future climate

Cumulative emissions of CO2 largely determine global mean surface warming by the late 
21st century and beyond. Projections of greenhouse gas emissions vary over a wide range, 
depending on both socio-economic development and climate policy. {2.1}

Anthropogenic GHG emissions are mainly driven by population size, economic activity, lifestyle, energy use, land use patterns, 
technology and climate policy. The Representative Concentration Pathways (RCPs), which are used for making projections 
based on these factors, describe four different 21st century pathways of GHG emissions and atmospheric concentrations, 
air pollutant emissions and land use. The RCPs include a stringent mitigation scenario (RCP2.6), two intermediate scenarios 
(RCP4.5 and RCP6.0) and one scenario with very high GHG emissions (RCP8.5). Scenarios without additional efforts to 
constrain emissions (’baseline scenarios’) lead to pathways ranging between RCP6.0 and RCP8.5 (Figure SPM.5a). RCP2.6 is 
representative of a scenario that aims to keep global warming likely below 2°C above pre-industrial temperatures. The RCPs 
are consistent with the wide range of scenarios in the literature as assessed by WGIII5. {2.1, Box 2.2, 4.3}

Multiple lines of evidence indicate a strong, consistent, almost linear relationship between cumulative CO2 emissions and 
projected global temperature change to the year 2100 in both the RCPs and the wider set of mitigation scenarios analysed 
in WGIII (Figure SPM.5b). Any given level of warming is associated with a range of cumulative CO2 emissions6, and therefore, 
e.g., higher emissions in earlier decades imply lower emissions later. {2.2.5, Table 2.2}

5 Roughly 300 baseline scenarios and 900 mitigation scenarios are categorized by CO2-equivalent concentration (CO2-eq) by 2100. The CO2-eq includes 

the forcing due to all GHGs (including halogenated gases and tropospheric ozone), aerosols and albedo change.

6 Quantification of this range of CO2 emissions requires taking into account non-CO2 drivers.
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Figure SPM.5 |  (a) Emissions of carbon dioxide (CO2) alone in the Representative Concentration Pathways (RCPs) (lines) and the associated scenario 

categories used in WGIII (coloured areas show 5 to 95% range). The WGIII scenario categories summarize the wide range of emission scenarios published 

in the scientific literature and are defined on the basis of CO2-eq concentration levels (in ppm) in 2100. The time series of other greenhouse gas emissions 

are shown in Box 2.2, Figure 1. (b) Global mean surface temperature increase at the time global CO2 emissions reach a given net cumulative total, plotted 

as a function of that total, from various lines of evidence. Coloured plume shows the spread of past and future projections from a hierarchy of climate-

carbon cycle models driven by historical emissions and the four RCPs over all times out to 2100, and fades with the decreasing number of available models. 

Ellipses show total anthropogenic warming in 2100 versus cumulative CO2 emissions from 1870 to 2100 from a simple climate model (median climate 

response) under the scenario categories used in WGIII. The width of the ellipses in terms of temperature is caused by the impact of different scenarios for 

non-CO2 climate drivers. The filled black ellipse shows observed emissions to 2005 and observed temperatures in the decade 2000–2009 with associated 

uncertainties. {Box 2.2, Figure 1; Figure 2.3}

■ 
■ 
■ 

■ 
■ 

• 

3993



Summary for Policymakers

10

SPM

Multi-model results show that limiting total human-induced warming to less than 2°C relative to the period 1861–1880 with 
a probability of >66%7 would require cumulative CO2 emissions from all anthropogenic sources since 1870 to remain below 
about 2900 GtCO2 (with a range of 2550 to 3150 GtCO2 depending on non-CO2 drivers). About 1900 GtCO2

8 had already been 
emitted by 2011. For additional context see Table 2.2. {2.2.5}

SPM 2.2 Projected changes in the climate system

Surface temperature is projected to rise over the 21st century under all assessed emission 
scenarios. It is very likely that heat waves will occur more often and last longer, and that 
extreme precipitation events will become more intense and frequent in many regions. The 
ocean will continue to warm and acidify, and global mean sea level to rise. {2.2}

The projected changes in Section SPM 2.2 are for 2081–2100 relative to 1986–2005, unless otherwise indicated.

Future climate will depend on committed warming caused by past anthropogenic emissions, as well as future anthropogenic 
emissions and natural climate variability. The global mean surface temperature change for the period 2016–2035 relative to 
1986–2005 is similar for the four RCPs and will likely be in the range 0.3°C to 0.7°C (medium confidence). This assumes that 
there will be no major volcanic eruptions or changes in some natural sources (e.g., CH4 and N2O), or unexpected changes in 
total solar irradiance. By mid-21st century, the magnitude of the projected climate change is substantially affected by the 
choice of emissions scenario. {2.2.1, Table 2.1}

Relative to 1850–1900, global surface temperature change for the end of the 21st century (2081–2100) is projected to likely 
exceed 1.5°C for RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5 (high confidence). Warming is likely to exceed 2°C for RCP6.0 and RCP8.5 
(high confidence), more likely than not to exceed 2°C for RCP4.5 (medium confidence), but unlikely to exceed 2°C for RCP2.6 
(medium confidence). {2.2.1}

The increase of global mean surface temperature by the end of the 21st century (2081–2100) relative to 1986–2005 is likely 
to be 0.3°C to 1.7°C under RCP2.6, 1.1°C to 2.6°C under RCP4.5, 1.4°C to 3.1°C under RCP6.0 and 2.6°C to 4.8°C under 
RCP8.59. The Arctic region will continue to warm more rapidly than the global mean (Figure SPM.6a, Figure SPM.7a). {2.2.1, 
Figure 2.1, Figure 2.2, Table 2.1}

It is virtually certain that there will be more frequent hot and fewer cold temperature extremes over most land areas on daily 
and seasonal timescales, as global mean surface temperature increases. It is very likely that heat waves will occur with a 
higher frequency and longer duration. Occasional cold winter extremes will continue to occur. {2.2.1}

7 Corresponding figures for limiting warming to 2°C with a probability of >50% and >33% are 3000 GtCO2 (range of 2900 to 3200 GtCO2) and 3300 GtCO2 

(range of 2950 to 3800 GtCO2) respectively. Higher or lower temperature limits would imply larger or lower cumulative emissions respectively.

8 This corresponds to about two thirds of the 2900 GtCO2 that would limit warming to less than 2°C with a probability of >66%; to about 63% of the total 

amount of 3000 GtCO2 that would limit warming to less than 2°C with a probability of >50%; and to about 58% of the total amount of 3300 GtCO2 

that would limit warming to less than 2°C with a probability of >33%.

9 The period 1986–2005 is approximately 0.61 [0.55 to 0.67] °C warmer than 1850–1900. {2.2.1}
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Figure SPM.6 |  Global average surface temperature change (a) and global mean sea level rise10 (b) from 2006 to 2100 as determined by multi-model 

simulations. All changes are relative to 1986–2005. Time series of projections and a measure of uncertainty (shading) are shown for scenarios RCP2.6 

(blue) and RCP8.5 (red). The mean and associated uncertainties averaged over 2081–2100 are given for all RCP scenarios as coloured vertical bars at the 

right hand side of each panel. The number of Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) models used to calculate the multi-model mean is 

indicated. {2.2, Figure 2.1}

Changes in precipitation will not be uniform. The high latitudes and the equatorial Pacific are likely to experience an increase 
in annual mean precipitation under the RCP8.5 scenario. In many mid-latitude and subtropical dry regions, mean precipi-
tation will likely decrease, while in many mid-latitude wet regions, mean precipitation will likely increase under the RCP8.5 
scenario (Figure SPM.7b). Extreme precipitation events over most of the mid-latitude land masses and over wet tropical 
regions will very likely become more intense and more frequent. {2.2.2, Figure 2.2}

The global ocean will continue to warm during the 21st century, with the strongest warming projected for the surface in 
tropical and Northern Hemisphere subtropical regions (Figure SPM.7a). {2.2.3, Figure 2.2}

10 Based on current understanding (from observations, physical understanding and modelling), only the collapse of marine-based sectors of the Antarctic 

ice sheet, if initiated, could cause global mean sea level to rise substantially above the likely range during the 21st century. There is medium confidence 
that this additional contribution would not exceed several tenths of a meter of sea level rise during the 21st century.
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Earth System Models project a global increase in ocean acidification for all RCP scenarios by the end of the 21st century, with 
a slow recovery after mid-century under RCP2.6. The decrease in surface ocean pH is in the range of 0.06 to 0.07 (15 to 17% 
increase in acidity) for RCP2.6, 0.14 to 0.15 (38 to 41%) for RCP4.5, 0.20 to 0.21 (58 to 62%) for RCP6.0 and 0.30 to 0.32 
(100 to 109%) for RCP8.5. {2.2.4, Figure 2.1}

Year-round reductions in Arctic sea ice are projected for all RCP scenarios. A nearly ice-free11 Arctic Ocean in the summer sea-
ice minimum in September before mid-century is likely for RCP8.512 (medium confidence). {2.2.3, Figure 2.1}

It is virtually certain that near-surface permafrost extent at high northern latitudes will be reduced as global mean surface 
temperature increases, with the area of permafrost near the surface (upper 3.5 m) projected to decrease by 37% (RCP2.6) to 
81% (RCP8.5) for the multi-model average (medium confidence). {2.2.3}

The global glacier volume, excluding glaciers on the periphery of Antarctica (and excluding the Greenland and Antarctic ice 
sheets), is projected to decrease by 15 to 55% for RCP2.6 and by 35 to 85% for RCP8.5 (medium confidence). {2.2.3}

11 When sea-ice extent is less than one million km2 for at least five consecutive years.

12 Based on an assessment of the subset of models that most closely reproduce the climatological mean state and 1979–2012 trend of the Arctic sea-ice 

extent.

RCP2.6 RCP8.5

−20 −10−30−50 −40 0 10 20 30 40 50

(b) Change in average precipitation (1986−2005 to 2081−2100)

3932

(%)

(a) Change in average surface temperature (1986−2005 to 2081−2100)

3932

(°C)
−0.5−1−2 −1.5 0 1 1.5 2 3 4 5 7 9 110.5

Figure SPM.7 |  Change in average surface temperature (a) and change in average precipitation (b) based on multi-model mean projections for 

2081–2100 relative to 1986–2005 under the RCP2.6 (left) and RCP8.5 (right) scenarios. The number of models used to calculate the multi-model mean 

is indicated in the upper right corner of each panel. Stippling (i.e., dots) shows regions where the projected change is large compared to natural internal 

variability and where at least 90% of models agree on the sign of change. Hatching (i.e., diagonal lines) shows regions where the projected change is less 

than one standard deviation of the natural internal variability. {2.2, Figure 2.2}

----
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There has been significant improvement in understanding and projection of sea level change since the AR4. Global mean sea 
level rise will continue during the 21st century, very likely at a faster rate than observed from 1971 to 2010. For the period 
2081–2100 relative to 1986–2005, the rise will likely be in the ranges of 0.26 to 0.55 m for RCP2.6, and of 0.45 to 0.82 m  
for RCP8.5 (medium confidence)10 (Figure SPM.6b). Sea level rise will not be uniform across regions. By the end of the  
21st century, it is very likely that sea level will rise in more than about 95% of the ocean area. About 70% of the coastlines 
worldwide are projected to experience a sea level change within ±20% of the global mean. {2.2.3}

SPM 2.3  Future risks and impacts caused by a changing climate

Climate change will amplify existing risks and create new risks for natural and human sys-
tems. Risks are unevenly distributed and are generally greater for disadvantaged people and 
communities in countries at all levels of development. {2.3}

Risk of climate-related impacts results from the interaction of climate-related hazards (including hazardous events and 
trends) with the vulnerability and exposure of human and natural systems, including their ability to adapt. Rising rates and 
magnitudes of warming and other changes in the climate system, accompanied by ocean acidification, increase the risk 
of severe, pervasive and in some cases irreversible detrimental impacts. Some risks are particularly relevant for individual 
regions (Figure SPM.8), while others are global. The overall risks of future climate change impacts can be reduced by limiting 
the rate and magnitude of climate change, including ocean acidification. The precise levels of climate change sufficient to 
trigger abrupt and irreversible change remain uncertain, but the risk associated with crossing such thresholds increases with 
rising temperature (medium confidence). For risk assessment, it is important to evaluate the widest possible range of impacts, 
including low-probability outcomes with large consequences. {1.5, 2.3, 2.4, 3.3, Box Introduction.1, Box 2.3, Box 2.4}

A large fraction of species faces increased extinction risk due to climate change during and beyond the 21st century, espe-
cially as climate change interacts with other stressors (high confidence). Most plant species cannot naturally shift their 
geographical ranges sufficiently fast to keep up with current and high projected rates of climate change in most landscapes; 
most small mammals and freshwater molluscs will not be able to keep up at the rates projected under RCP4.5 and above 
in flat landscapes in this century (high confidence). Future risk is indicated to be high by the observation that natural global 
climate change at rates lower than current anthropogenic climate change caused significant ecosystem shifts and species 
extinctions during the past millions of years. Marine organisms will face progressively lower oxygen levels and high rates and 
magnitudes of ocean acidification (high confidence), with associated risks exacerbated by rising ocean temperature extremes 
(medium confidence). Coral reefs and polar ecosystems are highly vulnerable. Coastal systems and low-lying areas are at 
risk from sea level rise, which will continue for centuries even if the global mean temperature is stabilized (high confidence). 
{2.3, 2.4, Figure 2.5}

Climate change is projected to undermine food security (Figure SPM.9). Due to projected climate change by the mid-21st century 
and beyond, global marine species redistribution and marine biodiversity reduction in sensitive regions will challenge the sustained 
provision of fisheries productivity and other ecosystem services (high confidence). For wheat, rice and maize in tropical and temper-
ate regions, climate change without adaptation is projected to negatively impact production for local temperature increases 
of 2°C or more above late 20th century levels, although individual locations may benefit (medium confidence). Global tem-
perature increases of ~4°C or more13 above late 20th century levels, combined with increasing food demand, would pose 
large risks to food security globally (high confidence). Climate change is projected to reduce renewable surface water and 
groundwater resources in most dry subtropical regions (robust evidence, high agreement), intensifying competition for water 
among sectors (limited evidence, medium agreement). {2.3.1, 2.3.2}

13 Projected warming averaged over land is larger than global average warming for all RCP scenarios for the period 2081–2100 relative to 1986–2005. 

For regional projections, see Figure SPM.7. {2.2}
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Until mid-century, projected climate change will impact human health mainly by exacerbating health problems that already 
exist (very high confidence). Throughout the 21st century, climate change is expected to lead to increases in ill-health in many 
regions and especially in developing countries with low income, as compared to a baseline without climate change (high 
confidence). By 2100 for RCP8.5, the combination of high temperature and humidity in some areas for parts of the year is 
expected to compromise common human activities, including growing food and working outdoors (high confidence). {2.3.2}

In urban areas climate change is projected to increase risks for people, assets, economies and ecosystems, including risks 
from heat stress, storms and extreme precipitation, inland and coastal flooding, landslides, air pollution, drought, water scar-
city, sea level rise and storm surges (very high confidence). These risks are amplified for those lacking essential infrastructure 
and services or living in exposed areas. {2.3.2}

Climate change poses risks for food production

Change in maximum catch potential (2051–2060 compared to 2001–2010, SRES A1B)
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Figure SPM.9 |  (a) Projected global redistribution of maximum catch potential of ~1000 exploited marine fish and invertebrate species. Projections 

compare the 10-year averages 2001–2010 and 2051–2060 using ocean conditions based on a single climate model under a moderate to high warming 

scenario, without analysis of potential impacts of overfishing or ocean acidification. (b) Summary of projected changes in crop yields (mostly wheat, maize, 

rice and soy), due to climate change over the 21st century. Data for each timeframe sum to 100%, indicating the percentage of projections showing yield 

increases versus decreases. The figure includes projections (based on 1090 data points) for different emission scenarios, for tropical and temperate regions 

and for adaptation and no-adaptation cases combined. Changes in crop yields are relative to late 20th century levels. {Figure 2.6a, Figure 2.7}
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Rural areas are expected to experience major impacts on water availability and supply, food security, infrastructure and 
agricultural incomes, including shifts in the production areas of food and non-food crops around the world (high confidence). 
{2.3.2}

Aggregate economic losses accelerate with increasing temperature (limited evidence, high agreement), but global economic 
impacts from climate change are currently difficult to estimate. From a poverty perspective, climate change impacts are 
projected to slow down economic growth, make poverty reduction more difficult, further erode food security and prolong 
existing and create new poverty traps, the latter particularly in urban areas and emerging hotspots of hunger (medium confi-
dence). International dimensions such as trade and relations among states are also important for understanding the risks of 
climate change at regional scales. {2.3.2}

Climate change is projected to increase displacement of people (medium evidence, high agreement). Populations that lack 
the resources for planned migration experience higher exposure to extreme weather events, particularly in developing coun-
tries with low income. Climate change can indirectly increase risks of violent conflicts by amplifying well-documented drivers 
of these conflicts such as poverty and economic shocks (medium confidence). {2.3.2}

SPM 2.4  Climate change beyond 2100, irreversibility and abrupt changes

Many aspects of climate change and associated impacts will continue for centuries, even if 
anthropogenic emissions of greenhouse gases are stopped. The risks of abrupt or irreversible 
changes increase as the magnitude of the warming increases. {2.4}

Warming will continue beyond 2100 under all RCP scenarios except RCP2.6. Surface temperatures will remain approximately 
constant at elevated levels for many centuries after a complete cessation of net anthropogenic CO2 emissions. A large frac-
tion of anthropogenic climate change resulting from CO2 emissions is irreversible on a multi-century to millennial timescale, 
except in the case of a large net removal of CO2 from the atmosphere over a sustained period. {2.4, Figure 2.8}

Stabilization of global average surface temperature does not imply stabilization for all aspects of the climate system. Shifting 
biomes, soil carbon, ice sheets, ocean temperatures and associated sea level rise all have their own intrinsic long timescales 
which will result in changes lasting hundreds to thousands of years after global surface temperature is stabilized. {2.1, 2.4}

There is high confidence that ocean acidification will increase for centuries if CO2 emissions continue, and will strongly affect 
marine ecosystems. {2.4}

It is virtually certain that global mean sea level rise will continue for many centuries beyond 2100, with the amount of rise 
dependent on future emissions. The threshold for the loss of the Greenland ice sheet over a millennium or more, and an asso-
ciated sea level rise of up to 7 m, is greater than about 1°C (low confidence) but less than about 4°C (medium confidence) 
of global warming with respect to pre-industrial temperatures. Abrupt and irreversible ice loss from the Antarctic ice sheet is 
possible, but current evidence and understanding is insufficient to make a quantitative assessment. {2.4}

Magnitudes and rates of climate change associated with medium- to high-emission scenarios pose an increased risk of 
abrupt and irreversible regional-scale change in the composition, structure and function of marine, terrestrial and freshwater 
ecosystems, including wetlands (medium confidence). A reduction in permafrost extent is virtually certain with continued rise 
in global temperatures. {2.4} 
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SPM 3.  Future Pathways for Adaptation, Mitigation and Sustainable Development

Adaptation and mitigation are complementary strategies for reducing and managing the risks 
of climate change. Substantial emissions reductions over the next few decades can reduce cli-
mate risks in the 21st century and beyond, increase prospects for effective adaptation, reduce 
the costs and challenges of mitigation in the longer term and contribute to climate-resilient 
pathways for sustainable development. {3.2, 3.3, 3.4}

SPM 3.1  Foundations of decision-making about climate change

Effective decision-making to limit climate change and its effects can be informed by a wide 
range of analytical approaches for evaluating expected risks and benefits, recognizing the 
importance of governance, ethical dimensions, equity, value judgments, economic assess-
ments and diverse perceptions and responses to risk and uncertainty. {3.1}

Sustainable development and equity provide a basis for assessing climate policies. Limiting the effects of climate change is 
necessary to achieve sustainable development and equity, including poverty eradication. Countries’ past and future contri-
butions to the accumulation of GHGs in the atmosphere are different, and countries also face varying challenges and circum-
stances and have different capacities to address mitigation and adaptation. Mitigation and adaptation raise issues of equity, 
justice and fairness. Many of those most vulnerable to climate change have contributed and contribute little to GHG emis-
sions. Delaying mitigation shifts burdens from the present to the future, and insufficient adaptation responses to emerging 
impacts are already eroding the basis for sustainable development. Comprehensive strategies in response to climate change 
that are consistent with sustainable development take into account the co-benefits, adverse side effects and risks that may 
arise from both adaptation and mitigation options. {3.1, 3.5, Box 3.4}

The design of climate policy is influenced by how individuals and organizations perceive risks and uncertainties and take 
them into account. Methods of valuation from economic, social and ethical analysis are available to assist decision-making. 
These methods can take account of a wide range of possible impacts, including low-probability outcomes with large conse-
quences. But they cannot identify a single best balance between mitigation, adaptation and residual climate impacts. {3.1}

Climate change has the characteristics of a collective action problem at the global scale, because most GHGs accumulate 
over time and mix globally, and emissions by any agent (e.g., individual, community, company, country) affect other agents. 
Effective mitigation will not be achieved if individual agents advance their own interests independently. Cooperative responses, 
including international cooperation, are therefore required to effectively mitigate GHG emissions and address other climate 
change issues. The effectiveness of adaptation can be enhanced through complementary actions across levels, including 
international cooperation. The evidence suggests that outcomes seen as equitable can lead to more effective cooperation. 
{3.1}

SPM 3.2  Climate change risks reduced by mitigation and adaptation

Without additional mitigation efforts beyond those in place today, and even with adaptation, 
warming by the end of the 21st century will lead to high to very high risk of severe, wide-
spread and irreversible impacts globally (high confidence). Mitigation involves some level 
of co-benefits and of risks due to adverse side effects, but these risks do not involve the 
same possibility of severe, widespread and irreversible impacts as risks from climate change, 
increasing the benefits from near-term mitigation efforts. {3.2, 3.4}

Mitigation and adaptation are complementary approaches for reducing risks of climate change impacts over different time-
scales (high confidence). Mitigation, in the near term and through the century, can substantially reduce climate change 
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impacts in the latter decades of the 21st century and beyond. Benefits from adaptation can already be realized in addressing 
current risks, and can be realized in the future for addressing emerging risks. {3.2, 4.5}

Five Reasons For Concern (RFCs) aggregate climate change risks and illustrate the implications of warming and of adaptation 
limits for people, economies and ecosystems across sectors and regions. The five RFCs are associated with: (1) Unique and 
threatened systems, (2) Extreme weather events, (3) Distribution of impacts, (4) Global aggregate impacts, and (5) Large-
scale singular events. In this report, the RFCs provide information relevant to Article 2 of UNFCCC. {Box 2.4}

Without additional mitigation efforts beyond those in place today, and even with adaptation, warming by the end of the 
21st century will lead to high to very high risk of severe, widespread and irreversible impacts globally (high confidence) 
(Figure SPM.10). In most scenarios without additional mitigation efforts (those with 2100 atmospheric concentrations  
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Figure SPM.10 |  The relationship between risks from climate change, temperature change, cumulative carbon dioxide (CO2) emissions and changes in 

annual greenhouse gas (GHG) emissions by 2050. Limiting risks across Reasons For Concern (a) would imply a limit for cumulative emissions of CO2 (b) 

which would constrain annual GHG emissions over the next few decades (c). Panel a reproduces the five Reasons For Concern {Box 2.4}. Panel b links 

temperature changes to cumulative CO2 emissions (in GtCO2) from 1870. They are based on Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) 

simulations (pink plume) and on a simple climate model (median climate response in 2100), for the baselines and five mitigation scenario categories (six 

ellipses). Details are provided in Figure SPM.5. Panel c shows the relationship between the cumulative CO2 emissions (in GtCO2) of the scenario catego-

ries and their associated change in annual GHG emissions by 2050, expressed in percentage change (in percent GtCO2-eq per year) relative to 2010. The 

ellipses correspond to the same scenario categories as in Panel b, and are built with a similar method (see details in Figure SPM.5). {Figure 3.1}
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>1000 ppm CO2-eq), warming is more likely than not to exceed 4°C above pre-industrial levels by 2100 (Table SPM.1). The 
risks associated with temperatures at or above 4°C include substantial species extinction, global and regional food insecurity, 
consequential constraints on common human activities and limited potential for adaptation in some cases (high confidence). 
Some risks of climate change, such as risks to unique and threatened systems and risks associated with extreme weather events, 
are moderate to high at temperatures 1°C to 2°C above pre-industrial levels. {2.3, Figure 2.5, 3.2, 3.4, Box 2.4, Table SPM.1}

Substantial cuts in GHG emissions over the next few decades can substantially reduce risks of climate change by limiting 
warming in the second half of the 21st century and beyond. Cumulative emissions of CO2 largely determine global mean 
surface warming by the late 21st century and beyond. Limiting risks across RFCs would imply a limit for cumulative emissions 
of CO2. Such a limit would require that global net emissions of CO2 eventually decrease to zero and would constrain annual 
emissions over the next few decades (Figure SPM.10) (high confidence). But some risks from climate damages are unavoid-
able, even with mitigation and adaptation. {2.2.5, 3.2, 3.4}

Mitigation involves some level of co-benefits and risks, but these risks do not involve the same possibility of severe, wide-
spread and irreversible impacts as risks from climate change. Inertia in the economic and climate system and the possibility 
of irreversible impacts from climate change increase the benefits from near-term mitigation efforts (high confidence). Delays 
in additional mitigation or constraints on technological options increase the longer-term mitigation costs to hold climate 
change risks at a given level (Table SPM.2). {3.2, 3.4}

SPM 3.3  Characteristics of adaptation pathways

Adaptation can reduce the risks of climate change impacts, but there are limits to its effec-
tiveness, especially with greater magnitudes and rates of climate change. Taking a longer-
term perspective, in the context of sustainable development, increases the likelihood that 
more immediate adaptation actions will also enhance future options and preparedness. {3.3}

Adaptation can contribute to the well-being of populations, the security of assets and the maintenance of ecosystem goods, 
functions and services now and in the future. Adaptation is place- and context-specific (high confidence). A first step towards 
adaptation to future climate change is reducing vulnerability and exposure to present climate variability (high confidence). 
Integration of adaptation into planning, including policy design, and decision-making can promote synergies with develop-
ment and disaster risk reduction. Building adaptive capacity is crucial for effective selection and implementation of adapta-
tion options (robust evidence, high agreement). {3.3}

Adaptation planning and implementation can be enhanced through complementary actions across levels, from individuals to 
governments (high confidence). National governments can coordinate adaptation efforts of local and sub-national govern-
ments, for example by protecting vulnerable groups, by supporting economic diversification and by providing information, 
policy and legal frameworks and financial support (robust evidence, high agreement). Local government and the private 
sector are increasingly recognized as critical to progress in adaptation, given their roles in scaling up adaptation of commu-
nities, households and civil society and in managing risk information and financing (medium evidence, high agreement). {3.3}

Adaptation planning and implementation at all levels of governance are contingent on societal values, objectives and risk 
perceptions (high confidence). Recognition of diverse interests, circumstances, social-cultural contexts and expectations can 
benefit decision-making processes. Indigenous, local and traditional knowledge systems and practices, including indigenous 
peoples’ holistic view of community and environment, are a major resource for adapting to climate change, but these have 
not been used consistently in existing adaptation efforts. Integrating such forms of knowledge with existing practices increases 
the effectiveness of adaptation. {3.3}

Constraints can interact to impede adaptation planning and implementation (high confidence). Common constraints on 
implementation arise from the following: limited financial and human resources; limited integration or coordination of gov-
ernance; uncertainties about projected impacts; different perceptions of risks; competing values; absence of key adapta-
tion leaders and advocates; and limited tools to monitor adaptation effectiveness. Another constraint includes insufficient 
research, monitoring, and observation and the finance to maintain them. {3.3}
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Greater rates and magnitude of climate change increase the likelihood of exceeding adaptation limits (high confidence). 
Limits to adaptation emerge from the interaction among climate change and biophysical and/or socio-economic constraints. 
Further, poor planning or implementation, overemphasizing short-term outcomes or failing to sufficiently anticipate conse-
quences can result in maladaptation, increasing the vulnerability or exposure of the target group in the future or the vulner-
ability of other people, places or sectors (medium evidence, high agreement). Underestimating the complexity of adaptation 
as a social process can create unrealistic expectations about achieving intended adaptation outcomes. {3.3}

Significant co-benefits, synergies and trade-offs exist between mitigation and adaptation and among different adap- 
tation responses; interactions occur both within and across regions (very high confidence). Increasing efforts to mitigate and  
adapt to climate change imply an increasing complexity of interactions, particularly at the intersections among water,  
energy, land use and biodiversity, but tools to understand and manage these interactions remain limited. Examples of 
actions with co-benefits include (i) improved energy efficiency and cleaner energy sources, leading to reduced emissions of 
health-damaging, climate-altering air pollutants; (ii) reduced energy and water consumption in urban areas through greening 
cities and recycling water; (iii) sustainable agriculture and forestry; and (iv) protection of ecosystems for carbon storage and 
other ecosystem services. {3.3}

Transformations in economic, social, technological and political decisions and actions can enhance adaptation and promote 
sustainable development (high confidence). At the national level, transformation is considered most effective when it reflects 
a country’s own visions and approaches to achieving sustainable development in accordance with its national circumstances 
and priorities. Restricting adaptation responses to incremental changes to existing systems and structures, without consider-
ing transformational change, may increase costs and losses and miss opportunities. Planning and implementation of trans-
formational adaptation could reflect strengthened, altered or aligned paradigms and may place new and increased demands 
on governance structures to reconcile different goals and visions for the future and to address possible equity and ethical 
implications. Adaptation pathways are enhanced by iterative learning, deliberative processes and innovation. {3.3}

SPM 3.4  Characteristics of mitigation pathways

There are multiple mitigation pathways that are likely to limit warming to below 2°C relative 
to pre-industrial levels. These pathways would require substantial emissions reductions over 
the next few decades and near zero emissions of CO2 and other long-lived greenhouse gases 
by the end of the century. Implementing such reductions poses substantial technological, eco-
nomic, social and institutional challenges, which increase with delays in additional mitigation 
and if key technologies are not available. Limiting warming to lower or higher levels involves 
similar challenges but on different timescales. {3.4}

Without additional efforts to reduce GHG emissions beyond those in place today, global emissions growth is expected to 
persist, driven by growth in global population and economic activities. Global mean surface temperature increases in 2100 
in baseline scenarios—those without additional mitigation—range from 3.7°C to 4.8°C above the average for 1850–1900 
for a median climate response. They range from 2.5°C to 7.8°C when including climate uncertainty (5th to 95th percentile 
range) (high confidence). {3.4}14

Emissions scenarios leading to CO2-equivalent concentrations in 2100 of about 450 ppm or lower are likely to maintain 
warming below 2°C over the 21st century relative to pre-industrial levels15. These scenarios are characterized by 40 to 70% 
global anthropogenic GHG emissions reductions by 2050 compared to 201016, and emissions levels near zero or below in 
2100. Mitigation scenarios reaching concentration levels of about 500 ppm CO2-eq by 2100 are more likely than not to limit 
temperature change to less than 2°C, unless they temporarily overshoot concentration levels of roughly 530 ppm CO2-eq 
 

 
15 For comparison, the CO2-eq concentration in 2011 is estimated to be 430 ppm (uncertainty range 340 to 520 ppm)

16 This range differs from the range provided for a similar concentration category in the AR4 (50 to 85% lower than 2000 for CO2 only). Reasons for this 

difference include that this report has assessed a substantially larger number of scenarios than in the AR4 and looks at all GHGs. In addition, a large 

proportion of the new scenarios include Carbon Dioxide Removal (CDR) technologies (see below). Other factors include the use of 2100 concentration 

levels instead of stabilization levels and the shift in reference year from 2000 to 2010.
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before 2100, in which case they are about as likely as not to achieve that goal. In these 500 ppm CO2-eq scenarios, global 2050 
emissions levels are 25 to 55% lower than in 2010. Scenarios with higher emissions in 2050 are characterized by a greater 
reliance on Carbon Dioxide Removal (CDR) technologies beyond mid-century (and vice versa). Trajectories that are likely to 
limit warming to 3°C relative to pre-industrial levels reduce emissions less rapidly than those limiting warming to 2°C. A lim-
ited number of studies provide scenarios that are more likely than not to limit warming to 1.5°C by 2100; these scenarios are 
characterized by concentrations below 430 ppm CO2-eq by 2100 and 2050 emission reduction between 70% and 95% below 
2010. For a comprehensive overview of the characteristics of emissions scenarios, their CO2-equivalent concentrations and 
their likelihood to keep warming to below a range of temperature levels, see Figure SPM.11 and Table SPM.1. {3.4}
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Table SPM.1 |  Key characteristics of the scenarios collected and assessed for WGIII AR5. For all parameters the 10th to 90th percentile of the scenarios 

is shown a. {Table 3.1}

CO2-eq Con-
centrations in 

2100  
(ppm CO2-eq) f

Category label 
(conc. range)

Subcategories

Relative 
position 
of the 
RCPs d

Change in CO2-eq 
emissions compared 

to 2010 (in %) c

Likelihood of staying below a specific 
temperature level over the 21st cen-

tury (relative to 1850–1900) d, e

2050 2100 1.5ºC 2ºC 3ºC 4ºC

<430 Only a limited number of individual model studies have explored levels below 430 ppm CO2-eq j

 450 
(430 to 480)

Total range a, g RCP2.6 –72 to –41 –118 to –78
More unlikely 

than likely
Likely

Likely

Likely

500 
(480 to 530)

No overshoot of 
530 ppm CO2-eq

–57 to –42 –107 to –73

Unlikely

More likely 
than not

Overshoot of 530 
ppm CO2-eq

–55 to –25 –114 to –90
About as 

likely as not

550 
(530 to 580)

No overshoot of 
580 ppm CO2-eq

–47 to –19 –81 to –59

More unlikely 
than likely iOvershoot of 580 

ppm CO2-eq
–16 to 7 –183 to –86

(580 to 650) Total range

RCP4.5

–38 to 24 –134 to –50

(650 to 720) Total range –11 to 17 –54 to –21
Unlikely

More likely 
than not

(720 to 1000) b Total range RCP6.0 18 to 54 –7 to 72

Unlikely h

More unlikely 
than likely

>1000 b Total range RCP8.5 52 to 95 74 to 178 Unlikely h Unlikely
More unlikely 

than likely

Notes:
a The ‘total range’ for the 430 to 480 ppm CO2-eq concentrations scenarios corresponds to the range of the 10th to 90th percentile of the subcategory of 

these scenarios shown in Table 6.3 of the Working Group III Report.

b Baseline scenarios fall into the >1000 and 720 to 1000 ppm CO2-eq categories. The latter category also includes mitigation scenarios. The baseline sce-

narios in the latter category reach a temperature change of 2.5°C to 5.8°C above the average for 1850–1900 in 2100. Together with the baseline scenarios 

in the >1000 ppm CO2-eq category, this leads to an overall 2100 temperature range of 2.5°C to 7.8°C (range based on median climate response: 3.7°C 

to 4.8°C) for baseline scenarios across both concentration categories.

c The global 2010 emissions are 31% above the 1990 emissions (consistent with the historic greenhouse gas emission estimates presented in this report). 

CO2-eq emissions include the basket of Kyoto gases (carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) as well as fluorinated gases).

d The assessment here involves a large number of scenarios published in the scientific literature and is thus not limited to the Representative Concentration 

Pathways (RCPs). To evaluate the CO2-eq concentration and climate implications of these scenarios, the Model for the Assessment of Greenhouse Gas 

Induced Climate Change (MAGICC) was used in a probabilistic mode. For a comparison between MAGICC model results and the outcomes of the models 

used in WGI, see WGI 12.4.1.2, 12.4.8 and WGIII 6.3.2.6.

e The assessment in this table is based on the probabilities calculated for the full ensemble of scenarios in WGIII AR5 using MAGICC and the assessment in 

WGI of the uncertainty of the temperature projections not covered by climate models. The statements are therefore consistent with the statements in WGI, 

which are based on the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) runs of the RCPs and the assessed uncertainties. Hence, the likelihood 

statements reflect different lines of evidence from both WGs. This WGI method was also applied for scenarios with intermediate concentration levels where 

no CMIP5 runs are available. The likelihood statements are indicative only {WGIII 6.3} and follow broadly the terms used by the WGI SPM for temperature 

projections: likely 66–100%, more likely than not >50–100%, about as likely as not 33–66%, and unlikely 0–33%. In addition the term more unlikely 

than likely 0–<50% is used. 

f The CO2-equivalent concentration (see Glossary) is calculated on the basis of the total forcing from a simple carbon cycle/climate model, MAGICC. The CO2-

equivalent concentration in 2011 is estimated to be 430 ppm (uncertainty range 340 to 520 ppm). This is based on the assessment of total anthropogenic 

radiative forcing for 2011 relative to 1750 in WGI, i.e., 2.3 W/m2, uncertainty range 1.1 to 3.3 W/m2. 

g The vast majority of scenarios in this category overshoot the category boundary of 480 ppm CO2-eq concentration.

h For scenarios in this category, no CMIP5 run or MAGICC realization stays below the respective temperature level. Still, an unlikely assignment is given to 

reflect uncertainties that may not be reflected by the current climate models.

i Scenarios in the 580 to 650 ppm CO2-eq category include both overshoot scenarios and scenarios that do not exceed the concentration level at the high 

end of the category (e.g., RCP4.5). The latter type of scenarios, in general, have an assessed probability of more unlikely than likely to stay below the 2°C 

temperature level, while the former are mostly assessed to have an unlikely probability of staying below this level.

j In these scenarios, global CO2-eq emissions in 2050 are between 70 to 95% below 2010 emissions, and they are between 110 to 120% below 2010 

emissions in 2100.
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Mitigation scenarios reaching about 450 ppm CO2-eq in 2100 (consistent with a likely chance to keep warming below 2°C 
relative to pre-industrial levels) typically involve temporary overshoot17 of atmospheric concentrations, as do many scenarios 
reaching about 500 ppm CO2-eq to about 550 ppm CO2-eq in 2100 (Table SPM.1). Depending on the level of overshoot, 
overshoot scenarios typically rely on the availability and widespread deployment of bioenergy with carbon dioxide capture 
and storage (BECCS) and afforestation in the second half of the century. The availability and scale of these and other CDR 
technologies and methods are uncertain and CDR technologies are, to varying degrees, associated with challenges and 
risks18. CDR is also prevalent in many scenarios without overshoot to compensate for residual emissions from sectors where 
mitigation is more expensive (high confidence). {3.4, Box 3.3}

Reducing emissions of non-CO2 agents can be an important element of mitigation strategies. All current GHG emissions 
and other forcing agents affect the rate and magnitude of climate change over the next few decades, although long-term 
warming is mainly driven by CO2 emissions. Emissions of non-CO2 forcers are often expressed as ‘CO2-equivalent emissions’, 
but the choice of metric to calculate these emissions, and the implications for the emphasis and timing of abatement of the 
various climate forcers, depends on application and policy context and contains value judgments. {3.4, Box 3.2}

17 In concentration ‘overshoot’ scenarios, concentrations peak during the century and then decline.

18 CDR methods have biogeochemical and technological limitations to their potential on the global scale. There is insufficient knowledge to quantify how 

much CO2 emissions could be partially offset by CDR on a century timescale. CDR methods may carry side effects and long-term consequences on a 

global scale.
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Figure SPM.12 |  The implications of different 2030 greenhouse gas (GHG) emissions levels for the rate of carbon dioxide (CO2) emissions reductions 

and low-carbon energy upscaling in mitigation scenarios that are at least about as likely as not to keep warming throughout the 21st century below 2°C 

relative to pre-industrial levels (2100 CO2-equivalent concentrations of 430 to 530 ppm). The scenarios are grouped according to different emissions levels 

by 2030 (coloured in different shades of green). The left panel shows the pathways of GHG emissions (gigatonne of CO2-equivalent per year, GtCO2-eq/

yr) leading to these 2030 levels. The black dot with whiskers gives historic GHG emission levels and associated uncertainties in 2010 as reported in Figure 

SPM.2. The black bar shows the estimated uncertainty range of GHG emissions implied by the Cancún Pledges. The middle panel denotes the average 

annual CO2 emissions reduction rates for the period 2030–2050. It compares the median and interquartile range across scenarios from recent inter-model 

comparisons with explicit 2030 interim goals to the range of scenarios in the Scenario Database for WGIII AR5. Annual rates of historical emissions change 

(sustained over a period of 20 years) and the average annual CO2 emission change between 2000 and 2010 are shown as well. The arrows in the right 

panel show the magnitude of zero and low-carbon energy supply upscaling from 2030 to 2050 subject to different 2030 GHG emissions levels. Zero- and 

low-carbon energy supply includes renewables, nuclear energy and fossil energy with carbon dioxide capture and storage (CCS) or bioenergy with CCS 

(BECCS). [Note: Only scenarios that apply the full, unconstrained mitigation technology portfolio of the underlying models (default technology assumption) 

are shown. Scenarios with large net negative global emissions (>20 GtCO2-eq/yr), scenarios with exogenous carbon price assumptions and scenarios with 

2010 emissions significantly outside the historical range are excluded.] {Figure 3.3}
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Delaying additional mitigation to 2030 will substantially increase the challenges associated with limiting warming over the 
21st century to below 2°C relative to pre-industrial levels. It will require substantially higher rates of emissions reductions 
from 2030 to 2050; a much more rapid scale-up of low-carbon energy over this period; a larger reliance on CDR in the long 
term; and higher transitional and long-term economic impacts. Estimated global emissions levels in 2020 based on the 
Cancún Pledges are not consistent with cost-effective mitigation trajectories that are at least about as likely as not to limit 
warming to below 2°C relative to pre-industrial levels, but they do not preclude the option to meet this goal (high confidence) 
(Figure SPM.12, Table SPM.2). {3.4}

Estimates of the aggregate economic costs of mitigation vary widely depending on methodologies and assumptions, but 
increase with the stringency of mitigation. Scenarios in which all countries of the world begin mitigation immediately, in 
which there is a single global carbon price, and in which all key technologies are available have been used as a cost-effective 
benchmark for estimating macro-economic mitigation costs (Figure SPM.13). Under these assumptions mitigation scenarios 
that are likely to limit warming to below 2°C through the 21st century relative to pre-industrial levels entail losses in global 
consumption—not including benefits of reduced climate change as well as co-benefits and adverse side effects of mitiga-
tion—of 1 to 4% (median: 1.7%) in 2030, 2 to 6% (median: 3.4%) in 2050 and 3 to 11% (median: 4.8%) in 2100 relative to 
consumption in baseline scenarios that grows anywhere from 300% to more than 900% over the century (Figure SPM.13). 
These numbers correspond to an annualized reduction of consumption growth by 0.04 to 0.14 (median: 0.06) percentage 
points over the century relative to annualized consumption growth in the baseline that is between 1.6 and 3% per year (high 
confidence). {3.4}

In the absence or under limited availability of mitigation technologies (such as bioenergy, CCS and their combination BECCS, 
nuclear, wind/solar), mitigation costs can increase substantially depending on the technology considered. Delaying additional 
mitigation increases mitigation costs in the medium to long term. Many models could not limit likely warming to below 2°C  
over the 21st century relative to pre-industrial levels if additional mitigation is considerably delayed. Many models could 
not limit likely warming to below 2°C if bioenergy, CCS and their combination (BECCS) are limited (high confidence)  
(Table SPM.2). {3.4}

0

2

4

6

8

10

12

0

200

400

600

800

1000

Re
du

ct
io

n 
in

 c
on

su
m

pt
io

n
re

la
tiv

e 
to

 b
as

el
in

e 
(%

)

Global mitigation costs and consumption growth in baseline scenarios

Co
ns

um
pt

io
n 

in
 c

or
re

sp
on

di
ng

 b
as

el
in

e
sc

en
ar

io
s 

(%
 in

cr
ea

se
 fr

om
 2

01
0)

CO2-eq concentrations in 2100 (ppm CO2-eq)
450 (430–480)

0.06
(0.04 to 0.14)

500 (480–530)

0.06
(0.03 to 0.13)

550 (530–580)

0.04
(0.01 to 0.09)

580–650

0.03
(0.01 to 0.05)

Percentage point reduction in annualized consumption growth rate over 21st century (%-point)

84th Percentile

Median

16th Percentile 

Corresponding
baseline scenarios

2
0
3
0
 2
0
5
0
 

2
0
3
0
 

2
0
5
0
 

2
1
0
0
 

2
1
0
0
 

Figure SPM.13 |  Global mitigation costs in cost-effective scenarios at different atmospheric concentrations levels in 2100. Cost-effective scenarios 

assume immediate mitigation in all countries and a single global carbon price, and impose no additional limitations on technology relative to the models’ 

default technology assumptions. Consumption losses are shown relative to a baseline development without climate policy (left panel). The table at the top 

shows percentage points of annualized consumption growth reductions relative to consumption growth in the baseline of 1.6 to 3% per year (e.g., if the 

reduction is 0.06 percentage points per year due to mitigation, and baseline growth is 2.0% per year, then the growth rate with mitigation would be 1.94% 

per year). Cost estimates shown in this table do not consider the benefits of reduced climate change or co-benefits and adverse side effects of mitigation. 

Estimates at the high end of these cost ranges are from models that are relatively inflexible to achieve the deep emissions reductions required in the long 

run to meet these goals and/or include assumptions about market imperfections that would raise costs. {Figure 3.4}
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Mitigation scenarios reaching about 450 or 500 ppm CO2-eq by 2100 show reduced costs for achieving air quality and energy 
security objectives, with significant co-benefits for human health, ecosystem impacts and sufficiency of resources and resilience 
of the energy system. {4.4.2.2}

Mitigation policy could devalue fossil fuel assets and reduce revenues for fossil fuel exporters, but differences between regions 
and fuels exist (high confidence). Most mitigation scenarios are associated with reduced revenues from coal and oil trade for 
major exporters (high confidence). The availability of CCS would reduce the adverse effects of mitigation on the value of fossil 
fuel assets (medium confidence). {4.4.2.2}

Solar Radiation Management (SRM) involves large-scale methods that seek to reduce the amount of absorbed solar energy 
in the climate system. SRM is untested and is not included in any of the mitigation scenarios. If it were deployed, SRM would 

Table SPM.2 |  Increase in global mitigation costs due to either limited availability of specific technologies or delays in additional mitigation a relative to 

cost-effective scenarios b. The increase in costs is given for the median estimate and the 16th to 84th percentile range of the scenarios (in parentheses) c. In 

addition, the sample size of each scenario set is provided in the coloured symbols. The colours of the symbols indicate the fraction of models from systematic 

model comparison exercises that could successfully reach the targeted concentration level. {Table 3.2}

Mitigation cost increases in scenarios with  
limited availability of technologies d

[% increase in total discounted e mitigation costs  
(2015–2100) relative to default technology assumptions]

Mitigation cost increases 
due to delayed additional 

mitigation until 2030

[% increase in mitigation costs 
relative to immediate mitigation]

2100 
concentrations 
(ppm CO2-eq)

no CCS nuclear phase out limited solar/wind limited bioenergy
medium term costs 

(2030–2050)

long term 
costs 

(2050–2100)

450 
(430 to 480)

138%  
(29 to 297%)

7%  
(4 to 18%)

6% 
(2 to 29%)

64% 
(44 to 78%)

}
44%  

(2 to 78%)
37%  

(16 to 82%)
500 

(480 to 530)
not available 

(n.a.)
n.a. n.a. n.a.

550  
(530 to 580)

39%  
(18 to 78%)

13%  
(2 to 23%) 

8% 
(5 to 15%) 

18% 
(4 to 66%) 

}
15%  

(3 to 32%) 
16%  

(5 to 24%) 

580 to 650 n.a. n.a. n.a. n.a.

Symbol legend—fraction of models successful in producing scenarios (numbers indicate the number of successful models) 

: all models successful 
 

: between 80 and 100% of models successful

: between 50 and 80% of models successful 
 

: less than 50% of models successful

Notes:
a Delayed mitigation scenarios are associated with greenhouse gas emission of more than 55 GtCO2-eq in 2030, and the increase in mitigation costs is mea-

sured relative to cost-effective mitigation scenarios for the same long-term concentration level.

b Cost-effective scenarios assume immediate mitigation in all countries and a single global carbon price, and impose no additional limitations on technology 

relative to the models’ default technology assumptions.

c The range is determined by the central scenarios encompassing the 16th to 84th percentile range of the scenario set. Only scenarios with a time horizon 

until 2100 are included. Some models that are included in the cost ranges for concentration levels above 530 ppm CO2-eq in 2100 could not produce associ-

ated scenarios for concentration levels below 530 ppm CO2-eq in 2100 with assumptions about limited availability of technologies and/or delayed additional 

mitigation.

d No CCS: carbon dioxide capture and storage is not included in these scenarios. Nuclear phase out: no addition of nuclear power plants beyond those under 

construction, and operation of existing plants until the end of their lifetime. Limited Solar/Wind: a maximum of 20% global electricity generation from solar 

and wind power in any year of these scenarios. Limited Bioenergy: a maximum of 100 EJ/yr modern bioenergy supply globally (modern bioenergy used for 

heat, power, combinations and industry was around 18 EJ/yr in 2008). EJ = Exajoule =  1018 Joule.

e Percentage increase of net present value of consumption losses in percent of baseline consumption (for scenarios from general equilibrium models) and 

abatement costs in percent of baseline gross domestic product (GDP, for scenarios from partial equilibrium models) for the period 2015–2100, discounted 

at 5% per year.
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entail numerous uncertainties, side effects, risks and shortcomings and has particular governance and ethical implications. 
SRM would not reduce ocean acidification. If it were terminated, there is high confidence that surface temperatures would 
rise very rapidly impacting ecosystems susceptible to rapid rates of change. {Box 3.3}

SPM 4.  Adaptation and Mitigation

Many adaptation and mitigation options can help address climate change, but no single 
option is sufficient by itself. Effective implementation depends on policies and cooperation at 
all scales and can be enhanced through integrated responses that link adaptation and mitiga-
tion with other societal objectives. {4}

SPM 4.1  Common enabling factors and constraints for adaptation and mitigation responses

Adaptation and mitigation responses are underpinned by common enabling factors. These 
include effective institutions and governance, innovation and investments in environmentally 
sound technologies and infrastructure, sustainable livelihoods and behavioural and lifestyle 
choices. {4.1}

Inertia in many aspects of the socio-economic system constrains adaptation and mitigation options (medium evidence, high 
agreement). Innovation and investments in environmentally sound infrastructure and technologies can reduce GHG emis-
sions and enhance resilience to climate change (very high confidence). {4.1}

Vulnerability to climate change, GHG emissions and the capacity for adaptation and mitigation are strongly influenced by 
livelihoods, lifestyles, behaviour and culture (medium evidence, medium agreement). Also, the social acceptability and/or 
effectiveness of climate policies are influenced by the extent to which they incentivize or depend on regionally appropriate 

changes in lifestyles or behaviours. {4.1}

For many regions and sectors, enhanced capacities to mitigate and adapt are part of the foundation essential for managing 
climate change risks (high confidence). Improving institutions as well as coordination and cooperation in governance can help 
overcome regional constraints associated with mitigation, adaptation and disaster risk reduction (very high confidence). {4.1}

SPM 4.2  Response options for adaptation

Adaptation options exist in all sectors, but their context for implementation and potential to 
reduce climate-related risks differs across sectors and regions. Some adaptation responses  
involve significant co-benefits, synergies and trade-offs. Increasing climate change will 
increase challenges for many adaptation options. {4.2}

Adaptation experience is accumulating across regions in the public and private sectors and within communities. There is 
increasing recognition of the value of social (including local and indigenous), institutional, and ecosystem-based measures 
and of the extent of constraints to adaptation. Adaptation is becoming embedded in some planning processes, with more 
limited implementation of responses (high confidence). {1.6, 4.2, 4.4.2.1}

The need for adaptation along with associated challenges is expected to increase with climate change (very high confidence). 
Adaptation options exist in all sectors and regions, with diverse potential and approaches depending on their context in 
vulnerability reduction, disaster risk management or proactive adaptation planning (Table SPM.3). Effective strategies and 
actions consider the potential for co-benefits and opportunities within wider strategic goals and development plans. {4.2}
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Table SPM.3 |  Approaches for managing the risks of climate change through adaptation. These approaches should be considered overlapping rather than 

discrete, and they are often pursued simultaneously. Examples are presented in no specific order and can be relevant to more than one category. {Table 4.2}
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Overlapping 
Approaches

Category Examples

Human 
development

Improved access to education, nutrition, health facilities, energy, safe housing & settlement structures, 
& social support structures; Reduced gender inequality & marginalization in other forms.

Poverty alleviation Improved access to & control of local resources; Land tenure; Disaster risk reduction; Social safety nets 
& social protection; Insurance schemes.

Livelihood security
Income, asset & livelihood diversification; Improved infrastructure; Access to technology & decision-
making fora; Increased decision-making power; Changed cropping, livestock & aquaculture practices; 
Reliance on social networks.

Disaster risk 
management

Early warning systems; Hazard & vulnerability mapping; Diversifying water resources; Improved 
drainage; Flood & cyclone shelters; Building codes & practices; Storm & wastewater management; 
Transport & road infrastructure improvements.

Ecosystem 
management

Maintaining wetlands & urban green spaces; Coastal afforestation; Watershed & reservoir 
management; Reduction of other stressors on ecosystems & of habitat fragmentation; Maintenance 
of genetic diversity; Manipulation of disturbance regimes; Community-based natural resource 
management.

Spatial or land-use 
planning

Provisioning of adequate housing, infrastructure & services; Managing development in flood prone & 
other high risk areas; Urban planning & upgrading programs; Land zoning laws; Easements; Protected 
areas.

Structural/physical

Engineered & built-environment options: Sea walls & coastal protection structures; Flood levees;  
Water storage; Improved drainage; Flood & cyclone shelters; Building codes & practices; Storm & 
wastewater management; Transport & road infrastructure improvements; Floating houses; Power plant 
& electricity grid adjustments.

Technological options: New crop & animal varieties; Indigenous, traditional & local knowledge, 
technologies & methods; Efficient irrigation; Water-saving technologies; Desalinisation; Conservation 
agriculture; Food storage & preservation facilities; Hazard & vulnerability mapping & monitoring; Early 
warning systems; Building insulation; Mechanical & passive cooling; Technology development, transfer 
& diffusion.

Ecosystem-based options: Ecological restoration; Soil conservation; Afforestation & reforestation; 
Mangrove conservation & replanting; Green infrastructure (e.g., shade trees, green roofs); Controlling 
overfishing; Fisheries co-management; Assisted species migration & dispersal; Ecological corridors; 
Seed banks, gene banks & other ex situ conservation; Community-based natural resource management.

Services: Social safety nets & social protection; Food banks & distribution of food surplus; Municipal 
services including water & sanitation; Vaccination programs; Essential public health services; Enhanced 
emergency medical services.

Institutional

Economic options: Financial incentives; Insurance; Catastrophe bonds; Payments for ecosystem 
services; Pricing water to encourage universal provision and careful use; Microfinance; Disaster 
contingency funds; Cash transfers; Public-private partnerships.

Laws & regulations: Land zoning laws; Building standards & practices; Easements; Water regulations 
& agreements; Laws to support disaster risk reduction; Laws to encourage insurance purchasing; 
Defined property rights & land tenure security; Protected areas; Fishing quotas; Patent pools & 
technology transfer.

National & government policies & programs: National & regional adaptation plans including 
mainstreaming; Sub-national & local adaptation plans; Economic diversification; Urban upgrading 
programs; Municipal water management programs; Disaster planning & preparedness; Integrated 
water resource management; Integrated coastal zone management; Ecosystem-based management; 
Community-based adaptation.

Social

Educational options: Awareness raising & integrating into education; Gender equity in education; 
Extension services; Sharing indigenous, traditional & local knowledge; Participatory action research & 
social learning; Knowledge-sharing & learning platforms.

Informational options: Hazard & vulnerability mapping; Early warning & response systems; 
Systematic monitoring & remote sensing; Climate services; Use of indigenous climate observations; 
Participatory scenario development; Integrated assessments.

Behavioural options: Household preparation & evacuation planning; Migration; Soil & water 
conservation; Storm drain clearance; Livelihood diversification; Changed cropping, livestock & 
aquaculture practices; Reliance on social networks.

Spheres of change

Practical: Social & technical innovations, behavioural shifts, or institutional & managerial changes that 
produce substantial shifts in outcomes.

Political: Political, social, cultural & ecological decisions & actions consistent with reducing 
vulnerability & risk & supporting adaptation, mitigation & sustainable development.

Personal: Individual & collective assumptions, beliefs, values & worldviews influencing climate-change 
responses.
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SPM 4.3  Response options for mitigation

Mitigation options are available in every major sector. Mitigation can be more cost-effective 
if using an integrated approach that combines measures to reduce energy use and the green-
house gas intensity of end-use sectors, decarbonize energy supply, reduce net emissions and 
enhance carbon sinks in land-based sectors. {4.3}

Well-designed systemic and cross-sectoral mitigation strategies are more cost-effective in cutting emissions than a focus 
on individual technologies and sectors, with efforts in one sector affecting the need for mitigation in others (medium confi-
dence). Mitigation measures intersect with other societal goals, creating the possibility of co-benefits or adverse side effects. 
These intersections, if well-managed, can strengthen the basis for undertaking climate action. {4.3}

Emissions ranges for baseline scenarios and mitigation scenarios that limit CO2-equivalent concentrations to low levels 
(about 450 ppm CO2-eq, likely to limit warming to 2°C above pre-industrial levels) are shown for different sectors and gases 
in Figure SPM.14. Key measures to achieve such mitigation goals include decarbonizing (i.e., reducing the carbon intensity of) 
electricity generation (medium evidence, high agreement) as well as efficiency enhancements and behavioural changes, in 
order to reduce energy demand compared to baseline scenarios without compromising development (robust evidence, high 
agreement). In scenarios reaching 450 ppm CO2-eq concentrations by 2100, global CO2 emissions from the energy supply 
sector are projected to decline over the next decade and are characterized by reductions of 90% or more below 2010 levels 
between 2040 and 2070. In the majority of low-concentration stabilization scenarios (about 450 to about 500 ppm CO2-eq, 
at least about as likely as not to limit warming to 2°C above pre-industrial levels), the share of low-carbon electricity supply 
(comprising renewable energy (RE), nuclear and carbon dioxide capture and storage (CCS)  including bioenergy with carbon 
dioxide capture and storage (BECCS)) increases from the current share of approximately 30% to more than 80% by 2050, 
and fossil fuel power generation without CCS is phased out almost entirely by 2100. {4.3}
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Figure SPM.14 |  Carbon dioxide (CO2) emissions by sector and total non-CO2 greenhouse gases (Kyoto gases) across sectors in baseline (faded bars) and 

mitigation scenarios (solid colour bars) that reach about 450 (430 to 480) ppm CO2-eq concentrations in 2100 (likely to limit warming to 2°C above pre-

industrial levels). Mitigation in the end-use sectors leads also to indirect emissions reductions in the upstream energy supply sector. Direct emissions of the 

end-use sectors thus do not include the emission reduction potential at the supply-side due to, for example, reduced electricity demand. The numbers at the 

bottom of the graphs refer to the number of scenarios included in the range (upper row: baseline scenarios; lower row: mitigation scenarios), which differs 

across sectors and time due to different sectoral resolution and time horizon of models. Emissions ranges for mitigation scenarios include the full portfolio 

of mitigation options; many models cannot reach 450 ppm CO2-eq concentration by 2100 in the absence of carbon dioxide capture and storage (CCS). 

Negative emissions in the electricity sector are due to the application of bioenergy with carbon dioxide capture and storage (BECCS). ‘Net’ agriculture, 

forestry and other land use (AFOLU) emissions consider afforestation, reforestation as well as deforestation activities. {4.3, Figure 4.1}
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Near-term reductions in energy demand are an important element of cost-effective mitigation strategies, provide more 
flexibility for reducing carbon intensity in the energy supply sector, hedge against related supply-side risks, avoid lock-in to 
carbon-intensive infrastructures, and are associated with important co-benefits. The most cost-effective mitigation options in 
forestry are afforestation, sustainable forest management and reducing deforestation, with large differences in their relative 
importance across regions; and in agriculture, cropland management, grazing land management and restoration of organic 
soils (medium evidence, high agreement). {4.3, Figures 4.1, 4.2, Table 4.3}

Behaviour, lifestyle and culture have a considerable influence on energy use and associated emissions, with high mitigation 
potential in some sectors, in particular when complementing technological and structural change (medium evidence, medium 
agreement). Emissions can be substantially lowered through changes in consumption patterns, adoption of energy savings 
measures, dietary change and reduction in food wastes. {4.1, 4.3}

SPM 4.4  Policy approaches for adaptation and mitigation, technology and finance

Effective adaptation and mitigation responses will depend on policies and measures across 
multiple scales: international, regional, national and sub-national. Policies across all scales 
supporting technology development, diffusion and transfer, as well as finance for responses 
to climate change, can complement and enhance the effectiveness of policies that directly 
promote adaptation and mitigation. {4.4}

International cooperation is critical for effective mitigation, even though mitigation can also have local co-benefits. Adapta-
tion focuses primarily on local to national scale outcomes, but its effectiveness can be enhanced through coordination across 
governance scales, including international cooperation: {3.1, 4.4.1}

• The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is the main multilateral forum focused on 
addressing climate change, with nearly universal participation. Other institutions organized at different levels of gover-
nance have resulted in diversifying international climate change cooperation. {4.4.1}

• The Kyoto Protocol offers lessons towards achieving the ultimate objective of the UNFCCC, particularly with respect to 
participation, implementation, flexibility mechanisms and environmental effectiveness (medium evidence, low agree-
ment). {4.4.1}

• Policy linkages among regional, national and sub-national climate policies offer potential climate change mitigation ben-
efits (medium evidence, medium agreement). Potential advantages include lower mitigation costs, decreased emission 
leakage and increased market liquidity. {4.4.1}

• International cooperation for supporting adaptation planning and implementation has received less attention histori-
cally than mitigation but is increasing and has assisted in the creation of adaptation strategies, plans and actions at the 
national, sub-national and local level (high confidence). {4.4.1}

There has been a considerable increase in national and sub-national plans and strategies on both adaptation and mitigation 
since the AR4, with an increased focus on policies designed to integrate multiple objectives, increase co-benefits and reduce 
adverse side effects (high confidence): {4.4.2.1, 4.4.2.2}

• National governments play key roles in adaptation planning and implementation (robust evidence, high agreement) 
through coordinating actions and providing frameworks and support. While local government and the private sector 
have different functions, which vary regionally, they are increasingly recognized as critical to progress in adaptation, 
given their roles in scaling up adaptation of communities, households and civil society and in managing risk information 
and financing (medium evidence, high agreement). {4.4.2.1}

• Institutional dimensions of adaptation governance, including the integration of adaptation into planning and decision-
making, play a key role in promoting the transition from planning to implementation of adaptation (robust evidence, 
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high agreement). Examples of institutional approaches to adaptation involving multiple actors include economic options 
(e.g., insurance, public-private partnerships), laws and regulations (e.g., land-zoning laws) and national and government 
policies and programmes (e.g., economic diversification). {4.2, 4.4.2.1, Table SPM.3}

• In principle, mechanisms that set a carbon price, including cap and trade systems and carbon taxes, can achieve mitiga-
tion in a cost-effective way but have been implemented with diverse effects due in part to national circumstances as 
well as policy design. The short-run effects of cap and trade systems have been limited as a result of loose caps or caps 
that have not proved to be constraining (limited evidence, medium agreement). In some countries, tax-based policies 
specifically aimed at reducing GHG emissions—alongside technology and other policies—have helped to weaken the 
link between GHG emissions and GDP (high confidence). In addition, in a large group of countries, fuel taxes (although 
not necessarily designed for the purpose of mitigation) have had effects that are akin to sectoral carbon taxes. {4.4.2.2}

• Regulatory approaches and information measures are widely used and are often environmentally effective (medium evi-
dence, medium agreement). Examples of regulatory approaches include energy efficiency standards; examples of infor-
mation programmes include labelling programmes that can help consumers make better-informed decisions. {4.4.2.2}

• Sector-specific mitigation policies have been more widely used than economy-wide policies (medium evidence, high 
agreement). Sector-specific policies may be better suited to address sector-specific barriers or market failures and may be 
bundled in packages of complementary policies. Although theoretically more cost-effective, administrative and political 
barriers may make economy-wide policies harder to implement. Interactions between or among mitigation policies may 
be synergistic or may have no additive effect on reducing emissions. {4.4.2.2}

• Economic instruments in the form of subsidies may be applied across sectors, and include a variety of policy designs, such 
as tax rebates or exemptions, grants, loans and credit lines. An increasing number and variety of renewable energy (RE) 
policies including subsidies—motivated by many factors—have driven escalated growth of RE technologies in recent 
years. At the same time, reducing subsidies for GHG-related activities in various sectors can achieve emission reductions, 
depending on the social and economic context (high confidence). {4.4.2.2}

Co-benefits and adverse side effects of mitigation could affect achievement of other objectives such as those related to 
human health, food security, biodiversity, local environmental quality, energy access, livelihoods and equitable sustainable 
development. The potential for co-benefits for energy end-use measures outweighs the potential for adverse side effects 
whereas the evidence suggests this may not be the case for all energy supply and agriculture, forestry and other land use 
(AFOLU) measures. Some mitigation policies raise the prices for some energy services and could hamper the ability of socie-
ties to expand access to modern energy services to underserved populations (low confidence). These potential adverse side 
effects on energy access can be avoided with the adoption of complementary policies such as income tax rebates or other 
benefit transfer mechanisms (medium confidence). Whether or not side effects materialize, and to what extent side effects 
materialize, will be case- and site-specific, and depend on local circumstances and the scale, scope and pace of implementa-
tion. Many co-benefits and adverse side effects have not been well-quantified. {4.3, 4.4.2.2, Box 3.4}

Technology policy (development, diffusion and transfer) complements other mitigation policies across all scales, from interna-
tional to sub-national; many adaptation efforts also critically rely on diffusion and transfer of technologies and management 
practices (high confidence). Policies exist to address market failures in R&D, but the effective use of technologies can also 
depend on capacities to adopt technologies appropriate to local circumstances. {4.4.3}

Substantial reductions in emissions would require large changes in investment patterns (high confidence). For mitigation 
scenarios that stabilize concentrations (without overshoot) in the range of 430 to 530 ppm CO2-eq by 210019, annual invest-
ments in low carbon electricity supply and energy efficiency in key sectors (transport, industry and buildings) are projected 
in the scenarios to rise by several hundred billion dollars per year before 2030. Within appropriate enabling environments, 
the private sector, along with the public sector, can play important roles in financing mitigation and adaptation (medium 
evidence, high agreement). {4.4.4}

19 This range comprises scenarios that reach 430 to 480 ppm CO2-eq by 2100 (likely to limit warming to 2°C above pre-industrial levels) and scenarios 

that reach 480 to 530 ppm CO2-eq by 2100 (without overshoot: more likely than not to limit warming to 2°C above pre-industrial levels).

4014



 Summary for Policymakers

31

SPM

Financial resources for adaptation have become available more slowly than for mitigation in both developed and developing 
countries. Limited evidence indicates that there is a gap between global adaptation needs and the funds available for adapta-
tion (medium confidence). There is a need for better assessment of global adaptation costs, funding and investment. Potential 
synergies between international finance for disaster risk management and adaptation have not yet been fully realized (high 
confidence). {4.4.4}

SPM 4.5  Trade-offs, synergies and interactions with sustainable development

Climate change is a threat to sustainable development. Nonetheless, there are many opportu-
nities to link mitigation, adaptation and the pursuit of other societal objectives through inte-
grated responses (high confidence). Successful implementation relies on relevant tools, suit-
able governance structures and enhanced capacity to respond (medium confidence). {3.5, 4.5}

Climate change exacerbates other threats to social and natural systems, placing additional burdens particularly on the poor 
(high confidence). Aligning climate policy with sustainable development requires attention to both adaptation and mitigation 
(high confidence). Delaying global mitigation actions may reduce options for climate-resilient pathways and adaptation in 
the future. Opportunities to take advantage of positive synergies between adaptation and mitigation may decrease with time, 
particularly if limits to adaptation are exceeded. Increasing efforts to mitigate and adapt to climate change imply an increas-
ing complexity of interactions, encompassing connections among human health, water, energy, land use and biodiversity 
(medium evidence, high agreement). {3.1, 3.5, 4.5}

Strategies and actions can be pursued now which will move towards climate-resilient pathways for sustainable development, 
while at the same time helping to improve livelihoods, social and economic well-being and effective environmental manage-
ment. In some cases, economic diversification can be an important element of such strategies. The effectiveness of integrated 
responses can be enhanced by relevant tools, suitable governance structures and adequate institutional and human capacity 
(medium confidence). Integrated responses are especially relevant to energy planning and implementation; interactions 
among water, food, energy and biological carbon sequestration; and urban planning, which provides substantial opportu-
nities for enhanced resilience, reduced emissions and more sustainable development (medium confidence). {3.5, 4.4, 4.5}
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Introduction 

The Synthesis Report (SYR) of the IPCC Fifth Assessment Report (AR5) 
provides an overview of the state of knowledge concerning the science 
of climate change, emphasizing new results since the publication of 
the IPCC Fourth Assessment Report (AR4) in 2007. The SYR synthe-
sizes the main findings of the AR5 based on contributions from Work-
ing Group I (The Physical Science Basis), Working Group II (Impacts, 
Adaptation and Vulnerability) and Working Group III (Mitigation of 
Climate Change), plus two additional IPCC reports (Special Report on 
Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation and Spe-
cial Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to 
Advance Climate Change Adaptation).

The AR5 SYR longer report is divided into four topics. Topic 1 (Observed 
Changes and their Causes) focuses on observational evidence for a 
changing climate, the impacts caused by this change and the human 
contributions to it. Topic 2 (Future Climate Changes, Risks and Impacts) 

assesses projections of future climate change and the resultant pro-
jected impacts and risks. Topic 3 (Future Pathways for Adaptation, Miti-
gation and Sustainable Development) considers adaptation and miti-
gation as complementary strategies for reducing and managing the 
risks of climate change. Topic 4 (Adaptation and Mitigation) describes 
individual adaptation and mitigation options and policy approaches. It 
also addresses integrated responses that link mitigation and adapta-
tion with other societal objectives.

The challenges of understanding and managing risks and uncertainties 
are important themes in this report. See Box 1 (Risk and the Manage-
ment of an Uncertain Future) and Box 2 (Communicating the Degree 
of Certainty in Assessment Findings). 

This report includes information relevant to Article 2 of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 

Box Introduction.1 | Risk and the Management of an Uncertain Future

Climate change exposes people, societies, economic sectors and ecosystems to risk. Risk is the potential for consequences when some-
thing of value is at stake and the outcome is uncertain, recognizing the diversity of values. {WGII SPM Background Box SPM.2, WGIII 
2.1, SYR Glossary}

Risks from climate change impacts arise from the interaction between hazard (triggered by an event or trend related to climate 
change), vulnerability (susceptibility to harm) and exposure (people, assets or ecosystems at risk). Hazards include processes that range 
from brief events, such as severe storms, to slow trends, such as multi-decade droughts or multi-century sea level rise. Vulnerability 
and exposure are both sensitive to a wide range of social and economic processes, with possible increases or decreases depending 
on development pathways. Risks and co-benefits also arise from policies that aim to mitigate climate change or to adapt to it. (1.5)

Risk is often represented as the probability of occurrence of hazardous events or trends multiplied by the magnitude of the conse-
quences if these events occur. Therefore, high risk can result not only from high probability outcomes but also from low probability out-
comes with very severe consequences. This makes it important to assess the full range of possible outcomes, from low probability tail 
outcomes to very likely outcomes. For example, it is unlikely that global mean sea level will rise by more than one meter in this century, 
but the consequence of a greater rise could be so severe that this possibility becomes a significant part of risk assessment. Similarly, 
low confidence but high consequence outcomes are also policy relevant; for instance the possibility that the response of Amazon forest 
could substantially amplify climate change merits consideration despite our currently imperfect ability to project the outcome. (2.4, 
Table 2.3) {WGI Table 13.5, WGII SPM A-3, 4.4, Box 4-3, WGIII Box 3-9, SYR Glossary}

Risk can be understood either qualitatively or quantitatively. It can be reduced and managed using a wide range of formal or informal 
tools and approaches that are often iterative. Useful approaches for managing risk do not necessarily require that risk levels can be 
accurately quantified. Approaches recognizing diverse qualitative values, goals and priorities, based on ethical, psychological, cultural 
or social factors, could increase the effectiveness of risk management. {WGII 1.1.2, 2.4, 2.5, 19.3, WGIII 2.4, 2.5, 3.4}
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Box Introduction.2 | Communicating the Degree of Certainty in Assessment Findings

An integral feature of IPCC reports is the communication of the strength of and uncertainties in scientific understanding underlying 
assessment findings. Uncertainty can result from a wide range of sources. Uncertainties in the past and present are the result of limita-
tions of available measurements, especially for rare events, and the challenges of evaluating causation in complex or multi-component 
processes that can span physical, biological and human systems. For the future, climate change involves changing likelihoods of diverse 
outcomes. Many processes and mechanisms are well understood, but others are not. Complex interactions among multiple climatic and 
non-climatic influences changing over time lead to persistent uncertainties, which in turn lead to the possibility of surprises. Compared 
to past IPCC reports, the AR5 assesses a substantially larger knowledge base of scientific, technical and socio-economic literature.  
{WGI 1.4, WGII SPM A-3, 1.1.2, WGIII 2.3}

The IPCC Guidance Note on Uncertainty a defines a common approach to evaluating and communicating the degree of certainty in 
findings of the assessment process. Each finding is grounded in an evaluation of underlying evidence and agreement. In many cases, a 
synthesis of evidence and agreement supports an assignment of confidence, especially for findings with stronger agreement and mul-
tiple independent lines of evidence. The degree of certainty in each key finding of the assessment is based on the type, amount, quality 
and consistency of evidence (e.g., data, mechanistic understanding, theory, models, expert judgment) and the degree of agreement. 
The summary terms for evidence are: limited, medium or robust. For agreement, they are low, medium or high. Levels of confidence 
include five qualifiers: very low, low, medium, high and very high, and are typeset in italics, e.g., medium confidence. The likelihood, or 
probability, of some well-defined outcome having occurred or occurring in the future can be described quantitatively through the follo-
wing terms: virtually certain, 99–100% probability; extremely likely, 95–100%; very likely, 90–100%; likely, 66–100%; more likely than 
not, >50–100%; about as likely as not, 33–66%; unlikely, 0–33%; very unlikely, 0–10%; extremely unlikely, 0–5%; and exceptionally 
unlikely, 0–1%. Additional terms (extremely likely, 95–100%; more likely than not, >50–100%; more unlikely than likely, 0–<50%; 
and extremely unlikely, 0–5%) may also be used when appropriate. Assessed likelihood is typeset in italics, e.g., very likely. Unless 
otherwise indicated, findings assigned a likelihood term are associated with high or very high confidence. Where appropriate, findings 
are also formulated as statements of fact without using uncertainty qualifiers. {WGI SPM B, WGII Background Box SPM.3, WGIII 2.1} 

 a  Mastrandrea, M.D., C.B. Field, T.F. Stocker, O. Edenhofer, K.L. Ebi, D.J. Frame, H. Held, E. Kriegler, K.J. Mach, P.R. Matschoss, G.-K. Plattner, G.W. Yohe and F.W. Zwiers,  

  2010: Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties. Intergovernmental Panel on Climate Change  

  (IPCC), Geneva, Switzerland, 4 pp.
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Topic 1 Observed Changes and their Causes

1 Based on multiple independent analyses of measurements, it is virtu-
ally certain that globally the troposphere has warmed and the lower 
stratosphere has cooled since the mid-20th century. There is medium 
confidence in the rate of change and its vertical structure in the North-
ern Hemisphere extratropical troposphere. {WGI SPM B.1, 2.4.4}

Confidence in precipitation change averaged over global land areas 
since 1901 is low prior to 1951 and medium afterwards. Averaged over 
the mid-latitude land areas of the Northern Hemisphere, precipitation 
has likely increased since 1901 (medium confidence before and high 
confidence after 1951). For other latitudes area-averaged long-term 
positive or negative trends have low confidence (Figure 1.1). {WGI  
SPM B.1, Figure SPM.2, 2.5.1}

1.1.2 Ocean

Ocean warming dominates the increase in energy stored in the 

climate system, accounting for more than 90% of the energy 

accumulated between 1971 and 2010 (high confidence) with 

only about 1% stored in the atmosphere (Figure 1.2). On a 

global scale, the ocean warming is largest near the surface, and 

the upper 75 m warmed by 0.11 [0.09 to 0.13] °C per decade 

over the period 1971 to 2010. It is virtually certain that the 

upper ocean (0−700 m) warmed from 1971 to 2010, and it likely 
warmed between the 1870s and 1971. It is likely that the ocean 

warmed from 700 to 2000 m from 1957 to 2009 and from 3000 m  

to the bottom for the period 1992 to 2005 (Figure 1.2). {WGI 
SPM B.2, 3.2, Box 3.1}

It is very likely that regions of high surface salinity, where evaporation 
dominates, have become more saline, while regions of low salinity, where 
precipitation dominates, have become fresher since the 1950s. These 
regional trends in ocean salinity provide indirect evidence for changes 
in evaporation and precipitation over the oceans and thus for changes 
in the global water cycle (medium confidence). There is no observational 
evidence of a long-term trend in the Atlantic Meridional Overturning 
Circulation (AMOC). {WGI SPM B.2, 2.5, 3.3, 3.4.3, 3.5, 3.6.3} 

1.1 Observed changes in the climate system

Warming of the climate system is unequivocal, and 

since the 1950s, many of the observed changes are 

unprecedented over decades to millennia. The atmo-

sphere and ocean have warmed, the amounts of snow 

and ice have diminished, and sea level has risen.

1.1.1 Atmosphere

Each of the last three decades has been successively warmer at 

the Earth’s surface than any preceding decade since 1850. The 
period from 1983 to 2012 was very likely the warmest 30-year period 
of the last 800 years in the Northern Hemisphere, where such assess-
ment is possible (high confidence) and likely the warmest 30-year 
period of the last 1400 years (medium confidence). {WGI 2.4.3, 5.3.5}

The globally averaged combined land and ocean surface temperature 
data as calculated by a linear trend show a warming of 0.85 [0.65 
to 1.06] °C20 over the period 1880 to 2012, for which multiple inde-
pendently produced datasets exist. The total increase between the 
average of the 1850–1900 period and the 2003–2012 period is 0.78 
[0.72 to 0.85] °C, based on the single longest dataset available. For the 
longest period when calculation of regional trends is sufficiently com-
plete (1901 to 2012), almost the entire globe has experienced surface 
warming (Figure 1.1). {WGI SPM B.1, 2.4.3}

In addition to robust multi-decadal warming, the globally averaged 
surface temperature exhibits substantial decadal and interannual vari-
ability (Figure 1.1). Due to this natural variability, trends based on short 
records are very sensitive to the beginning and end dates and do not 
in general reflect long-term climate trends. As one example, the rate 
of warming over the past 15 years (1998–2012; 0.05 [–0.05 to 0.15] 
°C per decade), which begins with a strong El Niño, is smaller than 
the rate calculated since 1951 (1951–2012; 0.12 [0.08 to 0.14] °C per 
decade; see Box 1.1). {WGI SPM B.1, 2.4.3}

Topic 1: Observed Changes and their Causes

Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the highest 

in history. Recent climate changes have had widespread impacts on human and natural systems. 

Topic 1 focuses on observational evidence of a changing climate, the impacts caused by this change and the human contributions to it. It discusses  
observed changes in climate (1.1) and external influences on climate (forcings), differentiating those forcings that are of anthropogenic origin, 
and their contributions by economic sectors and greenhouse gases (GHGs) (1.2). Section 1.3 attributes observed climate change to its causes 
and attributes impacts on human and natural systems to climate change, determining the degree to which those impacts can be attributed to 
climate change. The changing probability of extreme events and their causes are discussed in Section 1.4, followed by an account of exposure 
and vulnerability within a risk context (1.5) and a section on adaptation and mitigation experience (1.6).

20 Ranges in square brackets indicate a 90% uncertainty interval unless otherwise stated. The 90% uncertainty interval is expected to have a 90% likelihood of covering the value 

that is being estimated. Uncertainty intervals are not necessarily symmetric about the corresponding best estimate. A best estimate of that value is also given where available.
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1

Observed Changes and their Causes Topic 1

Since the beginning of the industrial era, oceanic uptake of CO2 has 
resulted in acidification of the ocean; the pH of ocean surface water 
has decreased by 0.1 (high confidence), corresponding to a 26% 
increase in acidity, measured as hydrogen ion concentration. There 
is medium confidence that, in parallel to warming, oxygen concen- 
trations have decreased in coastal waters and in the open ocean  
 

thermocline in many ocean regions since the 1960s, with a likely 
expansion of tropical oxygen minimum zones in recent decades. {WGI 
SPM B.5, TS2.8.5, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, Figure 3.20}
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Figure 1.1 | Multiple observed indicators of a changing global climate system. (a) Observed globally averaged combined land and ocean surface temperature anomalies (relative 

to the mean of 1986 to 2005 period, as annual and decadal averages) with an estimate of decadal mean uncertainty included for one data set (grey shading). {WGI Figure SPM.1, 
Figure 2.20; a listing of data sets and further technical details are given in the WGI Technical Summary Supplementary Material WGI TS.SM.1.1} (b) Map of the observed surface 

temperature change, from 1901 to 2012, derived from temperature trends determined by linear regression from one data set (orange line in Panel a). Trends have been calculated 

where data availability permitted a robust estimate (i.e., only for grid boxes with greater than 70% complete records and more than 20% data availability in the first and last 10% 

of the time period), other areas are white. Grid boxes where the trend is significant, at the 10% level, are indicated by a + sign. {WGI Figure SPM.1, Figure 2.21, Figure TS.2; a list-
ing of data sets and further technical details are given in the WGI Technical Summary Supplementary Material WGI TS.SM.1.2} (c) Arctic (July to September average) and Antarctic 

(February) sea ice extent. {WGI Figure SPM.3, Figure 4.3, Figure 4.SM.2; a listing of data sets and further technical details are given in the WGI Technical Summary Supplementary 
Material WGI TS.SM.3.2}. (d) Global mean sea level relative to the 1986–2005 mean of the longest running data set, and with all data sets aligned to have the same value in 1993, 

the first year of satellite altimetry data. All time series (coloured lines indicating different data sets) show annual values, and where assessed, uncertainties are indicated by coloured 

shading. {WGI Figure SPM.3, Figure 3.13; a listing of data sets and further technical details are given in the WGI Technical Summary Supplementary Material WGI TS.SM.3.4}. (e)

Map of observed precipitation change, from 1951 to 2010; trends in annual accumulation calculated using the same criteria as in Panel b. {WGI Figure SPM.2, TS TFE.1, Figure 2, 
Figure 2.29. A listing of data sets and further technical details are given in the WGI Technical Summary Supplementary Material WGI TS.SM.2.1}
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1.1.3 Cryosphere

Over the last two decades, the Greenland and Antarctic ice 

sheets have been losing mass (high confidence). Glaciers have 

continued to shrink almost worldwide (high confidence). North-

ern Hemisphere spring snow cover has continued to decrease 

in extent (high confidence). There is high confidence that there 

are strong regional differences in the trend in Antarctic sea ice 

extent, with a very likely increase in total extent. {WGI SPM B.3, 
4.2–4.7}

Glaciers have lost mass and contributed to sea level rise throughout 
the 20th century. The rate of ice mass loss from the Greenland ice sheet 
has very likely substantially increased over the period 1992 to 2011, 
resulting in a larger mass loss over 2002 to 2011 than over 1992 to 
2011. The rate of ice mass loss from the Antarctic ice sheet, mainly 
from the northern Antarctic Peninsula and the Amundsen Sea sector of 
West Antarctica, is also likely larger over 2002 to 2011. {WGI SPM B.3, 
SPM B.4, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3}

The annual mean Arctic sea ice extent decreased over the period 1979 
(when satellite observations commenced) to 2012. The rate of decrease 
was very likely in the range 3.5 to 4.1% per decade. Arctic sea ice extent 
has decreased in every season and in every successive decade since 
1979, with the most rapid decrease in decadal mean extent in summer 
(high confidence). For the summer sea ice minimum, the decrease was 
very likely in the range of 9.4 to 13.6% per decade (range of 0.73 to 
1.07 million km2 per decade) (see Figure 1.1). It is very likely that the 
annual mean Antarctic sea ice extent increased in the range of 1.2 
to 1.8% per decade (range of 0.13 to 0.20 million km2 per decade) 
between 1979 and 2012. However, there is high confidence that there 
are strong regional differences in Antarctica, with extent increasing in 
some regions and decreasing in others. {WGI SPM B.5, 4.2.2, 4.2.3}

There is very high confidence that the extent of Northern Hemisphere 
snow cover has decreased since the mid-20th century by 1.6 [0.8 to 
2.4] % per decade for March and April, and 11.7% per decade for June, 
over the 1967 to 2012 period. There is high confidence that permafrost 
temperatures have increased in most regions of the Northern Hemi-
sphere since the early 1980s, with reductions in thickness and areal 
extent in some regions. The increase in permafrost temperatures has 
occurred in response to increased surface temperature and changing 
snow cover. {WGI SPM B.3, 4.5, 4.7.2}

1.1.4 Sea level

Over the period 1901–2010, global mean sea level rose by 0.19 

[0.17 to 0.21] m (Figure 1.1). The rate of sea level rise since the 

mid-19th century has been larger than the mean rate during the 

previous two millennia (high confidence). {WGI SPM B.4, 3.7.2, 
5.6.3, 13.2}

It is very likely that the mean rate of global averaged sea level rise was 
1.7 [1.5 to 1.9] mm/yr between 1901 and 2010 and 3.2 [2.8 to 3.6] 
mm/yr between 1993 and 2010. Tide gauge and satellite altimeter data 
are consistent regarding the higher rate during the latter period. It is 
likely that similarly high rates occurred between 1920 and 1950. {WGI 
SPM B.4, 3.7, 13.2}

Since the early 1970s, glacier mass loss and ocean thermal expansion 
from warming together explain about 75% of the observed global 
mean sea level rise (high confidence). Over the period 1993–2010, 
global mean sea level rise is, with high confidence, consistent with 
the sum of the observed contributions from ocean thermal expansion, 
due to warming, from changes in glaciers, the Greenland ice sheet, 
the Antarctic ice sheet and land water storage. {WGI SPM B.4, 13.3.6}

Rates of sea level rise over broad regions can be several times larger 
or smaller than the global mean sea level rise for periods of several 
decades, due to fluctuations in ocean circulation. Since 1993, the 
regional rates for the Western Pacific are up to three times larger than 
the global mean, while those for much of the Eastern Pacific are near 
zero or negative. {WGI 3.7.3, FAQ 13.1}

There is very high confidence that maximum global mean sea level 
during the last interglacial period (129,000 to 116,000 years ago) 
was, for several thousand years, at least 5 m higher than present and 
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Figure 1.2 |  Energy accumulation within the Earth’s climate system. Estimates are 

in 1021 J, and are given relative to 1971 and from 1971 to 2010, unless otherwise 

indicated. Components included are upper ocean (above 700 m), deep ocean (below  

700 m; including below 2000 m estimates starting from 1992), ice melt (for glaciers 

and ice caps, Greenland and Antarctic ice sheet estimates starting from 1992, and Arctic 

sea ice estimate from 1979 to 2008), continental (land) warming, and atmospheric 

warming (estimate starting from 1979). Uncertainty is estimated as error from all five 

components at 90% confidence intervals. {WGI Box 3.1, Figure 1}
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Box 1.1 | Recent Temperature Trends and their Implications

The observed reduction in surface warming trend over the period 1998 to 2012 as compared to the period 1951 to 2012, 

is due in roughly equal measure to a reduced trend in radiative forcing and a cooling contribution from natural internal 

variability, which includes a possible redistribution of heat within the ocean (medium confidence). The rate of warming of the 
observed global mean surface temperature over the period from 1998 to 2012 is estimated to be around one-third to one-half of the trend 
over the period from 1951 to 2012 (Box 1.1, Figures 1a and 1c). Even with this reduction in surface warming trend, the climate system has 
very likely continued to accumulate heat since 1998 (Figure 1.2) and sea level has continued to rise (Figure 1.1). {WGI SPM D.1, Box 9.2}

The radiative forcing of the climate system has continued to increase during the 2000s, as has its largest contributor, the atmospheric 
concentration of CO2. However, the radiative forcing has been increasing at a lower rate over the period from 1998 to 2011, compared to 
1984 to 1998 or 1951 to 2011, due to cooling effects from volcanic eruptions and the cooling phase of the solar cycle over the period from 
2000 to 2009. There is, however, low confidence in quantifying the role of the forcing trend in causing the reduction in the rate of surface 
warming. {WGI 8.5.2, Box 9.2}

For the period from 1998 to 2012, 111 of the 114 available climate-model simulations show a surface warming trend larger than the 
observations (Box 1.1, Figure 1a). There is medium confidence that this difference between models and observations is to a substantial 
degree caused by natural internal climate variability, which sometimes enhances and sometimes counteracts the long-term externally 
forced warming trend (compare Box 1.1, Figures 1a and 1b; during the period from 1984 to 1998, most model simulations show a smaller 
warming trend than observed). Natural internal variability thus diminishes the relevance of short trends for long-term climate change. The 
difference between models and observations may also contain contributions from inadequacies in the solar, volcanic and aerosol forcings 
used by the models and, in some models, from an overestimate of the response to increasing greenhouse gas and other anthropogenic 
forcing (the latter dominated by the effects of aerosols). {WGI 2.4.3, Box 9.2, 9.4.1, 10.3.1.1}

For the longer period from 1951 to 2012, simulated surface warming trends are consistent with the observed trend (very high confidence) 
(Box 1.1, Figure 1c). Furthermore, the independent estimates of radiative forcing, of surface warming and of observed heat storage (the 
latter available since 1970) combine to give a heat budget for the Earth that is consistent with the assessed likely range of equilibrium 
climate sensitivity20 (1.5–4.5 ºC)21. The record of observed climate change has thus allowed characterization of the basic properties of the 
climate system that have implications for future warming, including the equilibrium climate sensitivity and the transient climate response 
(see Topic 2). {WGI Box 9.2, 10.8.1, 10.8.2, Box 12.2, Box 13.1}

Box 1.1, Figure 1 |  Trends in the global mean surface temperature over the periods from 1998 to 2012 (a), 1984 to 1998 (b), and 1951 to 2012 (c), from observations 

(red) and the 114 available simulations with current-generation climate models (grey bars). The height of each grey bar indicates how often a trend of a certain magnitude 

(in °C per decade) occurs among the 114 simulations. The width of the red-hatched area indicates the statistical uncertainty that arises from constructing a global average 

from individual station data. This observational uncertainty differs from the one quoted in the text of Section 1.1.1; there, an estimate of natural internal variability is also 

included. Here, by contrast, the magnitude of natural internal variability is characterised by the spread of the model ensemble. {based on WGI Box 9.2, Figure 1}

 
21 The connection between the heat budget and equilibrium climate sensitivity, which is the long-term surface warming under an assumed doubling of the atmospheric 

CO2 concentration, arises because a warmer surface causes enhanced radiation to space which counteracts the increase in the Earth’s heat content. How much the 

radiation to space increases for a given increase in surface temperature depends on the same feedback processes (e.g., cloud feedback, water vapour feedback) that 

determine equilibrium climate sensitivity. 
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high confidence that it did not exceed 10 m above present. During the 
last interglacial period, the Greenland ice sheet very likely contributed 
between 1.4 and 4.3 m to the higher global mean sea level, implying 
with medium confidence an additional contribution from the Antarctic 
ice sheet. This change in sea level occurred in the context of different 
orbital forcing and with high-latitude surface temperature, averaged 
over several thousand years, at least 2°C warmer than present (high 
confidence). {WGI SPM B.4, 5.3.4, 5.6.2, 13.2.1}

1.2 Past and recent drivers of climate change 

Anthropogenic greenhouse gas emissions have 

increased since the pre-industrial era driven largely 

by economic and population growth. From 2000 to 

2010 emissions were the highest in history. Historical 

emissions have driven atmospheric concentrations of 

carbon dioxide, methane and nitrous oxide to levels 

that are unprecedented in at least the last 800,000 

years, leading to an uptake of energy by the climate 

system.

Natural and anthropogenic substances and processes that alter the 
Earth’s energy budget are physical drivers of climate change. Radiative 
forcing  quantifies the perturbation of energy into the Earth system 
caused by these drivers. Radiative forcings larger than zero lead to a 
near-surface warming, and radiative forcings smaller than zero lead to 
a cooling. Radiative forcing is estimated based on in-situ and remote 
observations, properties of GHGs and aerosols, and calculations using 
numerical models. The radiative forcing over the 1750–2011 period is 
shown in Figure 1.4 in major groupings. The ‘Other Anthropogenic’ 
group is principally comprised of cooling effects from aerosol changes, 
with smaller contributions from ozone changes, land use reflectance 
changes and other minor terms. {WGI SPM C, 8.1, 8.5.1}

1.2.1 Natural and anthropogenic radiative forcings

Atmospheric concentrations of GHGs are at levels that are 

unprecedented in at least 800,000 years. Concentrations of 

carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) 

have all shown large increases since 1750 (40%, 150% and 20%, 

respectively) (Figure 1.3). CO2 concentrations are increasing at the 
fastest observed decadal rate of change (2.0 ± 0.1 ppm/yr) for 2002–
2011. After almost one decade of stable CH4 concentrations since the 
late 1990s, atmospheric measurements have shown renewed increases 
since 2007. N2O concentrations have steadily increased at a rate of 
0.73 ± 0.03 ppb/yr over the last three decades. {WGI SPM B5, 2.2.1, 
6.1.2, 6.1.3, 6.3}

The total anthropogenic radiative forcing over 1750–2011 

is calculated to be a warming effect of 2.3 [1.1 to 3.3] W/m2 

(Figure 1.4), and it has increased more rapidly since 1970 than 

during prior decades. Carbon dioxide is the largest single con-

tributor to radiative forcing over 1750–2011 and its trend since 

1970. The total anthropogenic radiative forcing estimate for 2011 
is substantially higher (43%) than the estimate reported in the IPCC 

Fourth Assessment Report (AR4) for the year 2005. This is caused by 
a combination of continued growth in most GHG concentrations and 
an improved estimate of radiative forcing from aerosols. {WGI SPM C, 
8.5.1}

The radiative forcing from aerosols, which includes cloud 

adjustments, is better understood and indicates a weaker 

cooling effect than in AR4. The aerosol radiative forcing over 

1750–2011 is estimated as –0.9 [–1.9 to −0.1] W/m2 (medium 
confidence). Radiative forcing from aerosols has two competing 

components: a dominant cooling effect from most aerosols and 

their cloud adjustments and a partially offsetting warming con-

tribution from black carbon absorption of solar radiation. There 
is high confidence that the global mean total aerosol radiative forcing 
has counteracted a substantial portion of radiative forcing from well-
mixed GHGs. Aerosols continue to contribute the largest uncertainty to 
the total radiative forcing estimate. {WGI SPM C, 7.5, 8.3, 8.5.1}

Changes in solar irradiance and volcanic aerosols cause natu-

ral radiative forcing (Figure 1.4). The radiative forcing from strato-
spheric volcanic aerosols can have a large cooling effect on the climate 
system for some years after major volcanic eruptions. Changes in total 
solar irradiance are calculated to have contributed only around 2%  
of the total radiative forcing in 2011, relative to 1750. {WGI SPM C, 
Figure SPM.5, 8.4}
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Figure 1.3 | Observed changes in atmospheric greenhouse gas concentrations. 

Atmospheric concentrations of carbon dioxide (CO2, green), methane (CH4, orange), and 

nitrous oxide (N2O, red). Data from ice cores (symbols) and direct atmospheric measure-

ments (lines) are overlaid. {WGI 2.2, 6.2, 6.3, Figure 6.11}

4028



45

In
tr

od
uc

ti
on

Observed Changes and their Causes Topic 1

1

1.2.2 Human activities affecting emission drivers

About half of the cumulative anthropogenic CO2 emissions 

between 1750 and 2011 have occurred in the last 40 years 
(high confidence). Cumulative anthropogenic CO2 emissions of 

2040 ± 310 GtCO2 were added to the atmosphere between 1750 
and 2011. Since 1970, cumulative CO2 emissions from fossil fuel 
combustion, cement production and flaring have tripled, and cumula-
tive CO2 emissions from forestry and other land use21(FOLU)22 have 
increased by about 40% (Figure 1.5)23. In 2011, annual CO2 emis-
sions from fossil fuel combustion, cement production and flaring 
were 34.8 ± 2.9 GtCO2/yr. For 2002–2011, average annual emissions 
from FOLU were 3.3 ± 2.9 GtCO2/yr. {WGI 6.3.1, 6.3.2, WGIII SPM.3} 

About 40% of these anthropogenic CO2 emissions have 

remained in the atmosphere (880 ± 35 GtCO2) since 1750. The 

rest was removed from the atmosphere by sinks, and stored in 

natural carbon cycle reservoirs. Sinks from ocean uptake and vege-
tation with soils account, in roughly equal measures, for the remainder 
of the cumulative CO2 emissions. The ocean has absorbed about 30% 
of the emitted anthropogenic CO2, causing ocean acidification.  
{WGI 3.8.1, 6.3.1} 

Total annual anthropogenic GHG emissions have continued to 

increase over 1970 to 2010 with larger absolute increases between 

2000 and 2010 (high confidence). Despite a growing number of 
climate change mitigation policies, annual GHG emissions grew on 
average by 1.0 GtCO2-eq (2.2%) per year, from 2000 to 2010, com- 
pared to 0.4 GtCO2-eq (1.3%) per year, from 1970 to 2000 (Figure 1.6)24.  
Total anthropogenic GHG emissions from 2000 to 2010 were the 
highest in human history and reached 49 (±4.5) GtCO2-eq/yr in 2010.  
The global economic crisis of 2007/2008 reduced emissions only tem-
porarily. {WGIII SPM.3, 1.3, 5.2, 13.3, 15.2.2, Box TS.5, Figure 15.1}
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Figure 1.4 | Radiative forcing of climate change during the industrial era 

(1750–2011). Bars show radiative forcing from well-mixed greenhouse gases 
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a CO2-equivalent concentration (see Glossary) of 430 ppm (uncertainty range 340 to  

520 ppm). {Data from WGI 7.5 and Table 8.6}
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Figure 1.5 |  Annual global anthropogenic carbon dioxide (CO2) emissions (gigatonne of CO2-equivalent per year, GtCO2/yr) from fossil fuel combustion, cement production and 

flaring, and forestry and other land use (FOLU), 1750–2011. Cumulative emissions and their uncertainties are shown as bars and whiskers, respectively, on the right-hand side. The 

global effects of the accumulation of methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) emissions are shown in Figure 1.3. Greenhouse gas emission data from 1970 to 2010 are shown in 

Figure 1.6. {modified from WGI Figure TS.4 and WGIII Figure TS.2}

22 Forestry and other land use (FOLU)—also referred to as LULUCF (land use, land use change and forestry)—is the subset of agriculture, forestry and other land use (AFOLU) 

emissions and removals of GHGs related to direct human-induced LULUCF activities, excluding agricultural emissions and removals (see WGIII AR5 Glossary).
23 Numbers from WGI 6.3 converted into GtCO2 units. Small differences in cumulative emissions from Working Group III {WGIII SPM.3, TS.2.1} are due to different approaches to 

rounding, different end years and the use of different data sets for emissions from FOLU. Estimates remain extremely close, given their uncertainties.

24 CO2-equivalent emission is a common scale for comparing emissions of different GHGs. Throughout the SYR, when historical emissions of GHGs are provided in GtCO2-eq, they 

are weighted by Global Warming Potentials with a 100-year time horizon (GWP100), taken from the IPCC Second Assessment Report unless otherwise stated. A unit abbreviation 

of GtCO2-eq is used. {Box 3.2, Glossary}
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CO2 emissions from fossil fuel combustion and industrial pro-

cesses contributed about 78% to the total GHG emission 

increase between 1970 and 2010, with a contribution of sim-

ilar percentage over the 2000–2010 period (high confidence).  
Fossil-fuel-related CO2 emissions reached 32 (±2.7) GtCO2/yr, in 2010, 
and grew further by about 3% between 2010 and 2011, and by about 
1 to 2% between 2011 and 2012. CO2 remains the major anthropo-
genic GHG, accounting for 76% of total anthropogenic GHG emissions 
in 2010. Of the total, 16% comes from CH4, 6.2% from N2O, and 2.0% 
from fluorinated gases (F-gases) (Figure 1.6)25. Annually, since 1970, 
about 25% of anthropogenic GHG emissions have been in the form of 
non-CO2 gases26. {WGIII SPM.3, 1.2, 5.2}

Total annual anthropogenic GHG emissions have increased by 

about 10 GtCO2-eq between 2000 and 2010. This increase directly 

came from the energy (47%), industry (30%), transport (11%) 

and building (3%) sectors (medium confidence). Accounting for 

indirect emissions raises the contributions by the building and 

industry sectors (high confidence). Since 2000, GHG emissions have 
been growing in all sectors, except in agriculture, forestry and other 
land use (AFOLU)22. In 2010, 35% of GHG emissions were released by 
the energy sector, 24% (net emissions) from AFOLU, 21% by industry, 
14% by transport and 6.4% by the building sector. When emissions 
from electricity and heat production are attributed to the sectors that 
use the final energy (i.e., indirect emissions), the shares of the industry 
and building sectors in global GHG emissions are increased to 31% 
and 19%, respectively (Figure 1.7). {WGIII SPM.3, 7.3, 8.1, 9.2, 10.3, 
11.2} See also Box 3.2 for contributions from various sectors, based on 
metrics other than 100-year Global Warming Potential (GWP100).

Globally, economic and population growth continue to be the 

most important drivers of increases in CO2 emissions from 

fossil fuel combustion. The contribution of population growth 

between 2000 and 2010 remained roughly identical to that of 

the previous three decades, while the contribution of economic 

growth has risen sharply (high confidence). Between 2000 and  
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Figure 1.6 |  Total annual anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions (gigatonne of CO2-equivalent per year, GtCO2-eq/yr) for the period 1970 to 2010, by gases: CO2 from 

fossil fuel combustion and industrial processes; CO2 from Forestry and Other Land Use (FOLU); methane (CH4); nitrous oxide (N2O); fluorinated gases covered under the Kyoto 

Protocol (F-gases). Right hand side shows 2010 emissions, using alternatively CO2-equivalent emission weightings based on IPCC Second Assessment Report (SAR) and AR5 values. 

Unless otherwise stated, CO2-equivalent emissions in this report include the basket of Kyoto gases (CO2, CH4, N2O as well as F-gases) calculated based on 100-year Global Warming  

Potential (GWP100) values from the SAR (see Glossary). Using the most recent GWP100 values from the AR5 (right-hand bars) would result in higher total annual GHG emissions  

(52 GtCO2-eq/yr) from an increased contribution of methane, but does not change the long-term trend significantly. Other metric choices would change the contributions of different 

gases (see Box 3.2). The 2010 values are shown again broken down into their components with the associated uncertainties (90% confidence interval) indicated by the error bars. 

Global CO2 emissions from fossil fuel combustion are known with an 8% uncertainty margin (90% confidence interval). There are very large uncertainties (of the order of ±50%) 

attached to the CO2 emissions from FOLU. Uncertainty about the global emissions of CH4, N2O and the F-gases has been estimated at 20%, 60% and 20%, respectively. 2010 

was the most recent year for which emission statistics on all gases as well as assessments of uncertainties were essentially complete at the time of data cut off for this report. The 

uncertainty estimates only account for uncertainty in emissions, not in the GWPs (as given in WGI 8.7). {WGIII Figure SPM.1}

25 Using the most recent 100-year Global Warming Potential (GWP100) values from the AR5 {WGI 8.7} instead of GWP100 values from the IPCC Second Assessment Report, 
global GHG emission totals would be slightly higher (52 GtCO2-eq/yr) and non-CO2 emission shares would be 20% for CH4, 5% for N2O and 2.2% for F-gases.

26 For this report, data on non-CO2 GHGs, including F-gases, were taken from the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) database {WGIII Annex II.9}, 
which covers substances included in the Kyoto Protocol in its first commitment period.
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2010, both drivers outpaced emission reductions from improvements 
in energy intensity of gross domestic product (GDP) (Figure 1.8). 
Increased use of coal relative to other energy sources has reversed 
the long-standing trend in gradual decarbonization (i.e., reducing the 
carbon intensity of energy) of the world’s energy supply. {WGIII SPM.3, 
TS.2.2, 1.3, 5.3, 7.2, 7.3, 14.3}

1.3 Attribution of climate 
changes and impacts 

The evidence for human influence on the climate 

system has grown since AR4. Human influence has 

been detected in warming of the atmosphere and the 

ocean, in changes in the global water cycle, in reduc-

tions in snow and ice, and in global mean sea level 

rise; and it is extremely likely to have been the domi-

nant cause of the observed warming since the mid-

20th century. In recent decades, changes in climate 

have caused impacts on natural and human systems 

on all continents and across the oceans. Impacts are 

due to observed climate change, irrespective of its 

cause, indicating the sensitivity of natural and human 

systems to changing climate.

The causes of observed changes in the climate system, as well as in any 
natural or human system impacted by climate, are established follow-
ing a consistent set of methods. Detection addresses the question of 
whether climate or a natural or human system affected by climate has 
actually changed in a statistical sense, while attribution evaluates the 
relative contributions of multiple causal factors to an observed change 
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equivalent per year, GtCO2-eq/yr) from economic sectors in 2010. The circle shows the 
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economic sectors in 2010. The pull-out shows how shares of indirect CO2 emissions 

(in % of total anthropogenic GHG emissions) from electricity and heat production are 

attributed to sectors of final energy use. ‘Other energy’ refers to all GHG emission 

sources in the energy sector as defined in WGIII Annex II, other than electricity and 

heat production {WGIII Annex II.9.1}. The emission data on agriculture, forestry and 

other land use (AFOLU) includes land-based CO2 emissions from forest fires, peat fires 

and peat decay that approximate to net CO2 flux from the sub-sectors of forestry and 

other land use (FOLU) as described in Chapter 11 of the WGIII report. Emissions are 

converted into CO2-equivalents based on 100-year Global Warming Potential (GWP100), 

taken from the IPCC Second Assessment Report (SAR). Sector definitions are provided 

in WGIII Annex II.9. {WGIII Figure SPM.2}
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respective other factors constant. Total emission changes are indicated by a triangle. The change in emissions over each decade is measured in gigatonnes of CO2 per year (GtCO2/yr); 

income is converted into common units, using purchasing power parities. {WGIII SPM.3}
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or event with an assignment of statistical confidence27. Attribution of 
climate change to causes quantifies the links between observed climate 
change and human activity, as well as other, natural, climate drivers. In 
contrast, attribution of observed impacts to climate change considers 
the links between observed changes in natural or human systems and 
observed climate change, regardless of its cause. Results from studies 
attributing climate change to causes provide estimates of the magni-
tude of warming in response to changes in radiative forcing and hence 
support projections of future climate change (Topic 2). Results from 
studies attributing impacts to climate change provide strong indica-
tions for the sensitivity of natural or human systems to future climate 
change. {WGI 10.8, WGII SPM A-1, WGI/II/III/SYR Glossaries}

1.3.1 Attribution of climate changes to human and 

natural influences on the climate system

It is extremely likely that more than half of the observed 

increase in global average surface temperature from 1951 to 

2010 was caused by the anthropogenic increase in GHG concen-

trations and other anthropogenic forcings together (Figure 1.9). 

The best estimate of the human induced contribution to warming is 
similar to the observed warming over this period. GHGs contributed a 
global mean surface warming likely to be in the range of 0.5°C to 1.3°C 
over the period 1951 to 2010, with further contributions from other 
anthropogenic forcings, including the cooling effect of aerosols, from 
natural forcings, and from natural internal variability (see Figure 1.9). 

Together these assessed contributions are consistent with the observed 
warming of approximately 0.6°C to 0.7°C over this period. {WGI SPM D.3, 
10.3.1}

It is very likely that anthropogenic influence, particularly GHGs and 
stratospheric ozone depletion, has led to a detectable observed pat-
tern of tropospheric warming and a corresponding cooling in the lower 
stratosphere since 1961. {WGI SPM D.3, 2.4.4, 9.4.1, 10.3.1}

Over every continental region except Antarctica, anthropogenic 

forcings have likely made a substantial contribution to surface 

temperature increases since the mid-20th century (Figure 1.10). 

For Antarctica, large observational uncertainties result in low confi-
dence that anthropogenic forcings have contributed to the observed 
warming averaged over available stations. In contrast, it is likely that 
there has been an anthropogenic contribution to the very substantial 
Arctic warming since the mid-20th century. Human influence has likely 
contributed to temperature increases in many sub-continental regions. 
{WGI SPM D.3, TS.4.8, 10.3.1} 

Anthropogenic influences have very likely contributed to Arctic 

sea ice loss since 1979 (Figure 1.10). There is low confidence in the 
scientific understanding of the small observed increase in Antarctic sea 
ice extent due to the incomplete and competing scientific explanations 
for the causes of change and low confidence in estimates of natural 
internal variability in that region. {WGI SPM D.3, 10.5.1, Figure 10.16} 

Anthropogenic influences likely contributed to the retreat of glaciers 
since the 1960s and to the increased surface melting of the Green-
land ice sheet since 1993. Due to a low level of scientific understand-
ing, however, there is low confidence in attributing the causes of the 
observed loss of mass from the Antarctic ice sheet over the past two 
decades. It is likely that there has been an anthropogenic contribu-
tion to observed reductions in Northern Hemisphere spring snow cover 
since 1970. {WGI 4.3.3, 10.5.2, 10.5.3}

It is likely that anthropogenic influences have affected the 

global water cycle since 1960. Anthropogenic influences have 
contributed to observed increases in atmospheric moisture content 
(medium confidence), to global-scale changes in precipitation patterns 
over land (medium confidence), to intensification of heavy precipita-
tion over land regions where data are sufficient (medium confidence)
(see 1.4) and to changes in surface and subsurface ocean salinity (very 
likely). {WGI SPM D.3, 2.5.1, 2.6.2, 3.3.2, 3.3.3, 7.6.2, 10.3.2, 10.4.2, 
10.6}

It is very likely that anthropogenic forcings have made a sub-

stantial contribution to increases in global upper ocean heat 

content (0–700 m) observed since the 1970s (Figure 1.10). There 
is evidence for human influence in some individual ocean basins. It is 
very likely that there is a substantial anthropogenic contribution to the 
global mean sea level rise since the 1970s. This is based on the high  
confidence in an anthropogenic influence on the two largest contribu-
tions to sea level rise: thermal expansion and glacier mass loss. Oceanic 

Combined anthropogenic forcings

Other anthropogenic forcings

OBSERVED WARMING

Greenhouse gases

Contributions to observed surface temperature change over the period 1951–2010

Natural forcings

Natural internal variability

–0.5 0.0 0.5 1.0
(°C)

Figure 1.9 |  Assessed likely ranges (whiskers) and their mid-points (bars) for warming 

trends over the 1951–2010 period from well-mixed greenhouse gases, other anthro-

pogenic forcings (including the cooling effect of aerosols and the effect of land use 

change), combined anthropogenic forcings, natural forcings, and natural internal cli-

mate variability (which is the element of climate variability that arises spontaneously 

within the climate system, even in the absence of forcings). The observed surface tem-

perature change is shown in black, with the 5 to 95% uncertainty range due to obser-

vational uncertainty. The attributed warming ranges (colours) are based on observations 

combined with climate model simulations, in order to estimate the contribution by an 

individual external forcing to the observed warming. The contribution from the com-

bined anthropogenic forcings can be estimated with less uncertainty than the separate 

contributions from greenhouse gases and other anthropogenic forcings separately. This 

is because these two contributions partially compensate, resulting in a signal that is 

better constrained by observations. {Based on Figure WGI TS.10}

27 Definitions were taken from the Good Practice Guidance Paper on Detection and Attribution, the agreed product of the IPCC Expert Meeting on Detection and Attribution 

Related to Anthropogenic Climate Change; see Glossary.
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uptake of anthropogenic CO2 has resulted in gradual acidification of 
ocean surface waters (high confidence). {WGI SPM D.3, 3.2.3, 3.8.2, 
10.4.1, 10.4.3, 10.4.4, 10.5.2, 13.3, Box 3.2, TS.4.4, WGII 6.1.1.2,  
Box CC-OA}

1.3.2 Observed impacts attributed to climate change

In recent decades, changes in climate have caused impacts on 

natural and human systems on all continents and across the 

oceans. Impacts are due to observed climate change, irrespective  

of its cause, indicating the sensitivity of natural and human 

systems to changing climate. Evidence of observed climate change 
impacts is strongest and most comprehensive for natural systems. 
Some impacts on human systems have also been attributed to climate 
change, with a major or minor contribution of climate change distin-
guishable from other influences (Figure 1.11). Impacts on human sys-
tems are often geographically heterogeneous because they depend not 
only on changes in climate variables but also on social and economic 
factors. Hence, the changes are more easily observed at local levels, 
while attribution can remain difficult. {WGII SPM A-1, SPM A-3, 18.1, 
18.3–18.6}

Observations Models using only natural forcings
Models using both natural and anthropogenic forcings

Land surface

Global averages

Ocean heat contentLand and ocean surface

Arctic

1910         1960         2010

1910        1960        2010

1910              1960              20101910              1960              2010 1910              1960              2010

1910         1960         2010

1910        1960        2010

1910        1960        2010

1910        1960        2010

1910        1960        2010

1910        1960        2010

1910        1960        2010

1910        1960        2010
1910        1960        2010

1910        1960        2010

1910        1960        2010 1910        1960        2010

1910        1960        2010

Antarctic

Antarctica

North America

Europe

Asia

Africa

South America

Australia
South Pacific

South Atlantic Indian Ocean

Southern Ocean

North Pacific
North Atlantic

2

1

0

–1

2

1

0

–1

T 
(°

C)

T 
(°

C)

20

10

0

–10

O
HC

 (1
022

 J)

2

1

0

–1

T 
(°

C)

2

1

0

–1

T 
(°

C)

2

1

0

–1

T 
(°

C)

2

1

0

–1

T 
(°

C)

2

1

0

–1

T 
(°

C)

2

1

0

–1

T 
(°

C)

2

1

0

–1

T 
(°

C)

4
2
0

–2O
HC

 (1
022

 J)

4
2
0

–2O
HC

 (1
022

 J)

4
2
0

–2O
HC

 (1
022

 J)

4
2
0

–2O
HC

 (1
022

 J)

4
2
0

–2O
HC

 (1
022

 J)

4
2
0

–2O
HC

 (1
022

 J)

2

0

–2

–4Se
a 

Ic
e 

(1
06  k

m
2 )

2

0

–2

–4Se
a 

Ic
e 

(1
06  k

m
2 )

Figure 1.10 |  Comparison of observed and simulated change in continental surface temperatures on land (yellow panels), Arctic and Antarctic September sea ice extent (white 

panels), and upper ocean heat content in the major ocean basins (blue panels). Global average changes are also given. Anomalies are given relative to 1880–1919 for surface 

temperatures, to 1960–1980 for ocean heat content, and to 1979–1999 for sea ice. All time series are decadal averages, plotted at the centre of the decade. For temperature panels, 

observations are dashed lines if the spatial coverage of areas being examined is below 50%. For ocean heat content and sea ice panels, the solid lines are where the coverage of 

data is good and higher in quality, and the dashed lines are where the data coverage is only adequate, and, thus, uncertainty is larger (note that different lines indicate different 

data sets; for details, see WGI Figure SPM.6). Model results shown are Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) multi-model ensemble ranges, with shaded bands 

indicating the 5 to 95% confidence intervals. {WGI Figure SPM 6; for detail, see WGI Figure TS.12}
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In many regions, changing precipitation or melting snow and 

ice are altering hydrological systems, affecting water resources 

in terms of quantity and quality (medium confidence). Glaciers 
continue to shrink almost worldwide due to climate change (high con-
fidence), affecting runoff and water resources downstream (medium 
confidence). Climate change is causing permafrost warming and thaw-
ing in high-latitude regions and in high-elevation regions (high confi-
dence). {WGII SPM A-1}

Many terrestrial, freshwater and marine species have shifted 

their geographic ranges, seasonal activities, migration patterns, 

abundances and species interactions in response to ongoing cli-

mate change (high confidence). While only a few recent species 
extinctions have been attributed as yet to climate change (high con-
fidence), natural global climate change at rates slower than current 
anthropogenic climate change caused significant ecosystem shifts and 
species extinctions during the past millions of years (high confidence). 
Increased tree mortality, observed in many places worldwide, has been 
attributed to climate change in some regions. Increases in the fre-
quency or intensity of ecosystem disturbances such as droughts, wind-
storms, fires and pest outbreaks have been detected in many parts of 
the world and in some cases are attributed to climate change (medium 
confidence). Numerous observations over the last decades in all ocean 
basins show changes in abundance, distribution shifts poleward and/
or to deeper, cooler waters for marine fishes, invertebrates and phyto-
plankton (very high confidence), and altered ecosystem composition 
(high confidence), tracking climate trends. Some warm-water corals 
and their reefs have responded to warming with species replacement, 
bleaching, and decreased coral cover causing habitat loss (high confi-
dence). Some impacts of ocean acidification on marine organisms have 
been attributed to human influence, from the thinning of pteropod and 
foraminiferan shells (medium confidence) to the declining growth rates 
of corals (low confidence). Oxygen minimum zones are progressively 
expanding in the tropical Pacific, Atlantic and Indian Oceans, due to 
reduced ventilation and O2 solubility in warmer, more stratified oceans, 
and are constraining fish habitat (medium confidence). {WGII SPM A-1, 
Table SPM.A1, TS A-1, 6.3.2.5, 6.3.3, 18.3–18.4, 30.5.1.1, Box CC-OA, 
Box CC-CR}

Assessment of many studies covering a wide range of regions 

and crops shows that negative impacts of climate change on 

crop yields have been more common than positive impacts 

(high confidence). The smaller number of studies showing positive 
impacts relate mainly to high-latitude regions, though it is not yet 
clear whether the balance of impacts has been negative or positive 
in these regions (high confidence). Climate change has negatively 
affected wheat and maize yields for many regions and in the global 
aggregate (medium confidence). Effects on rice and soybean yield 
have been smaller in major production regions and globally, with 
a median change of zero across all available data which are fewer 
for soy compared to the other crops (see Figure 1.11c). Observed 
impacts relate mainly to production aspects of food security rather 
than access or other components of food security. Since AR4, several 
periods of rapid food and cereal price increases following climate 
extremes in key producing regions indicate a sensitivity of current 
markets to climate extremes among other factors (medium con- 
fidence). {WGII SPM A-1}

At present the worldwide burden of human ill-health from cli-

mate change is relatively small compared with effects of other 

stressors and is not well quantified. However, there has been 
increased heat-related mortality and decreased cold-related mortality 
in some regions as a result of warming (medium confidence). Local 
changes in temperature and rainfall have altered the distribution of 
some water-borne illnesses and disease vectors (medium confidence). 
{WGII SPM A-1}

‘Cascading’ impacts of climate change can now be attributed 

along chains of evidence from physical climate through to inter-

mediate systems and then to people (Figure 1.12). The changes 
in climate feeding into the cascade, in some cases, are linked to human 
drivers (e.g., a decreasing amount of water in spring snowpack in west-
ern North America), while, in other cases, assessments of the causes of 
observed climate change leading into the cascade are not available. In 
all cases, confidence in detection and attribution to observed climate 
change decreases for effects further down each impact chain. {WGII 
18.6.3}

Figure 1.11 |  Widespread impacts in a changing world: (a) Based on the available scientific literature since the IPCC Fourth Assessment Report (AR4), there are substantially 

more impacts in recent decades now attributed to climate change. Attribution requires defined scientific evidence on the role of climate change. Absence from the map of additional 

impacts attributed to climate change does not imply that such impacts have not occurred. The publications supporting attributed impacts reflect a growing knowledge base, but 

publications are still limited for many regions, systems and processes, highlighting gaps in data and studies. Symbols indicate categories of attributed impacts, the relative contri-

bution of climate change (major or minor) to the observed impact and confidence in attribution. Each symbol refers to one or more entries in WGII Table SPM.A1, grouping related 

regional-scale impacts. Numbers in ovals indicate regional totals of climate change publications from 2001 to 2010, based on the Scopus bibliographic database for publications 

in English with individual countries mentioned in title, abstract or key words (as of July 2011). These numbers provide an overall measure of the available scientific literature on 

climate change across regions; they do not indicate the number of publications supporting attribution of climate change impacts in each region. Studies for polar regions and small  

islands are grouped with neighbouring continental regions. The inclusion of publications for assessment of attribution followed IPCC scientific evidence criteria defined in  

WGII Chapter 18. Publications considered in the attribution analyses come from a broader range of literature assessed in the WGII AR5. See WGII Table SPM.A1 for descriptions 

of the attributed impacts. (b) Average rates of change in distribution (km per decade) for marine taxonomic groups based on observations over 1900–2010. Positive distribution 

changes are consistent with warming (moving into previously cooler waters, generally poleward). The number of responses analysed is given for each category. (c) Summary of 

estimated impacts of observed climate changes on yields over 1960–2013 for four major crops in temperate and tropical regions, with the number of data points analysed given 

within parentheses for each category. {WGII Figure SPM.2, Box TS.1 Figure 1}
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Figure 1.12 |  Major systems where new evidence indicates interconnected, ‘cascading’ impacts from recent climate change through several natural and human subsystems. 

Bracketed text indicates confidence in the detection of a climate change effect and the attribution of observed impacts to climate change. The role of climate change can be major 

(solid arrow) or minor (dashed arrow). Initial evidence indicates that ocean acidification is following similar trends with respect to impact on human systems as ocean warming. 

{WGII Figure 18-4}
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1.4 Extreme events

Changes in many extreme weather and climate events 

have been observed since about 1950. Some of these 

changes have been linked to human influences, includ-

ing a decrease in cold temperature extremes, an 

increase in warm temperature extremes, an increase in 

extreme high sea levels and an increase in the number 

of heavy precipitation events in a number of regions. 

It is very likely that the number of cold days and nights has 

decreased and the number of warm days and nights has 

increased on the global scale. It is likely that the frequency of heat 
waves has increased in large parts of Europe, Asia and Australia. It is 
very likely that human influence has contributed to the observed global 
scale changes in the frequency and intensity of daily temperature 
extremes since the mid-20th century. It is likely that human influence 
has more than doubled the probability of occurrence of heat waves in 
some locations. {WGI SPM B.1, SPM D.3, Table SPM.1, FAQ 2.2, 2.6.1, 
10.6}

There is medium confidence that the observed warming has 

increased heat-related human mortality and decreased cold- 

related human mortality in some regions. Extreme heat events cur-
rently result in increases in mortality and morbidity in North America 
(very high confidence), and in Europe with impacts that vary according 
to people’s age, location and socio-economic factors (high confidence). 
{WGII SPM A-1, 11.4.1, Table 23-1, 26.6.1.2} 

There are likely more land regions where the number of heavy 

precipitation events has increased than where it has decreased. 
The frequency and intensity of heavy precipitation events has likely 
increased in North America and Europe. In other continents, confidence 
in trends is at most medium. It is very likely that global near-surface 
and tropospheric air specific humidity has increased since the 1970s. 
In land regions where observational coverage is sufficient for assess-
ment, there is medium confidence that anthropogenic forcing has con-
tributed to a global-scale intensification of heavy precipitation over 
the second half of the 20th century. {WGI SPM B-1, 2.5.1, 2.5.4–2.5.5, 
2.6.2, 10.6, Table SPM.1, FAQ 2.2, SREX Table 3-1, 3.2}

There is low confidence that anthropogenic climate change has 

affected the frequency and magnitude of fluvial floods on a 

global scale. The strength of the evidence is limited mainly by a lack of 
long-term records from unmanaged catchments. Moreover, floods are 
strongly influenced by many human activities impacting catchments, 
making the attribution of detected changes to climate change difficult. 
However, recent detection of increasing trends in extreme precipitation 
and discharges in some catchments implies greater risks of flooding on 
a regional scale (medium confidence). Costs related to flood damage, 
worldwide, have been increasing since the 1970s, although this is 
partly due to the increasing exposure of people and assets. {WGI 2.6.2, 
WGII 3.2.7, SREX SPM B}

There is low confidence in observed global-scale trends in 

droughts, due to lack of direct observations, dependencies of 

inferred trends on the choice of the definition for drought, and 

due to geographical inconsistencies in drought trends. There 
is also low confidence in the attribution of changes in drought over 
global land areas since the mid-20th century, due to the same observa-
tional uncertainties and difficulties in distinguishing decadal scale var-
iability in drought from long-term trends. {WGI Table SPM.1, 2.6.2.3, 
10.6, Figure 2.33, WGII 3.ES, 3.2.7}

There is low confidence that long-term changes in tropical 

cyclone activity are robust, and there is low confidence in the 

attribution of global changes to any particular cause. However, it 
is virtually certain that intense tropical cyclone activity has increased in 
the North Atlantic since 1970. {WGI Table SPM.1, 2.6.3, 10.6}

It is likely that extreme sea levels (for example, as experienced 

in storm surges) have increased since 1970, being mainly the 

result of mean sea level rise. Due to a shortage of studies and the 
difficulty of distinguishing any such impacts from other modifications 
to coastal systems, limited evidence is available on the impacts of sea 
level rise. {WGI 3.7.4–3.7.6, Figure 3.15, WGII 5.3.3.2, 18.3}

Impacts from recent climate-related extremes, such as heat 

waves, droughts, floods, cyclones and wildfires, reveal signifi-

cant vulnerability and exposure of some ecosystems and many 

human systems to current climate variability (very high confi-
dence). Impacts of such climate-related extremes include alteration of 
ecosystems, disruption of food production and water supply, damage 
to infrastructure and settlements, human morbidity and mortality and 
consequences for mental health and human well-being. For countries 
at all levels of development, these impacts are consistent with a sig-
nificant lack of preparedness for current climate variability in some 
sectors. {WGII SPM A-1, 3.2, 4.2-3, 8.1, 9.3, 10.7, 11.3, 11.7, 13.2, 14.1, 
18.6, 22.2.3, 22.3, 23.3.1.2, 24.4.1, 25.6-8, 26.6-7, 30.5,Table 18-3, 
Table 23-1, Figure 26-2, Box 4-3, Box 4-4, Box 25-5, Box 25-6,  
Box 25-8, Box CC-CR}

Direct and insured losses from weather-related disasters have 

increased substantially in recent decades, both globally and 

regionally. Increasing exposure of people and economic assets has 
been the major cause of long-term increases in economic losses from 
weather- and climate-related disasters (high confidence). {WGII 10.7.3, 
SREX SPM B, 4.5.3.3}
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1.5 Exposure and vulnerability

The character and severity of impacts from climate 

change and extreme events emerge from risk that 

depends not only on climate-related hazards but also 

on exposure (people and assets at risk) and vulner-

ability (susceptibility to harm) of human and natural 

systems.

Exposure and vulnerability are influenced by a wide range of 

social, economic and cultural factors and processes that have 

been incompletely considered to date and that make quanti-

tative assessments of their future trends difficult (high confi-
dence). These factors include wealth and its distribution across soci-
ety, demographics, migration, access to technology and information, 
employment patterns, the quality of adaptive responses, societal 
values, governance structures and institutions to resolve conflict. {WGII 
SPM A-3, SREX SPM B}

Differences in vulnerability and exposure arise from non-climatic 

factors and from multidimensional inequalities often produced 

by uneven development processes (very high confidence). These 

differences shape differential risks from climate change. People 
who are socially, economically, culturally, politically, institutionally or 
otherwise marginalized are especially vulnerable to climate change 
and also to some adaptation and mitigation responses (medium  
evidence, high agreement). This heightened vulnerability is rarely 
due to a single cause. Rather, it is the product of intersecting social 
processes that result in inequalities in socio-economic status and 
income, as well as in exposure. Such social processes include, for 
example, discrimination on the basis of gender, class, ethnicity, age 
and (dis)ability. {WGII SPM A-1, Figure SPM.1, 8.1–8.2, 9.3–9.4, 10.9, 
11.1, 11.3–11.5, 12.2–12.5, 13.1–13.3, 14.1–14.3, 18.4, 19.6, 23.5, 
25.8, 26.6, 26.8, 28.4, Box CC-GC}

Climate-related hazards exacerbate other stressors, often with 

negative outcomes for livelihoods, especially for people living 

in poverty (high confidence). Climate-related hazards affect poor 
people’s lives directly through impacts on livelihoods, reductions in 
crop yields or the destruction of homes, and indirectly through, for 
example, increased food prices and food insecurity. Observed positive 
effects for poor and marginalized people, which are limited and often 
indirect, include examples such as diversification of social networks 
and of agricultural practices. {WGII SPM A-1, 8.2–8.3, 9.3, 11.3, 13.1–
13.3, 22.3, 24.4, 26.8}

Violent conflict increases vulnerability to climate change 

(medium evidence, high agreement). Large-scale violent conflict 
harms assets that facilitate adaptation, including infrastructure, insti-
tutions, natural resources, social capital and livelihood opportunities. 
{WGII SPM A-1, 12.5, 19.2, 19.6}

1.6 Human responses to climate change: 
adaptation and mitigation

Adaptation and mitigation experience is accumulating 

across regions and scales, even while global 

anthropogenic greenhouse gas emissions have 

continued to increase.  

 

Throughout history, people and societies have adjusted to and coped 
with climate, climate variability and extremes, with varying degrees 
of success. In today’s changing climate, accumulating experience with 
adaptation and mitigation efforts can provide opportunities for learn-
ing and refinement (3, 4). {WGII SPM A-2}

Adaptation is becoming embedded in some planning pro-

cesses, with more limited implementation of responses (high 
confidence). Engineered and technological options are commonly 
implemented adaptive responses, often integrated within existing pro-
grammes, such as disaster risk management and water management. 
There is increasing recognition of the value of social, institutional and 
ecosystem-based measures and of the extent of constraints to adap-
tation. {WGII SPM A-2, 4.4, 5.5, 6.4, 8.3, 9.4, 11.7, 14.1, 14.3–14.4, 
15.2–15.5, 17.2–17.3, 21.3, 21.5, 22.4, 23.7, 25.4, 26.8–26.9, 30.6, 
Box 25-1, Box 25-2, Box 25-9, Box CC-EA}

Governments at various levels have begun to develop adapta-

tion plans and policies and integrate climate change consider-

ations into broader development plans. Examples of adaptation 
are now available from all regions of the world (see Topic 4 for details 
on adaptation options and policies to support their implementation). 
{WGII SPM A-2, 22.4, 23.7, 24.4–24.6, 24.9, 25.4, 25.10, 26.7–26.9, 
27.3, 28.2, 28.4, 29.3, 29.6, 30.6, Table 25-2, Table 29-3, Figure 29-1, 
Box 5-1, Box 23-3, Box 25-1, Box 25-2, Box 25-9, Box CC-TC}

Global increases in anthropogenic emissions and climate 

impacts have occurred, even while mitigation activities have 

taken place in many parts of the world. Though various mitiga-
tion initiatives between the sub-national and global scales have been 
developed or implemented, a full assessment of their impact may be 
premature. {WGIII SPM.3, SPM.5}

4038



In
tr

od
uc

ti
on

55

Future Climate Changes, 
Risks and Impacts2

4039



56

Topic 2 Future Climate Changes, Risk and Impacts

2

2.1 Key drivers of future climate and the 
basis on which projections are made

Cumulative emissions of CO2 largely determine global 

mean surface warming by the late 21st century and 

beyond. Projections of greenhouse gas emissions vary 

over a wide range, depending on both socio-economic 

development and climate policy.

Climate models are mathematical representations of processes impor-
tant in the Earth’s climate system. Results from a hierarchy of climate 
models are considered in this report; ranging from simple idealized 
models, to models of intermediate complexity, to comprehensive Gen-
eral Circulation Models (GCMs), including Earth System Models (ESMs) 
that also simulate the carbon cycle. The GCMs simulate many climate  
 

aspects, including the temperature of the atmosphere and the oceans, 
precipitation, winds, clouds, ocean currents and sea-ice extent. The 
models are extensively tested against historical observations (Box 2.1). 
{WGI 1.5.2, 9.1.2, 9.2, 9.8.1}

In order to obtain climate change projections, the climate models use 
information described in scenarios of GHG and air pollutant emis-
sions and land use patterns. Scenarios are generated by a range of 
approaches, from simple idealised experiments to Integrated Assess-
ment Models (IAMs, see Glossary). Key factors driving changes in 
anthropogenic GHG emissions are economic and population growth, 
lifestyle and behavioural changes, associated changes in energy use 
and land use, technology and climate policy, which are fundamentally 
uncertain. {WGI 11.3, 12.4, WGIII 5, 6, 6.1}

The standard set of scenarios used in the AR5 is called Representative 
Concentration Pathways (RCPs, Box 2.2). {WGI Box SPM.1}

 
Box 2.1 | Advances, Confidence and Uncertainty in Modelling the Earth’s Climate System

Improvements in climate models since the IPCC Fourth Assessment Report (AR4) are evident in simulations of continental-

scale surface temperature, large-scale precipitation, the monsoon, Arctic sea ice, ocean heat content, some extreme 

events, the carbon cycle, atmospheric chemistry and aerosols, the effects of stratospheric ozone and the El Niño-Southern 

Oscillation. Climate models reproduce the observed continental-scale surface temperature patterns and multi-decadal trends, includ-
ing the more rapid warming since the mid-20th century and the cooling immediately following large volcanic eruptions (very high 
confidence). The simulation of large-scale patterns of precipitation has improved somewhat since the AR4, although models continue 
to perform less well for precipitation than for surface temperature. Confidence in the representation of processes involving clouds and 
aerosols remains low. {WGI SPM D.1, 7.2.3, 7.3.3, 7.6.2, 9.4, 9.5, 9.8, 10.3.1}

The ability to simulate ocean thermal expansion, glaciers and ice sheets, and thus sea level, has improved since the AR4, but significant 
challenges remain in representing the dynamics of the Greenland and Antarctic ice sheets. This, together with advances in scientific 
understanding and capability, has resulted in improved sea level projections in this report, compared with the AR4. {WGI SPM E.6, 
9.1.3, 9.2, 9.4.2, 9.6, 9.8, 13.1, 13.4, 13.5}

There is overall consistency between the projections from climate models in AR4 and AR5 for large-scale patterns of change and the 
magnitude of the uncertainty has not changed significantly, but new experiments and studies have led to a more complete and rigorous 
characterization of the uncertainty in long-term projections. {WGI 12.4}

Topic 2: Future Climate Changes, Risk and Impacts

Continued emission of greenhouse gases will cause further warming and long-lasting changes in all components of the 

climate system, increasing the likelihood of severe, pervasive and irreversible impacts for people and ecosystems. Limit-

ing climate change would require substantial and sustained reductions in greenhouse gas emissions which, together with 

adaptation, can limit climate change risks.

Topic 2 assesses projections of future climate change and the resulting risks and impacts. Factors that determine future climate change, including 
scenarios for future greenhouse gas (GHG) emissions, are outlined in Section 2.1. Descriptions of the methods and tools used to make projections 
of climate, impacts and risks, and their development since the IPCC Fourth Assessment Report (AR4), are provided in Boxes 2.1 to 2.3. Details of 
projected changes in the climate system, including the associated uncertainty and the degree of expert confidence in the projections are provided 
in Section 2.2. The future impacts of climate change on natural and human systems and associated risks are assessed in Section 2.3. Topic 2 
concludes with an assessment of irreversible changes, abrupt changes and changes beyond 2100 in Section 2.4.
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Box 2.2 | The Representative Concentration Pathways 

The Representative Concentration Pathways (RCPs) describe four different 21st century pathways of greenhouse gas 

(GHG) emissions and atmospheric concentrations, air pollutant emissions and land use. The RCPs have been developed using 
Integrated Assessment Models (IAMs) as input to a wide range of climate model simulations to project their consequences for the cli-
mate system. These climate projections, in turn, are used for impacts and adaptation assessment. The RCPs are consistent with the wide 
range of scenarios in the mitigation literature assessed by WGIII2820. The scenarios are used to assess the costs associated with emission 
reductions consistent with particular concentration pathways. The RCPs represent the range of GHG emissions in the wider literature 
well (Box 2.2, Figure 1); they include a stringent mitigation scenario (RCP2.6), two intermediate scenarios (RCP4.5 and RCP6.0), and 
one scenario with very high GHG emissions (RCP8.5). Scenarios without additional efforts to constrain emissions (‘baseline scenarios’) 
lead to pathways ranging between RCP6.0 and RCP8.5. RCP2.6 is representative of a scenario that aims to keep global warming likely 
below 2°C above pre-industrial temperatures. The majority of models indicate that scenarios meeting forcing levels similar to RCP2.6 
are characterized by substantial net negative emissions2921 by 2100, on average around 2 GtCO2/yr. The land use scenarios of RCPs, 
together, show a wide range of possible futures, ranging from a net reforestation to further deforestation, consistent with projections in 
the full scenario literature. For air pollutants such as sulfur dioxide (SO2), the RCP scenarios assume a consistent decrease in emissions 
as a consequence of assumed air pollution control and GHG mitigation policy (Box 2.2, Figure 1). Importantly, these future scenarios 
do not account for possible changes in natural forcings (e.g., volcanic eruptions) (see Box 1.1). {WGI Box SPM.1, 6.4, 8.5.3, 12.3,  
Annex II, WGII 19, 21, WGIII 6.3.2, 6.3.6}

The RCPs cover a wider range than the scenarios from the Special Report on Emissions Scenarios (SRES) used in previous 

assessments, as they also represent scenarios with climate policy. In terms of overall forcing, RCP8.5 is broadly comparable to 
the SRES A2/A1FI scenario, RCP6.0 to B2 and RCP4.5 to B1. For RCP2.6, there is no equivalent scenario in SRES. As a result, the differ-
ences in the magnitude of AR4 and AR5 climate projections are largely due to the inclusion of the wider range of emissions assessed. 
{WGI TS Box TS.6, 12.4.9}

Box 2.2, Figure 1 | Emission scenarios and the resulting radiative forcing levels for the Representative Concentration Pathways (RCPs, lines) and the associated 

scenarios categories used in WGIII (coloured areas, see Table 3.1). Panels a to d show the emissions of carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and 

sulfur dioxide (SO2). Panel e shows future radiative forcing levels for the RCPs calculated using the simple carbon cycle climate model, Model for the Assessment of 

Greenhouse Gas Induced Climate Change (MAGICC), for the RCPs (per forcing agent) and for the WGIII scenario categories (total) {WGI 8.2.2, 8.5.3, Figure 8.2,  
Annex II, WGIII Table SPM.1, Table 6.3}. The WGIII scenario categories summarize the wide range of emission scenarios published in the scientific literature and are 

defined based on total CO2-equivalent concentrations (in ppm) in 2100 (Table 3.1). The vertical lines to the right of the panels (panel a–d) indicate the full range of 

the WGIII AR5 scenario database.

 28 Roughly 300 baseline scenarios and 900 mitigation scenarios are categorized by CO2-equivalent concentration (CO2-eq) by 2100. The CO2-eq includes the forcing 

due to all GHGs (including halogenated gases and tropospheric ozone), aerosols and albedo change (see Glossary).

 29 Net negative emissions can be achieved when more GHGs are sequestered than are released into the atmosphere (e.g., by using bio-energy in combination with 

carbon dioxide capture and storage).
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The methods used to estimate future impacts and risks resulting from 
climate change are described in Box 2.3. Modelled future impacts 
assessed in this report are generally based on climate-model projec-
tions using the RCPs, and in some cases, the older Special Report on 
Emissions Scenarios (SRES). {WGI Box SPM.1, WGII 1.1, 1.3, 2.2–2.3, 
19.6, 20.2, 21.3, 21.5, 26.2, Box CC-RC}

Risk of climate-related impacts results from the interaction 

between climate-related hazards (including hazardous events 

and trends) and the vulnerability and exposure of human and 

natural systems. Alternative development paths influence risk by 
changing the likelihood of climatic events and trends, through their 
effects on GHGs, pollutants and land use, and by altering vulnerability 
and exposure. {WGII SPM, 19.2.4, Figure 19-1, Box 19-2} 

Experiments, observations and models used to estimate future 

impacts and risks have improved since the AR4, with increas-

ing understanding across sectors and regions. For example, an 
improved knowledge base has enabled expanded assessment of 
risks for human security and livelihoods and for the oceans. For some 
aspects of climate change and climate change impacts, uncertainty 
about future outcomes has narrowed. For others, uncertainty will per-
sist. Some of the persistent uncertainties are grounded in the mecha-
nisms that control the magnitude and pace of climate change. Others 
emerge from potentially complex interactions between the changing 
climate and the underlying vulnerability and exposure of people, soci-
eties and ecosystems. The combination of persistent uncertainty in 
key mechanisms plus the prospect of complex interactions motivates 
a focus on risk in this report. Because risk involves both probability 

and consequence, it is important to consider the full range of possible 
outcomes, including low-probability, high-consequence impacts that 
are difficult to simulate. {WGII 2.1–2.4, 3.6, 4.3, 11.3, 12.6, 19.2, 19.6, 
21.3–21.5, 22.4, 25.3–25.4, 25.11, 26.2}

2.2 Projected changes in the climate system

Surface temperature is projected to rise over the  

21st century under all assessed emission scenarios. It 

is very likely that heat waves will occur more often 

and last longer, and that extreme precipitation events 

will become more intense and frequent in many 

regions. The ocean will continue to warm and acidify, 

and global mean sea level to rise.

The projected changes in Section 2.2 are for 2081–2100 relative to 
1986–2005, unless otherwise indicated.

2.2.1 Air temperature2021

The global mean surface temperature change for the period 2016– 

2035 relative to 1986–2005 is similar for the four RCPs, and will 

likely be in the range 0.3°C to 0.7°C (medium confidence)3022. This 
range assumes no major volcanic eruptions or changes in some natural 
sources (e.g., methane (CH4) and nitrous oxide (N2O)), or unexpected 
changes in total solar irradiance. Future climate will depend on  

 
Box 2.3 | Models and Methods for Estimating Climate Change Risks, Vulnerability and Impacts

Future climate-related risks, vulnerabilities and impacts are estimated in the AR5 through experiments, analogies and 

models, as in previous assessments. ‘Experiments’ involve deliberately changing one or more climate-system factors affecting a 
subject of interest to reflect anticipated future conditions, while holding the other factors affecting the subject constant. ‘Analogies’ 
make use of existing variations and are used when controlled experiments are impractical due to ethical constraints, the large area or 
long time required or high system complexity. Two types of analogies are used in projections of climate and impacts. Spatial analo-
gies identify another part of the world currently experiencing similar conditions to those anticipated to be experienced in the future. 
Temporal analogies use changes in the past, sometimes inferred from paleo-ecological data, to make inferences about changes in the 
future. ‘Models’ are typically numerical simulations of real-world systems, calibrated and validated using observations from experi-
ments or analogies, and then run using input data representing future climate. Models can also include largely descriptive narratives 
of possible futures, such as those used in scenario construction. Quantitative and descriptive models are often used together. Impacts 
are modelled, among other things, for water resources, biodiversity and ecosystem services on land, inland waters, the oceans and ice 
bodies, as well as for urban infrastructure, agricultural productivity, health, economic growth and poverty. {WGII 2.2.1, 2.4.2, 3.4.1, 
4.2.2, 5.4.1, 6.5, 7.3.1, 11.3.6, 13.2.2}

Risks are evaluated based on the interaction of projected changes in the Earth system with the many dimensions of vul-

nerability in societies and ecosystems. The data are seldom sufficient to allow direct estimation of probabilities of a given outcome; 
therefore, expert judgment using specific criteria (large magnitude, high probability or irreversibility of impacts; timing of impacts; 
persistent vulnerability or exposure contributing to risks; or limited potential to reduce risks through adaptation or mitigation) is used 
to integrate the diverse information sources relating to the severity of consequences and the likelihood of occurrence into a risk evalu-
ation, considering exposure and vulnerability in the context of specific hazards. {WGII 11.3, 19.2, 21.1, 21.3–21.5, 25.3–25.4, 25.11, 
26.2}

30  The 1986–2005 period was approximately 0.61 [0.55 to 0.67] °C warmer than the period 1850–1900. {WGI SPM E, 2.4.3}
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committed warming caused by past anthropogenic emissions, as well 
as future anthropogenic emissions and natural climate variability. 
By the mid-21st century, the magnitude of the projected climate  
change is substantially affected by the choice of emissions scenarios. 
Climate change continues to diverge among the scenarios through  
to 2100 and beyond (Table 2.1, Figure 2.1). The ranges provided for  

particular RCPs (Table 2.1), and those given below in Section 2.2,  
primarily arise from differences in the sensitivity of climate models to 
the imposed forcing. {WGI SPM E.1, 11.3.2, 12.4.1}
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Figure 2.1 |  (a) Time series of global annual change in mean surface temperature for the 1900–2300 period (relative to 1986–2005) from Coupled Model Intercomparison Project 

Phase 5 (CMIP5) concentration-driven experiments. Projections are shown for the multi-model mean (solid lines) and the 5 to 95% range across the distribution of individual models 

(shading). Grey lines and shading represent the CMIP5 historical simulations. Discontinuities at 2100 are due to different numbers of models performing the extension runs beyond 

the 21st century and have no physical meaning. (b) Same as (a) but for the 2006–2100 period (relative to 1986–2005). (c) Change in Northern Hemisphere September sea-ice 

extent (5 year running mean). The dashed line represents nearly ice-free conditions (i.e., when September sea-ice extent is less than 106 km2 for at least five consecutive years). (d) 

Change in global mean sea level. (e) Change in ocean surface pH. For all panels, time series of projections and a measure of uncertainty (shading) are shown for scenarios RCP2.6 

(blue) and RCP8.5 (red). The number of CMIP5 models used to calculate the multi-model mean is indicated. The mean and associated uncertainties averaged over the 2081–2100 

period are given for all RCP scenarios as coloured vertical bars on the right hand side of panels (b) to (e). For sea-ice extent (c), the projected mean and uncertainty (minimum– 

maximum range) is only given for the subset of models that most closely reproduce the climatological mean state and the 1979–2012 trend in the Arctic sea ice. For sea level (d), 

based on current understanding (from observations, physical understanding and modelling), only the collapse of marine-based sectors of the Antarctic ice sheet, if initiated, could 

cause global mean sea level to rise substantially above the likely range during the 21st century. However, there is medium confidence that this additional contribution would not 

exceed several tenths of a meter of sea level rise during the 21st century. {WGI Figure SPM.7, Figure SPM.9, Figure 12.5, 6.4.4, 12.4.1, 13.4.4, 13.5.1}
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Relative to 1850–1900, global surface temperature change for 

the end of the 21st century (2081–2100) is projected to likely 
exceed 1.5°C for RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5 (high confidence). 

Warming is likely to exceed 2°C for RCP6.0 and RCP8.5 (high 
confidence), more likely than not to exceed 2°C for RCP4.5 

(medium confidence), but unlikely to exceed 2°C for RCP2.6 

(medium confidence). {WGI SPM E.1, 12.4.1, Table 12.3}

The Arctic region will continue to warm more rapidly than the global 
mean (Figure 2.2) (very high confidence). The mean warming over 
land will be larger than over the ocean (very high confidence) and 
larger than global average warming (Figure 2.2). {WGI SPM E.1, 11.3.2, 
12.4.3, 14.8.2}

It is virtually certain that there will be more frequent hot and 

fewer cold temperature extremes over most land areas on daily 

and seasonal timescales, as global mean surface temperature 

increases. It is very likely that heat waves will occur with a higher 
frequency and longer duration. Occasional cold winter extremes will 
continue to occur. {WGI SPM E.1, 12.4.3}

2.2.2 Water cycle

Changes in precipitation in a warming world will not be uniform. 

The high latitudes and the equatorial Pacific are likely to experience an 
increase in annual mean precipitation by the end of this century under 

the RCP8.5 scenario. In many mid-latitude and subtropical dry regions, 
mean precipitation will likely decrease, while in many mid-latitude wet 
regions, mean precipitation will likely increase under the RCP8.5 sce-
nario (Figure 2.2). {WGI SPM E.2, 7.6.2, 12.4.5, 14.3.1, 14.3.5}

Extreme precipitation events over most mid-latitude land masses and 
over wet tropical regions will very likely become more intense and 
more frequent as global mean surface temperature increases. {WGI 
SPM E.2, 7.6.2, 12.4.5}

Globally, in all RCPs, it is likely that the area encompassed by monsoon 
systems will increase and monsoon precipitation is likely to intensify 
and El Niño-Southern Oscillation (ENSO) related precipitation varia-
bility on regional scales will likely intensify. {WGI SPM E.2, 14.2, 14.4}

2.2.3 Ocean, cryosphere and sea level

The global ocean will continue to warm during the 21st century. 

The strongest ocean warming is projected for the surface in tropical 
and Northern Hemisphere subtropical regions. At greater depth the 
warming will be most pronounced in the Southern Ocean (high confi-
dence). {WGI SPM E.4, 6.4.5, 12.4.7}

It is very likely that the Atlantic Meridional Overturning Cir-

culation (AMOC) will weaken over the 21st century, with best 
estimates and model ranges for the reduction of 11% (1 to 24%) for 

Table 2.1 |  Projected change in global mean surface temperature and global mean sea level rise for the mid- and late 21st century, relative to the 1986–2005 period.  

{WGI Table SPM.2, 12.4.1, 13.5.1, Table 12.2, Table 13.5}

2046–2065 2081–2100

Scenario Mean Likely range c Mean Likely range c

Global Mean Surface  

Temperature Change (°C) a

RCP2.6 1.0 0.4 to 1.6 1.0 0.3 to 1.7

RCP4.5 1.4 0.9 to 2.0 1.8 1.1 to 2.6

RCP6.0 1.3 0.8 to 1.8 2.2 1.4 to 3.1

RCP8.5 2.0 1.4 to 2.6 3.7 2.6 to 4.8

Scenario Mean Likely range d Mean Likely range d

Global Mean Sea Level Rise (m) b

RCP2.6 0.24 0.17 to 0.32 0.40 0.26 to 0.55

RCP4.5 0.26 0.19 to 0.33 0.47 0.32 to 0.63

RCP6.0 0.25 0.18 to 0.32 0.48 0.33 to 0.63

RCP8.5 0.30 0.22 to 0.38 0.63 0.45 to 0.82

Notes:
a Based on the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) ensemble; changes calculated with respect to the 1986–2005 period. Using Hadley Centre Climatic 
Research Unit Gridded Surface Temperature Data Set 4 (HadCRUT4) and its uncertainty estimate (5 to 95% confidence interval), the observed warming from 1850–1900 to 
the reference period 1986–2005 is 0.61 [0.55 to 0.67] °C. Likely ranges have not been assessed here with respect to earlier reference periods because methods are not gen-
erally available in the literature for combining the uncertainties in models and observations. Adding projected and observed changes does not account for potential effects 
of model biases compared to observations, and for natural internal variability during the observational reference period. {WGI 2.4.3, 11.2.2, 12.4.1, Table 12.2, Table 12.3}
b Based on 21 CMIP5 models; changes calculated with respect to the 1986–2005 period. Based on current understanding (from observations, physical understanding and 
modelling), only the collapse of marine-based sectors of the Antarctic ice sheet, if initiated, could cause global mean sea level to rise substantially above the likely range 
during the 21st century. There is medium confidence that this additional contribution would not exceed several tenths of a meter of sea level rise during the 21st century. 
c Calculated from projections as 5 to 95% model ranges. These ranges are then assessed to be likely ranges after accounting for additional uncertainties or different levels of 
confidence in models. For projections of global mean surface temperature change in 2046–2065, confidence is medium, because the relative importance of natural internal 
variability, and uncertainty in non-greenhouse gas forcing and response, are larger than for the 2081–2100 period. The likely ranges for 2046–2065 do not take into account 
the possible influence of factors that lead to the assessed range for near term (2016–2035) change in global mean surface temperature that is lower than the 5 to 95% 
model range, because the influence of these factors on longer term projections has not been quantified due to insufficient scientific understanding. {WGI 11.3.1} 
d Calculated from projections as 5 to 95% model ranges. These ranges are then assessed to be likely ranges after accounting for additional uncertainties or different levels 
of confidence in models. For projections of global mean sea level rise confidence is medium for both time horizons.
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Figure 2.2 |  Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) multi-model mean projections (i.e., the average of the model projections available) for the 2081–2100 

period under the RCP2.6 (left) and RCP8.5 (right) scenarios for (a) change in annual mean surface temperature and (b) change in annual mean precipitation, in percentages, and 

(c) change in average sea level. Changes are shown relative to the 1986–2005 period. The number of CMIP5 models used to calculate the multi-model mean is indicated in the 

upper right corner of each panel. Stippling (dots) on (a) and (b) indicates regions where the projected change is large compared to natural internal variability (i.e., greater than two 

standard deviations of internal variability in 20-year means) and where 90% of the models agree on the sign of change. Hatching (diagonal lines) on (a) and (b) shows regions 

where the projected change is less than one standard deviation of natural internal variability in 20-year means. {WGI Figure SPM.8, Figure 13.20, Box 12.1}
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the RCP2.6 scenario, 34% (12 to 54%) for the RCP8.5. Nevertheless, 
it is very unlikely that the AMOC will undergo an abrupt transition or 
collapse in the 21st century. {WGI SPM E.4, 12.4.7.2}

Year-round reductions in Arctic sea ice are projected for all RCP 

scenarios. The subset of models that most closely reproduce the obser-
vations3123 project that a nearly ice-free Arctic Ocean3224 in September is 
likely for RCP8.5 before mid-century (medium confidence) (Figure 2.1). 
In the Antarctic, a decrease in sea ice extent and volume is projected 
with low confidence. {WGI SPM E.5, 12.4.6.1}

The area of Northern Hemisphere spring snow cover is likely to 
decrease by 7% for RCP2.6 and by 25% in RCP8.5 by the end of the 
21st century for the multi-model average (medium confidence). {WGI 
SPM E.5, 12.4.6}

It is virtually certain that near-surface permafrost extent at high 

northern latitudes will be reduced as global mean surface tem-

perature increases. The area of permafrost near the surface (upper 
3.5 m) is likely to decrease by 37% (RCP2.6) to 81% (RCP8.5) for the 
multi-model average (medium confidence). {WGI SPM E.5, 12.4.6}

The global glacier volume, excluding glaciers on the periphery of Ant-
arctica (and excluding the Greenland and Antarctic ice sheets), is pro-
jected to decrease by 15 to 55% for RCP2.6 and by 35 to 85% for 
RCP8.5 (medium confidence). {WGI SPM E.5, 13.4.2, 13.5.1}

Global mean sea level will continue to rise during the 21st cen-

tury (Table 2.1, Figure 2.1). There has been significant improvement 
in understanding and projection of sea level change since the AR4. 
Under all RCP scenarios, the rate of sea level rise will very likely exceed 
the observed rate of 2.0 [1.7–2.3] mm/yr during 1971–2010, with the 
rate of rise for RCP8.5 during 2081–2100 of 8 to 16 mm/yr (medium 
confidence). {WGI SPM B4, SPM E.6, 13.5.1}

Sea level rise will not be uniform across regions. By the end of 
the 21st century, it is very likely that sea level will rise in more than 
about 95% of the ocean area. Sea level rise depends on the pathway 
of CO2 emissions, not only on the cumulative total; reducing emissions 
earlier rather than later, for the same cumulative total, leads to a larger 
mitigation of sea level rise. About 70% of the coastlines worldwide 
are projected to experience sea level change within ±20% of the 
global mean (Figure 2.2). It is very likely that there will be a significant 
increase in the occurrence of future sea level extremes in some regions 
by 2100. {WGI SPM E.6, TS 5.7.1, 12.4.1, 13.4.1, 13.5.1, 13.6.5, 13.7.2, 
Table 13.5}

2.2.4 Carbon cycle and biogeochemistry

Ocean uptake of anthropogenic CO2 will continue under all four 

RCPs through to 2100, with higher uptake for higher concen-

tration pathways (very high confidence). The future evolution of 
the land carbon uptake is less certain. A majority of models projects a  
 

continued land carbon uptake under all RCPs, but some models simulate 
a land carbon loss due to the combined effect of climate change and 
land use change. {WGI SPM E.7, 6.4.2, 6.4.3}

Based on Earth System Models, there is high confidence that 

the feedback between climate change and the carbon cycle will 

amplify global warming. Climate change will partially offset increases 
in land and ocean carbon sinks caused by rising atmospheric CO2. As a 
result more of the emitted anthropogenic CO2 will remain in the atmos-
phere, reinforcing the warming. {WGI SPM E.7, 6.4.2, 6.4.3}

Earth System Models project a global increase in ocean acidifi-

cation for all RCP scenarios by the end of the 21st century, with 

a slow recovery after mid-century under RCP2.6. The decrease in 
surface ocean pH is in the range of 0.06 to 0.07 (15 to 17% increase in 
acidity) for RCP2.6, 0.14 to 0.15 (38 to 41%) for RCP4.5, 0.20 to 0.21 
(58 to 62%) for RCP6.0, and 0.30 to 0.32 (100 to 109%) for RCP8.5 
(Figure 2.1). {WGI SPM E.7, 6.4.4}

It is very likely that the dissolved oxygen content of the ocean 

will decrease by a few percent during the 21st century in 

response to surface warming, predominantly in the subsurface 

mid-latitude oceans. There is no consensus on the future volume of 
low oxygen waters in the open ocean because of large uncertainties in 
potential biogeochemical effects and in the evolution of tropical ocean 
dynamics. {WGI TS 5.6, 6.4.5, WGII TS B-2, 6.1}

2.2.5 Climate system responses

Climate system properties that determine the response to external 
forcing have been estimated both from climate models and from anal-
ysis of past and recent climate change. The equilibrium climate sensi-
tivity (ECS)3325 is likely in the range 1.5°C to 4.5°C, extremely unlikely 
less than 1°C, and very unlikely greater than 6°C. {WGI SPM D.2, TS 
TFE.6, 10.8.1, 10.8.2, 12.5.4, Box 12.2} 

Cumulative emissions of CO2 largely determine global mean sur-

face warming by the late 21st century and beyond. Multiple lines of 
evidence indicate a strong and consistent near-linear relationship across 
all scenarios considered between net cumulative CO2 emissions (includ-
ing the impact of CO2 removal) and projected global temperature change 
to the year 2100 (Figure 2.3). Past emissions and observed warming sup-
port this relationship within uncertainties. Any given level of warming 
is associated with a range of cumulative CO2 emissions (depending on 
non-CO2 drivers), and therefore, for example, higher emissions in earlier 
decades imply lower emissions later. {WGI SPM E.8, TS TFE.8, 12.5.4} 

The global mean peak surface temperature change per trillion 

tonnes of carbon (1000 GtC) emitted as CO2
 is likely in the range 

of 0.8°C to 2.5°C. This quantity, called the transient climate response 
to cumulative carbon emissions (TCRE), is supported by both modelling 
and observational evidence and applies to cumulative emissions up to 
about 2000 GtC. {WGI SPM D.2, TS TFE.6, 12.5.4, Box 12.2}

31 Climatological mean state and the 1979–2012 trend in Arctic sea-ice extent.

32 When sea-ice extent is less than one million km2 for at least five consecutive years.

33 Defined as the equilibrium global average surface warming following a doubling of CO2 concentration (relative to pre-industrial).
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Warming caused by CO2 emissions is effectively irreversible 

over multi-century timescales unless measures are taken to 

remove CO2 from the atmosphere. Ensuring CO2-induced warming 
remains likely less than 2°C requires cumulative CO2 emissions from all 
anthropogenic sources to remain below about 3650 GtCO2 (1000 GtC), 
over half of which were already emitted by 2011. {WGI SPM E.8,  
TS TFE.8, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4}

Multi-model results show that limiting total human-induced warming 
(accounting for both CO2 and other human influences on climate) to less 
than 2°C relative to the period 1861–1880 with a probability of >66% 
would require total CO2 emissions from all anthropogenic sources 
since 1870 to be limited to about 2900 GtCO2 when accounting for 
non-CO2 forcing as in the RCP2.6 scenario, with a range of 2550 to 
3150 GtCO2 arising from variations in non-CO2 climate drivers across 
the scenarios considered by WGIII (Table 2.2). About 1900 [1650 to 

2150] GtCO2 were emitted by 2011, leaving about 1000 GtCO2 to be 
consistent with this temperature goal. Estimated total fossil carbon 
reserves exceed this remaining amount by a factor of 4 to 7, with 
resources much larger still. {WGI SPM E.8, TS TFE.8, Figure 1, TS.SM.10, 
12.5.4, Figure 12.45, WGIII Table SPM.1, Table 6.3, Table 7.2}
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Figure 2.3 |  Global mean surface temperature increase as a function of cumulative total global carbon dioxide (CO2) emissions from various lines of evidence. Multi-model results 

from a hierarchy of climate carbon-cycle models for each Representative Concentration Pathway (RCP) until 2100 are shown (coloured lines). Model results over the historical period 

(1860 to 2010) are indicated in black. The coloured plume illustrates the multi-model spread over the four RCP scenarios and fades with the decreasing number of available models 

in RCP8.5. Dots indicate decadal averages, with selected decades labelled. Ellipses show total anthropogenic warming in 2100 versus cumulative CO2 emissions from 1870 to 2100 

from a simple climate model (median climate response) under the scenario categories used in WGIII. Temperature values are always given relative to the 1861–1880 period, and 

emissions are cumulative since 1870. Black filled ellipse shows observed emissions to 2005 and observed temperatures in the decade 2000–2009 with associated uncertainties. 

{WGI SPM E.8, TS TFE.8, Figure 1, TS.SM.10, 12.5.4, Figure 12.45, WGIII Table SPM.1, Table 6.3}
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2.3 Future risks and impacts caused 
by a changing climate 

Climate change will amplify existing risks and create 

new risks for natural and human systems. Risks are 

unevenly distributed and are generally greater for 

disadvantaged people and communities in countries 

at all levels of development. Increasing magnitudes of 

warming increase the likelihood of severe, pervasive 

and irreversible impacts for people, species and 

ecosystems. Continued high emissions would lead to 

mostly negative impacts for biodiversity, ecosystem 

services and economic development and amplify risks 

for livelihoods and for food and human security. 

Risk of climate-related impacts results from the interaction of cli-
mate-related hazards (including hazardous events and trends) with the 
vulnerability and exposure of human and natural systems, including 

their ability to adapt. Rising rates and magnitudes of warming and 
other changes in the climate system, accompanied by ocean acidifica-
tion, increase the risk of severe, pervasive, and in some cases, irrevers-
ible detrimental impacts. Future climate change will amplify existing 
climate-related risks and create new risks. {WGII SPM B, Figure SPM.1}

Key risks are potentially severe impacts relevant to understanding dan-
gerous anthropogenic interference with the climate system. Risks are 
considered key due to high hazard or high vulnerability of societies and 
systems exposed, or both. Their identification is based on large magni-
tude or high probability of impacts; irreversibility or timing of impacts; 
persistent vulnerability or exposure; or limited potential to reduce risks. 
Some risks are particularly relevant for individual regions (Figure 2.4), 
while others are global (Table 2.3). For risk assessment it is important to 
evaluate the widest possible range of impacts, including low-probability 
outcomes with large consequences. Risk levels often increase with 
temperature (Box 2.4) and are sometimes more directly linked to other 
dimensions of climate change, such as the rate of warming, as well 
as the magnitudes and rates of ocean acidification and sea level rise 
(Figure 2.5). {WGII SPM A-3, SPM B-1}

Table 2.2 | Cumulative carbon dioxide (CO2) emission consistent with limiting warming to less than stated temperature limits at different levels of probability, based on different 

lines of evidence. {WGI 12.5.4, WGIII 6}

Cumulative CO2 emissions from 1870 in GtCO2 

Net anthropogenic warming a <1.5°C <2°C <3°C

Fraction of simulations  

meeting goal b

66% 50% 33% 66% 50% 33% 66% 50% 33%

Complex models, RCP 

scenarios only c

2250 2250 2550 2900 3000 3300 4200 4500 4850

Simple model, WGIII 

scenarios d

No data 2300 to 

2350

2400 to 

2950

2550 to 3150 2900 to 

3200

2950 to 

3800

n.a. e 4150 to 

5750

5250 to 6000

Cumulative CO2 emissions from 2011 in GtCO2 

Complex models, RCP 

scenarios only c

400 550 850 1000 1300 1500 2400 2800 3250

Simple model, WGIII 

scenarios d

No data 550 to 600 600 to 1150 750 to 1400 1150 to 

1400

1150 to 

2050

n.a. e 2350 to 

4000

3500 to 4250

Total fossil carbon available in 2011 f : 3670 to 7100 GtCO2 (reserves) and 31300 to 50050 GtCO2 (resources)

Notes:
a Warming due to CO2 and non-CO2 drivers. Temperature values are given relative to the 1861–1880 base period. 
b Note that the 66% range in this table should not be equated to the likelihood statements in Table SPM.1 and Table 3.1 and WGIII Table SPM.1. The assessment in these 
latter tables is not only based on the probabilities calculated for the full ensemble of scenarios in WGIII using a single climate model, but also the assessment in WGI of the 
uncertainty of the temperature projections not covered by climate models. 
c Cumulative CO2 emissions at the time the temperature threshold is exceeded that are required for 66%, 50% or 33% of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 
(CMIP5) complex models Earth System Model (ESM) and Earth System Models of Intermediate Complexity (EMIC) simulations, assuming non-CO2 forcing follows the RCP8.5 
scenario. Similar cumulative emissions are implied by other RCP scenarios. For most scenario–threshold combinations, emissions and warming continue after the threshold 
is exceeded. Nevertheless, because of the cumulative nature of CO2 emissions, these figures provide an indication of the cumulative CO2 emissions implied by the CMIP5 
model simulations under RCP-like scenarios. Values are rounded to the nearest 50.
d Cumulative CO2 emissions at the time of peak warming from WGIII scenarios for which a fraction of greater than 66% (66 to 100%), greater than 50% (50 to 66%) or 
greater than 33% (33 to 50%) of climate simulations keep global mean temperature increase to below the stated threshold. Ranges indicate the variation in cumulative  
CO2 emissions arising from differences in non-CO2 drivers across the WGIII scenarios. The fraction of climate simulations for each scenario is derived from a 600-member 
parameter ensemble of a simple carbon-cycle climate model, Model for the Assessment of Greenhouse Gas Induced Climate Change (MAGICC), in a probabilistic mode. 
Parameter and scenario uncertainty are explored in this ensemble. Structural uncertainties cannot be explored with a single model set-up. Ranges show the impact of scenario 
uncertainty, with 80% of scenarios giving cumulative CO2 emissions within the stated range for the given fraction of simulations. Simple model estimates are constrained by 
observed changes over the past century, do not account for uncertainty in model structure and may omit some feedback processes: they are hence slightly higher than the 
CMIP5 complex models estimates. Values are rounded to the nearest 50.
e The numerical results for the cumulative CO2 emissions for staying below 3°C with greater than 66% (66 to 100%) is greatly influenced by a large number of scenarios that 
would also meet the 2°C objective and therefore not comparable with numbers provided for the other temperature threshold.
f Reserves are quantities able to be recovered under existing economic and operating conditions; resources are those where economic extraction is potentially feasible. 
{WGIII Table 7.2}
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perature increase above 

pre-industrial levels). For each tim
e fram

e, risk levels are indicated for a continuation of current adaptation and assum
ing high levels of current or future adaptation. R

isk levels are 

not necessarily com
parable, especially across regions. {W
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Adaptation can substantially reduce the risks of climate change 

impacts, but greater rates and magnitude of climate change 

increase the likelihood of exceeding adaptation limits (high 
confidence). The potential for adaptation, as well as constraints and 
limits to adaptation, varies among sectors, regions, communities and 
ecosystems. The scope for adaptation changes over time and is closely 
linked to socio-economic development pathways and circumstances. 
See Figure 2.4 and Table 2.3, along with Topics 3 and 4. {WGII SPM B, 
SPM C, TS B, TS C}

2.3.1 Ecosystems and their services in the oceans, 

along coasts, on land and in freshwater 

Risks of harmful impacts on ecosystems and human systems 

increase with the rates and magnitudes of warming, ocean 

acidification, sea level rise and other dimensions of climate 

change (high confidence). Future risk is indicated to be high by the 
observation that natural global climate change at rates lower than 
current anthropogenic climate change caused significant ecosystem 
shifts and species extinctions during the past millions of years on land 
and in the oceans (high confidence). Many plant and animal species 
will be unable to adapt locally or move fast enough during the  
21st century to track suitable climates under mid- and high range rates 
of climate change (RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5) (medium confidence) 
(Figure 2.5a). Coral reefs and polar ecosystems are highly vulnerable. 
{WGII SPM A-1, SPM B-2, 4.3–4, 5.4, 6.1, 6.3, 6.5, 25.6, 26.4, 29.4,  
Box CC-CR, Box CC-MB, Box CC-RF}

A large fraction of terrestrial, freshwater and marine species 

faces increased extinction risk due to climate change during and 

beyond the 21st century, especially as climate change interacts 

with other stressors (high confidence). Extinction risk is increased 
relative to pre-industrial and present periods, under all RCP scenarios, 
as a result of both the magnitude and rate of climate change (high 
confidence). Extinctions will be driven by several climate-associated  
drivers (warming, sea-ice loss, variations in precipitation, reduced river 
flows, ocean acidification and lowered ocean oxygen levels) and the 
interactions among these drivers and their interaction with simul- 
taneous habitat modification, over-exploitation of stocks, pollution, 
eutrophication and invasive species (high confidence). {WGII SPM B-2, 
4.3–4.4, 6.1, 6.3, 6.5, 25.6, 26.4, Box CC-RF, Box CC-MB}

Global marine species redistribution and marine biodiversity 

reduction in sensitive regions, under climate change, will chal-

lenge the sustained provision of fisheries productivity and 

other ecosystem services, especially at low latitudes (high con-
fidence). By the mid-21st century, under 2°C global warming rela-
tive to pre-industrial temperatures, shifts in the geographical range 
of marine species will cause species richness and fisheries catch 
potential to increase, on average, at mid and high latitudes (high con- 
fidence) and to decrease at tropical latitudes and in semi-enclosed  
seas (Figure 2.6a) (medium confidence). The progressive expansion of 
Oxygen Minimum Zones and anoxic ‘dead zones’ in the oceans will  
further constrain fish habitats (medium confidence). Open-ocean net 
primary production is projected to redistribute and to decrease globally, 
by 2100, under all RCP scenarios (medium confidence). Climate change 

adds to the threats of over-fishing and other non-climatic stressors  
(high confidence). {WGII SPM B-2, 6.3–6.5, 7.4, 25.6, 28.3, 29.3,  
30.6–30.7, Box CC-MB, Box CC-PP}

Marine ecosystems, especially coral reefs and polar ecosystems, 

are at risk from ocean acidification (medium to high confidence). 

Ocean acidification has impacts on the physiology, behaviour and pop-
ulation dynamics of organisms. The impacts on individual species and 
the number of species affected in species groups increase from RCP4.5 
to RCP8.5. Highly calcified molluscs, echinoderms and reef-building 
corals are more sensitive than crustaceans (high confidence) and 
fishes (low confidence) (Figure 2.6b). Ocean acidification acts together 
with other global changes (e.g., warming, progressively lower oxygen 
levels) and with local changes (e.g., pollution, eutrophication) (high 
confidence), leading to interactive, complex and amplified impacts for 
species and ecosystems (Figure 2.5b). {WGII SPM B-2, Figure SPM.6B, 
5.4, 6.3.2, 6.3.5, 22.3, 25.6, 28.3, 30.5, Figure 6-10, Box CC-CR,  
Box CC-OA, Box TS.7}

Carbon stored in the terrestrial biosphere is susceptible to loss 

to the atmosphere as a result of climate change, deforestation 

and ecosystem degradation (high confidence). The aspects of cli-
mate change with direct effects on stored terrestrial carbon include 
high temperatures, drought and windstorms; indirect effects include 
increased risk of fires, pest and disease outbreaks. Increased tree 
mortality and associated forest dieback is projected to occur in many 
regions over the 21st century (medium confidence), posing risks for 
carbon storage, biodiversity, wood production, water quality, amen- 
ity and economic activity. There is a high risk of substantial carbon 
and methane emissions as a result of permafrost thawing. {WGII SPM, 
4.2–4.3, Figure 4-8, Box 4-2, Box 4-3, Box 4-4}

Coastal systems and low-lying areas will increasingly experience 

submergence, flooding and erosion throughout the 21st century 

and beyond, due to sea level rise (very high confidence). The 
population and assets projected to be exposed to coastal risks as well 
as human pressures on coastal ecosystems will increase significantly in 
the coming decades due to population growth, economic development 
and urbanization (high confidence). Climatic and non-climatic drivers 
affecting coral reefs will erode habitats, increase coastline exposure 
to waves and storms and degrade environmental features important 
to fisheries and tourism (high confidence). Some low-lying develop- 
ing countries and small island states are expected to face very high 
impacts that could have associated damage and adaptation costs 
of several percentage points of gross domestic product (GDP)  
(Figure 2.5c). {WGII 5.3–5.5, 22.3, 24.4, 25.6, 26.3, 26.8, 29.4,  
Table 26-1, Box 25-1, Box CC-CR}

2.3.2 Water, food and urban systems, human 

health, security and livelihoods

The fractions of the global population that will experience 

water scarcity and be affected by major river floods are pro-

jected to increase with the level of warming in the 21st century 

(robust evidence, high agreement). {WGII 3.4–3.5, 26.3, 29.4,  
Table 3-2, Box 25-8}
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Change in maximum catch potential (2051–2060 compared to 2001–2010, SRES A1B)
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Figure 2.6 |  Climate change risks for fisheries. (a) Projected global redistribution of maximum catch potential of ~1000 species of exploited fishes and invertebrates, comparing the 

10-year averages over 2001–2010 and 2051–2060, using ocean conditions based on a single climate model under a moderate to high warming scenario (2°C warming relative to 

pre-industrial temperatures), without analysis of potential impacts of overfishing or ocean acidification. (b) Marine mollusc and crustacean fisheries (present-day estimated annual 

catch rates ≥0.005 tonnes/km2) and known locations of cold- and warm-water corals, depicted on a global map showing the projected distribution of surface ocean acidification 

by 2100 under RCP8.5. The bottom panel compares the percentage of species sensitive to ocean acidification for corals, molluscs and crustaceans, vulnerable animal phyla with 

socio-economic relevance (e.g., for coastal protection and fisheries). The number of species analysed across studies is given on top of the bars for each category of elevated CO2. 

For 2100, RCP scenarios falling within each pCO2 category are as follows: RCP4.5 for 500 to 650 μatm, RCP6.0 for 651 to 850 μatm and RCP8.5 for 851 to 1370 μatm. By 2150, 

RCP8.5 falls within the 1371 to 2900 μatm category. The control category corresponds to 380 μatm (The unit μatm is approximately equivalent to ppm in the atmosphere). {WGI 
Figure SPM.8, Box SPM.1, WGII SPM B-2, Figure SPM.6, 6.1, 6.3, 30.5, Figure 6-10 , Figure 6-14}
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Climate change over the 21st century is projected to reduce 

renewable surface water and groundwater resources in most 

dry subtropical regions (robust evidence, high agreement), 
intensifying competition for water among sectors (limited evi-
dence, medium agreement). In presently dry regions, the frequency 
of droughts will likely increase by the end of the 21st century under 
RCP8.5 (medium confidence). In contrast, water resources are pro-
jected to increase at high latitudes (robust evidence, high agreement). 
The interaction of increased temperature; increased sediment, nutrient 
and pollutant loadings from heavy rainfall; increased concentrations 
of pollutants during droughts; and disruption of treatment facilities 
during floods will reduce raw water quality and pose risks to drinking 
water quality (medium evidence, high agreement). {WGI 12.4, WGII 3.2, 
3.4–3.6, 22.3, 23.9, 25.5, 26.3, Table 3-2, Table 23-3, Box 25-2, Box CC-RF, 
Box CC-WE}

All aspects of food security are potentially affected by climate 

change, including food production, access, use and price sta-

bility (high confidence). For wheat, rice and maize in tropical and 
temperate regions, climate change without adaptation is projected to 
negatively impact production at local temperature increases of 2°C or 
more above late 20th century levels, although individual locations may 
benefit (medium confidence). Projected impacts vary across crops and 
regions and adaptation scenarios, with about 10% of projections for 
the 2030–2049 period showing yield gains of more than 10%, and 
about 10% of projections showing yield losses of more than 25%, com-
pared with the late 20th century. Global temperature increases of ~4°C 
or more above late 20th century levels, combined with increasing food 
demand, would pose large risks to food security, both globally and 
regionally (high confidence) (Figure 2.4, 2.7). The relationship between 
global and regional warming is explained in 2.2.1. {WGII 6.3–6.5, 
7.4–7.5, 9.3, 22.3, 24.4, 25.7, 26.5, Table 7-2, Table 7-3, Figure 7-1, 
Figure 7-4, Figure 7-5, Figure 7-6, Figure 7-7, Figure 7-8, Box 7-1}

Until mid-century, projected climate change will impact human 

health mainly by exacerbating health problems that already 

exist (very high confidence). Throughout the 21st century,  

climate change is expected to lead to increases in ill-health in 

many regions and especially in developing countries with low 

income, as compared to a baseline without climate change 

(high confidence). Health impacts include greater likelihood of injury 
and death due to more intense heat waves and fires, increased risks 
from foodborne and waterborne diseases and loss of work capacity 
and reduced labour productivity in vulnerable populations (high confi-
dence). Risks of undernutrition in poor regions will increase (high con-
fidence). Risks from vector-borne diseases are projected to generally 
increase with warming, due to the extension of the infection area and 
season, despite reductions in some areas that become too hot for dis-
ease vectors (medium confidence). Globally, the magnitude and sever-
ity of negative impacts will increasingly outweigh positive impacts 
(high confidence). By 2100 for RCP8.5, the combination of high tem-
perature and humidity in some areas for parts of the year is expected 
to compromise common human activities, including growing food and 
working outdoors (high confidence). {WGII SPM B-2, 8.2, 11.3–11.8, 
19.3, 22.3, 25.8, 26.6, Figure 25-5, Box CC-HS}

In urban areas, climate change is projected to increase risks for 

people, assets, economies and ecosystems, including risks from 

heat stress, storms and extreme precipitation, inland and coastal 

flooding, landslides, air pollution, drought, water scarcity, sea 

level rise and storm surges (very high confidence). These risks 
will be amplified for those lacking essential infrastructure and services 
or living in exposed areas. {WGII 3.5, 8.2–8.4, 22.3, 24.4–24.5, 26.8,  
Table 8-2, Box 25-9, Box CC-HS}

Rural areas are expected to experience major impacts on 

water availability and supply, food security, infrastructure 

and agricultural incomes, including shifts in the production 

areas of food and non-food crops around the world (high 
confidence). These impacts will disproportionately affect the wel-
fare of the poor in rural areas, such as female-headed households 
and those with limited access to land, modern agricultural inputs, 
infrastructure and education. {WGII 5.4, 9.3, 25.9, 26.8, 28.2, 28.4, 
Box 25-5}

Figure 2.7 |  Summary of projected changes in crop yields (mostly wheat, maize, rice and soy) due to climate change over the 21st century. The figure combines 1090 data points 

from crop model projections, covering different emission scenarios, tropical and temperate regions and adaptation and no-adaptation cases. The projections are sorted into the 

20-year periods (horizontal axis) during which their midpoint occurs. Changes in crop yields are relative to late 20th century levels and data for each time period sum to 100%. 

Relatively few studies have considered impacts on cropping systems for scenarios where global mean temperatures increase by 4°C or more. {WGII Figure SPM.7}
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Key risk Adaptation issues & prospects
 Climatic
drivers

Risk & potential for 
adaptationTimeframe

Global Risks

Carbon dioxide 
fertilisation

CO O

Damaging 
cyclone

Ocean 
acidification

CO O

Climate-related drivers of impacts

Warming 
trend

Extreme 
precipitation

Extreme 
temperature

Level of risk & potential for adaptation

Potential for additional adaptation 
to reduce risk

Risk level with 
current adaptation

Risk level with 
high adaptation

Drying 
trend Flooding

Storm 
surge

CO O

CO O

Reduction in terrestrial carbon sink: Carbon stored in terrestrial 
ecosystems is vulnerable to loss back into the atmosphere, resulting from 
increased fire frequency due to climate change and the sensitivity of 
ecosystem respiration to rising temperatures (medium confidence)

{WGII 4.2, 4.3}

 Adaptation options include managing land use 
(including deforestation), fire and other disturbances, 
and non-climatic stressors. 

Boreal tipping point: Arctic ecosystems are vulnerable to abrupt 
change related to the thawing of permafrost, spread of shrubs in 
tundra and increase in pests and fires in boreal forests 
(medium confidence)

{WGII 4.3, Box 4-4}

 There are few adaptation options in the Arctic.

Amazon tipping point: Moist Amazon forests could change abruptly 
to less-carbon-dense, drought- and fire-adapted ecosystems 
(low confidence)

{WGII 4.3, Box 4-3}

 Policy and market measures can reduce deforestation 
and fire.

Increased risk of species extinction: A large fraction of the species 
assessed is vulnerable to extinction due to climate change, often in 
interaction with other threats. Species with an intrinsically low 
dispersal rate, especially when occupying flat landscapes where the 
projected climate velocity is high, and species in isolated habitats such 
as mountaintops, islands or small protected areas are especially at risk. 
Cascading effects through organism interactions, especially those 
vulnerable to phenological changes, amplify risk (high confidence) 

{WGII 4.3, 4.4}

 Adaptation options include reduction of habitat 
modification and fragmentation, pollution, 
over-exploitation and invasive species; protected area 
expansion; assisted dispersal; and ex situ conservation.

Marine biodiversity loss with high rate of climate change  
(medium confidence) 

{WGII 6.3, 6.4, Table 30-4, Box CC-MB}

 Adaptation options are limited to reducing other stresses, 
mainly pollution, and limiting pressures from coastal human 
activities such as tourism and fishing.

Reduced growth and survival of commercially valuable shellfish and 
other calcifiers (e.g., reef building corals, calcareous red algae) due to 
ocean acidification (high confidence)

{WGII 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 30.3, Box CC-OA}

 Evidence for differential resistance and evolutionary 
adaptation of some species exists, but they are likely to be 
limited at higher CO

2
 concentrations and temperatures.

 Adaptation options include exploiting more resilient 
species or protecting habitats with low natural CO

2 
levels, 

as well as reducing other stresses, mainly pollution, and 
limiting pressures from tourism and fishing.

Near term 
(2030–2040)

Present

Long term
(2080–2100)

2°C

 4°C

Very
low 

Very 
high Medium Global redistribution and decrease of low-latitude fisheries yields, 

paralleled by a global trend to catches having smaller fishes 
(medium confidence)

{WGII 6.3 to 6.5, 30.5, 30.6}

 Increasing coastal poverty at low latitudes as fisheries 
become smaller –  partially compensated by the growth 
of aquaculture and marine spatial planning, as well as 
enhanced industrialized fishing efforts

Table 2.3 | Examples of global key risks for different sectors, including the potential for risk reduction through adaptation and mitigation, as well as limits to adaptation. Each 

key risk is assessed as very low, low, medium, high or very high. Risk levels are presented for three time frames: present, near term (here, for 2030–2040) and long term (here, for 

2080–2100). In the near term, projected levels of global mean temperature increase do not diverge substantially across different emission scenarios. For the long term, risk levels 

are presented for two possible futures (2°C and 4°C global mean temperature increase above pre-industrial levels). For each time frame, risk levels are indicated for a continuation 

of current adaptation and assuming high levels of current or future adaptation. Risk levels are not necessarily comparable, especially across regions. Relevant climate variables are 

indicated by icons. {WGII Table TS.4} 
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Urban risks associated with 
housing (high confidence)

{WGII 8.3}

 Poor quality, inappropriately located housing is often most vulnerable to 
extreme events. Adaptation options include enforcement of building regulations 
and upgrading. Some city studies show the potential to adapt housing and 
promote mitigation, adaptation and development goals simultaneously. Rapidly 
growing cities, or those rebuilding after a disaster, especially have opportunities 
to increase resilience, but this is rarely realised. Without adaptation, risks of 
economic losses from extreme events are substantial in cities with high-value 
infrastructure and housing assets, with broader economic effects possible. 

Declining work productivity, increasing 
morbidity (e.g., dehydration, heat stroke and 
heat exhaustion), and mortality from 
exposure to heat waves. Particularly at risk 
are agricultural and construction workers as 
well as children, homeless people, the 
elderly, and women who have to walk long 
hours to collect water (high confidence)
{WGII 13.2, Box 13-1}

 Adaptation options are limited for people who are dependent on agriculture 
and cannot afford agricultural machinery. 

 Adaptation options are limited in the construction sector where many poor 
people work under insecure arrangements. 

 Adaptation limits may be exceeded in certain areas in a +4oC world. 

Reduced access to water for rural and urban 
poor people due to water scarcity and 
increasing competition for water  
(high confidence)

{WGII 13.2, Box 13-1}

 Adaptation through reducing water use is not an option for the many people 
already lacking adequate access to safe water. Access to water is subject to 
various forms of discrimination, for instance due to gender and location. Poor 
and marginalised water users are unable to compete with water extraction by 
industries, large-scale agriculture and other powerful users.

Adaptation options: 
 Buffering rural incomes against climate shocks, for example through 

livelihood diversification, income transfers and social safety net provision
 Early warning mechanisms to promote effective risk reduction
 Well-established strategies for managing violent conflict that are effective 

but require significant resources, investment and political will

Violent conflict arising from deterioration in 
resource-dependent livelihoods such as 
agriculture and pastoralism (high confidence)

{WGII 12.5}

 Adaptation to extreme events is well understood, but poorly implemented 
even under present climate conditions. Displacement and involuntary migration 
are often temporary. With increasing climate risks, displacement is more likely 
to involve permanent migration. 

Displacement associated with extreme events 
(high confidence)

{WGII 12.4}

 Most urban centers are energy intensive, with energy-related climate policies 
focused only on mitigation measures. A few cities have adaptation initiatives 
underway for critical energy systems. There is potential for non-adapted, 
centralised energy systems to magnify impacts, leading to national and 
transboundary consequences from localised extreme events. 

Urban risks associated with energy systems
(high confidence) 

{WGII 8.2, 8.4}

Urban risks associated with water supply 
systems (high confidence)

{WGII 8.2, 8.3}

 Adaptation options include changes to network infrastructure as well as 
demand-side management to ensure sufficient water supplies and quality, 
increased capacities to manage reduced freshwater availability, and flood risk 
reduction. 

Negative impacts on average crop yields and 
increases in yield variability due to climate 
change (high confidence)

{WGII 7.2 to 7.5, Figure 7-5, Box 7-1}

 Projected impacts vary across crops and regions and adaptation scenarios, 
with about 10% of projections for the period 2030–2049 showing yield gains 
of more than 10%, and about 10% of projections showing yield losses of more 
than 25%, compared to the late 20th century. After 2050 the risk of more 
severe yield impacts increases and depends on the level of warming.

Table 2.3 (continued)
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Box 2.4 | Reasons For Concern Regarding Climate Change

Five Reasons For Concern (RFCs) have provided a framework for summarizing key risks since the IPCC Third Assessment Report. They 
illustrate the implications of warming and of adaptation limits for people, economies and ecosystems across sectors and regions. They 
provide one starting point for evaluating dangerous anthropogenic interference with the climate system. All warming levels in the 
text of Box 2.4 are relative to the 1986–2005 period. Adding ~0.6°C to these warming levels roughly gives warming relative to the 
1850–1900 period, used here as a proxy for pre-industrial times (right-hand scale in Box 2.4, Figure 1). {WGII Assessment Box SPM.1}

The five RFCs are associated with:

1. Unique and threatened systems: Some ecosystems and cultures are already at risk from climate change (high confidence). With 
additional warming of around 1°C, the number of unique and threatened systems at risk of severe consequences increases. Many 
systems with limited adaptive capacity, particularly those associated with Arctic sea ice and coral reefs, are subject to very high 
risks with additional warming of 2°C. In addition to risks resulting from the magnitude of warming, terrestrial species are also 
sensitive to the rate of warming, marine species to the rate and degree of ocean acidification and coastal systems to sea level 
rise (Figure 2.5).

2. Extreme weather events: Climate change related risks from extreme events, such as heat waves, heavy precipitation and 
coastal flooding, are already moderate (high confidence). With 1°C additional warming, risks are high (medium confidence). Risks 
associated with some types of extreme events (e.g., extreme heat) increase progressively with further warming (high confidence).

3. Distribution of impacts: Risks are unevenly distributed between groups of people and between regions; risks are generally 
greater for disadvantaged people and communities everywhere. Risks are already moderate because of regional differences in 
observed climate change impacts, particularly for crop production (medium to high confidence). Based on projected decreases in 
regional crop yields and water availability, risks of unevenly distributed impacts are high under additional warming of above 2°C 
(medium confidence).

4. Global aggregate impacts: Risks of global aggregate impacts are moderate under additional warming of between 1°C and 2°C, 
reflecting impacts on both the Earth’s biodiversity and the overall global economy (medium confidence). Extensive biodiversity 
loss, with associated loss of ecosystem goods and services, leads to high risks at around 3°C additional warming (high confidence). 
Aggregate economic damages accelerate with increasing temperature (limited evidence, high agreement), but few quantitative 
estimates are available for additional warming of above 3°C.  

5. Large-scale singular events: With increasing warming, some physical and ecological systems are at risk of abrupt and/or irre-
versible changes (see Section 2.4). Risks associated with such tipping points are moderate between 0 and 1°C additional warming, 
since there are signs that both warm-water coral reefs and Arctic ecosystems are already experiencing irreversible regime shifts 
(medium confidence). Risks increase at a steepening rate under an additional warming of 1 to 2°C and become high above 3°C, 
due to the potential for large and irreversible sea level rise from ice sheet loss. For sustained warming above some threshold 
greater than ~0.5°C additional warming (low confidence) but less than ~3.5°C (medium confidence), near-complete loss of the 
Greenland ice sheet would occur over a millennium or more, eventually contributing up to 7 m to global mean sea level rise.

(continued on next page)
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Aggregate economic losses accelerate with increasing tempera- 

ture (limited evidence, high agreement), but global economic 

impacts from climate change are currently difficult to estimate. 

With recognized limitations, the existing incomplete estimates of global 
annual economic losses for warming of ~2.5°C above pre-industrial 
levels are 0.2 to 2.0% of income (medium evidence, medium agree-
ment). Changes in population, age structure, income, technology, rela- 
tive prices, lifestyle, regulation and governance are projected to have 
relatively larger impacts than climate change, for most economic sec-
tors (medium evidence, high agreement). More severe and/or frequent 
weather hazards are projected to increase disaster-related losses and 
loss variability, posing challenges for affordable insurance, particularly 
in developing countries. International dimensions such as trade and 
relations among states are also important for understanding the risks 
of climate change at regional scales. (Box 3.1) {WGII 3.5, 10.2, 10.7, 
10.9–10.10, 17.4–17.5, 25.7, 26.7–26.9, Box 25-7}

From a poverty perspective, climate change impacts are pro-

jected to slow down economic growth, make poverty reduction 

more difficult, further erode food security and prolong exist-

ing poverty traps and create new ones, the latter particularly in 

urban areas and emerging hotspots of hunger (medium confi-
dence). Climate change impacts are expected to exacerbate poverty in 
most developing countries and create new poverty pockets in countries 
with increasing inequality, in both developed and developing countries 
(Figure 2.4). {WGII 8.1, 8.3–8.4, 9.3, 10.9, 13.2–13.4, 22.3, 26.8} 

Climate change is projected to increase displacement of people 

(medium evidence, high agreement). Displacement risk increases 
when populations that lack the resources for planned migration expe-
rience higher exposure to extreme weather events, such as floods and 

droughts. Expanding opportunities for mobility can reduce vulnerability 
for such populations. Changes in migration patterns can be responses  
to both extreme weather events and longer term climate variability and 
change, and migration can also be an effective adaptation strategy. 
{WGII 9.3, 12.4, 19.4, 22.3, 25.9}

Climate change can indirectly increase risks of violent conflict 

by amplifying well-documented drivers of these conflicts, such 

as poverty and economic shocks (medium confidence). Multiple 
lines of evidence relate climate variability to some forms of conflict. 
{WGII SPM, 12.5, 13.2, 19.4}

2.4 Climate change beyond 2100, 
irreversibility and abrupt changes

Many aspects of climate change and its associated 

impacts will continue for centuries, even if anthropo-

genic emissions of greenhouse gases are stopped. The 

risks of abrupt or irreversible changes increase as the 

magnitude of the warming increases.

Warming will continue beyond 2100 under all RCP scenarios 

except RCP2.6. Surface temperatures will remain approximately con-
stant at elevated levels for many centuries after a complete cessation 
of net anthropogenic CO2 emissions (see Section 2.2.5 for the relation-
ship between CO2 emissions and global temperature change.). A large 
fraction of anthropogenic climate change resulting from CO2 emissions 
is irreversible on a multi-century to millennial timescale, except in the 
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Box 2.4, Figure 1 | Risks associated with Reasons For Concern at a global scale are shown for increasing levels of climate change. The colour shading indicates the 

additional risk due to climate change when a temperature level is reached and then sustained or exceeded. White indicates no associated impacts are detectable and 

attributable to climate change. Yellow indicates that associated impacts are both detectable and attributable to climate change with at least medium confidence. Red 

indicates severe and widespread impacts. Purple, introduced in this assessment, shows that very high risk is indicated by all key risk criteria. {WGII Assessment Box SPM.1, 
Figure 19-4}
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case of a large net removal of CO2 from the atmosphere over a sus-
tained period (Figure 2.8a, b). {WGI SPM E.1, SPM E.8, 12.5.2}

Stabilization of global average surface temperature does not 

imply stabilization for all aspects of the climate system. Shifting 
biomes, re-equilibrating soil carbon, ice sheets, ocean temperatures 
and associated sea level rise all have their own intrinsic long times-
cales that will result in ongoing changes for hundreds to thousands  
of years after global surface temperature has been stabilized. {WGI  
SPM E.8, 12.5.2–12.5.4, WGII 4.2}

Ocean acidification will continue for centuries if CO2 emissions 

continue, it will strongly affect marine ecosystems (high  
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Figure 2.8 |  (a) Atmospheric carbon dioxide (CO2) and (b) projected global mean 

surface temperature change as simulated by Earth System Models of Intermediate Com-

plexity (EMICs) for the four Representative Concentration Pathways (RCPs) up to 2300 

(relative to 1986–2005) followed by a constant (year 2300 level) radiative forcing. A 

10-year smoothing was applied. The dashed line on (a) indicates the pre-industrial CO2 

concentration. (c) Sea level change projections grouped into three categories according 

to the concentration of greenhouse gas (in CO2-eq) in 2100 (low: concentrations that 

peak and decline and remain below 500 ppm, as in scenario RCP2.6; medium: 500 to 

700 ppm, including RCP4.5; high: concentrations that are above 700 ppm but below 

1500 ppm, as in scenario RCP6.0 and RCP8.5). The bars in (c) show the maximum pos-

sible spread that can be obtained with the few available model results (and should not 

be interpreted as uncertainty ranges). These models likely underestimate the Antarctica 

ice sheet contribution, resulting in an underestimation of projected sea level rise beyond 

2100. {WGI Figure 12.43, Figure 13.13, Table 13.8, WGII SPM B-2}

confidence), and the impact will be exacerbated by rising  

temperature extremes (Figure 2.5b). {WGI 3.8.2, 6.4.4, WGII 
SPM B-2, 6.3.2, 6.3.5, 30.5, Box CC-OA}

Global mean sea level rise will continue for many centuries 

beyond 2100 (virtually certain). The few available analyses that go 
beyond 2100 indicate sea level rise to be less than 1 m above the 
pre-industrial level by 2300 for GHG concentrations that peak and 
decline and remain below 500 ppm CO2-eq, as in scenario RCP2.6. For 
a radiative forcing that corresponds to a CO2-eq concentration in 2100 
that is above 700 ppm but below 1500 ppm, as in scenario RCP8.5, the 
projected rise is 1 m to more than 3 m by 2300 (medium confidence) 
(Figure 2.8c). There is low confidence in the available models’ ability 
to project solid ice discharge from the Antarctic ice sheet. Hence, 
these models likely underestimate the Antarctica ice sheet contribu-
tion, resulting in an underestimation of projected sea level rise beyond 
2100. {WGI SPM E.8, 13.4.4, 13.5.4}

There is little evidence in global climate models of a tipping point or 
critical threshold in the transition from a perennially ice-covered to a 
seasonally ice-free Arctic Ocean, beyond which further sea-ice loss is 
unstoppable and irreversible. {WGI 12.5.5}

There is low confidence in assessing the evolution of the Atlantic 
Meridional Overturning Circulation beyond the 21st century because 
of the limited number of analyses and equivocal results. However, a 
collapse beyond the 21st century for large sustained warming cannot 
be excluded. {WGI SPM E.4, 12.4.7, 12.5.5}

Sustained mass loss by ice sheets would cause larger sea level 

rise, and part of the mass loss might be irreversible. There is 
high confidence that sustained global mean warming greater than a 
threshold would lead to the near-complete loss of the Greenland ice 
sheet over a millennium or more, causing a sea level rise of up to 7 m. 
Current estimates indicate that the threshold is greater than about 
1°C (low confidence) but less than about 4°C (medium confidence) 
of global warming with respect to pre-industrial temperatures. Abrupt 
and irreversible ice loss from a potential instability of marine-based 
sectors of the Antarctic ice sheet in response to climate forcing is pos-
sible, but current evidence and understanding is insufficient to make 
a quantitative assessment. {WGI SPM E.8, 5.6.2, 5.8.1, 13.4.3, 13.5.4}

Within the 21st century, magnitudes and rates of climate change 

associated with medium to high emission scenarios (RCP4.5, 

RCP6.0 and RCP8.5) pose a high risk of abrupt and irreversible 

regional-scale change in the composition, structure and function 

of marine, terrestrial and freshwater ecosystems, including wet-

lands (medium confidence), as well as warm water coral reefs 

(high confidence). Examples that could substantially amplify climate 
change are the boreal-tundra Arctic system (medium confidence) and 
the Amazon forest (low confidence). {WGII 4.3.3.1, Box 4.3, Box 4.4, 
5.4.2.4, 6.3.1–6.3.4, 6.4.2, 30.5.3–30.5.6, Box CC-CR, Box CC-MB}

A reduction in permafrost extent is virtually certain with contin-

ued rise in global temperatures. Current permafrost areas are pro-
jected to become a net emitter of carbon (CO2 and CH4) with a loss of 
180 to 920 GtCO2 (50 to 250 GtC) under RCP8.5 over the 21st century 
(low confidence). {WGI TFE.5, 6.4.3.4, 12.5.5, WGII 4.3.3.4}
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Topic 3  Future Pathways for Adaptation, Mitigation and Sustainable Development

3.1 Foundations of decision-making 
about climate change

Effective decision-making to limit climate change and 

its effects can be informed by a wide range of ana-

lytical approaches for evaluating expected risks and 

benefits, recognizing the importance of governance, 

ethical dimensions, equity, value judgments, economic 

assessments and diverse perceptions and responses to 

risk and uncertainty. 

Sustainable development and equity provide a basis for assess-

ing climate policies. Limiting the effects of climate change is 

necessary to achieve sustainable development and equity, 

including poverty eradication. Countries’ past and future contribu-
tions to the accumulation of GHGs in the atmosphere are different, and 
countries also face varying challenges and circumstances and have dif-
ferent capacities to address mitigation and adaptation. Mitigation and 
adaptation raise issues of equity, justice and fairness and are necessary 
to achieve sustainable development and poverty eradication. Many  
of those most vulnerable to climate change have contributed and  
contribute little to GHG emissions. Delaying mitigation shifts burdens  
from the present to the future, and insufficient adaptation responses to  
emerging impacts are already eroding the basis for sustainable  
development. Both adaptation and mitigation can have distributional 

effects locally, nationally and internationally, depending on who 
pays and who benefits. The process of decision-making about climate 
change, and the degree to which it respects the rights and views of  
all those affected, is also a concern of justice. {WGII 2.2, 2.3, 13.3,  
13.4, 17.3, 20.2, 20.5, WGIII SPM.2, 3.3, 3.10, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.5,  
4.6, 4.8}

Effective mitigation will not be achieved if individual agents 

advance their own interests independently. Climate change has 
the characteristics of a collective action problem at the global scale, 
because most GHGs accumulate over time and mix globally, and emis-
sions by any agent (e.g., individual, community, company, country) 
affect other agents. Cooperative responses, including international 
cooperation, are therefore required to effectively mitigate GHG emis-
sions and address other climate change issues. The effectiveness of 
adaptation can be enhanced through complementary actions across 
levels, including international cooperation. The evidence suggests 
that outcomes seen as equitable can lead to more effective cooper-
ation. {WGII 20.3.1, WGIII SPM.2, TS.1, 1.2, 2.6, 3.2, 4.2, 13.2, 13.3} 

Decision-making about climate change involves valuation and 

mediation among diverse values and may be aided by the ana-

lytic methods of several normative disciplines. Ethics analyses  
the different values involved and the relations between them. Recent 
political philosophy has investigated the question of responsibility for  
the effects of emissions. Economics and decision analysis provide  

Topic 3: Future Pathways for Adaption, Mitigation and Sustainable Development

Adaptation and mitigation are complementary strategies for reducing and managing the risks of climate change. Sub-

stantial emissions reductions over the next few decades can reduce climate risks in the 21st century and beyond, increase 

prospects for effective adaptation, reduce the costs and challenges of mitigation in the longer term and contribute to 

climate-resilient pathways for sustainable development. 

Adaptation and mitigation are two complementary strategies for responding to climate change. Adaptation is the process of adjustment to actual 
or expected climate and its effects in order to either lessen or avoid harm or exploit beneficial opportunities. Mitigation is the process of reducing 
emissions or enhancing sinks of greenhouse gases (GHGs), so as to limit future climate change. Both adaptation and mitigation can reduce and 
manage the risks of climate change impacts. Yet adaptation and mitigation can also create other risks, as well as benefits. Strategic responses 
to climate change involve consideration of climate-related risks along with the risks and co-benefits of adaptation and mitigation actions. {WGII 
SPM A-3, SPM C, Glossary, WGIII SPM.2, 4.1, 5.1, Glossary} 

Mitigation, adaptation and climate impacts can all result in transformations to and changes in systems. Depending on the rate and magnitude 
of change and the vulnerability and exposure of human and natural systems, climate change will alter ecosystems, food systems, infrastructure, 
coastal, urban and rural areas, human health and livelihoods. Adaptive responses to a changing climate require actions that range from incre-
mental changes to more fundamental, transformational changes34.20Mitigation can involve fundamental changes in the way that human societies 
produce and use energy services and land. {WGII B, C, TS C, Box TS.8, Glossary, WGIII SPM.4}

Topic 3 of this report examines the factors that influence the assessment of mitigation and adaptation strategies. It considers the benefits, risks, 
incremental changes and potential transformations from different combinations of mitigation, adaptation and residual climate-related impacts. It 
considers how responses in the coming decades will influence options for limiting long-term climate change and opportunities for adapting to it. Finally, 
it considers factors—including uncertainty, ethical considerations and links to other societal goals—that may influence choices about mitigation 
and adaptation. Topic 4 then assesses the prospects for mitigation and adaptation on the basis of current knowledge of tools, options and policies.

34 Transformation is used in this report to refer to a change in the fundamental attributes of a system (see Glossary). Transformations can occur at multiple levels; at the national 
level, transformation is considered most effective when it reflects a country’s own visions and approaches to achieving sustainable development in accordance with its national 
circumstances and priorities. {WGII SPM C-2, 2–13, 20.5, WGIII SPM, 6–12}
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quantitative methods of valuation which can be used for estima- 
ting the social cost of carbon (see Box 3.1), in cost–benefit and cost- 
effectiveness analyses, for optimization in integrated models and 
elsewhere. Economic methods can reflect ethical principles, and take 
account of non-marketed goods, equity, behavioural biases, ancil-
lary benefits and costs and the differing values of money to different 
people. They are, however, subject to well-documented limitations. 
{WGII 2.2, 2.3, WGIII SPM.2, Box TS.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2–3.6, 3.9.4}

Analytical methods of valuation cannot identify a single best 

balance between mitigation, adaptation and residual climate 

impacts. Important reasons for this are that climate change involves 
extremely complex natural and social processes, there is extensive dis-
agreement about the values concerned, and climate change impacts 
and mitigation approaches have important distributional effects. Nev-
ertheless, information on the consequences of emissions pathways 
to alternative climate goals and risk levels can be a useful input into 
decision-making processes. Evaluating responses to climate change 
involves assessment of the widest possible range of impacts, including 
low-probability outcomes with large consequences. {WGII 1.1.4, 2.3, 
2.4, 17.3, 19.6, 19.7, WGIII 2.5, 2.6, 3.4, 3.7, Box 3-9}

Effective decision-making and risk management in the complex 

environment of climate change may be iterative: strategies can 

often be adjusted as new information and understanding devel-

ops during implementation. However, adaptation and mitigation 
choices in the near term will affect the risks of climate change through-
out the 21st century and beyond, and prospects for climate-resilient 
pathways for sustainable development depend on what is achieved 
through mitigation. Opportunities to take advantage of positive syn-
ergies between adaptation and mitigation may decrease with time, 
particularly if mitigation is delayed too long. Decision-making about 
climate change is influenced by how individuals and organizations per-
ceive risks and uncertainties and take them into account. They some-
times use simplified decision rules, overestimate or underestimate risks 
and are biased towards the status quo. They differ in their degree of 
risk aversion and the relative importance placed on near-term versus 
long-term ramifications of specific actions. Formalized analytical meth-
ods for decision-making under uncertainty can account accurately for 
risk, and focus attention on both short- and long-term consequences. 
{WGII SPM A-3, SPM C-2, 2.1–2.4, 3.6, 14.1–14.3, 15.2–15.4, 17.1–
17.3, 17.5, 20.2, 20.3, 20.6, WGIII SPM.2, 2.4, 2.5, 5.5, 16.4}

3.2 Climate change risks reduced by 
adaptation and mitigation

Without additional mitigation efforts beyond those in 

place today, and even with adaptation, warming by the 

end of the 21st century will lead to high to very high 

risk of severe, widespread and irreversible impacts 

globally (high confidence). Mitigation involves some 

level of co-benefits and of risks due to adverse side  

effects, but these risks do not involve the same pos-

sibility of severe, widespread and irreversible impacts 

as risks from climate change, increasing the benefits 

from near-term mitigation efforts.

The risks of climate change, adaptation and mitigation differ in 

nature, timescale, magnitude and persistence (high confidence). 
Risks from adaptation include maladaptation and negative ancillary 
impacts. Risks from mitigation include possible adverse side effects 
of large-scale deployment of low-carbon technology options and eco-
nomic costs. Climate change risks may persist for millennia and can 
involve very high risk of severe impacts and the presence of significant 
irreversibilities combined with limited adaptive capacity. In contrast, 
the stringency of climate policies can be adjusted much more quickly 
in response to observed consequences and costs and create lower risks 
of irreversible consequences (3.3, 3.4, 4.3). {WGI SPM E.8, 12.4, 12.5.2, 
13.5, WGII 4.2, 17.2, 19.6, WGIII TS.3.1.4, Table TS.4, Table TS.5,  
Table TS.6, Table TS.7, Table TS.8, 2.5, 6.6}

Mitigation and adaptation are complementary approaches for 

reducing risks of climate change impacts. They interact with one 

another and reduce risks over different timescales (high confi-
dence). Benefits from adaptation can already be realized in addressing 
current risks and can be realized in the future for addressing emerging 
risks. Adaptation has the potential to reduce climate change impacts 
over the next few decades, while mitigation has relatively little influ-
ence on climate outcomes over this timescale. Near-term and longer-
term mitigation and adaptation, as well as development pathways, will 
determine the risks of climate change beyond mid-century. The poten-
tial for adaptation differs across sectors and will be limited by institu-
tional and capacity constraints, increasing the long-term benefits of 
mitigation (high confidence). The level of mitigation will influence the 
rate and magnitude of climate change, and greater rates and magni-
tude of climate change increase the likelihood of exceeding adaptation 
limits (high confidence) (3.3). {WGI 11.3, 12.4, WGII SPM A-3, SPM B-2, 
SPM C-2, 1.1.4.4, 2.5, 16.3–16.6, 17.3, 19.2, 20.2.3, 20.3, 20.6}

Without additional mitigation efforts beyond those in place 

today, and even with adaptation, warming by the end of the 

21st century will lead to high to very high risk of severe, wide-

spread and irreversible impacts globally (high confidence) 
(Topic 2 and Figure 3.1a). Estimates of warming in 2100 without 
additional climate mitigation efforts are from 3.7°C to 4.8°C compared 
with pre-industrial levels (median climate response); the range is 2.5°C 
to 7.8°C when using the 5th to 95th percentile range of the median 
climate response (Figure 3.1). The risks associated with temperatures 
at or above 4°C include severe and widespread impacts on unique and 
threatened systems, substantial species extinction, large risks to global 
and regional food security, consequential constraints on common 
human activities, increased likelihood of triggering tipping points (criti-
cal thresholds) and limited potential for adaptation in some cases (high 
confidence). Some risks of climate change, such as risks to unique and 
threatened systems and risks associated with extreme weather events, 
are moderate to high at temperatures 1°C to 2°C above pre-industrial 
levels. {WGII SPM B-1, SPM C-2, WGIII SPM.3}

Substantial cuts in GHG emissions over the next few decades 

can substantially reduce risks of climate change by limiting 

warming in the second half of the 21st century and beyond 

(high confidence). Global mean surface warming is largely deter-
mined by cumulative emissions, which are, in turn, linked to emissions 
over different timescales (Figure 3.1). Limiting risks across Reasons 
For Concern would imply a limit for cumulative emissions of CO2. 
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Such a limit would require that global net emissions of CO2 even-
tually decrease to zero (Figure 3.1a,b) (high confidence). Reducing  
risks of climate change through mitigation would involve substan-
tial cuts in GHG emissions over the next few decades (Figure 3.1c). 
But some risks from residual damages are unavoidable, even with  
mitigation and adaptation (very high confidence). A subset of relevant 
climate change risks has been estimated using aggregate economic 
indicators. Such economic estimates have important limitations and 
are therefore a useful but insufficient basis for decision-making on 
long-term mitigation targets (see Box 3.1). {WGII 19.7.1, WGIII SPM.3,  
Figure 3.1}

Mitigation involves some level of co-benefits and risks, but these 

risks do not involve the same possibility of severe, widespread 

and irreversible impacts as risks from climate change (high con-
fidence). Scenarios that are likely to limit warming to below 2°C or 
even 3°C compared with pre-industrial temperatures involve large-scale 
changes in energy systems and potentially land use over the coming 
decades (3.4). Associated risks include those linked to large-scale 
deployment of technology options for producing low-carbon energy, the 
potential for high aggregate economic costs of mitigation and impacts 
on vulnerable countries and industries. Other risks and co-benefits are 
associated with human health, food security, energy security, poverty 
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Figure 3.1 |  The relationship between risks from climate change, temperature change, cumulative carbon dioxide (CO2) emissions and changes in annual greenhouse gas (GHG) 

emissions by 2050. Limiting risks across Reasons For Concern (a) would imply a limit for cumulative emissions of CO2 (b), which would constrain annual emissions over the next few 

decades (c). Panel a reproduces the five Reasons For Concern (Box 2.4). Panel b links temperature changes to cumulative CO2 emissions (in GtCO2), from 1870. They are based 

on Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) simulations (pink plume) and on a simple climate model (median climate response in 2100) for the baselines and five 

mitigation scenario categories (six ellipses). Details are provided in Figure 2.3. Panel c shows the relationship between the cumulative CO2 emissions (in GtCO2) of the scenario 

categories and their associated change in annual GHG emissions by 2050, expressed in percentage change (in percent GtCO2-eq per year) relative to 2010. The ellipses correspond 

to the same scenario categories as in Panel b, and are built with a similar method (see details in Figure 2.3).
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reduction, biodiversity conservation, water availability, income distri-
bution, efficiency of taxation systems, labour supply and employment, 
urban sprawl, fossil fuel export revenues and the economic growth of 
developing countries (Table 4.5). {WGIII SPM.4.1, SPM.4.2, TS.3.1.4, 
Table TS.4, Table TS.5, Table TS.6, Table TS.7, Table TS.8, 6.6}

Inertia in the economic and climate systems and the possibil-

ity of irreversible impacts from climate change increase the 

benefits of near-term mitigation efforts (high confidence). The 
actions taken today affect the options available in the future to reduce 
emissions, limit temperature change and adapt to climate change. 
Near-term choices can create, amplify or limit significant elements of 
lock-in that are important for decision-making. Lock-ins and irrevers-
ibilities occur in the climate system due to large inertia in some of its 
components such as heat transfer from the ocean surface to depth 
leading to continued ocean warming for centuries regardless of emis-
sion scenario and the irreversibility of a large fraction of anthropogenic 
climate change resulting from CO2 emissions on a multi-century to mil-
lennial timescale unless CO2 were to be removed from the atmosphere 
through large-scale human interventions over a sustained period (see 
also Box 3.3). Irreversibilities in socio-economic and biological systems 
also result from infrastructure development and long-lived products 
and from climate change impacts, such as species extinction. The 
larger potential for irreversibility and pervasive impacts from climate 
change risks than from mitigation risks increases the benefit of short-
term mitigation efforts. Delays in additional mitigation or constraints 
on technological options limit the mitigation options and increase the 
long-term mitigation costs as well as other risks that would be incurred 
in the medium to long term to hold climate change impacts at a given 
level (Table WGIII SPM.2, blue segment). {WGI SPM E-8, WGII SPM B-2, 
2.1, 19.7, 20.3, Box 20-4, WGIII SPM.4.1, SPM.4.2.1, 3.6, 6.4, 6.6, 6.9}

3.3 Characteristics of adaptation pathways

Adaptation can reduce the risks of climate change 

impacts, but there are limits to its effectiveness, espe-

cially with greater magnitudes and rates of climate 

change. Taking a longer-term perspective, in the con-

text of sustainable development, increases the likeli-

hood that more immediate adaptation actions will 

also enhance future options and preparedness. 

Adaptation can contribute to the well-being of current and 

future populations, the security of assets and the maintenance 

of ecosystem goods, functions and services now and in the 

future. Adaptation is place- and context-specific, with no single 

approach for reducing risks appropriate across all settings (high 
confidence). Effective risk reduction and adaptation strategies con- 
sider vulnerability and exposure and their linkages with socio-economic 
processes, sustainable development, and climate change. Adaptation 
research since the IPCC Fourth Assessment Report (AR4) has evolved 
from a dominant consideration of engineering and technological adap-
tation pathways to include more ecosystem-based, institutional and 
social measures. A previous focus on cost–benefit analysis, optimiza-
tion and efficiency approaches has broadened with the development of 
multi-metric evaluations that include risk and uncertainty dimensions 
integrated within wider policy and ethical frameworks to assess trade-
offs and constraints. The range of specific adaptation measures has 
also expanded (4.2, 4.4.2.1), as have the links to sustainable devel-
opment (3.5). There are many studies on local and sectoral adaptation 
costs and benefits, but few global analyses and very low confidence 

 
Box 3.1 | The Limits of the Economic Assessment of Climate Change Risks

A subset of climate change risks and impacts are often measured using aggregate economic indicators, such as gross 

domestic product (GDP) or aggregate income. Estimates, however, are partial and affected by important conceptual and 

empirical limitations. These incomplete estimates of global annual economic losses for temperature increases of ~2.5°C above 
pre-industrial levels are between 0.2 and 2.0% of income (medium evidence, medium agreement). Losses are more likely than not to 
be greater, rather than smaller, than this range (limited evidence, high agreement). Estimates of the incremental aggregate economic 
impact of emitting one more tonne of carbon dioxide (the social cost of carbon) are derived from these studies and lie between a few 
dollars and several hundreds of dollars per tonne of carbon in 2000 to 2015 (robust evidence, medium agreement). These impact esti-
mates are incomplete and depend on a large number of assumptions, many of which are disputable. Many estimates do not account 
for the possibility of large-scale singular events and irreversibility, tipping points and other important factors, especially those that are 
difficult to monetize, such as loss of biodiversity. Estimates of aggregate costs mask significant differences in impacts across sectors, 
regions, countries and communities, and they therefore depend on ethical considerations, especially on the aggregation of losses across 
and within countries (high confidence). Estimates of global aggregate economic losses exist only for limited warming levels. These 
levels are exceeded in scenarios for the 21st century unless additional mitigation action is implemented, leading to additional economic 
costs. The total economic effects at different temperature levels would include mitigation costs, co-benefits of mitigation, adverse side  
effects of mitigation, adaptation costs and climate damages. As a result, mitigation cost and climate damage estimates at any given 
temperature level cannot be compared to evaluate the costs and benefits of mitigation. Very little is known about the economic cost 
of warming above 3°C relative to the current temperature level. Accurately estimating climate change risks (and thus the benefits of 
mitigation) takes into account the full range of possible impacts of climate change, including those with high consequences but a low 
probability of occurrence. The benefits of mitigation may otherwise be underestimated (high confidence). Some limitations of current 
estimates may be unavoidable, even with more knowledge, such as issues with aggregating impacts over time and across individuals 
when values are heterogeneous. In view of these limitations, it is outside the scope of science to identify a single best climate change 
target and climate policy (3.1, 3.4). {WGII SPM B-2, 10.9.2, 10.9.4, 13.2, 17.2–17.3, 18.4, 19.6, WGIII 3.6}
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in their results. {WGII SPM C-1, Table SPM.1, 14.1, 14.ES, 15.2, 15.5, 
17.2, 17.ES} 

Adaptation planning and implementation at all levels of gov-

ernance are contingent on societal values, objectives and risk 

perceptions (high confidence). Recognition of diverse interests,  
circumstances, social-cultural contexts and expectations can benefit 
decision-making processes. Indigenous, local and traditional knowl-
edge systems and practices, including indigenous peoples’ holistic  
view of community and environment, are a major resource for adapt-
ing to climate change, but these have not been used consistently  
in existing adaptation efforts. Integrating such forms of knowledge 
into practices increases the effectiveness of adaptation as do effec-
tive decision support, engagement and policy processes (4.4.2). {WGII  
SPM C-1}

Adaptation planning and implementation can be enhanced 

through complementary actions across levels, from individu-

als to governments (high confidence). National governments can 
coordinate adaptation efforts of local and sub-national governments, 
for example by protecting vulnerable groups, by supporting economic 
diversification and by providing information, policy and legal frame-
works and financial support (robust evidence, high agreement). Local 
government and the private sector are increasingly recognized as crit-
ical to progress in adaptation, given their roles in scaling up adapta-
tion of communities, households and civil society and in managing risk 
information and financing (medium evidence, high agreement). {WGII 
SPM C-1}

A first step towards adaptation to future climate change is 

reducing vulnerability and exposure to present climate variabil-

ity (high confidence), but some near-term responses to climate 

change may also limit future choices. Integration of adaptation 
into planning, including policy design, and decision-making can pro-
mote synergies with development and disaster risk reduction. How-
ever, poor planning or implementation, overemphasizing short-term 
outcomes or failing to sufficiently anticipate consequences can result 
in maladaptation, increasing the vulnerability or exposure of the target 
group in the future or the vulnerability of other people, places or sec-
tors (medium evidence, high agreement). For example, enhanced pro-
tection of exposed assets can lock in dependence on further protection 
measures. Appropriate adaptation options can be better assessed by 
including co-benefits and mitigation implications (3.5 and 4.2). {WGII 
SPM C-1}

Numerous interacting constraints can impede adaptation plan-

ning and implementation (high confidence). Common constraints 
on implementation arise from the following: limited financial and 
human resources; limited integration or coordination of governance; 
uncertainties about projected impacts; different perceptions of risks; 
competing values; absence of key adaptation leaders and advocates; 
and limited tools to monitor adaptation effectiveness. Other con-
straints include insufficient research, monitoring and observation and 
the financial and other resources to maintain them. Underestimating 
the complexity of adaptation as a social process can create unrealis-
tic expectations about achieving intended adaptation outcomes (see 
Sections 4.1 and 4.2 for details in relation to implementation). {WGII 
SPM C-1}

Greater rates and magnitude of climate change increase the 

likelihood of exceeding adaptation limits (high confidence). 
Limits to adaptation occur when adaptive actions to avoid intolera-
ble risks for an actor’s objectives or for the needs of a system are not 
possible or are not currently available. Value-based judgments of what 
constitutes an intolerable risk may differ. Limits to adaptation emerge 
from the interaction among climate change and biophysical and/or 
socio-economic constraints. Opportunities to take advantage of positive 
synergies between adaptation and mitigation may decrease with time, 
particularly if limits to adaptation are exceeded. In some parts of the 
world, insufficient responses to emerging impacts are already eroding 
the basis for sustainable development. For most regions and sectors, 
empirical evidence is not sufficient to quantify magnitudes of climate 
change that would constitute a future adaptation limit. Furthermore, 
economic development, technology and cultural norms and values can 
change over time to enhance or reduce the capacity of systems to avoid 
limits. As a consequence, some limits are ‘soft’ in that they may be alle-
viated over time. Other limits are ‘hard’ in that there are no reasonable 
prospects for avoiding intolerable risks. {WGII SPM C-2, TS}

Transformations in economic, social, technological and political 

decisions and actions can enhance adaptation and promote sus-

tainable development (high confidence). Restricting adaptation 
responses to incremental changes to existing systems and structures 
without considering transformational change may increase costs and 
losses and miss opportunities. For example, enhancing infrastructure to 
protect other built assets can be expensive and ultimately not defray 
increasing costs and risks, whereas options such as relocation or using 
ecosystem services to adapt may provide a range of benefits now and 
in the future. Transformational adaptation can include introduction of 
new technologies or practices, formation of new financial structures 
or systems of governance, adaptation at greater scales or magnitudes 
and shifts in the location of activities. Planning and implementation 
of transformational adaptation could reflect strengthened, altered or 
aligned paradigms and consequently may place new and increased 
demands on governance structures to reconcile different goals and 
visions for the future and to address possible equity and ethical impli-
cations: transformational adaptation pathways are enhanced by iter-
ative learning, deliberative processes, and innovation. At the national 
level, transformation is considered most effective when it reflects a 
country’s own visions and approaches to achieving sustainable devel-
opment in accordance with its national circumstances and priorities. 
{WGII SPM C-2, 1.1, 2.5, 5.5, 8.4, 14.1, 14.3, 16.2-7, 20.3.3, 20.5, 
25.10, Table 14-4, Table 16-3, Box 16.1, Box 16.4, Box 25.1}

Building adaptive capacity is crucial for effective selection 

and implementation of adaptation options (robust evidence, 
high agreement). Successful adaptation requires not only identi-
fying adaptation options and assessing their costs and benefits, but 
also increasing the adaptive capacity of human and natural systems 
(medium evidence, high agreement). This can involve complex govern-
ance challenges and new institutions and institutional arrangements. 
(4.2) {WGII 8.1, 12.3, 14.1-3, 16.2, 16.3, 16.5, 16.8}

Significant co-benefits, synergies and trade-offs exist between 

mitigation and adaptation and among different adaptation 

responses; interactions occur both within and across regions (very 
high confidence). Increasing efforts to mitigate and adapt to climate 
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change imply an increasing complexity of interactions, particularly at the 
intersections among water, energy, land use and biodiversity, but tools to 
understand and manage these interactions remain limited. Examples of  
actions with co-benefits include (i) improved energy efficiency and cleaner 
energy sources, leading to reduced emissions of health-damaging, 
climate-altering air pollutants; (ii) reduced energy and water consump-
tion in urban areas through greening cities and recycling water; (iii)  
sustainable agriculture and forestry; and (iv) protection of ecosystems  
for carbon storage and other ecosystem services. {WGII SPM C-1}

3.4 Characteristics of mitigation pathways

There are multiple mitigation pathways that are likely 

to limit warming to below 2°C relative to pre-industrial 

levels. These pathways would require substantial emis-

sions reductions over the next few decades and near 

zero emissions of CO2 and other long-lived greenhouse 

gases by the end of the century. Implementing such 

reductions poses substantial technological, economic, 

social and institutional challenges, which increase 

with delays in additional mitigation and if key tech-

nologies are not available. Limiting warming to lower 

or higher levels involves similar challenges but on  

different timescales.

Without additional efforts to reduce GHG emissions beyond 

those in place today, global emission growth is expected to 

persist driven by growth in global population and economic 

activities (high confidence) (Figure 3.2). Global GHG emissions 
under most scenarios without additional mitigation (baseline scenar-
ios) are between about 75 GtCO2-eq/yr and almost 140 GtCO2-eq/yr 
in 21003520which is approximately between the 2100 emission levels 
in the RCP6.0 and RCP8.5 pathways (Figure 3.2)3621. Baseline scenarios 
exceed 450 ppm CO2-eq by 2030 and reach CO2-eq concentration levels 
between about 750 ppm CO2-eq and more than 1300 ppm CO2-eq by 
2100. Global mean surface temperature increases in 2100 range from 
about 3.7°C to 4.8°C above the average for 1850–1900 for a median 
climate response. They range from 2.5°C to 7.8°C when including cli-
mate uncertainty (5th to 95th percentile range)3722.  The future scenarios  
do not account for possible changes in natural forcings in the cli-
mate system (see Box 1.1). {WGIII SPM.3, SPM.4.1, TS.2.2, TS.3.1, 6.3,  
Box TS.6}

Many different combinations of technological, behavioural and 

policy options can be used to reduce emissions and limit tem-

perature change (high confidence). To evaluate possible pathways 
to long-term climate goals, about 900 mitigation scenarios were col-
lected for this assessment, each of which describes different techno-
logical, socio-economic and institutional changes. Emission reductions 
under these scenarios lead to concentrations in 2100 from 430 ppm 
CO2-eq to above 720 ppm CO2-eq which is comparable to the 2100 
forcing levels between RCP2.6 and RCP6.0. Scenarios with concen-
tration levels of below 430 ppm CO2-eq by 2100 were also assessed. 
{WGIII SPM.4.1, TS3.1, 6.1, 6.2, 6.3, Annex II}

Scenarios leading to CO2-eq concentrations in 2100 of about  

450 ppm or lower are likely to maintain warming below 2°C over the  

21st century relative to pre-industrial levels (high confidence). Miti- 
gation scenarios reaching concentration levels of about 500 ppm CO2-eq 
by 2100 are more likely than not to limit warming to less than 2°C  
relative to pre-industrial levels, unless concentration levels temporarily 
exceed roughly 530 ppm CO2-eq before 2100. In this case, warming 
is about as likely as not to remain below 2°C relative to pre-industrial 
levels. Scenarios that exceed about 650 ppm CO2-eq by 2100 are  
unlikely to limit warming to below 2°C relative to pre-industrial levels. 
Mitigation scenarios in which warming is more likely than not to be less 
than 1.5°C relative to pre-industrial levels by 2100 are characterized  
by concentration levels by 2100 of below 430 ppm CO2-eq. In these  
scenarios, temperature peaks during the century and subsequently  
declines (Table 3.1).  {WGIII SPM.4.1, Table SPM.1, TS.3.1, Box TS.6, 6.3}

Mitigation scenarios reaching about 450 ppm CO2-eq in 2100 

(consistent with a likely chance to keep warming below 2°C rel-

ative to pre-industrial level) typically involve temporary over-

shoot3823 of atmospheric concentrations, as do many scenarios 

reaching about 500 ppm CO2-eq to about 550 ppm CO2-eq by 

2100 (Table 3.1). Depending on the level of overshoot, over-

shoot scenarios typically rely on the availability and wide-

spread deployment of bioenergy with carbon dioxide capture 

and storage (BECCS) and afforestation in the second half of the 

century (high confidence). The availability and scale of these and 
other Carbon Dioxide Removal (CDR) technologies and methods are 
uncertain, and CDR technologies and methods are, to varying degrees, 
associated with challenges and risks (see Box 3.3)3924.   CDR is also prev- 
alent in many scenarios without overshoot to compensate for residual 
emissions from sectors where mitigation is more expensive. {WGIII 
SPM.4.1, Table SPM.1, TS.3.1, 6.3, 6.9.1, Figure 6.7, 7.11, 11.13}

35 Unless otherwise noted, scenario ranges cited in Topic 3 and Topic 4 refer to the 10th to 90th percentile ranges (see Table 3.1).

36 For a discussion on CO2-equivalent (CO2-eq) emissions and concentrations, see Box 3.2 on GHG metrics and mitigation pathways and the Glossary. 

37 The range quoted here is based on the warming results of a simple climate model for the emissions of around 300 baseline scenarios, expressed compared to the 1850–1900 

period. The warming results quoted in Section 2.2 are obtained by prescribing future concentrations of GHG in CMIP5 Earth System Models. This results in a mean warming of 

1.0°C (5th to 95th percentile range: 0.3°C to 1.7°C) for RCP2.6, and a mean warming of 3.7°C (2.6°C to 4.8°C) for RCP8.5 relative to the period 1986–2005. For the same 

concentration-driven experiments, the simple climate model approach gives consistent results. The median warming is 0.9°C (0.5°C to 1.6°C) for RCP2.6 and 3.7°C (2.5°C 

to 5.9°C) for RCP8.5 relative to the period 1986–2005. However, the high-end of the CMIP5 ESMs range is more constrained. In addition, the baseline temperature increase 

quoted here is wider than that of the concentration-driven RCP8.5 experiments mentioned above as it is based on a wider set of scenarios, includes carbon cycle response 

uncertainty, and uses a different base year (2.2, 3.4).

38 In concentration ‘overshoot’ scenarios, concentrations peak during the century and then decline. 

39 CDR methods have biogeochemical and technological limitations to their potential on the global scale. There is insufficient knowledge to quantify how much CO2 emissions 

could be partially offset by CDR on a century timescale. CDR methods may carry side effects and long-term consequences on a global scale.
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Limiting warming with a likely chance to less than 2°C rela-

tive to pre-industrial levels would require substantial cuts in 

anthropogenic GHG emissions4025 by mid-century through large-

scale changes in energy systems and possibly land use. Limit-

ing warming to higher levels would require similar changes but 

less quickly. Limiting warming to lower levels would require 

these changes more quickly (high confidence). Scenarios that  
are likely to maintain warming at below 2°C are characterized by a  
40 to 70% reduction in GHG emissions by 2050, relative to 2010 levels,  

and emissions levels near zero or below in 2100 (Figure 3.2, Table 3.1).  
Scenarios with higher emissions in 2050 are characterized by a greater 
reliance on CDR technologies beyond mid-century, and vice versa.  
Scenarios that are likely to maintain warming at below 2°C include 
more rapid improvements in energy efficiency and a tripling to nearly 
a quadrupling of the share of zero- and low-carbon energy supply  
from renewable energy, nuclear energy and fossil energy with carbon 
dioxide capture and storage (CCS) or BECCS by the year 2050 (Figure 3.2b). 
The scenarios describe a wide range of changes in land use, reflecting 
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40 This range differs from the range provided for a similar concentration category in AR4 (50 to 85% lower than in 2000 for CO2 only). Reasons for this difference include that this 

report has assessed a substantially larger number of scenarios than in AR4 and looks at all GHGs. In addition, a large proportion of the new scenarios include CDR technologies. 

Other factors include the use of 2100 concentration levels instead of stabilization levels and the shift in reference year from 2000 to 2010. Scenarios with higher emission levels 
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different assumptions about the scale of bioenergy production, affores- 
tation and reduced deforestation. Scenarios leading to concentra-
tions of 500 ppm CO2-eq by 2100 are characterized by a 25 to 55% 
reduction in GHG emissions by 2050, relative to 2010 levels. Scenarios 
that are likely to limit warming to 3°C relative to pre-industrial levels 
reduce emissions less rapidly than those limiting warming to 2°C. Only a  
limited number of studies provide scenarios that are more likely than not  

to limit warming to 1.5°C by 2100; these scenarios are characterized  
by concentrations below 430 ppm CO2-eq by 2100 and 2050 emis-
sion reduction between 70 and 95% below 2010. For a comprehen- 
sive overview of the characteristics of emissions scenarios, their 
CO2-equivalent concentrations and their likelihood to keep warming 
to below a range of temperature levels, see Table 3.1. {WGIII SPM.4.1, 
TS.3.1, 6.3, 7.11}

Table 3.1 |  Key characteristics of the scenarios collected and assessed for WGIII AR5. For all parameters the 10th to 90th percentile of the scenarios is shown a. 

CO2-eq Con-
centrations in 

2100  
(ppm CO2-eq) f

Category label 
(conc. range)

Subcategories
Relative 

position of 
the RCPs d

Change in CO2-eq emissions 
compared to 2010 (in %) c

Likelihood of staying below a specific temperature level 
over the 21st century (relative to 1850–1900) d, e

2050 2100 1.5ºC 2ºC 3ºC 4ºC

<430 Only a limited number of individual model studies have explored levels below 430 ppm CO2-eq j

 450 
(430 to 480)

Total range a, g RCP2.6 –72 to –41 –118 to –78
More unlikely 

than likely
Likely

Likely

Likely

500 
(480 to 530)

No overshoot of 
530 ppm CO2-eq

–57 to –42 –107 to –73

Unlikely

More likely 
than not

Overshoot of 530 
ppm CO2-eq

–55 to –25 –114 to –90
About as 

likely as not

550 
(530 to 580)

No overshoot of 
580 ppm CO2-eq

–47 to –19 –81 to –59
More unlikely 
than likely iOvershoot of 580 

ppm CO2-eq
–16 to 7 –183 to –86

(580 to 650) Total range

RCP4.5

–38 to 24 –134 to –50

(650 to 720) Total range –11 to 17 –54 to –21
Unlikely

More likely 
than not

(720 to 1000) b Total range RCP6.0 18 to 54 –7 to 72

Unlikely h

More unlikely 
than likely

>1000 b Total range RCP8.5 52 to 95 74 to 178 Unlikely h Unlikely
More unlikely 

than likely
 

Notes:
a The ‘total range’ for the 430 to 480 ppm CO2-eq concentrations scenarios corresponds to the range of the 10th to 90th percentile of the subcategory of these scenarios shown in 

Table 6.3 of the Working Group III report.

b Baseline scenarios fall into the >1000 and 720 to 1000 ppm CO2-eq categories. The latter category also includes mitigation scenarios. The baseline scenarios in the latter category 

reach a temperature change of 2.5°C to 5.8°C above the average for 1850–1900 in 2100. Together with the baseline scenarios in the >1000 ppm CO2-eq category, this leads 

to an overall 2100 temperature range of 2.5°C to 7.8°C (range based on median climate response: 3.7°C to 4.8°C) for baseline scenarios across both concentration categories.

c The global 2010 emissions are 31% above the 1990 emissions (consistent with the historic greenhouse gas emission estimates presented in this report). CO2-eq emissions include 

the basket of Kyoto gases (carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) as well as fluorinated gases).

d The assessment here involves a large number of scenarios published in the scientific literature and is thus not limited to the Representative Concentration Pathways (RCPs). To 

evaluate the CO2-eq concentration and climate implications of these scenarios, the Model for the Assessment of Greenhouse Gas Induced Climate Change (MAGICC) was used in a 

probabilistic mode. For a comparison between MAGICC model results and the outcomes of the models used in WGI, see WGI 12.4.1.2, 12.4.8 and WGIII 6.3.2.6.

e The assessment in this table is based on the probabilities calculated for the full ensemble of scenarios in WGIII using MAGICC and the assessment in WGI of the uncertainty of the 

temperature projections not covered by climate models. The statements are therefore consistent with the statements in WGI, which are based on the Coupled Model Intercomparison 

Project Phase 5 (CMIP5) runs of the RCPs and the assessed uncertainties. Hence, the likelihood statements reflect different lines of evidence from both WGs. This WGI method was 

also applied for scenarios with intermediate concentration levels where no CMIP5 runs are available. The likelihood statements are indicative only {WGIII 6.3} and follow broadly 

the terms used by the WGI SPM for temperature projections: likely 66–100%, more likely than not >50–100%, about as likely as not 33–66%, and unlikely 0–33%. In addition 

the term more unlikely than likely 0–<50% is used. 

f The CO2-equivalent concentration (see Glossary) is calculated on the basis of the total forcing from a simple carbon cycle/climate model, MAGICC. The CO2-equivalent concentra-

tion in 2011 is estimated to be 430 ppm (uncertainty range 340 to 520 ppm). This is based on the assessment of total anthropogenic radiative forcing for 2011 relative to 1750 in 

WGI, i.e., 2.3 W/m2, uncertainty range 1.1 to 3.3 W/m2. 

g The vast majority of scenarios in this category overshoot the category boundary of 480 ppm CO2-eq concentration.

h For scenarios in this category, no CMIP5 run or MAGICC realization stays below the respective temperature level. Still, an unlikely assignment is given to reflect uncertainties that 

may not be reflected by the current climate models.

i Scenarios in the 580 to 650 ppm CO2-eq category include both overshoot scenarios and scenarios that do not exceed the concentration level at the high end of the category 

(e.g., RCP4.5). The latter type of scenarios, in general, have an assessed probability of more unlikely than likely to stay below the 2°C temperature level, while the former are mostly 

assessed to have an unlikely probability of staying below this level.

j In these scenarios, global CO2-eq emissions in 2050 are between 70 to 95% below 2010 emissions, and they are between 110 to 120% below 2010 emissions in 2100.
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Reducing emissions of non-CO2 climate forcing agents can be 

an important element of mitigation strategies. Emissions of non-
CO2 gases (methane (CH4), nitrous oxide (N2O), and fluorinated gases) 
contributed about 27% to the total emissions of Kyoto gases in 2010. 
For most non-CO2 gases, near-term, low-cost options are available to 
reduce their emissions. However, some sources of these non-CO2 gases 
are difficult to mitigate, such as N2O emissions from fertilizer use and 
CH4 emissions from livestock. As a result, emissions of most non-CO2 

gases will not be reduced to zero, even under stringent mitigation 
scenarios (see Figure 4.1). The differences in radiative properties and 
lifetimes of CO2 and non-CO2 climate forcing agents have important 
implications for mitigation strategies (see also Box 3.2). {WGIII 6.3.2}

All current GHG emissions and other climate forcing agents 

affect the rate and magnitude of climate change over the next 

few decades. Reducing the emissions of certain short-lived climate 
forcing agents can reduce the rate of warming in the short term 
but will have only a limited effect on long-term warming, which is 

driven mainly by CO2 emissions. There are large uncertainties related 
to the climate impacts of some of the short-lived climate forcing 
agents. Although the effects of CH4 emissions are well understood, 
there are large uncertainties related to the effects of black carbon. 
Co-emitted components with cooling effects may further complicate 
and reduce the climate impacts of emission reductions. Reducing emis-
sions of sulfur dioxide (SO2) would cause warming. Near-term reduc-
tions in short-lived climate forcing agents can have a relatively fast 
impact on climate change and possible co-benefits for air pollution. 
{WGI 8.2.3, 8.3.2, 8.3.4, 8.5.1, 8.7.2, FAQ 8.2, 12.5, WGIII 6.6.2.1} 

Delaying additional mitigation to 2030 will substantially  

increase the challenges associated with limiting warming 

over the 21st century to below 2°C relative to pre-industrial 

levels (high confidence). GHG emissions in 2030 lie between about  
30 GtCO2-eq/yr and 50 GtCO2-eq/yr in cost-effective scenarios that are 
likely to about as likely as not to limit warming to less than 2°C this cen-
tury relative to pre-industrial levels (2100 atmospheric concentration 
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Figure 3.3 |  The implications of different 2030 greenhouse gas (GHG) emissions levels for the rate of carbon dioxide (CO2) emission reductions and low-carbon energy upscaling 

in mitigation scenarios that are at least about as likely as not to keep warming throughout the 21st century below 2°C relative to pre-industrial levels (2100 CO2-eq concentrations 

430 to 530 ppm). The scenarios are grouped according to different emissions levels by 2030 (coloured in different shades of green). The left panel shows the pathways of GHG 

emissions (GtCO2-eq/yr) leading to these 2030 levels. Black dot with whiskers gives historic GHG emission levels and associated uncertainties in 2010 as reported in Figure 1.6. 

The black bar shows the estimated uncertainty range of GHG emissions implied by the Cancún Pledges. The middle panel denotes the average annual CO2 emission reduction rates 

for the 2030–2050 period. It compares the median and interquartile range across scenarios from recent intermodel comparisons with explicit 2030 interim goals to the range of 

scenarios in the Scenario Database for WGIII AR5. Annual rates of historical emission changes (sustained over a period of 20 years) are shown as well. The arrows in the right panel 

show the magnitude of zero and low-carbon energy supply upscaling from between 2030 and 2050, subject to different 2030 GHG emission levels. Zero- and low-carbon energy  

supply includes renewable energy, nuclear energy and fossil energy with carbon dioxide capture and storage (CCS) or bioenergy with CCS (BECCS). Only scenarios that apply 

the full, unconstrained mitigation technology portfolio of the underlying models (default technology assumption) are shown. Scenarios with large net negative global emissions  

(>20 GtCO2-eq/yr), scenarios with exogenous carbon price assumptions, and scenarios with 2010 emission levels that are significantly outside the historical range are excluded. 

{WGIII Figure SPM.5, Figure 6.32, Figure 7.16, 13.13.1.3}
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3levels of about 450 ppm CO2-eq to about 500 ppm CO2-eq) (Figure 3.3, 
left panel). Scenarios with GHG emission levels of above 55 GtCO2-eq/yr 
require substantially higher rates of emissions reductions between 
2030 and 2050 (median estimate of 6%/yr as compared to 3%/yr in 
cost-effective scenarios; Figure 3.3, middle panel); much more rapid 
scale-up of zero and low-carbon energy over this period (more than a 
tripling compared to a doubling of the low-carbon energy share rela- 
tive to 2010; Figure 3.3, right panel); a larger reliance on CDR tech- 
nologies in the long term; and higher transitional and long-term  
economic impacts (Table 3.2). (3.5, 4.3) {WGIII SPM.4.1, TS.3.1, 6.4, 7.11} 
 
Estimated global emission levels by 2020 based on the Cancún 

Pledges are not consistent with cost-effective long-term mitiga-

tion trajectories that are at least about as likely as not to limit 

warming to below 2°C relative to pre-industrial levels (2100 

concentration levels of about 500 ppm CO2-eq or below), but 

they do not preclude the option to meet this goal (high confi-
dence). The Cancún Pledges are broadly consistent with cost-effective 
scenarios that are likely to limit temperature change to below 3°C rel-
ative to pre-industrial levels. {WGIII SPM.4.1, 6.4, 13.13, Figure TS.11}

Estimates of the aggregate economic costs of mitigation vary 

widely depending on methodologies and assumptions but increase 

with the stringency of mitigation (high confidence). Scenarios in 
which all countries of the world begin mitigation immediately, in 

which there is a single global carbon price, and in which all key tech-
nologies are available have been used as a cost-effective benchmark 
for estimating macroeconomic mitigation costs (Figure 3.4). Under 
these assumptions, mitigation scenarios that are likely to limit warm-
ing to below 2°C through the 21st century relative to pre-industrial 
levels entail losses in global consumption—not including benefits of 
reduced climate change (3.2) as well as co-benefits and adverse side 
effects of mitigation (3.5, 4.3)—of 1 to 4% (median: 1.7%) in 2030, 
2 to 6% (median: 3.4%) in 2050, and 3% to 11% (median: 4.8%) in 
2100, relative to consumption in baseline scenarios that grows any-
where from 300% to more than 900% over the century4126. These num-
bers correspond to an annualized reduction of consumption growth by 
0.04 to 0.14 (median: 0.06) percentage points over the century relative 
to annualized consumption growth in the baseline that is between 
1.6% and 3% per year (Figure 3.4). In the absence or under limited 
availability of mitigation technologies (such as bioenergy, CCS, and 
their combination BECCS, nuclear, wind and solar), mitigation costs 
can increase substantially depending on the technology considered 
(Table 3.2). Delaying additional mitigation reduces near-term costs 
but increases mitigation costs in the medium- to long-term (Table 3.2). 
Many models could not limit likely warming to below 2°C over the  
21st century relative to pre-industrial levels, if additional mitigation is 
considerably delayed, or if availability of key technologies, such as bio-
energy, CCS and their combination (BECCS) are limited (high confidence) 
(Table 3.2). {WGIII SPM.4.1, Table SPM.2, Table TS.2, TS.3.1, 6.3, 6.6}
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Figure 3.4 |  Global mitigation costs in cost-effective scenarios at different atmospheric concentrations levels in 2100 (right panel) and growth in economic consumption in the 

corresponding baseline scenarios (those without additional mitigation) (left panel). The table at the top shows percentage points of annualized consumption growth reductions 

relative to consumption growth in the baseline of 1.6 to 3% per year (e.g., if the reduction is 0.06 percentage points per year due to mitigation, and baseline growth is 2.0% per 

year, then the growth rate with mitigation would be 1.94% per year). Cost-effective scenarios assume immediate mitigation in all countries and a single global carbon price, and 

they impose no additional limitations on technology relative to the models’ default technology assumptions. Consumption losses are shown relative to a baseline development 

without climate policy. Cost estimates shown in this table do not consider the benefits of reduced climate change nor co-benefits and adverse side effects of mitigation. Estimates 

at the high end of these cost ranges are from models that are relatively inflexible to achieve the deep emissions reductions that would be required in the long run to meet these 

goals and/or include assumptions about market imperfections that would raise costs. {WGIII Table SPM.2, Figure TS.12, 6.3.6, Figure 6.21} 

41 Mitigation cost ranges cited here refer to the 16th to 84th percentile of the underlying sample (see Figure 3.4).
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Mitigation efforts and associated cost are expected to vary 

across countries. The distribution of costs can differ from the 

distribution of the actions themselves (high confidence). In glob-
ally cost-effective scenarios, the majority of mitigation efforts takes 
place in countries with the highest future GHG emissions in baseline 
scenarios. Some studies exploring particular effort-sharing frameworks, 
 

under the assumption of a global carbon market, have estimated sub-
stantial global financial flows associated with mitigation in scenarios 
that are likely to more unlikely than likely to limit warming during the 
21st century to less than 2°C relative to pre-industrial levels. {WGIII 
SPM.4.1, TS.3.1, Box 3.5, 4.6, 6.3.6, Table 6.4, Figure 6.9, Figure 6.27, 
Figure 6.28, Figure 6.29, 13.4.2.4}

Table 3.2 | Increase in global mitigation costs due to either limited availability of specific technologies or delays in additional mitigation a relative to cost-effective scenarios b. The 

increase in costs is given for the median estimate and the 16th to 84th percentile range of the scenarios (in parentheses). The sample size of each scenario set is provided in the 

coloured symbols c. The colours of the symbols indicate the fraction of models from systematic model comparison exercises that could successfully reach the targeted concentration 

level. {WGIII Table SPM.2,Table TS.2, Figure TS.13, Figure 6.24, Figure 6.25}

Mitigation cost increases in scenarios with  
limited availability of technologies d

[% increase in total discounted e mitigation costs  
(2015–2100) relative to default technology assumptions]

Mitigation cost increases due to delay-
ed additional mitigation until 2030

[% increase in mitigation costs 
 relative to immediate mitigation]

2100 
concentrations 
(ppm CO2-eq)

no CCS nuclear phase out limited solar/wind limited bioenergy
medium term costs 

(2030–2050)
long term costs 
(2050–2100)

450 
(430 to 480)

138%  
(29 to 297%)

7%  
(4 to 18%)

6% 
(2 to 29%)

64% 
(44 to 78%) }

44%  
(2 to 78%)

37%  
(16 to 82%)

500 
(480 to 530)

not available 
(n.a.)

n.a. n.a. n.a.

550  
(530 to 580)

39%  
(18 to 78%)

13%  
(2 to 23%) 

8% 
(5 to 15%) 

18% 
(4 to 66%) 

}
15%  

(3 to 32%) 
16%  

(5 to 24%) 

580 to 650 n.a. n.a. n.a. n.a.

Symbol legend—fraction of models successful in producing scenarios (numbers indicate the number of successful models) 

: all models successful 
 

: between 80 and 100% of models successful

: between 50 and 80% of models successful 
 

: less than 50% of models successful

Notes:
a Delayed mitigation scenarios are associated with greenhouse gas emission of more than 55 GtCO2-eq in 2030, and the increase in mitigation costs is measured relative to cost-

effective mitigation scenarios for the same long-term concentration level.

b Cost-effective scenarios assume immediate mitigation in all countries and a single global carbon price, and impose no additional limitations on technology relative to the models’ 

default technology assumptions.

c The range is determined by the central scenarios encompassing the 16th to 84th percentile range of the scenario set. Only scenarios with a time horizon until 2100 are included. 

Some models that are included in the cost ranges for concentration levels above 530 ppm CO2-eq in 2100 could not produce associated scenarios for concentration levels below 

530 ppm CO2-eq in 2100 with assumptions about limited availability of technologies and/or delayed additional mitigation.

d No CCS: carbon dioxide capture and storage is not included in these scenarios. Nuclear phase out: no addition of nuclear power plants beyond those under construction, and 

operation of existing plants until the end of their lifetime. Limited Solar/Wind: a maximum of 20% global electricity generation from solar and wind power in any year of these 

scenarios. Limited Bioenergy: a maximum of 100 EJ/yr modern bioenergy supply globally (modern bioenergy used for heat, power, combinations and industry was around 18 EJ/yr 

in 2008). EJ = Exajoule =  1018 Joule.

e Percentage increase of net present value of consumption losses in percent of baseline consumption (for scenarios from general equilibrium models) and abatement costs in percent 

of baseline gross domestic product (GDP, for scenarios from partial equilibrium models) for the period 2015–2100, discounted at 5% per year.

I 
I 

I -

2 
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Box 3.2 | Greenhouse Gas Metrics and Mitigation Pathways

This box focuses on emission-based metrics that are used for calculating CO2-equivalent emissions for the formulation and evaluation 
of mitigation strategies. These emission metrics are distinct from the concentration-based metric used in SYR (CO2-equivalent concen-
tration). For an explanation of CO2-equivalent emissions and CO2-equivalent concentrations, see Glossary. 

Emission metrics facilitate multi-component climate policies by allowing emissions of different greenhouse gases (GHGs) 

and other climate forcing agents to be expressed in a common unit (so-called ‘CO2-equivalent emissions’). The Global 
Warming Potential (GWP) was introduced in the IPCC First Assessment Report, where it was also used to illustrate the difficulties in 
comparing components with differing physical properties using a single metric. The 100-year GWP (GWP100) was adopted by the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and its Kyoto Protocol and is now used widely as the default metric. It 
is only one of several possible emission metrics and time horizons. {WGI 8.7, WGIII 3.9}

The choice of emission metric and time horizon depends on type of application and policy context; hence, no single metric 

is optimal for all policy goals. All metrics have shortcomings, and choices contain value judgments, such as the climate effect con-
sidered and the weighting of effects over time (which explicitly or implicitly discounts impacts over time), the climate policy goal and 
the degree to which metrics incorporate economic or only physical considerations. There are significant uncertainties related to metrics, 
and the magnitudes of the uncertainties differ across metric type and time horizon. In general, the uncertainty increases for metrics 
along the cause–effect chain from emission to effects. {WGI 8.7, WGIII 3.9}

The weight assigned to non-CO2 climate forcing agents relative to CO2 depends strongly on the choice of metric and time 

horizon (robust evidence, high agreement). GWP compares components based on radiative forcing, integrated up to a chosen time 
horizon. Global Temperature change Potential (GTP; see Glossary) is based on the temperature response at a specific point in time with 
no weight on temperature response before or after the chosen point in time. Adoption of a fixed horizon of, for example, 20, 100 or  
500 years for these metrics will inevitably put no weight on climate outcomes beyond the time horizon, which is significant for CO2 
as well as other long-lived gases. The choice of time horizon markedly affects the weighting especially of short-lived climate forcing 
agents, such as methane (CH4) (see Box 3.2, Table 1; Box 3.2, Figure 1a). For some metrics (e.g., the dynamic GTP; see Glossary), the 
weighting changes over time as a chosen target year is approached. {WGI 8.7, WGIII 3.9}

Box 3.2, Table 1 | Examples of emission metric values from WGI a.

GWP GTP

Lifetime (yr) Cumulative forcing 
over 20 years

Cumulative forcing 
over 100 years

Temperature 
change after 20 

years

Temperature 
change after 100 

years

CO2
b 1 1 1 1

CH4 12.4 84 28 67 4

N2O 121.0 264 265 277 234

CF4 50,000.0 4880 6630 5270 8040

HFC-152a 1.5 506 138 174 19
 

Notes:

a Global Warming Potential (GWP) values have been updated in successive IPCC reports; the AR5 GWP100 values are different from those adopted for the Kyoto Protocol’s 
First Commitment Period which are from the IPCC Second Assessment Report (SAR). Note that for consistency, equivalent CO2 emissions given elsewhere in this Synthesis 
Report are also based on SAR, not AR5 values. For a comparison of emissions using SAR and AR5 GWP100 values for 2010 emissions, see Figure 1.6.
b No single lifetime can be given for CO2. {WGI Box 6.1, 6.1.1, 8.7}

The choice of emission metric affects the timing and emphasis placed on abating short- and long-lived climate forcing 

agents. For most metrics, global cost differences are small under scenarios of global participation and cost-minimizing 

mitigation pathways, but implications for some individual countries and sectors could be more significant (medium evi-
dence, high agreement). Different metrics and time horizons significantly affect the contributions from various sources/sectors and 
components, particularly short-lived climate forcing agents (Box 3.2, Figure 1b). A fixed time independent metric that gives less weight 
to short-lived agents such as CH4 (e.g., using GTP100 instead of GWP100) would require earlier and more stringent CO2 abatement to 
achieve the same climate outcome for 2100. Using a time-dependent metric, such as a dynamic GTP, leads to less CH4 mitigation 
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Box 3.2 (continued)

in the near term but to more in the long term as the target date is being approached. This implies that for some (short-lived) agents, 
the metric choice influences the choice of policies and the timing of mitigation (especially for sectors and countries with high non-CO2 
emission levels). {WGI 8.7, WGIII 6.3}

Contributions by sectors to total GHG emissions using different metrics

Weighting of current emissions over time(a)

(b)

GWP100 GTP100GWP20
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Box 3.2, Figure 1 |  Implications of metric choices on the weighting of greenhouse gas (GHG) emissions and contributions by sectors for illustrative time horizons. 

Panel (a): integrated radiative forcing (left panel) and warming resulting at a given future point in time (right panel) from global net emissions of carbon dioxide (CO2), 

methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in the year 2010 (and no emissions thereafter), for time horizons of up to 200 years. Integrated radiative forcing is used in the 

calculation of Global Warming Potentials (GWP), while the warming at a future point in time is used in the calculation of Global Temperature change Potentials (GTP). 

Radiative forcing and warming were calculated based on global 2010 emission data from WGIII 5.2 and absolute GWPs and absolute GTPs from WGI 8.7, normalized 

to the integrated radiative forcing and warming, respectively, after 100 years, due to 2010 net CO2 emissions. Panel (b): Illustrative examples showing contributions 

from different sectors to total metric-weighted global GHG emissions in the year 2010, calculated using 100-year GWP (GWP100, left), 20-year GWP (GWP20, middle) 

or 100-year GTP (GTP100, right) and the WGIII 2010 emissions database. {WGIII 5.2} Note that percentages differ slightly for the GWP100 case if values from the IPCC 

Second Assessment Report are used; see Topic 1, Figure 1.7. See WGIII for details of activities resulting in emissions in each sector.
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Box 3.3 | Carbon Dioxide Removal and Solar Radiation Management Geoengineering Technologies—
Possible Roles, Options, Risks and Status

Geoengineering refers to a broad set of methods and technologies operating on a large scale that aim to deliberately alter the climate 
system in order to alleviate the impacts of climate change. Most methods seek to either reduce the amount of absorbed solar energy 
in the climate system (Solar Radiation Management, SRM) or increase the removal of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere by 
sinks to alter climate (Carbon Dioxide Removal, CDR, see Glossary). Limited evidence precludes a comprehensive assessment of feasi-
bility, cost, side effects and environmental impacts of either CDR or SRM. {WGI SPM E.8, 6.5, 7.7, WGII 6.4, Table 6-5, Box 20-4, WGIII 
TS.3.1.3, 6.9}

CDR plays a major role in many mitigation scenarios. Bioenergy with carbon dioxide capture and storage (BECCS) and afforesta-
tion are the only CDR methods included in these scenarios. CDR technologies are particularly important in scenarios that temporarily 
overshoot atmospheric concentrations, but they are also prevalent in many scenarios without overshoot to compensate for residual 
emissions from sectors where mitigation is more expensive. Similar to mitigation, CDR would need to be deployed on a large scale 
and over a long time period to be able to significantly reduce CO2 concentrations (see Section 3.1). {WGII 6.4, WGIII SPM 4.1, TS.3.1.2,  
TS 3.1.3, 6.3, 6.9}

Several CDR techniques could potentially reduce atmospheric greenhouse gas (GHG) levels. However, there are biogeo-

chemical, technical and societal limitations that, to varying degrees, make it difficult to provide quantitative estimates 

of the potential for CDR. The emission mitigation from CDR is less than the removed CO2, as some CO2 is released from that previ-
ously stored in oceans and terrestrial carbon reservoirs. Sub-sea geologic storage has been implemented on a regional scale, with no 
evidence to date of ocean impact from leakage. The climatic and environmental side effects of CDR depend on technology and scale. 
Examples are associated with altered surface reflectance from afforestation and ocean de-oxygenation from ocean fertilization. Most 
terrestrial CDR techniques would involve competing demands for land and could involve local and regional risks, while maritime CDR 
techniques may involve significant risks for ocean ecosystems, so that their deployment could pose additional challenges for coopera-
tion between countries. {WGI 6.5, FAQ 7.3, WGII 6.4, Table 6.5, WGIII 6.9}

SRM is untested, and is not included in any of the mitigation scenarios, but, if realisable, could to some degree offset 

global temperature rise and some of its effects. It could possibly provide rapid cooling in comparison to CO2 mitigation. 
There is medium confidence that SRM through stratospheric aerosol injection is scalable to counter radiative forcing from a twofold 
increase in CO2 concentrations and some of the climate responses associated with warming. Due to insufficient understanding there is 
no consensus on whether a similarly large negative counter radiative forcing could be achieved from cloud brightening. Land albedo 
change does not appear to be able to produce a large counter radiative forcing. Even if SRM could counter the global mean warming, 
differences in spatial patterns would remain. The scarcity of literature on other SRM techniques precludes their assessment. {WGI 7.7, 
WGIII TS.3.1.3, 6.9}

If it were deployed, SRM would entail numerous uncertainties, side effects, risks and shortcomings. Several lines of evidence 
indicate that SRM would itself produce a small but significant decrease in global precipitation (with larger differences on regional 
scales). Stratospheric aerosol SRM is likely to modestly increase ozone losses in the polar stratosphere. SRM would not prevent the CO2 
effects on ecosystems and ocean acidification that are unrelated to warming. There could also be other unanticipated consequences. 
For all future scenarios considered in AR5, SRM would need to increase commensurately, to counter the global mean warming, which 
would exacerbate side effects. Additionally, if SRM were increased to substantial levels and then terminated, there is high confidence 
that surface temperatures would rise very rapidly (within a decade or two). This would stress systems that are sensitive to the rate of 
warming. {WGI 7.6–7.7, FAQ 7.3, WGII 19.5, WGIII 6.9}

SRM technologies raise questions about costs, risks, governance and ethical implications of development and deploy-

ment. There are special challenges emerging for international institutions and mechanisms that could coordinate research 

and possibly restrain testing and deployment. Even if SRM would reduce human-made global temperature increase, it would 
imply spatial and temporal redistributions of risks. SRM thus introduces important questions of intragenerational and intergenerational 
justice. Research on SRM, as well as its eventual deployment, has been subject to ethical objections. In spite of the estimated low 
potential costs of some SRM deployment technologies, they will not necessarily pass a benefit–cost test that takes account of the range 
of risks and side effects. The governance implications of SRM are particularly challenging, especially as unilateral action might lead to 
significant effects and costs for others. {WGIII TS.3.1.3, 1.4, 3.3, 6.9, 13.4}
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3.5 Interaction among mitigation, adaptation 
and sustainable development

Climate change is a threat to equitable and sustain-

able development. Adaptation, mitigation and sus-

tainable development are closely related, with poten-

tial for synergies and trade-offs.

Climate change poses an increasing threat to equitable and 

sustainable development (high confidence). Some climate-related 
impacts on development are already being observed. Climate change 
is a threat multiplier. It exacerbates other threats to social and natural 
systems, placing additional burdens particularly on the poor and con-
straining possible development paths for all. Development along cur-
rent global pathways can contribute to climate risk and vulnerability, 
further eroding the basis for sustainable development. {WGII SPM B-2, 
2.5, 10.9, 13.1–13.3, 20.1, 20.2, 20.6, WGIII SPM.2, 4.2}

Aligning climate policy with sustainable development requires 

attention to both adaptation and mitigation (high confidence). 
Interaction among adaptation, mitigation and sustainable develop-
ment occurs both within and across regions and scales, often in the 
context of multiple stressors. Some options for responding to climate 
change could impose risks of other environmental and social costs, 
have adverse distributional effects and draw resources away from 
other development priorities, including poverty eradication. {WGII 2.5, 
8.4, 9.3, 13.3–13.4, 20.2–20.4, 21.4, 25.9, 26.8, WGIII SPM.2, 4.8, 6.6}

Both adaptation and mitigation can bring substantial co-benefits 

(medium confidence). Examples of actions with co-benefits include 
(i) improved air quality (see Figure 3.5); (ii) enhanced energy security, 
(iii) reduced energy and water consumption in urban areas through 
greening cities and recycling water; (iv) sustainable agriculture and 
forestry; and (v) protection of ecosystems for carbon storage and other 
ecosystem services. {WGII SPM C-1, WGIII SPM.4.1}

Strategies and actions can be pursued now that will move 

towards climate-resilient pathways for sustainable develop-

ment, while at the same time helping to improve livelihoods, 

social and economic well-being and effective environmental 

management (high confidence). Prospects for climate-resilient 
pathways are related fundamentally to what the world accomplishes 
with climate change mitigation (high confidence). Since mitigation 
reduces the rate as well as the magnitude of warming, it also increases 
the time available for adaptation to a particular level of climate  
change, potentially by several decades. Delaying mitigation actions 
may reduce options for climate-resilient pathways in the future. {WGII 
SPM C-2, 20.2, 20.6.2}
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Figure 3.5 |  Air pollutant emission levels of black carbon (BC) and sulfur dioxide (SO2) by 2050, relative to 2005 (0 = 2005 levels). Baseline scenarios without additional efforts 

to reduce greenhouse gas (GHG) emissions beyond those in place today are compared to scenarios with stringent mitigation policies, which are consistent with reaching about 450 

to about 500 (430 to 530) ppm CO2-eq concentration levels by 2100. {WGIII SPM.6, TS.14, Figure 6.33}
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Box 3.4 | Co-benefits and Adverse Side effects

A government policy or a measure intended to achieve one objective often affects other objectives, either positively or 

negatively. For example, mitigation policies can influence local air quality (see Figure 3.5). When the effects are positive they are 
called ‘co-benefits’, also referred to as ‘ancillary benefits’. Negative effects are referred to as ‘adverse side effects’. Some measures 
are labelled ‘no or low regret’ when their co-benefits are sufficient to justify their implementation, even in the absence of immediate 
direct benefits. Co-benefits and adverse side effects can be measured in monetary or non-monetary units. The effect of co-benefits and 
adverse side effects from climate policies on overall social welfare has not yet been quantitatively examined, with the exception of a 
few recent multi-objective studies. Many of these have not been well quantified, and effects can be case and site-specific as they will 
depend on local circumstances. {WGII 11.9, 16.3.1, 17.2, 20.4.1, WGIII Box TS.11, 3.6, 5.7}

Co-benefits of mitigation could affect achievement of other objectives, such as those related to energy security, air qual-

ity, efforts to address ecosystem impacts, income distribution, labour supply and employment and urban sprawl (see 

Table 4.2 and Table 4.5). In the absence of complementary policies, however, some mitigation measures may have adverse side  
effects (at least in the short term), for example on biodiversity, food security, energy access, economic growth and income distribu-
tion. The co-benefits of adaptation policies may include improved access to infrastructure and services, extended education and health 
systems, reduced disaster losses, better governance and others. {WGII 4.4.4, 11.9, 15.2, 17.2, 20.3.3, 20.4.1, WGIII Box TS.11, 6.6}  

Comprehensive strategies in response to climate change that are consistent with sustainable development take into 

account the co-benefits, adverse side effects and risks that may arise from both adaptation and mitigation options. The 
assessment of overall social welfare impacts is complicated by this interaction between climate change response options and pre-
existing non-climate policies. For example, in terms of air quality, the value of the extra tonne of sulfur dioxide (SO2) reduction that 
occurs with climate change mitigation through reduced fossil fuel combustion depends greatly on the stringency of SO2 control policies. 
If SO2 policy is weak, the value of SO2 reductions may be large, but if SO2 policy is stringent, it may be near zero. Similarly, in terms of 
adaptation and disaster risk management, weak policies can lead to an adaptation deficit that increases human and economic losses 
from natural climate variability. ‘Adaptation deficit’ refers to the lack of capacity to manage adverse impacts of current climate vari-
ability. An existing adaptation deficit increases the benefits of adaptation policies that improve the management of climate variability 
and change. {WGII 20.4.1, WGIII Box TS.11, 6.3}
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4.1 Common enabling factors and constraints 
for adaptation and mitigation responses

Adaptation and mitigation responses are underpinned 

by common enabling factors. These include effective 

institutions and governance, innovation and invest-

ments in environmentally sound technologies and 

infrastructure, sustainable livelihoods and behavioural 

and lifestyle choices.

Innovation and investments in environmentally sound infra-

structure and technologies can reduce greenhouse gas (GHG) 

emissions and enhance resilience to climate change (very high 
confidence). Innovation and change can expand the availability and/
or effectiveness of adaptation and mitigation options. For example, 
investments in low-carbon and carbon-neutral energy technologies 
can reduce the energy intensity of economic development, the carbon 
intensity of energy, GHG emissions, and the long-term costs of mit-
igation. Similarly, new technologies and infrastructure can increase 
the resilience of human systems while reducing adverse impacts on 
natural systems. Investments in technology and infrastructure rely on 
an enabling policy environment, access to finance and technology 
and broader economic development that builds capacity (Table 4.1, 
Section 4.4). {WGII SPM C-2, Table SPM.1, Table TS.8, WGIII SPM.4.1, 
Table SPM.2, TS.3.1.1, TS 3.1.2, TS.3.2.1}

Adaptation and mitigation are constrained by the inertia of  

global and regional trends in economic development, GHG emis-

sions, resource consumption, infrastructure and settlement pat-

terns, institutional behaviour and technology (medium evidence, 
high agreement). Such inertia may limit the capacity to reduce GHG 
emissions, remain below particular climate thresholds or avoid adverse 
impacts (Table 4.1). Some constraints may be overcome through new 
technologies, financial resources, increased institutional effectiveness 
and governance or changes in social and cultural attitudes and behav-
iours. {WGII SPM C-1, WGIII SPM.3, SPM.4.2, Table SPM.2}

Vulnerability to climate change, GHG emissions, and the capac-

ity for adaptation and mitigation are strongly influenced by 
livelihoods, lifestyles, behaviour and culture (medium evidence, 
medium agreement) (Table 4.1). Shifts toward more energy-intensive 

lifestyles can contribute to higher energy and resource consumption, 
driving greater energy production and GHG emissions and increasing 
mitigation costs. In contrast, emissions can be substantially lowered 
through changes in consumption patterns (see 4.3 for details). The 
social acceptability and/or effectiveness of climate policies are influ-
enced by the extent to which they incentivize or depend on regionally 
appropriate changes in lifestyles or behaviours. Similarly, livelihoods 
that depend on climate-sensitive sectors or resources may be par-
ticularly vulnerable to climate change and climate change policies. 
Economic development and urbanization of landscapes exposed to 
climate hazards may increase the exposure of human settlements and 
reduce the resilience of natural systems. {WGII SPM A-2, SPM B-2, 
Table SPM.1, TS A-1, TS A-2, TS C-1, TS C-2, 16.3.2.7, WGIII SPM.4.2, 
TS.2.2, 4.2}

For many regions and sectors, enhanced capacities to mitigate 

and adapt are part of the foundation essential for manag- 

ing climate change risks (high confidence). Such capacities are 
place- and context-specific and therefore there is no single approach 
for reducing risk that is appropriate across all settings. For example, 
developing nations with low income levels have the lowest finan-
cial, technological and institutional capacities to pursue low-carbon,  
climate-resilient development pathways. Although developed  
nations generally have greater relative capacity to manage the 
risks of climate change, such capacity does not necessarily trans-
late into the implementation of adaptation and mitigation options.  
{WGII SPM B-1, SPM B-2, TS B-1, TS B-2, 16.3.1.1, 16.3.2, 16.5, WGIII 
SPM.5.1, TS.4.3, TS.4.5, 4.6}

Improving institutions as well as enhancing coordination  

and cooperation in governance can help overcome regional 

constraints associated with mitigation, adaptation and disas-

ter risk reduction (very high confidence). Despite the presence  
of a wide array of multilateral, national and sub-national institu-
tions focused on adaptation and mitigation, global GHG emissions 
continue to increase and identified adaptation needs have not 
been adequately addressed. The implementation of effective adap-
tation and mitigation options may necessitate new institutions  
and institutional arrangements that span multiple scales (medium 
confidence) (Table 4.1). {WGII SPM B-2, TS C-1, 16.3.2.4, 16.8,  
WGIII SPM.4.2.5, SPM.5.1, SPM.5.2, TS.1, TS.3.1.3, TS.4.1, TS.4.2, 
TS.4.4}

Topic 4: Adaptation and Mitigation

Many adaptation and mitigation options can help address climate change, but no single option is sufficient by itself. 

Effective implementation depends on policies and cooperation at all scales and can be enhanced through integrated 

responses that link mitigation and adaptation with other societal objectives.

Topic 3 demonstrates the need and strategic considerations for both adaptation and global-scale mitigation to manage risks from climate change. 
Building on these insights, Topic 4 presents near-term response options that could help achieve such strategic goals. Near-term adaptation and 
mitigation actions will differ across sectors and regions, reflecting development status, response capacities and near- and long-term aspirations 
with regard to both climate and non-climate outcomes. Because adaptation and mitigation inevitably take place in the context of multiple 
objectives, particular attention is given to the ability to develop and implement integrated approaches that can build on co-benefits and manage 
trade-offs.
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4.2 Response options for adaptation

Adaptation options exist in all sectors, but their 

context for implementation and potential to reduce  

climate-related risks differs across sectors and regions. 

Some adaptation responses involve significant  

co-benefits, synergies and trade-offs. Increasing  

climate change will increase challenges for many 

adaptation options.

 

People, governments and the private sector are starting to adapt 

to a changing climate. Since the IPCC Fourth Assessment Report 

(AR4), understanding of response options has increased, with 

improved knowledge of their benefits, costs and links to sus-

tainable development. Adaptation can take a variety of approaches 
depending on its context in vulnerability reduction, disaster risk man-
agement or proactive adaptation planning. These include (see Table 4.2 
for examples and details):

• Social, ecological asset and infrastructure development
• Technological process optimization 
• Integrated natural resources management 
• Institutional, educational and behavioural change or reinforcement 
• Financial services, including risk transfer 
• Information systems to support early warning and proactive planning

There is increasing recognition of the value of social (including local and 
indigenous), institutional, and ecosystem-based measures and of the extent 
of constraints to adaptation. Effective strategies and actions consider the 
potential for co-benefits and opportunities within wider strategic goals  
and development plans. {WGII SPM A-2, SPM C-1, TS  A-2, 6.4, 8.3, 9.4, 15.3}

Opportunities to enable adaptation planning and implementation 

exist in all sectors and regions, with diverse potential and approaches 

depending on context. The need for adaptation along with asso-

ciated challenges is expected to increase with climate change 

(very high confidence). Examples of key adaptation approaches 
for particular sectors, including constraints and limits, are summarized 
below. {WGII SPM B, SPM C, 16.4, 16.6, 17.2, 19.6, 19.7, Table 16.3}

Table 4.1 | Common factors that constrain the implementation of adaptation and mitigation options

Constraining Factor Potential Implications for Adaptation Potential Implications for Mitigation

Adverse externalities of popula-

tion growth and urbanization

Increase exposure of human populations to climate variability 
and change as well as demands for, and pressures on, natural 
resources and ecosystem services {WGII 16.3.2.3, Box 16-3}

Drive economic growth, energy demand and energy consumption, 
resulting in increases in greenhouse gas emissions {WGIII SPM.3}

Deficits of knowledge, edu-

cation and human capital

Reduce national, institutional and individual perceptions of 
the risks posed by climate change as well as the costs and 
benefits of different adaptation options {WGII 16.3.2.1}

Reduce national, institutional and individual risk perception, 
willingness to change behavioural patterns and practices and to 
adopt social and technological innovations to reduce emissions 
{WGIII SPM.3, SPM.5.1, 2.4.1, 3.10.1.5, 4.3.5, 9.8, 11.8.1}

Divergences in social and cultural 

attitudes, values and behaviours 

Reduce societal consensus regarding climate risk and therefore 
demand for specific adaptation policies and measures {WGII 
16.3.2.7}

Influence emission patterns, societal perceptions of the 
utility of mitigation policies and technologies, and willing-
ness to pursue sustainable behaviours and technologies 
{WGIII SPM.2, 2.4.5, 2.6.6.1, 3.7.2.2, 3.9.2, 4.3.4, 5.5.1}

Challenges in governance and 

institutional arrangements

Reduce the ability to coordinate adaptation policies and 
measures and to deliver capacity to actors to plan and implement 
adaptation {WGII 16.3.2.8}

Undermine policies, incentives and cooperation regarding the 
development of mitigation policies and the implementation of 
efficient, carbon-neutral and renewable energy technologies 
{WGIII SPM.3, SPM.5.2, 4.3.2, 6.4.3, 14.1.3.1, 14.3.2.2, 15.12.2, 
16.5.3}

Lack of access to national and 

international climate finance

Reduces the scale of investment in adaptation policies and 
measures and therefore their effectiveness {WGII 16.3.2.5}

Reduces the capacity of developed and, particularly, developing 
nations to pursue policies and technologies that reduce emissi-
ons. {WGIII TS.4.3, 12.6.2, 16.2.2.2}

Inadequate technology Reduces the range of available adaptation options as well as 
their effectiveness in reducing or avoiding risk from increasing 
rates or magnitudes of climate change {WGII 16.3.2.1}

Slows the rate at which society can reduce the carbon intensity of  
energy services and transition toward low-carbon and carbon-neutral  
technologies {WGIII TS.3.1.3, 4.3.6, 6.3.2.2, 11.8.4}

Insufficient quality and/or quan-

tity of natural resources

Reduce the coping range of actors, vulnerability to non-climatic 
factors and potential competition for resources that enhances 
vulnerability {WGII 16.3.2.3}

Reduce the long-term sustainability of different energy  
technologies {WGIII 4.3.7, 4.4.1, 11.8.3} 

Adaptation and development deficits Increase vulnerability to current climate variability as well as 
future climate change {WGII TS A-1, Table TS 5, 16.3.2.4}

Reduce mitigative capacity and undermine international 
cooperative efforts on climate owing to a contentious legacy 
of cooperation on development {WGIII 4.3.1, 4.6.1}

Inequality Places the impacts of climate change and the burden of adapta-
tion disproportionately on the most vulnerable and/or transfers 
them to future generations {WGII TS B-2, Box TS 4, Box 13-1, 
16.7}

Constrains the ability for developing nations with low income 
levels, or different communities or sectors within nations, to 
contribute to greenhouse gas mitigation {WGIII 4.6.2.1}
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Table 4.2 | Approaches for managing the risks of climate change through adaptation. These approaches should be considered overlapping rather than discrete, and they are often 

pursued simultaneously. Examples are presented in no specific order and can be relevant to more than one category. {WGII Table SPM.1}
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Overlapping 
Approaches

Category Examples WGII References

Human 
development

Improved access to education, nutrition, health facilities, energy, safe housing & settlement structures, 
& social support structures; Reduced gender inequality & marginalization in other forms.

8.3, 9.3, 13.1-3, 14.2-3, 22.4

Poverty alleviation Improved access to & control of local resources; Land tenure; Disaster risk reduction; Social safety nets 
& social protection; Insurance schemes.

8.3-4, 9.3, 13.1-3

Livelihood security
Income, asset & livelihood diversification; Improved infrastructure; Access to technology & decision-
making fora; Increased decision-making power; Changed cropping, livestock & aquaculture practices; 
Reliance on social networks.

7.5, 9.4, 13.1-3, 22.3-4, 23.4, 26.5, 
27.3, 29.6, Table SM24-7

Disaster risk 
management

Early warning systems; Hazard & vulnerability mapping; Diversifying water resources; Improved 
drainage; Flood & cyclone shelters; Building codes & practices; Storm & wastewater management; 
Transport & road infrastructure improvements.

8.2-4, 11.7, 14.3, 15.4, 22.4, 24.4, 
26.6, 28.4, Box 25-1, Table 3-3

Ecosystem 
management

Maintaining wetlands & urban green spaces; Coastal afforestation; Watershed & reservoir 
management; Reduction of other stressors on ecosystems & of habitat fragmentation; Maintenance 
of genetic diversity; Manipulation of disturbance regimes; Community-based natural resource 
management.

4.3-4, 8.3, 22.4, Table 3-3, Boxes 4-3, 
8-2, 15-1, 25-8, 25-9 & CC-EA

Spatial or land-use 
planning

Provisioning of adequate housing, infrastructure & services; Managing development in flood prone & 
other high risk areas; Urban planning & upgrading programs; Land zoning laws; Easements; Protected 
areas.

4.4, 8.1-4, 22.4, 23.7-8, 27.3, Box 25-8

Structural/physical

Engineered & built-environment options: Sea walls & coastal protection structures; Flood levees;  
Water storage; Improved drainage; Flood & cyclone shelters; Building codes & practices; Storm & 
wastewater management; Transport & road infrastructure improvements; Floating houses; Power plant 
& electricity grid adjustments.

3.5-6, 5.5, 8.2-3, 10.2, 11.7, 23.3, 
24.4, 25.7, 26.3, 26.8, Boxes 15-1, 
25-1, 25-2 & 25-8

Technological options: New crop & animal varieties; Indigenous, traditional & local knowledge, 
technologies & methods; Efficient irrigation; Water-saving technologies; Desalinisation; Conservation 
agriculture; Food storage & preservation facilities; Hazard & vulnerability mapping & monitoring; Early 
warning systems; Building insulation; Mechanical & passive cooling; Technology development, transfer 
& diffusion.

7.5, 8.3, 9.4, 10.3, 15.4, 22.4, 24.4, 
26.3, 26.5, 27.3, 28.2, 28.4, 29.6-7, 
Boxes 20-5 & 25-2, Tables 3-3 & 15-1

Ecosystem-based options: Ecological restoration; Soil conservation; Afforestation & reforestation; 
Mangrove conservation & replanting; Green infrastructure (e.g., shade trees, green roofs); Controlling 
overfishing; Fisheries co-management; Assisted species migration & dispersal; Ecological corridors; 
Seed banks, gene banks & other ex situ conservation; Community-based natural resource management.

4.4, 5.5, 6.4, 8.3, 9.4, 11.7, 15.4, 22.4, 
23.6-7, 24.4, 25.6, 27.3, 28.2, 29.7, 
30.6, Boxes 15-1, 22-2, 25-9, 26-2 
& CC-EA

Services: Social safety nets & social protection; Food banks & distribution of food surplus; Municipal 
services including water & sanitation; Vaccination programs; Essential public health services; Enhanced 
emergency medical services.

3.5-6, 8.3, 9.3, 11.7, 11.9, 22.4, 29.6, 
Box 13-2

Institutional

Economic options: Financial incentives; Insurance; Catastrophe bonds; Payments for ecosystem 
services; Pricing water to encourage universal provision and careful use; Microfinance; Disaster 
contingency funds; Cash transfers; Public-private partnerships.

8.3-4, 9.4, 10.7, 11.7, 13.3, 15.4, 17.5, 
22.4, 26.7, 27.6, 29.6, Box 25-7

Laws & regulations: Land zoning laws; Building standards & practices; Easements; Water regulations 
& agreements; Laws to support disaster risk reduction; Laws to encourage insurance purchasing; 
Defined property rights & land tenure security; Protected areas; Fishing quotas; Patent pools & 
technology transfer.

4.4, 8.3, 9.3, 10.5, 10.7, 15.2, 15.4, 
17.5, 22.4, 23.4, 23.7, 24.4, 25.4, 26.3, 
27.3, 30.6, Table 25-2, Box CC-CR

National & government policies & programs: National & regional adaptation plans including 
mainstreaming; Sub-national & local adaptation plans; Economic diversification; Urban upgrading 
programs; Municipal water management programs; Disaster planning & preparedness; Integrated 
water resource management; Integrated coastal zone management; Ecosystem-based management; 
Community-based adaptation.

2.4, 3.6, 4.4, 5.5, 6.4, 7.5, 8.3, 11.7, 
15.2-5, 22.4, 23.7, 25.4, 25.8, 26.8-9, 
27.3-4, 29.6, Boxes 25-1, 25-2 & 25-9, 
Tables 9-2 & 17-1

Social

Educational options: Awareness raising & integrating into education; Gender equity in education; 
Extension services; Sharing indigenous, traditional & local knowledge; Participatory action research & 
social learning; Knowledge-sharing & learning platforms.

8.3-4, 9.4, 11.7, 12.3, 15.2-4, 22.4, 
25.4, 28.4, 29.6, Tables 15-1 & 25-2

Informational options: Hazard & vulnerability mapping; Early warning & response systems; 
Systematic monitoring & remote sensing; Climate services; Use of indigenous climate observations; 
Participatory scenario development; Integrated assessments.

2.4, 5.5, 8.3-4, 9.4, 11.7, 15.2-4, 22.4, 
23.5, 24.4, 25.8, 26.6, 26.8, 27.3, 28.2, 
28.5, 30.6, Table 25-2, Box 26-3

Behavioural options: Household preparation & evacuation planning; Migration; Soil & water 
conservation; Storm drain clearance; Livelihood diversification; Changed cropping, livestock & 
aquaculture practices; Reliance on social networks.

5.5, 7.5, 9.4, 12.4, 22.3-4, 23.4, 23.7, 
25.7, 26.5, 27.3, 29.6, Table SM24-7, 
Box 25-5

Spheres of change

Practical: Social & technical innovations, behavioural shifts, or institutional & managerial changes that 
produce substantial shifts in outcomes.

8.3, 17.3, 20.5, Box 25-5

Political: Political, social, cultural & ecological decisions & actions consistent with reducing 
vulnerability & risk & supporting adaptation, mitigation & sustainable development.

14.2-3, 20.5, 25.4, 30.7, Table 14-1

Personal: Individual & collective assumptions, beliefs, values & worldviews influencing climate-change 
responses.

14.2-3, 20.5, 25.4, Table 14-1
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Freshwater resources 
Adaptive water management techniques, including scenario 

planning, learning-based approaches and flexible and low-regret 

solutions, can help adjust to uncertain hydrological changes 

due to climate change and their impacts (limited evidence, 
high agreement). Strategies include adopting integrated water man- 
agement, augmenting supply, reducing the mismatch between water 
supply and demand, reducing non-climate stressors, strengthening 
institutional capacities and adopting more water-efficient technologies 
and water-saving strategies. {WGII SPM B-2, Assessment Box SPM.2 
Table 1, SPM B-3, 3.6, 22.3–22.4, 23.4, 23.7, 24.4, 27.2–27.3, Box 25-2}

Terrestrial and freshwater ecosystems
Management actions can reduce but not eliminate risks of 

impacts to terrestrial and freshwater ecosystems due to climate 

change (high confidence). Actions include maintenance of genetic 

diversity, assisted species migration and dispersal, manipulation 

of disturbance regimes (e.g., fires, floods) and reduction of other 

stressors. Management options that reduce non-climatic stressors, 
such as habitat modification, overexploitation, pollution and invasive 
species, increase the inherent capacity of ecosystems and their species 
to adapt to a changing climate. Other options include improving early 
warning systems and associated response systems. Enhanced connec-
tivity of vulnerable ecosystems may also assist autonomous adapta-
tion. Translocation of species is controversial and is expected to become 
less feasible where whole ecosystems are at risk. {WGII SPM B-2, 
SPM B-3, Figure SPM.5, Table TS.8, 4.4, 25.6, 26.4, Box CC-RF}

Coastal systems and low-lying areas
Increasingly, coastal adaptation options include those based on 

integrated coastal zone management, local community partici-

pation, ecosystems-based approaches and disaster risk reduc-

tion, mainstreamed into relevant strategies and management 

plans (high confidence). The analysis and implementation of coastal 
adaptation has progressed more significantly in developed countries 
than in developing countries (high confidence). The relative costs of 
coastal adaptation are expected to vary strongly among and within 
regions and countries. {WGII SPM B-2, SPM B-3, 5.5, 8.3, 22.3, 24.4, 
26.8, Box 25-1}

Marine systems and oceans 
Marine forecasting and early warning systems as well as reduc-

ing non-climatic stressors have the potential to reduce risks for 

some fisheries and aquaculture industries, but options for unique 

ecosystems such as coral reefs are limited (high confidence). 

Fisheries and some aquaculture industries with high-technology 
and/or large investments have high capacities for adaptation due to 
greater development of environmental monitoring, modelling and 
resource assessments. Adaptation options include large-scale translo-
cation of industrial fishing activities and flexible management that can 
react to variability and change. For smaller-scale fisheries and nations 
with limited adaptive capacities, building social resilience, alternative 
livelihoods and occupational flexibility are important strategies. Adap-
tation options for coral reef systems are generally limited to reduc-
ing other stressors, mainly by enhancing water quality and limiting 
pressures from tourism and fishing, but their efficacy will be severely  

reduced as thermal stress and ocean acidification increase. {WGII 
SPM B-2, SPM Assessment Box SPM.2 Table 1, TS B-2, 5.5, 6.4, 7.5, 
25.6.2, 29.4, 30.6-7, Box CC-MB, Box CC-CR}

Food production system/Rural areas 

Adaptation options for agriculture include technological 

responses, enhancing smallholder access to credit and other 

critical production resources, strengthening institutions at local 

to regional levels and improving market access through trade 

reform (medium confidence). Responses to decreased food pro-
duction and quality include: developing new crop varieties adapted to 
changes in CO2, temperature, and drought; enhancing the capacity for 
climate risk management; and offsetting economic impacts of land use 
change. Improving financial support and investing in the production of 
small-scale farms can also provide benefits. Expanding agricultural mar-
kets and improving the predictability and reliability of the world trad-
ing system could result in reduced market volatility and help manage 
food supply shortages caused by climate change. {WGII SPM B-2, 
SPM B-3, 7.5, 9.3, 22.4, 22.6, 25.9, 27.3}

Urban areas/Key economic sectors and services
Urban adaptation benefits from effective multi-level govern-

ance, alignment of policies and incentives, strengthened local 

government and community adaptation capacity, synergies 

with the private sector and appropriate financing and institu-

tional development (medium confidence). Enhancing the capacity 
of low-income groups and vulnerable communities and their partner-
ships with local governments can also be an effective urban climate 
adaptation strategy. Examples of adaptation mechanisms include 
large-scale public-private risk reduction initiatives and economic diver-
sification and government insurance for the non-diversifiable portion 
of risk. In some locations, especially at the upper end of projected cli-
mate changes, responses could also require transformational changes 
such as managed retreat. {WGII SPM B-2, 8.3–8.4, 24.4, 24.5, 26.8, 
Box 25-9}

Human health, security and livelihoods
Adaptation options that focus on strengthening existing deliv-

ery systems and institutions, as well as insurance and social pro-

tection strategies, can improve health, security and livelihoods 

in the near term (high confidence). The most effective vulnerability 
reduction measures for health in the near term are programmes that 
implement and improve basic public health measures such as provision 
of clean water and sanitation, secure essential health care including 
vaccination and child health services, increase capacity for disaster pre-
paredness and response and alleviate poverty (very high confidence). 
Options to address heat related mortality include health warning sys-
tems linked to response strategies, urban planning and improvements 
to the built environment to reduce heat stress. Robust institutions  
can manage many transboundary impacts of climate change to reduce 
risk of conflicts over shared natural resources. Insurance programmes, 
social protection measures and disaster risk management may enhance 
long-term livelihood resilience among the poor and marginalized 
people, if policies address multi-dimensional poverty. {WGII SPM 
B-2, SPM B-3, 8.2, 10.8, 11.7–11.8, 12.5–12.6, 22.3, 23.9, 25.8, 26.6,  
Box CC-HS}
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Significant co-benefits, synergies and trade-offs exist between 

adaptation and mitigation and among different adaptation 

responses; interactions occur both within and across regions 

and sectors (very high confidence). For example, investments in 
crop varieties adapted to climate change can increase the capacity 
to cope with drought, and public health measures to address  
vector-borne diseases can enhance the capacity of health sys-
tems to address other challenges. Similarly, locating infrastructure 
away from low-lying coastal areas helps settlements and eco-
systems adapt to sea level rise while also protecting against 
tsunamis. However, some adaptation options may have adverse 
side effects that imply real or perceived trade-offs with other 
adaptation objectives (see Table 4.3 for examples), mitigation 
objectives or broader development goals. For example, while pro-
tection of ecosystems can assist adaptation to climate change 
and enhance carbon storage, increased use of air conditioning to 
maintain thermal comfort in buildings or the use of desalination  
to enhance water resource security can increase energy demand, 
and therefore, GHG emissions. {WGII SPM B-2, SPM C-1, 5.4.2, 
16.3.2.9, 17.2.3.1, Table 16-2}

4.3 Response options for mitigation

Mitigation options are available in every major sector. 

Mitigation can be more cost-effective if using an  

integrated approach that combines measures to reduce 

energy use and the greenhouse gas intensity of end-use 

sectors, decarbonize energy supply, reduce net emis-

sions and enhance carbon sinks in land-based sectors.

A broad range of sectoral mitigation options is available that 

can reduce GHG emission intensity, improve energy intensity 

through enhancements of technology, behaviour, production and 

resource efficiency and enable structural changes or changes 

in activity. In addition, direct options in agriculture, forestry and 
other land use (AFOLU) involve reducing CO2 emissions by reducing 
deforestation, forest degradation and forest fires; storing carbon in 
terrestrial systems (for example, through afforestation); and provid-
ing bioenergy feedstocks. Options to reduce non-CO2 emissions exist 
across all sectors but most notably in agriculture, energy supply and  

Table 4.3 | Examples of potential trade-offs associated with an illustrative set of adaptation options that could be implemented by actors to achieve specific management objec-

tives. {WGII Table 16-2}

Sector Actor’s adaptation objective Adaptation option Real or perceived trade-off

Agriculture Enhance drought and pest resistance; enhance yields Biotechnology and 
genetically modified crops

Perceived risk to public health and safety; 
ecological risks associated with introduction of 
new genetic variants to natural environments

Provide financial safety net for farmers to 
ensure continuation of farming enterprises

Subsidized drought 
assistance; crop insurance

Creates moral hazard and distributional 
inequalities if not appropriately administered

Maintain or enhance crop yields; suppress 
opportunistic agricultural pests and invasive species

Increased use of chemical 
fertilizer and pesticides

Increased discharge of nutrients and chemical pollution 
to the environment; adverse impacts of pesticide use on 
non-target species; increased emissions of greenhouse 
gases; increased human exposure to pollutants

Biodiversity Enhance capacity for natural adaptation and 
migration to changing climatic conditions

Migration corridors; 
expansion of 
conservation areas

Unknown efficacy; concerns over property rights 
regarding land acquisition; governance challenges

Enhance regulatory protections for species potentially 
at risk due to climate and non-climatic changes

Protection of critical habitat 
for vulnerable species

Addresses secondary rather than primary pressures 
on species; concerns over property rights; regulatory 
barriers to regional economic development

Facilitate conservation of valued species 
by shifting populations to alternative 
areas as the climate changes

Assisted migration Difficult to predict ultimate success of assisted migration; 
possible adverse impacts on indigenous flora and fauna 
from introduction of species into new ecological regions

Coasts Provide near-term protection to financial 
assets from inundation and/or erosion

Sea walls High direct and opportunity costs; equity concerns; 
ecological impacts to coastal wetlands

Allow natural coastal and ecological processes to 
proceed; reduce long-term risk to property and assets

Managed retreat Undermines private property rights; significant governance 
challenges associated with implementation

Preserve public health and safety; minimize 
property damage and risk of stranded assets

Migration out of 
low-lying areas

Loss of sense of place and cultural identity; erosion of 
kinship and familial ties; impacts to receiving communities

Water resources 

management

Increase water resource reliability 
and drought resilience

Desalination Ecological risk of saline discharge; high energy 
demand and associated carbon emissions; 
creates disincentives for conservation

Maximize efficiency of water management 
and use; increase flexibility

Water trading Undermines public good/social aspects of water

Enhance efficiency of available water resources Water recycling/reuse Perceived risk to public health and safety
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industry. An overview of sectoral mitigation options and potentials is 
provided in Table 4.4. {WGIII TS 3.2.1}

Well-designed systemic and cross-sectoral mitigation strate-

gies are more cost-effective in cutting emissions than a focus 

on individual technologies and sectors with efforts in one 

sector affecting the need for mitigation in others (medium 
confidence). In baseline scenarios without new mitigation policies, 
GHG emissions are projected to grow in all sectors, except for net CO2 
emissions in the AFOLU sector (Figure 4.1, left panel). Mitigation sce-
narios reaching around 450 ppm CO2-eq4227 concentration by 210043

28 
(likely to limit warming to 2°C above pre-industrial levels) show large-
scale global changes in the energy supply sector (Figure 4.1, middle 
and right panel). While rapid decarbonization of energy supply gen-
erally entails more flexibility for end-use and AFOLU sectors, stronger 
demand reductions lessen the mitigation challenge for the supply side 
of the energy system (Figures 4.1 and 4.2). There are thus strong inter-
dependencies across sectors and the resulting distribution of the miti-
gation effort is strongly influenced by the availability and performance 
of future technologies, particularly BECCS and large scale afforestation 
(Figure 4.1, middle and right panel). The next two decades present a 
window of opportunity for mitigation in urban areas, as a large portion 

of the world’s urban areas will be developed during this period. {WGIII 
SPM.4.2, TS.3.2} 

Decarbonizing (i.e., reducing the carbon intensity of) electricity 

generation is a key component of cost-effective mitigation 

strategies in achieving low stabilization levels (of about 450 

to about 500 ppm CO2-eq, at least about as likely as not to 
limit warming to 2°C above pre-industrial levels) (medium evi-
dence, high agreement). In most integrated modelling scenarios, 
decarbonization happens more rapidly in electricity generation than in  
the industry, buildings and transport sectors. In scenarios reaching  
450 ppm CO2-eq concentrations by 2100, global CO2 emissions from 
the energy supply sector are projected to decline over the next decade 
and are characterized by reductions of 90% or more below 2010 levels 
between 2040 and 2070. {WGIII SPM.4.2, 6.8, 7.11}

Efficiency enhancements and behavioural changes, in order to 

reduce energy demand compared to baseline scenarios without 

compromising development, are a key mitigation strategy in 

scenarios reaching atmospheric CO2-eq concentrations of about 

450 to about 500 ppm by 2100 (robust evidence, high agree-
ment). Near-term reductions in energy demand are an important  
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Figure 4.1 |  Carbon dioxide (CO2) emissions by sector and total non-CO2 greenhouse gas (GHG) emissions (Kyoto gases) across sectors in baseline (left panel) and mitigation 

scenarios that reach about 450 (430 to 480) ppm CO2-eq (likely to limit warming to 2°C above pre-industrial levels) with carbon dioxide capture and storage (CCS, middle panel) 

and without CCS (right panel). Light yellow background denotes direct CO2 and non-CO2 GHG emissions for both the baseline and mitigation scenarios. In addition, for the baseline 

scenarios, the sum of direct and indirect emissions from the energy end-use sectors (transport, buildings and industry) is also shown (dark yellow background). Mitigation scenarios 

show direct emissions only. However, mitigation in the end-use sectors leads also to indirect emissions reductions in the upstream energy supply sector. Direct emissions of the end-

use sectors thus do not include the emission reduction potential at the supply-side due to, for example, reduced electricity demand. Note that for calculating the indirect emissions 

only electricity emissions are allocated from energy supply to end-use sectors. The numbers at the bottom of the graphs refer to the number of scenarios included in the range, 

which differs across sectors and time due to different sectoral resolution and time horizon of models. Note that many models cannot reach concentrations of about 450 ppm CO2-eq 

by 2100 in the absence of CCS, resulting in a low number of scenarios for the right panel. Negative emissions in the electricity sector are due to the application of bioenergy with 

carbon dioxide capture and storage (BECCS). ‘Net’ agriculture, forestry and other land use (AFOLU) emissions consider afforestation, reforestation as well as deforestation activities. 
{WGIII Figure SPM.7, Figure TS.15}

42 See Glossary for definition of CO2-eq concentrations and emissions; also Box 3.2 for metrics to calculate the CO2-equivalence of non-CO2 emissions and their influence on 

sectoral abatement strategies. 
43 For comparison, the CO2-eq concentration in 2011 is estimated to be 430 [340 to 520] ppm. 
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element of cost-effective mitigation strategies, provide more flexibility 
for reducing carbon intensity in the energy supply sector, hedge against 
related supply-side risks, avoid lock-in to carbon-intensive infra- 
structures and are associated with important co-benefits (Figure 4.2,  
Table 4.4). Emissions can be substantially lowered through changes in 
consumption patterns (e.g., mobility demand and mode, energy use in 
households, choice of longer-lasting products) and dietary change and 
reduction in food wastes. A number of options including monetary and 
non-monetary incentives as well as information measures may facili-
tate behavioural changes. {WGIII SPM.4.2}

Decarbonization of the energy supply sector (i.e., reducing the 

carbon intensity) requires upscaling of low- and zero-carbon 

electricity generation technologies (high confidence). In the 
majority of low-concentration stabilization scenarios (about 450 to 
about 500 ppm CO2-eq , at least about as likely as not to limit warming 
to 2°C above pre-industrial levels), the share of low-carbon electricity 
supply (comprising renewable energy (RE), nuclear and CCS, includ-
ing BECCS) increases from the current share of approximately 30% 
to more than 80% by 2050 and 90% by 2100, and fossil fuel power 
generation without CCS is phased out almost entirely by 2100. Among 
these low-carbon technologies, a growing number of RE technologies 

have achieved a level of maturity to enable deployment at significant 
scale since AR4 (robust evidence, high agreement) and nuclear energy 
is a mature low-GHG emission source of baseload power, but its share 
of global electricity generation has been declining (since 1993). GHG 
emissions from energy supply can be reduced significantly by replacing 
current world average coal-fired power plants with modern, highly effi-
cient natural gas combined-cycle power plants or combined heat and 
power plants, provided that natural gas is available and the fugitive 
emissions associated with extraction and supply are low or mitigated. 
{WGIII SPM.4.2}

Behaviour, lifestyle and culture have a considerable influence 

on energy use and associated emissions, with high mitigation 

potential in some sectors, in particular when complementing 

technological and structural change (medium evidence, medium 
agreement). In the transport sector, technical and behavioural mitiga-
tion measures for all modes, plus new infrastructure and urban rede-
velopment investments, could reduce final energy demand significantly 
below baseline levels (robust evidence, medium agreement) (Table 4.4). 
While opportunities for switching to low-carbon fuels exist, the rate 
of decarbonization in the transport sector might be constrained by 
challenges associated with energy storage and the relatively low 
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Figure 4.2 |  Influence of energy demand on the deployment of energy supply technologies in 2050 in mitigation scenarios reaching about 450 to about 500 ppm CO2-eq con-

centrations by 2100 (at least about as likely as not to limit warming to 2°C above pre-industrial levels). Blue bars for ‘low energy demand’ show the deployment range of scenarios 

with limited growth in final energy demand of <20% in 2050 compared to 2010. Red bars show the deployment range of technologies in a case of ‘high energy demand’ (>20% 

growth in 2050 compared to 2010). For each technology, the median, interquartile and full deployment range is displayed. Notes: Scenarios assuming technology restrictions are 

excluded. Ranges include results from many different integrated models. Multiple scenario results from the same model were averaged to avoid sampling biases. {WGIII Figure TS.16}
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Table 4.4 | Sectoral carbon dioxide (CO2) emissions, associated energy system changes and examples of mitigation measures (including for non-CO2 gases; see Box 3.2 for metrics 

regarding the weighting and abatement of non-CO2 emissions). {WGIII SPM.7, Figure SPM.8, Table TS.2, 7.11.3, 7.13, 7.14}

Sectoral CO
2
 emissions and related energy system changes 

Sector CO2 emission
(GtCO2, 2050)

Low-carbon fuel
share (%, 2050)

Final energy demand
(EJ, 2050)

Key low-carbon 
energy options

Key energy saving options Other options

Energy
supply a

Baselines

530–650
 ppm CO

2
-eq

430–530
 ppm CO

2
-eq

Baselines

530–650
 ppm CO

2
-eq

430–530
 ppm CO

2
-eq

Baselines

530–650
 ppm CO

2
-eq

430–530
 ppm CO

2
-eq

Baselines

530–650
 ppm CO

2
-eq

430–530
 ppm CO

2
-eq

Baselines

530–650
 ppm CO

2
-eq

430–530
 ppm CO

2
-eq

Transport

Building

Industry

AFOLU

Examples for sectoral mitigation measures

Renewables (wind, solar 
bioenergy, geothermal, hydro, 
etc.), nuclear, CCS, BECCS, 
fossil fuel switching

Energy efficiency improve-
ments of energy supply 
technologies, improved 
transmission and distribution, 
CHP and cogeneration

Fugitive CH4 emissions control 

Fuel switching to low-carbon 
fuels (e.g., hydrogen/electricity 
from low-carbon sources), 
biofuels

Efficiency improvements 
(engines, vehicle design, 
appliances, lighter materials), 
modal shift (e.g., from LDVs 
to public transport or from 
aviation to HDVs to rail), 
eco-driving, improved freight 
logistics, journey avoidance, 
higher occupancy rates

Transport (infrastructure) 
planning, urban planning 

Building integrated RES, fuel 
switching to low-carbon 
fuels (e.g., electricity from  
low-carbon sources, biofuels) 

Device efficiency 
(heating/cooling systems, 
water heating, cooking, 
lighting, appliances), systemic 
efficiency (integrated design, 
low/zero energy buildings, 
district heating/cooling, CHP, 
smart meters/grids), 
behavioural and lifestyle 
changes (e.g., appliance use, 
thermostat setting, dwelling 
size)

Urban planning, building 
lifetime, durability of building 
components and appliances, 
low energy/GHG intensive 
construction and materials

Process emissions reductions, 
use of waste and CCS in 
industry, fuel switching among 
fossil fuels and switch to 
low-carbon energy (e.g., 
electricity) or biomass

Energy efficiency and BAT 
(e.g., furnace/boilers, steam 
systems, electric motors and 
control systems, (waste) 
heat exchanges,  recycling), 
reduction of demand for 
goods, more intensive use of 
goods (e.g., improve durability 
or car sharing)

HFC replacement and leak 
repair, material efficiency (e.g., 
process innovation, re-using 
old materials, product design, 
etc.) 

Sequestration options:

Increasing existing carbon 
pools (e.g., afforestation, 
reforestation, integrated 
systems, carbon 
sequestration in soils)

Emissions reduction measures:

Methane (e.g., livestock management), 
nitrous oxide (e.g., fertilizer use), 
conservation of existing carbon pools 
(sustainable forest management, reduced 
deforestation and forest degradation, fire 
prevention, agroforestry), reduction in 
emissions intensity

Substitution options:

Use of biological products 
instead of fossil/GHG 
intensive products (e.g., 
bioenergy, insulation 
products)

Demand-side measures:

Reduction of loss and 
waste of food, changes 
in human diets, use of 
long-lived wood products
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energy density of low-carbon transport fuels (medium confidence). In 
the building sector, recent advances in technologies, know-how and 
policies provide opportunities to stabilize or reduce global energy use 
to about current levels by mid-century. In addition, recent improve-
ments in performance and costs make very low energy construction 
and retrofits of buildings economically attractive, sometimes even at 
net negative costs (robust evidence, high agreement). In the industry 
sector, improvements in GHG emission efficiency and in the efficiency 
of material use, recycling and reuse of materials and products, and 
overall reductions in product demand (e.g., through a more intensive 
use of products) and service demand could, in addition to energy effi-
ciency, help reduce GHG emissions below the baseline level. Prevalent 
approaches for promoting energy efficiency in industry include infor-
mation programmes followed by economic instruments, regulatory 
approaches and voluntary actions. Important options for mitigation 
in waste management are waste reduction, followed by re-use, recy-
cling and energy recovery (robust evidence, high agreement). {WGIII 
SPM.4.2, Box TS.12, TS.3.2}

The most cost-effective mitigation options in forestry are 

afforestation, sustainable forest management and reducing 

deforestation, with large differences in their relative impor-

tance across regions. In agriculture, the most cost-effective mit-

igation options are cropland management, grazing land man-

agement and restoration of organic soils (medium evidence, 
high agreement). About a third of mitigation potential in forestry 
can be achieved at a cost <20 USD/tCO2-eq emission. Demand-side 
measures, such as changes in diet and reductions of losses in the food 
supply chain, have a significant, but uncertain, potential to reduce 
GHG emissions from food production (medium evidence, medium 
agreement). {WGIII SPM 4.2.4}

Bioenergy can play a critical role for mitigation, but there are 

issues to consider, such as the sustainability of practices and 

the efficiency of bioenergy systems (robust evidence, medium 
agreement). Evidence suggests that bioenergy options with low life-
cycle emissions, some already available, can reduce GHG emissions; 
outcomes are site-specific and rely on efficient integrated ‘biomass-
to-bioenergy systems’, and sustainable land use management and 
governance. Barriers to large-scale deployment of bioenergy include  
concerns about GHG emissions from land, food security, water resources, 
biodiversity conservation and livelihoods. {WGIII SPM.4.2}

Mitigation measures intersect with other societal goals, cre-

ating the possibility of co-benefits or adverse side-effects. 

These intersections, if well-managed, can strengthen the basis 

for undertaking climate mitigation actions (robust evidence, 
medium agreement). Mitigation can positively or negatively influ-
ence the achievement of other societal goals, such as those related to 
human health, food security, biodiversity, local environmental quality, 
energy access, livelihoods and equitable sustainable development (see 
also Section 4.5). On the other hand, policies towards other societal 
goals can influence the achievement of mitigation and adaptation 
objectives. These influences can be substantial, although sometimes 
difficult to quantify, especially in welfare terms. This multi-objective 
perspective is important in part because it helps to identify areas 
where support for policies that advance multiple goals will be robust. 
Potential co-benefits and adverse side effects of the main sectoral  

mitigation measures are summarized in Table 4.5. Overall, the potential 
for co-benefits for energy end-use measures outweigh the potential 
for adverse side effects, whereas the evidence suggests this may not 
be the case for all energy supply and AFOLU measures. {WGIII SPM.2} 

4.4 Policy approaches for adaptation and 
mitigation, technology and finance

Effective adaptation and mitigation responses will 

depend on policies and measures across multiple scales: 

international, regional, national and sub-national.  

Policies across all scales supporting technology devel-

opment, diffusion and transfer, as well as finance for 

responses to climate change, can complement and 

enhance the effectiveness of policies that directly pro-

mote adaptation and mitigation.

4.4.1 International and regional cooperation 

on adaptation and mitigation

Because climate change has the characteristics of a collective action 
problem at the global scale (see 3.1), effective mitigation will not be 
achieved if individual agents advance their own interests independently, 
even though mitigation can also have local co-benefits. Cooperative 
responses, including international cooperation, are therefore required 
to effectively mitigate GHG emissions and address other climate 
change issues. While adaptation focuses primarily on local to national 
scale outcomes, its effectiveness can be enhanced through coordina-
tion across governance scales, including international cooperation. In 
fact, international cooperation has helped to facilitate the creation  
of adaptation strategies, plans, and actions at national, sub-national, 
and local levels. A variety of climate policy instruments have been 
employed, and even more could be employed, at international and 
regional levels to address mitigation and to support and promote 
adaptation at national and sub-national scales. Evidence suggests that 
outcomes seen as equitable can lead to more effective cooperation. 
{WGII SPM C-1, 2.2, 15.2, WGIII 13.ES, 14.3, 15.8, SREX SPM, 7.ES} 

The United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) is the main multilateral forum focused on address-

ing climate change, with nearly universal participation. UNFCCC 
activities since 2007, which include the 2010 Cancún Agreements 
and the 2011 Durban Platform for Enhanced Action, have sought to 
enhance actions under the Convention, and have led to an increas-
ing number of institutions and other arrangements for international 
climate change cooperation. Other institutions organized at different 
levels of governance have resulted in diversifying international climate 
change cooperation. {WGIII SPM.5.2, 13.5}

Existing and proposed international climate change coopera-

tion arrangements vary in their focus and degree of centrali-

zation and coordination. They span: multilateral agreements, har-
monized national policies and decentralized but coordinated national 
policies, as well as regional and regionally-coordinated policies (see 
Figure 4.3). {WGIII SPM.5.2}
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While a number of new institutions are focused on adaptation 

funding and coordination, adaptation has historically received 

less attention than mitigation in international climate policy 

(robust evidence, medium agreement). Inclusion of adaptation is 
increasingly important to reduce the risk from climate change impacts 
and may engage a greater number of countries. {WGIII 13.2, 13.3.3, 
13.5.1.1, 13.14}

The Kyoto Protocol offers lessons towards achieving the ulti-

mate objective of the UNFCCC, particularly with respect to par-

ticipation, implementation, flexibility mechanisms, and environ-

mental effectiveness (medium evidence, low agreement). The 
Protocol was the first binding step toward implementing the princi-
ples and goals provided by the UNFCCC. According to national GHG 

inventories through 2012 submitted to the UNFCCC by October 2013, 
Annex B Parties with quantified emission limitations (and reduction 
obligations) in aggregate may have bettered their collective emission 
reduction target in the first commitment period,4429 but some emissions 
reductions that would have occurred even in its absence were also 
counted. The Protocol’s Clean Development Mechanism (CDM) created 
a market for emissions offsets from developing countries, the purpose 
being two-fold: to help Annex I countries fulfill their commitments and 
to assist non-Annex I countries achieve sustainable development. The 
CDM generated Certified Emission Reductions (offsets) equivalent to 
emissions of over 1.4 GtCO2-eq4242 by October 2013, led to significant 
project investments, and generated investment flows for a variety of 
functions, including the UNFCCC Adaptation Fund. However, its envi-
ronmental effectiveness has been questioned by some, particularly  

UNFCCC Objective

Other IO GHG Regulation

Linked Cap-and-Trade Systems 

and Harmonized Carbon Taxes

International Cooperation

for Supporting Adaptation Planning

Multilateral Clubs Green Climate

Fund
Bilateral Financial/

Technology Transfers

Kyoto

Targets

Kyoto Flexibility Mechanisms

Loose Coordination of Policies

Offset Certification Systems

UNFCCC/Kyoto/Copenhagen MRV Rules

R&D Technology Cooperation

Regional ETS

Pledge and Review
Copenhagen/

Cancún Pledges

Centralized authorityDecentralized authority

Co
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n
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Co
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Loose coordination of policies: examples include transnational city networks and Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs); R&D 
technology cooperation: examples include the Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF), Global Methane Initiative (GMI), or 
Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP); Other international organization (IO) GHG regulation: examples include the 
Montreal Protocol, International Civil Aviation Organization (ICAO), International Maritime Organization (IMO); See WGIII Figure 13.1 for the 
details of these examples.   

Figure 4.3 |  Alternative forms of international cooperation. The figure represents a compilation of existing and possible forms of international cooperation, based upon a survey 

of published research, but is not intended to be exhaustive of existing or potential policy architectures, nor is it intended to be prescriptive. Examples in orange are existing agree-

ments. Examples in blue are structures for agreements proposed in the literature. The width of individual boxes indicates the range of possible degrees of centralization for a 

particular agreement. The degree of centralization indicates the authority an agreement confers on an international institution, not the process of negotiating the agreement. {WGIII  
Figure 13.2}

44 The final conclusion regarding compliance of Annex B Parties remains subject to the review process under the Kyoto Protocol as of October 2014.
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in regard to its early years, due to concerns about the additionality 
of projects (that is, whether projects bring about emissions that are 
different from business as usual (BAU) circumstances), the validity of 
baselines, and the possibility of emissions leakage (medium evidence, 
medium agreement). Such concerns about additionality are common 
to any emission-reduction-credit (offset) program, and are not specific 
to the CDM. Due to market forces, the majority of single CDM projects 
have been concentrated in a limited number of countries, while Pro-
grammes of Activities, though less frequent, have been more evenly 
distributed. In addition, the Kyoto Protocol created two other ‘flexibility 
mechanisms’: Joint Implementation and International Emissions Trad-
ing. {WGIII SPM.5.2, Table TS.9, 13.7, 13.13.1.1, 14.3}

Several conceptual models for effort-sharing have been iden-

tified in research. However, realized distributional impacts from 
actual international cooperative agreements depend not only on the 
approach taken but also on criteria applied to operationalize equity 
and the manner in which developing countries’ emissions reduction 
plans are financed. {WGIII 4.6, 13.4}

Policy linkages among regional, national and sub-national cli-

mate policies offer potential climate change mitigation ben-

efits (medium evidence, medium agreement). Linkages have 
been established between carbon markets and in principle could also 
be established between and among a heterogeneous set of policy 
instruments including non-market-based policies, such as perfor-
mance standards. Potential advantages include lower mitigation costs, 
decreased emission leakage and increased market liquidity. {WGIII 
SPM.5.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7, 14.5}

Regional initiatives between national and global scales are 

being developed and implemented, but their impact on global 

mitigation has been limited to date (medium confidence). Some 
climate policies could be more environmentally and economically 
effective if implemented across broad regions, such as by embodying  

mitigation objectives in trade agreements or jointly constructing infra- 
structures that facilitate reduction in carbon emissions. {WGIII  
Table TS.9, 13.13, 14.4, 14.5}

International cooperation for supporting adaptation planning 

and implementation has assisted in the creation of adaptation 

strategies, plans and actions at national, sub-national and local 

levels (high confidence). For example, a range of multilateral and 
regionally targeted funding mechanisms have been established for 
adaptation; UN agencies, international development organizations and 
non-governmental organisations (NGOs) have provided information, 
methodologies and guidelines; and global and regional initiatives sup-
ported and promoted the creation of national adaptation strategies in 
both developing and developed countries. Closer integration of disas-
ter risk reduction and climate change adaptation at the international 
level, and the mainstreaming of both into international development 
assistance, may foster greater efficiency in the use of resources and 
capacity. However, stronger efforts at the international level do not 
necessarily lead to substantive and rapid results at the local level. 
{WGII 15.2, 15.3, SREX SPM, 7.4, 8.2, 8.5}

4.4.2 National and sub-national policies

4.4.2.1 Adaptation

Adaptation experience is accumulating across regions in the 

public and private sector and within communities (high confi-
dence). Adaptation options adopted to date (see Table 4.6) emphasize 
incremental adjustments and co-benefits and are starting to emphasize 
flexibility and learning (medium evidence, medium agreement). Most 
assessments of adaptation have been restricted to impacts, vulnerabil-
ity and adaptation planning, with very few assessing the processes of 
implementation or the effects of adaptation actions (medium evidence, 
high agreement). {WGII SPM A-2, TS A-2}

Table 4.6 | Recent adaptation actions in the public and private sector across regions. {WGII SPM A-2}

Region Example of actions

Africa Most national governments are initiating governance systems for adaptation. Disaster risk management, adjustments in technologies and infrastructure, 
ecosystem-based approaches, basic public health measures and livelihood diversification are reducing vulnerability, although efforts to date tend to be 
isolated.

Europe Adaptation policy has been developed across all levels of government, with some adaptation planning integrated into coastal and water management, 
into environmental protection and land planning and into disaster risk management.

Asia Adaptation is being facilitated in some areas through mainstreaming climate adaptation action into sub-national development planning, early warning 
systems, integrated water resources management, agroforestry and coastal reforestation of mangroves.

Australasia Planning for sea level rise, and in southern Australia for reduced water availability, is becoming adopted widely. Planning for sea level rise has evolved 
considerably over the past two decades and shows a diversity of approaches, although its implementation remains piecemeal.

North America Governments are engaging in incremental adaptation assessment and planning, particularly at the municipal level. Some proactive adaptation is 
occurring to protect longer-term investments in energy and public infrastructure.

Central and 

South America

Ecosystem-based adaptation including protected areas, conservation agreements and community management of natural areas is occurring. Resilient 
crop varieties, climate forecasts and integrated water resources management are being adopted within the agricultural sector in some areas.

The Arctic Some communities have begun to deploy adaptive co-management strategies and communications infrastructure, combining traditional and scientific 
knowledge.

Small Islands Small islands have diverse physical and human attributes; community-based adaptation has been shown to generate larger benefits when delivered in 
conjunction with other development activities.

The Ocean International cooperation and marine spatial planning are starting to facilitate adaptation to climate change, with constraints from challenges of spatial 
scale and governance issues.
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National governments play key roles in adaptation planning 

and implementation (robust evidence, high agreement). There 
has been substantial progress since the AR4 in the development of 
national adaptation strategies and plans. This includes National Adap-
tation Programmes of Action (NAPAs) by least developed countries, the 
National Adaptation Plan (NAP) process, and strategic frameworks for 
national adaptation in Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) countries. National governments can coordinate 
adaptation efforts of local and sub-national governments, for example 
by protecting vulnerable groups, by supporting economic diversifica-
tion, and by providing information, policy and legal frameworks and 
financial support. {WGII SPM C-1, 15.2}

While local government and the private sector have different 

functions, which vary regionally, they are increasingly recog-

nized as critical to progress in adaptation, given their roles in 

scaling up adaptation of communities, households and civil soci-

ety and in managing risk information and financing (medium 
evidence, high agreement). There is a significant increase in the 
number of planned adaptation responses at the local level in rural and 
urban communities of developed and developing countries since the 
AR4. However, local councils and planners are often confronted by the 
complexity of adaptation without adequate access to guiding infor-
mation or data on local vulnerabilities and potential impacts. Steps for 
mainstreaming adaptation into local decision-making have been iden-
tified but challenges remain in their implementation. Hence, scholars  
stress the important role of linkages with national and sub-national 
levels of government as well as partnerships among public, civic and 
private sectors in implementing local adaptation responses. {WGII  
SPM A-2, SPM C-1, 14.2, 15.2}

Institutional dimensions of adaptation governance, including the 

integration of adaptation into planning and decision-making, 

play a key role in promoting the transition from planning to 

implementation of adaptation (robust evidence, high agree-
ment). The most commonly emphasized institutional barriers or ena-
blers for adaptation planning and implementation are: 1) multilevel 
institutional co-ordination between different political and administra-
tive levels in society; 2) key actors, advocates and champions initiating, 
mainstreaming and sustaining momentum for climate adaptation; 3) 
horizontal interplay between sectors, actors and policies operating at 
similar administrative levels; 4) political dimensions in planning and 
implementation; and 5) coordination between formal governmen-
tal, administrative agencies and private sectors and stakeholders to 
increase efficiency, representation and support for climate adaptation 
measures. {WGII 15.2, 15.5, 16.3, Box 15-1}

Existing and emerging economic instruments can foster adap-

tation by providing incentives for anticipating and reducing 

impacts (medium confidence). Instruments include public-private 
finance partnerships, loans, payments for environmental services, 
improved resource pricing, charges and subsidies, norms and regula-
tions and risk sharing and transfer mechanisms. Risk financing mecha-
nisms in the public and private sector, such as insurance and risk pools, 
can contribute to increasing resilience, but without attention to major 
design challenges, they can also provide disincentives, cause market 
failure and decrease equity. Governments often play key roles as regu-
lators, providers or insurers of last resort. {WGII SPM C-1}

4.4.2.2 Mitigation

There has been a considerable increase in national and sub-

national mitigation plans and strategies since AR4. In 2012, 67% 
of global GHG emissions42 were subject to national legislation or strat-
egies versus 45% in 2007. However, there has not yet been a substan-
tial deviation in global emissions from the past trend. These plans and 
strategies are in their early stages of development and implementation 
in many countries, making it difficult to assess their aggregate impact 
on future global emissions (medium evidence, high agreement). {WGIII 
SPM.5.1}

Since AR4, there has been an increased focus on policies 

designed to integrate multiple objectives, increase co-benefits 

and reduce adverse side effects (high confidence). Governments 
often explicitly reference co-benefits in climate and sectoral plans and 
strategies. {WGIII SPM.5.1} 

Sector-specific policies have been more widely used than econ-

omy-wide policies (Table 4.7) (medium evidence, high agree-
ment). Although most economic theory suggests that economy-wide 
policies for mitigation would be more cost-effective than sector-specific  
policies, administrative and political barriers may make economy-wide 
policies harder to design and implement than sector-specific policies. 
The latter may be better suited to address barriers or market failures 
specific to certain sectors and may be bundled in packages of comple-
mentary policies {WGIII SPM.5.1}

In principle, mechanisms that set a carbon price, including cap 

and trade systems and carbon taxes, can achieve mitigation in 

a cost-effective way, but have been implemented with diverse 

effects due in part to national circumstances as well as policy 

design. The short-run environmental effects of cap and trade sys-
tems have been limited as a result of loose caps or caps that have not 
proved to be constraining (limited evidence, medium agreement). In 
some countries, tax-based policies specifically aimed at reducing GHG 
emissions—alongside technology and other policies—have helped to 
weaken the link between GHG emissions and gross domestic product 
(GDP) (high confidence). In addition, in a large group of countries, fuel 
taxes (although not necessarily designed for the purpose of mitigation) 
have had effects that are akin to sectoral carbon taxes (robust evi-
dence, medium agreement). Revenues from carbon taxes or auctioned 
emission allowances are used in some countries to reduce other taxes 
and/or to provide transfers to low-income groups. This illustrates the 
general principle that mitigation policies that raise government reve-
nue generally have lower social costs than approaches which do not. 
{WGIII SPM.5.1}

Economic instruments in the form of subsidies may be applied 

across sectors, and include a variety of policy designs, such as tax 

rebates or exemptions, grants, loans and credit lines. An increas-
ing number and variety of RE policies including subsidies—motivated 
by many factors—have driven escalated growth of RE technologies in 
recent years. Government policies play a crucial role in accelerating the 
deployment of RE technologies. Energy access and social and economic 
development have been the primary drivers in most developing coun-
tries whereas secure energy supply and environmental concerns have 
been most important in developed countries. The focus of policies is 
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Table 4.7 | Sectoral Policy Instruments. {WGIII Table 15.2}
 

Policy 
Instruments

Energy Transport Buildings Industry AFOLU
Human Settlements 
and Infrastructure

Economic 

Instruments 

– Taxes

(carbon taxes 

may be 

economy-wide)

- Carbon tax (e.g., 
applied to electricity 
or fuels)

- Fuel taxes
- Congestion charges, 

vehicle registration 
fees, road tolls

- Vehicle taxes

- Carbon and/or 
energy taxes (either 
sectoral or 
economy-wide)

- Carbon tax or energy 
tax

- Waste disposal taxes 
or charges

- Fertilizer or nitrogen 
taxes to reduce 
nitrous oxide (N2O)

- Sprawl taxes, Impact 
fees, exactions, 
split-rate property 
taxes, tax increment 
finance, betterment 
taxes, congestion 
charges

Economic 

Instruments 

– Tradable 

Allowances

(may be 

economy-wide)

- Emission trading
- Emission credits 

under the Clean 
Development 
Mechanism (CDM)

- Tradable Green 
Certificates

- Fuel and vehicle 
standards

- Tradable certificates 
for energy efficiency 
improvements (white 
certificates) 

- Emission trading
- Emission credits 

under CDM
- Tradable Green 

Certificates 

- Emission credits 
under CDM

- Compliance schemes 
outside Kyoto 
protocol (national 
schemes)

- Voluntary carbon 
markets

- Urban-scale cap and 
trade

Economic 

Instruments 

– Subsidies

- Fossil fuel subsidy 
removal

- Feed in tariffs (FITs) 
for renewable energy

- Biofuel subsidies
- Vehicle purchase 

subsidies
- Feebates 

- Subsidies or tax 
exemptions for 
investment in 
efficient buildings, 
retrofits and 
products

- Subsidized loans

- Subsidies (e.g., for 
energy audits)

- Fiscal incentives (e.g., 
for fuel switching)

- Credit lines for 
low-carbon 
agriculture, 
sustainable forestry

- Special Improvement 
or Redevelopment 
Districts

Regulatory 

Approaches

- Efficiency or 
environmental 
performance 
standards

- Renewable Portfolio 
Standards (RPS) for 
renewable energy 
(RE)

- Equitable access to 
electricity grid

- Legal status of 
long-term CO2 
storage

- Fuel economy 
performance 
standards

- Fuel quality 
standards

- Greenhouse gas 
(GHG) emission 
performance 
standards

- Regulatory 
restrictions to 
encourage modal 
shifts (road to rail) 

- Restriction on use of 
vehicles in certain 
areas

- Environmental 
capacity constraints 
on airports

- Urban planning and 
zoning restrictions

- Building codes and 
standards

- Equipment and 
appliance standards

- Mandates for energy 
retailers to assist 
customers invest in 
energy efficiency

- Energy efficiency 
standards for 
equipment

- Energy management 
systems (also 
voluntary)

- Voluntary 
agreements (where 
bound by regulation)

- Labelling and public 
procurement 
regulations

- National policies to 
support REDD+ 
including monitoring, 
reporting and 
verification

- Forest laws to reduce 
deforestation

- Air and water 
pollution control GHG 
precursors

- Land use planning 
and governance 

- Mixed use zoning
- Development 

restrictions
- Affordable housing 

mandates
- Site access controls
- Transfer development 

rights
- Design codes
- Building codes
- Street codes
- Design standards

Information 

Programmes

- Fuel labelling
- Vehicle efficiency 

labelling

- Energy audits
- Labelling 

programmes
- Energy advice 

programmes

- Energy audits
- Benchmarking
- Brokerage for 

industrial 
cooperation

- Certification schemes  
for sustainable forest        
practices

- Information policies 
to support REDD+ 
including monitoring, 
reporting and 
verification

Government 

Provision of 

Public Goods or 

Services

- Research and 
development

- Infrastructure 
expansion (district 
heating/cooling or 
common carrier)

- Investment in transit 
and human powered 
transport

- Investment in 
alternative fuel 
infrastructure

- Low-emission vehicle 
procurement

- Public procurement 
of efficient buildings 
and appliances

- Training and 
education

- Brokerage for 
industrial 
cooperation

- Protection of 
national, state, and 
local forests.

- Investment in 
improvement and 
diffusion of 
innovative 
technologies in 
agriculture and 
forestry

- Provision of utility 
infrastructure, such 
as electricity 
distribution, district 
heating/cooling and 
wastewater 
connections, etc.

- Park improvements
- Trail improvements
- Urban rail

Voluntary 

Actions

- Labelling 
programmes for 
efficient buildings

- Product eco-labelling

- Voluntary agreements 
on energy targets, 
adoption of energy 
management systems, 
or resource efficiency

- Promotion of 
sustainability by 
developing standards 
and educational 
campaigns
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broadening from a concentration primarily on RE electricity to include 
RE heating and cooling and transportation. {SRREN SPM.7}

The reduction of subsidies for GHG-related activities in vari-

ous sectors can achieve emission reductions, depending on the 

social and economic context (high confidence). While subsidies 
can affect emissions in many sectors, most of the recent literature has 
focused on subsidies for fossil fuels. Since AR4 a small but growing 
literature based on economy-wide models has projected that com-
plete removal of subsidies to fossil fuels in all countries could result 
in reductions in global aggregate emissions by mid-century (medium 
evidence, medium agreement). Studies vary in methodology, the type 
and definition of subsidies and the time frame for phase out consid-
ered. In particular, the studies assess the impacts of complete removal 
of all fossil fuel subsides without seeking to assess which subsidies 
are wasteful and inefficient, keeping in mind national circumstances. 
{WGIII SPM.5.1}

Regulatory approaches and information measures are widely 

used and are often environmentally effective (medium evi-
dence, medium agreement). Examples of regulatory approaches 
include energy efficiency standards; examples of information pro-
grammes include labelling programmes that can help consumers make 
better-informed decisions. {WGIII SPM.5.1}

Mitigation policy could devalue fossil fuel assets and reduce rev-

enues for fossil fuel exporters, but differences between regions 

and fuels exist (high confidence). Most mitigation scenarios are 
associated with reduced revenues from coal and oil trade for major 
exporters. The effect on natural gas export revenues is more uncertain. 
The availability of CCS would reduce the adverse effect of mitigation 
on the value of fossil fuel assets (medium confidence). {WGIII SPM.5.1}

Interactions between or among mitigation policies may be syn-

ergistic or may have no additive effect on reducing emissions 

(medium evidence, high agreement). For instance, a carbon tax can 
have an additive environmental effect to policies such as subsidies for 
the supply of RE. By contrast, if a cap and trade system has a sufficiently  
stringent cap to affect emission-related decisions, then other policies 
have no further impact on reducing emissions (although they may 
affect costs and possibly the viability of more stringent future targets) 
(medium evidence, high agreement). In either case, additional policies 
may be needed to address market failures relating to innovation and 
technology diffusion. {WGIII SPM.5.1}

Sub-national climate policies are increasingly prevalent, both 

in countries with national policies and in those without. These  
policies include state and provincial climate plans combining market, 
regulatory and information instruments, and sub-national cap-and-trade 
systems. In addition, transnational cooperation has arisen among 
sub-national actors, notably among institutional investors, NGOs 
seeking to govern carbon offset markets, and networks of cities seek-
ing to collaborate in generating low-carbon urban development.  
{WGIII 13.5.2, 15.2.4, 15.8}

Co-benefits and adverse side effects of mitigation could affect 

achievement of other objectives such as those related to human 

health, food security, biodiversity, local environmental quality, 

energy access, livelihoods and equitable sustainable develop-

ment: {WGIII SPM.2}

• Mitigation scenarios reaching about 450 or 500 ppm CO2-equivalent  
by 2100 show reduced costs for achieving air quality and energy 
security objectives, with significant co-benefits for human health, 
ecosystem impacts and sufficiency of resources and resilience of 
the energy system. {WGIII SPM.4.1}

• Some mitigation policies raise the prices for some energy ser-
vices and could hamper the ability of societies to expand access 
to modern energy services to underserved populations (low con-
fidence). These potential adverse side effects can be avoided with 
the adoption of complementary policies such as income tax rebates 
or other benefit transfer mechanisms (medium confidence). The 
costs of achieving nearly universal access to electricity and clean 
fuels for cooking and heating are projected to be between USD 72  
to 95 billion per year until 2030 with minimal effects on GHG emis-
sions (limited evidence, medium agreement) and multiple benefits 
in health and air pollutant reduction (high confidence). {WGIII 
SPM.5.1}

Whether or not side effects materialize, and to what extent side effects 
materialize, will be case- and site-specific, and depend on local cir-
cumstances and the scale, scope and pace of implementation. Many 
co-benefits and adverse side effects have not been well-quantified. 
{WGIII SPM.4.1}

4.4.3 Technology development and transfer

Technology policy (development, diffusion and transfer) com-

plements other mitigation policies across all scales from inter-

national to sub-national, but worldwide investment in research 

in support of GHG mitigation is small relative to overall public 

research spending (high confidence). Technology policy includes 
technology-push (e.g., publicly-funded R&D) and demand-pull (e.g., 
governmental procurement programmes). Such policies address 
a pervasive market failure because, in the absence of government 
policy such as patent protection, the invention of new technologies 
and practices from R&D efforts has aspects of a public good and 
thus tends to be under-provided by market forces alone. Technology 
support policies have promoted substantial innovation and diffusion 
of new technologies, but the cost-effectiveness of such policies is 
often difficult to assess. Technology policy can increase incentives for 
participation and compliance with international cooperative efforts, 
particularly in the long run. {WGIII SPM.5.1, 2.6.5, 3.11, 13.9, 13.12, 
15.6.5}

Many adaptation efforts also critically rely on diffusion and 

transfer of technologies and management practices, but their 

effective use depends on a suitable institutional, regulatory, 

social and cultural context (high confidence). Adaptation tech-
nologies are often familiar and already applied elsewhere. However, 
the success of technology transfer may involve not only the provision 
of finance and information, but also strengthening of policy and reg-
ulatory environments and capacities to absorb, employ and improve 
technologies appropriate to local circumstances. {WGII 15.4}

4093



110

Topic 4 Adaptation and Mitigation

4 4.4.4 Investment and finance

Substantial reductions in emissions would require large changes 

in investment patterns (high confidence). Mitigation scenarios 
in which policies stabilize atmospheric concentrations (without over-
shoot) in the range from 430 to 530 ppm CO2-eq by 210045

30 lead to sub-
stantial shifts in annual investment flows during the period 2010–2029 
compared to baseline scenarios. Over the next two decades (2010–
2029), annual investments in conventional fossil fuel technologies 
associated with the electricity supply sector are projected to decline in 
the scenarios by about USD 30 (2 to 166) billion (median: –20% com- 
pared to 2010) while annual investment in low carbon electricity supply 
(i.e., renewables, nuclear and electricity with CCS) is projected to rise 
in the scenarios by about USD 147 (31 to 360) billion (median: +100% 
compared to 2010) (limited evidence, medium agreement). In addition, 

annual incremental energy efficiency investments in transport, industry 
and buildings is projected to rise in the scenarios by about USD 336 
(1 to 641) billion. Global total annual investment in the energy system 
is presently about USD 1,200 billion. This number includes only energy 
supply of electricity and heat and respective upstream and downstream 
activities. Energy efficiency investment or underlying sector investment 
is not included (Figure 4.4). {WGIII SPM.5.1, 16.2}

There is no widely agreed definition of what constitutes climate 

finance, but estimates of the financial flows associated with  

climate change mitigation and adaptation are available. See 
Figure 4.5 for an overview of climate finance flows. Published assess-
ments of all current annual financial flows whose expected effect is 
to reduce net GHG emissions and/or to enhance resilience to climate 
change and climate variability show USD 343 to 385 billion per year 
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Figure 4.4 |  Change in annual investment flows from the average baseline level over the next two decades (2010 to 2029) for mitigation scenarios that stabilize concentrations 

(without overshoot) within the range of approximately 430 to 530 ppm CO2-eq by 2100. Total electricity generation (leftmost column) is the sum of renewable and nuclear energy, 

power plants with CCS, and fossil-fuel power plants without CCS. The vertical bars indicate the range between the minimum and maximum estimate; the horizontal bar indicates 

the median. The numbers in the bottom row show the total number of studies in the literature used in the assessment. Individual technologies shown are found to be used in dif-

ferent model scenarios in either a complementary or a synergistic way, depending largely on technology-specific assumptions and the timing and ambition level of the phase-in of 

global climate policies. {WGIII Figure SPM.9}

45 This range comprises scenarios that reach 430 to 480 ppm CO2-eq by 2100 (likely to limit warming to 2°C above pre-industrial levels) and scenarios that reach 480 to 530 ppm 

CO2-eq by 2100 (without overshoot: more likely than not to limit warming to 2°C above pre-industrial levels).

- ♦ ♦ ♦ 
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globally (medium confidence). Out of this, total public climate finance 
that flowed to developing countries is estimated to be between USD 35 
and 49 billion per year in 2011 and 2012 (medium confidence). Esti-
mates of international private climate finance flowing to developing 
countries range from USD 10 to 72 billion per year including foreign 
direct investment as equity and loans in the range of USD 10 to 37 billion 
per year over the period of 2008–2011 (medium confidence). {WGIII 
SPM.5.1}

In many countries, the private sector plays central roles in the 

processes that lead to emissions as well as to mitigation and 

adaptation. Within appropriate enabling environments, the pri-

vate sector, along with the public sector, can play an impor-

tant role in financing mitigation and adaptation (medium evi-
dence, high agreement). The share of total mitigation finance from 
the private sector, acknowledging data limitations, is estimated to be 
on average between two-thirds and three-fourths on the global level 
(2010–2012) (limited evidence, medium agreement). In many coun-
tries, public finance interventions by governments and international 
development banks encourage climate investments by the private 
sector and provide finance where private sector investment is limited. 
The quality of a country’s enabling environment includes the effective-
ness of its institutions, regulations and guidelines regarding the pri-
vate sector, security of property rights, credibility of policies and other 
factors that have a substantial impact on whether private firms invest 
in new technologies and infrastructures. Dedicated policy instruments 
and financial arrangements, for example, credit insurance, feed-in tar-
iffs, concessional finance or rebates provide an incentive for mitigation 

investment by improving the return adjusted for the risk for private 
actors. Public-private risk reduction initiatives (such as in the context 
of insurance systems) and economic diversification are examples of 
adaptation action enabling and relying on private sector participation. 
{WGII SPM B-2, SPM C-1, WGIII SPM.5.1}

Financial resources for adaptation have become available 

more slowly than for mitigation in both developed and devel-

oping countries. Limited evidence indicates that there is a gap 

between global adaptation needs and the funds available for 

adaptation (medium confidence). Potential synergies between 
international finance for disaster risk management and adaptation 
to climate change have not yet been fully realized (high confidence). 
There is a need for better assessment of global adaptation costs, fund-
ing and investment. Studies estimating the global cost of adaptation 
are characterized by shortcomings in data, methods and coverage 
(high confidence). {WGII SPM C-1, 14.2, SREX SPM}
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Figure 4.5 |  Overview of climate finance flows. Note: Capital should be understood to include all relevant financial flows. The size of the boxes is not related to the magnitude of 

the financial flow. {WGIII Figure TS.40}
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4.5 Trade-offs, synergies and 
integrated responses

There are many opportunities to link mitigation, adap-

tation and the pursuit of other societal objectives 

through integrated responses (high confidence). Suc-

cessful implementation relies on relevant tools, suit-

able governance structures and enhanced capacity to 

respond (medium confidence).

A growing evidence base indicates close links between adaptation and 
mitigation, their co-benefits and adverse side effects, and recognizes 
sustainable development as the overarching context for climate policy 
(see Sections 3.5, 4.1, 4.2 and 4.3). Developing tools to address these 
linkages is critical to the success of climate policy in the context of 
sustainable development (see also Sections 4.4 and 3.5). This section 
presents examples of integrated responses in specific policy arenas, as 
well as some of the factors that promote or impede policies aimed at 
multiple objectives.

Increasing efforts to mitigate and adapt to climate change 

imply an increasing complexity of interactions, encompassing 

connections among human health, water, energy, land use and 

biodiversity (very high confidence). Mitigation can support the 
achievement of other societal goals, such as those related to human 
health, food security, environmental quality, energy access, livelihoods 
and sustainable development, although there can also be negative 
effects. Adaptation measures also have the potential to deliver miti-
gation co-benefits, and vice versa, and support other societal goals, 
though trade-offs can also arise. {WGII SPM C-1, SPM C-2, 8.4, 9.3–9.4, 
11.9, Box CC-WE, WGIII Table TS.3, Table TS.4, Table TS.5, Table TS.6, 
Table TS.7}

Integration of adaptation and mitigation into planning and 

decision-making can create synergies with sustainable develop-

ment (high confidence). Synergies and trade-offs among mitigation 
and adaptation policies and policies advancing other societal goals 
can be substantial, although sometimes difficult to quantify especially 
in welfare terms (see also Section 3.5). A multi-objective approach to 
policy-making can help manage these synergies and trade-offs. Poli-
cies advancing multiple goals may also attract greater support. {WGII  
SPM C-1, SPM C-2, 20.3, WGIII 1.2.1, 3.6.3, 4.3, 4.6, 4.8, 6.6.1}

Effective integrated responses depend on suitable tools and gov-

ernance structures, as well as adequate capacity (medium confi-
dence). Managing trade-offs and synergies is challenging and requires 
tools to help understand interactions and support decision-making 
at local and regional scales. Integrated responses also depend on  
governance that enables coordination across scales and sectors, sup-
ported by appropriate institutions. Developing and implementing 
suitable tools and governance structures often requires upgrading 
the human and institutional capacity to design and deploy integrated  
responses. {WGII SPM C-1, SPM C-2, 2.2, 2.4, 15.4, 15.5, 16.3, Table 14-1,  
Table 16-1, WGIII TS.1, TS.3, 15.2}

An integrated approach to energy planning and implementation 

that explicitly assesses the potential for co-benefits and the 

presence of adverse side effects can capture complementarities 

across multiple climate, social and environmental objectives 

(medium confidence). There are strong interactive effects across 
various energy policy objectives, such as energy security, air quality, 
health and energy access (see Figure 3.5) and between a range of 
social and environmental objectives and climate mitigation objectives 
(see Table 4.5). An integrated approach can be assisted by tools such as 
cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, multi-criteria analysis 
and expected utility theory. It also requires appropriate coordinating 
institutions. {WGIII Figure SPM.6, TS.1, TS.3}

Explicit consideration of interactions among water, food, energy 

and biological carbon sequestration plays an important role in 

supporting effective decisions for climate resilient pathways 

(medium evidence, high agreement). Both biofuel-based power 
generation and large-scale afforestation designed to mitigate climate 
change can reduce catchment run-off, which may conflict with alter-
native water uses for food production, human consumption or the 
maintenance of ecosystem function and services (see also Box 3.4). 
Conversely, irrigation can increase the climate resilience of food and 
fibre production but reduces water availability for other uses. {WGII 
Box CC-WE, Box TS.9}

An integrated response to urbanization provides substantial 

opportunities for enhanced resilience, reduced emissions and 

more sustainable development (medium confidence). Urban 
areas account for more than half of global primary energy use and 
energy-related CO2 emissions (medium evidence, high agreement) and 
contain a high proportion of the population and economic activities at 
risk from climate change. In rapidly growing and urbanizing regions, 
mitigation strategies based on spatial planning and efficient infrastruc-
ture supply can avoid the lock-in of high emission patterns. Mixed-use 
zoning, transport-oriented development, increased density and co-lo-
cated jobs and homes can reduce direct and indirect energy use across 
sectors. Compact development of urban spaces and intelligent densi-
fication can preserve land carbon stocks and land for agriculture and 
bioenergy. Reduced energy and water consumption in urban areas 
through greening cities and recycling water are examples of mitigation 
actions with adaptation benefits. Building resilient infrastructure sys-
tems can reduce vulnerability of urban settlements and cities to coastal 
flooding, sea level rise and other climate-induced stresses. {WGII  
SPM B-2, SPM C-1, TS B-2, TS C-1, TS C-2, WGIII SPM.4.2.5, TS.3}
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Annex I User Guide

User Guide

As defined in the IPCC Procedures, the Synthesis Report (SYR) synthesises and integrates material contained within IPCC Assessment Reports and 
Special Reports. The scope of the SYR of the Fifth Assessment Report (AR5) includes material contained in the three Working Group contributions 
to the AR5, and it draws on information contained in other IPCC Reports as required. The SYR is based exclusively on assessments by the IPCC 
Working Groups; it does not refer to or assess the primary scientific literature itself.

The SYR is a self-contained, condensed summary of the much richer information contained in the underlying Working Group Reports. Users may 
wish to access relevant material at the required level of detail in the following manner: the report contains a Summary for Policymakers (SPM) 
that provides the most condensed summary of the current understanding of scientific, technical and socio-economic aspects of climate change. 
All references in curly brackets in this SPM refer to sections in the longer report. The longer report consists of an Introduction and four Topics. The 
numbers of the SPM sections largely correspond with the section numbers of the Topics. At the end of each paragraph, references are provided in 
italics between curly brackets. These refer to the Summaries for Policymakers (SPMs), Technical Summaries (TSs), Executive Summaries of chapters 
(ESs) and chapters (with chapter and section numbers) of the underlying Working Group contributions to the AR5 and Special Reports of the AR5. 
References to the IPCC Fourth Assessment Report (AR4) in 2007 are identified by adding “AR4” to the reference. 

Users who wish to gain a better understanding of scientific details or access the primary scientific literature on which the SYR is based should 
refer to chapter sections of the underlying Working Group reports that are cited in the longer report of the SYR. The individual chapters of the 
Working Group reports provide references to the primary scientific literature on which IPCC assessments are based, and also offer the most 
detailed region- and sector-specific information. 

A glossary, a list of acronyms, lists of authors and reviewers, a list of IPCC publications (annexes) and an index are provided to further facilitate 
the use of this report.
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Annex II Glossary

Abrupt change/abrupt climate change

Abrupt change refers to a change that is substantially faster than the 
rate of change in the recent history of the affected components of a 
system. Abrupt climate change refers to a large-scale change in the 
climate system that takes place over a few decades or less, persists (or 
is anticipated to persist) for at least a few decades and causes substan-
tial disruptions in human and natural systems. {WGI, II, III} 

Adaptation

The process of adjustment to actual or expected climate and its effects. 
In human systems, adaptation seeks to moderate or avoid harm or 
exploit beneficial opportunities. In some natural systems, human inter-
vention may facilitate adjustment to expected climate and its effects1.  
{WGII, III}

Adaptation deficit

The gap between the current state of a system and a state that mini-
mizes adverse impacts from existing climate conditions and variability. 
{WGII}

Adaptation limit

The point at which an actor’s objectives (or system needs) cannot be 
secured from intolerable risks through adaptive actions. {WGII}

Hard adaptation limit 
No adaptive actions are possible to avoid intolerable risks.

Soft adaptation limit
Options are currently not available to avoid intolerable risks 
through adaptive action. 

Adaptive capacity

The ability of systems, institutions, humans and other organisms to 
adjust to potential damage, to take advantage of opportunities, or to 
respond to consequences2. {WGII, III}

Adverse side effects

The negative effects that a policy or measure aimed at one objec-
tive might have on other objectives, irrespective of the net effect 
on overall social welfare. Adverse side effects are often subject to 
uncertainty and depend on local circumstances and implementa-
tion practices, among other factors. See also Co-benefits and Risk. 
{WGIII}

Afforestation

Planting of new forests on lands that historically have not contained  
forests. For a discussion of the term forest and related terms such as 
afforestation, reforestation and deforestation, see the IPCC Special 
Report on Land Use, Land-Use Change, and Forestry (IPCC, 2000b). 
See also information provided by the United Nations Framework Con-
vention on Climate Change (UNFCCC, 2013) and the report on Defini-
tions and Methodological Options to Inventory Emissions from Direct 
Human-induced Degradation of Forests and Devegetation of Other 
Vegetation Types (IPCC, 2003). {WGI, III}

Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU and FOLU/

LULUCF)

AFOLU plays a central role for food security and sustainable devel-
opment. The main mitigation options within AFOLU involve one or 
more of three strategies: prevention of emissions to the atmosphere by 
conserving existing carbon pools in soils or vegetation or by reducing 
emissions of methane and nitrous oxide; sequestration—increasing 
the size of existing carbon pools and thereby extracting carbon dioxide 
(CO2) from the atmosphere; and substitution—substituting biological 
products for fossil fuels or energy-intensive products, thereby reduc-
ing CO2 emissions. Demand-side measures (e.g., reducing losses and 
wastes of food, changes in human diet, or changes in wood consump-
tion) may also play a role.

FOLU (Forestry and Other Land Use)—also referred to as LULUCF 
(Land Use, Land-Use Change, and Forestry)—is the subset of AFOLU 
emissions and removals of greenhouse gases (GHGs) resulting from 
direct human-induced land use, land-use change, and forestry activi-
ties excluding agricultural emissions. {WGIII}

Albedo 

The fraction of solar radiation reflected by a surface or object, often 
expressed as a percentage. Snow-covered surfaces have a high albedo, 
the albedo of soils ranges from high to low and vegetation-covered 
surfaces and oceans have a low albedo. The Earth’s planetary albedo 
varies mainly through varying cloudiness, snow, ice, leaf area and land 
cover changes. {WGI, III}

Altimetry 
A technique for measuring the height of the Earth’s surface with 
respect to the geocentre of the Earth within a defined terrestrial refer-
ence frame (geocentric sea level). {WGI}

Ancillary benefits

See Co-benefits. {WGII, III}

Attribution

See Detection and attribution. {WGI, II}.

Baseline/reference

The baseline (or reference) is the state against which change is meas-
ured. A baseline period is the period relative to which anomalies are 
computed. In the context of transformation pathways, the term baseline 

This glossary defines some specific terms as the Core Writing 
Team of the Synthesis Report intends them to be interpreted 
in the context of this report. Red, italicized words indicate 
that the term is defined in the glossary. The references to 
Working Groups (WG) I, II and III in italics at the end of each 
term in this glossary refer to the AR5 WG glossaries and 
should be read as: WGI (IPCC, 2013a), WGII (IPCC, 2014a), 
and WGIII (IPCC, 2014b).

1 Reflecting progress in science, this glossary entry differs in breadth and focus from the entry used in the Fourth Assessment Report and other IPCC reports.

2 This glossary entry builds from definitions used in previous IPCC reports and the Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005).
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scenarios refers to scenarios that are based on the assumption that no 
mitigation policies or measures will be implemented beyond those that 
are already in force and/or are legislated or planned to be adopted. 
Baseline scenarios are not intended to be predictions of the future, 
but rather counterfactual constructions that can serve to highlight the 
level of emissions that would occur without further policy effort. Typ-
ically, baseline scenarios are then compared to mitigation scenarios 
that are constructed to meet different goals for greenhouse gas (GHG) 
emissions, atmospheric concentrations or temperature change. The 
term baseline scenario is used interchangeably with reference scenario  
and no policy scenario. In much of the literature the term is also synon-
ymous with the term business-as-usual (BAU) scenario, although the 
term BAU has fallen out of favour because the idea of business as 
usual in century-long socio-economic projections is hard to fathom. 
See also Emission scenario, Representative Concentration Pathways 
(RCPs) and SRES scenarios. {WGI, II, III}

Biodiversity

The variability among living organisms from terrestrial, marine and 
other ecosystems. Biodiversity includes variability at the genetic, spe-
cies and ecosystem levels3. {WGII, III}

Bioenergy and Carbon Dioxide Capture and Storage (BECCS)

The application of Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) technol-
ogy to bioenergy conversion processes. Depending on the total life-
cycle emissions, including total marginal consequential effects (from 
indirect land-use change (iLUC) and other processes), BECCS has the 
potential for net carbon dioxide (CO2) removal from the atmosphere. 
See also Sequestration. {WGIII}

Burden sharing/effort sharing

In the context of mitigation, burden sharing refers to sharing the effort 
of reducing the sources or enhancing the sinks of greenhouse gases 
(GHGs) from historical or projected levels, usually allocated by some 
criteria, as well as sharing the cost burden across countries. {WGIII}

Cancún Agreements

A set of decisions adopted at the 16th Session of the Conference of the 
Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), including the following, among others: the newly 
established Green Climate Fund (GCF), a newly established technol- 
ogy mechanism, a process for advancing discussions on adaptation, a 
formal process for reporting mitigation commitments, a goal of limiting 
global mean surface temperature increase to 2°C and an agreement on 
MRV—Measurement, Reporting and Verification for those countries 
that receive international support for their mitigation efforts. {WGIII}

Cancún Pledges

During 2010, many countries submitted their existing plans for con-
trolling greenhouse gas (GHG) emissions to the Climate Change Sec-
retariat and these proposals have now been formally acknowledged 
under the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC). Developed countries presented their plans in the shape of 
economy-wide targets to reduce emissions, mainly up to 2020, while 

developing countries proposed ways to limit their growth of emissions 
in the shape of plans of action. {WGIII}

Carbon cycle

The term used to describe the flow of carbon (in various forms, e.g., as 
carbon dioxide (CO2)) through the atmosphere, ocean, terrestrial and 
marine biosphere and lithosphere. In this report, the reference unit for 
the global carbon cycle is GtCO2 or GtC (Gigatonne of carbon = 1 GtC 
= 1015 grams of carbon. This corresponds to 3.667 GtCO2). {WGI, II, III}

Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)

A process in which a relatively pure stream of carbon dioxide (CO2) 
from industrial and energy-related sources is separated (captured), con-
ditioned, compressed and transported to a storage location for long-
term isolation from the atmosphere. See also Bioenergy and Carbon 
Dioxide Capture and Storage (BECCS) and Sequestration. {WGIII}

Carbon Dioxide Removal (CDR)

Carbon Dioxide Removal methods refer to a set of techniques that aim 
to remove CO2 directly from the atmosphere by either (1) increasing 
natural sinks for carbon or (2) using chemical engineering to remove 
the CO2, with the intent of reducing the atmospheric CO2 concentration. 
CDR methods involve the ocean, land and technical systems, including 
such methods as iron fertilization, large-scale afforestation and direct 
capture of CO2 from the atmosphere using engineered chemical means. 
Some CDR methods fall under the category of geoengineering, though 
this may not be the case for others, with the distinction being based on 
the magnitude, scale and impact of the particular CDR activities. The 
boundary between CDR and mitigation is not clear and there could be 
some overlap between the two given current definitions (IPCC, 2012b, 
p. 2). See also Solar Radiation Management (SRM). {WGI, III} 

Carbon intensity

The amount of emissions of carbon dioxide (CO2) released per unit of 
another variable such as Gross Domestic Product (GDP), output energy 
use or transport. {WGIII}

Carbon price

The price for avoided or released carbon dioxide (CO2) or CO2-equivalent 
emissions. This may refer to the rate of a carbon tax, or the price of 
emission permits. In many models that are used to assess the economic 
costs of mitigation, carbon prices are used as a proxy to represent the 
level of effort in mitigation policies. {WGIII}

Carbon tax

A levy on the carbon content of fossil fuels. Because virtually all of the 
carbon in fossil fuels is ultimately emitted as carbon dioxide (CO2), a 
carbon tax is equivalent to an emission tax on CO2 emissions. {WGIII}

Climate

Climate in a narrow sense is usually defined as the average weather, or 
more rigorously, as the statistical description in terms of the mean and var-
iability of relevant quantities over a period of time ranging from months 
to thousands or millions of years. The classical period for averaging these 

3 This glossary entry builds from definitions used in the Global Biodiversity Assessment (Heywood, 1995) and the Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005).
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variables is 30 years, as defined by the World Meteorological Organiza-
tion. The relevant quantities are most often surface variables such as tem-
perature, precipitation and wind. Climate in a wider sense is the state, 
including a statistical description, of the climate system. {WGI, II, III}

Climate change

Climate change refers to a change in the state of the climate that can 
be identified (e.g., by using statistical tests) by changes in the mean 
and/or the variability of its properties and that persists for an extended 
period, typically decades or longer. Climate change may be due to nat-
ural internal processes or external forcings such as modulations of the 
solar cycles, volcanic eruptions and persistent anthropogenic changes 
in the composition of the atmosphere or in land use. Note that the 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), in its Article 1, 
defines climate change as: ‘a change of climate which is attributed 
directly or indirectly to human activity that alters the composition of 
the global atmosphere and which is in addition to natural climate varia-
bility observed over comparable time periods’. The UNFCCC thus makes 
a distinction between climate change attributable to human activities 
altering the atmospheric composition and climate variability attributa-
ble to natural causes. See also Detection and Attribution. {WGI, II, III}

Climate extreme (extreme weather or climate event)

See Extreme weather event. {WGI, II}

Climate feedback 

An interaction in which a perturbation in one climate quantity causes 
a change in a second and the change in the second quantity ultimately 
leads to an additional change in the first. A negative feedback is one in 
which the initial perturbation is weakened by the changes it causes; a 
positive feedback is one in which the initial perturbation is enhanced. 
In the Fifth Assessment Report, a somewhat narrower definition is 
often used in which the climate quantity that is perturbed is the global 
mean surface temperature, which in turn causes changes in the global 
radiation budget. In either case, the initial perturbation can either be 
externally forced or arise as part of internal variability. {WGI, II, III}

Climate finance

There is no agreed definition of climate finance. The term climate finance 
is applied both to the financial resources devoted to addressing climate 
change globally and to financial flows to developing countries to assist 
them in addressing climate change. The literature includes several concepts 
in these categories, among which the most commonly used include: {WGIII}

Incremental costs 
The cost of capital of the incremental investment and the change 
of operating and maintenance costs for a mitigation or adaptation 
project in comparison to a reference project. It can be calculated as 
the difference of the net present values of the two projects.

Incremental investment
The extra capital required for the initial investment for a mitigation 
or adaptation project in comparison to a reference project.

Total climate finance 
All financial flows whose expected effect is to reduce net green-
house gas (GHG) emissions and/or to enhance resilience to the 
impacts of climate variability and the projected climate change. This 

covers private and public funds, domestic and international flows 
and expenditures for mitigation and adaptation to current climate 
variability as well as future climate change.

Total climate finance flowing to developing countries
The amount of the total climate finance invested in developing 
countries that comes from developed countries. This covers private 
and public funds. 

Private climate finance flowing to developing countries
Finance and investment by private actors in/from developed coun-
tries for mitigation and adaptation activities in developing countries.

Public climate finance flowing to developing countries
Finance provided by developed countries’ governments and bilateral 
institutions as well as by multilateral institutions for mitigation and 
adaptation activities in developing countries. Most of the funds 
provided are concessional loans and grants. 

Climate model (spectrum or hierarchy) 

A numerical representation of the climate system based on the phys-
ical, chemical and biological properties of its components, their inter-
actions and feedback processes and accounting for some of its known 
properties. The climate system can be represented by models of varying 
complexity; that is, for any one component or combination of compo-
nents a spectrum or hierarchy of models can be identified, differing in 
such aspects as the number of spatial dimensions, the extent to which 
physical, chemical or biological processes are explicitly represented, or 
the level at which empirical parametrizations are involved. Coupled 
Atmosphere–Ocean General Circulation Models (AOGCMs) provide a 
representation of the climate system that is near or at the most com-
prehensive end of the spectrum currently available. There is an evo-
lution towards more complex models with interactive chemistry and 
biology. Climate models are applied as a research tool to study and 
simulate the climate and for operational purposes, including monthly, 
seasonal and interannual climate predictions. {WGI, II, III}

Climate projection

A climate projection is the simulated response of the climate system 
to a scenario of future emission or concentration of greenhouse gases 
(GHGs) and aerosols, generally derived using climate models. Climate 
projections are distinguished from climate predictions by their depend-
ence on the emission/concentration/radiative forcing scenario used, 
which is in turn based on assumptions concerning, for example, future 
socio-economic and technological developments that may or may not 
be realized. {WGI, II, III}

Climate-resilient pathways

Iterative processes for managing change within complex systems in 
order to reduce disruptions and enhance opportunities associated with 
climate change. {WGII}

Climate response

See Climate sensitivity. {WGI}

Climate sensitivity

In IPCC reports, equilibrium climate sensitivity (units: °C) refers to the 
equilibrium (steady state) change in the annual global mean surface 
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temperature following a doubling of the atmospheric equivalent carbon 
dioxide (CO2 ) concentration. Owing to computational constraints, the 
equilibrium climate sensitivity in a climate model is sometimes esti-
mated by running an atmospheric general circulation model coupled 
to a mixed-layer ocean model, because equilibrium climate sensitivity 
is largely determined by atmospheric processes. Efficient models can 
be run to equilibrium with a dynamic ocean. The climate sensitivity 
parameter (units: °C (W m–2)–1) refers to the equilibrium change in the 
annual global mean surface temperature following a unit change in 
radiative forcing. 

The effective climate sensitivity (units: °C) is an estimate of the global 
mean surface temperature response to doubled CO2 concentration 
that is evaluated from model output or observations for evolving non- 
equilibrium conditions. It is a measure of the strengths of the climate 
feedbacks at a particular time and may vary with forcing history and cli-
mate state and therefore may differ from equilibrium climate sensitivity. 

The transient climate response (units: °C) is the change in the global 
mean surface temperature, averaged over a 20-year period, centered 
at the time of atmospheric CO2 doubling, in a climate model simulation 
in which CO2 increases at 1%/yr. It is a measure of the strength and 
rapidity of the surface temperature response to greenhouse gas (GHG) 
forcing. {WGI, II, III} 

Climate system

The climate system is the highly complex system consisting of five 
major components: the atmosphere, the hydrosphere, the cryosphere, 
the lithosphere and the biosphere and the interactions between them. 
The climate system evolves in time under the influence of its own inter-
nal dynamics and because of external forcings such as volcanic erup-
tions, solar variations and anthropogenic forcings such as the changing 
composition of the atmosphere and land-use change. {WGI, II, III}

Climate variability 

Climate variability refers to variations in the mean state and other sta-
tistics (such as standard deviations, the occurrence of extremes, etc.) of 
the climate on all spatial and temporal scales beyond that of individual 
weather events. Variability may be due to natural internal processes 
within the climate system (internal variability), or to variations in nat-
ural or anthropogenic external forcing (external variability). See also 
Climate change. {WGI, II, III}

CO2-equivalent (CO2-eq) concentration 

The concentration of carbon dioxide (CO2) that would cause the same 
radiative forcing as a given mixture of CO2 and other forcing components. 
Those values may consider only greenhouse gases (GHGs), or a com-
bination of GHGs, aerosols and surface albedo change. CO2-equivalent 
concentration is a metric for comparing radiative forcing of a mix of 
different forcing components at a particular time but does not imply 
equivalence of the corresponding climate change responses nor future 
forcing. There is generally no connection between CO2-equivalent 
emissions and resulting CO2-equivalent concentrations. {WGI, III} 

CO2-equivalent (CO2-eq) emission 

The amount of carbon dioxide (CO2) emission that would cause the 
same integrated radiative forcing, over a given time horizon, as an 
emitted amount of a greenhouse gas (GHG) or a mixture of GHGs.  

The CO2-equivalent emission is obtained by multiplying the emission 
of a GHG by its Global Warming Potential (GWP) for the given time 
horizon (see WGI Chapter 8, Table 8.A.1 and WGIII Annex II.9.1 for 
GWP values of the different GHGs used here). For a mix of GHGs it 
is obtained by summing the CO2-equivalent emissions of each gas. 
CO2-equivalent emission is a common scale for comparing emissions 
of different GHGs but does not imply equivalence of the corresponding 
climate change responses. There is generally no connection between 
CO2-equivalent emissions and resulting CO2-equivalent concentrations. 
{WGI, III}

Co-benefits

The positive effects that a policy or measure aimed at one objective 
might have on other objectives, irrespective of the net effect on overall 
social welfare. Co-benefits are often subject to uncertainty and depend 
on local circumstances and implementation practices, among other 
factors. Co-benefits are also referred to as ancillary benefits. {WGII, III}

Confidence

The validity of a finding based on the type, amount, quality and con-
sistency of evidence (e.g., mechanistic understanding, theory, data, 
models, expert judgment) and on the degree of agreement. In this 
report, confidence is expressed qualitatively (Mastrandrea et al., 2010). 
See WGI AR5 Figure 1.11 for the levels of confidence; see WGI AR5 
Table 1.2 for the list of likelihood qualifiers; see WGII AR5 Box 1-1. See 
also Uncertainty. {WGI, II, III}

Cost-effectiveness

A policy is more cost-effective if it achieves a given policy goal at lower 
cost. Integrated models approximate cost-effective solutions, unless 
they are specifically constrained to behave otherwise. Cost-effective 
mitigation scenarios are those based on a stylized implementation 
approach in which a single price on carbon dioxide (CO2) and other 
greenhouse gases (GHGs) is applied across the globe in every sector 
of every country and that rises over time in a way that achieves lowest 
global discounted costs. {WGIII}

Decarbonization

The process by which countries or other entities aim to achieve a 
low-carbon economy, or by which individuals aim to reduce their con-
sumption of carbon. {WGII, III}

Deforestation

Conversion of forest to non-forest. For a discussion of the term forest 
and related terms such as afforestation, reforestation and deforesta-
tion, see the IPCC Special Report on Land Use, Land-Use Change, and 
Forestry (IPCC, 2000b). See also information provided by the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, 2013) 
and the report on Definitions and Methodological Options to Invento-
ry Emissions from Direct Human-induced Degradation of Forests and 
Devegetation of Other Vegetation Types (IPCC, 2003). {WGI, II}

Detection and attribution

Detection of change is defined as the process of demonstrating that 
climate or a system affected by climate has changed in some defined 
statistical sense, without providing a reason for that change. An iden-
tified change is detected in observations if its likelihood of occurrence 
by chance due to internal variability alone is determined to be small, 
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for example, <10%. Attribution is defined as the process of evaluat-
ing the relative contributions of multiple causal factors to a change 
or event with an assignment of statistical confidence (Hegerl et al., 
2010). {WGI, II}

Detection of impacts of climate change

For a natural, human or managed system, identification of a change 
from a specified baseline. The baseline characterizes behavior in the 
absence of climate change and may be stationary or non-stationary 
(e.g., due to land-use change). {WGII}

Disaster 

Severe alterations in the normal functioning of a community or a soci-
ety due to hazardous physical events interacting with vulnerable social 
conditions, leading to widespread adverse human, material, economic 
or environmental effects that require immediate emergency response 
to satisfy critical human needs and that may require external support 
for recovery. {WGII}

Discounting

A mathematical operation making monetary (or other) amounts received 
or expended at different times (years) comparable across time. The dis-
counter uses a fixed or possibly time-varying discount rate (>0) from 
year to year that makes future value worth less today. {WGII, III}

Drought

A period of abnormally dry weather long enough to cause a serious 
hydrological imbalance. Drought is a relative term; therefore any dis-
cussion in terms of precipitation deficit must refer to the particular 
precipitation-related activity that is under discussion. For example, 
shortage of precipitation during the growing season impinges on 
crop production or ecosystem function in general (due to soil mois-
ture drought, also termed agricultural drought) and during the runoff 
and percolation season primarily affects water supplies (hydrological 
drought). Storage changes in soil moisture and groundwater are also 
affected by increases in actual evapotranspiration in addition to reduc-
tions in precipitation. A period with an abnormal precipitation deficit is 
defined as a meteorological drought. A megadrought is a very lengthy 
and pervasive drought, lasting much longer than normal, usually a 
decade or more. For the corresponding indices, see WGI AR5 Box 2.4. 
{WGI, II}

Early warning system 

The set of capacities needed to generate and disseminate timely and 
meaningful warning information to enable individuals, communities 
and organizations threatened by a hazard to prepare to act promptly 
and appropriately to reduce the possibility of harm or loss4. {WGII}

Earth System Model (ESM)

A coupled atmosphere–ocean general circulation model in which a 
representation of the carbon cycle is included, allowing for interactive 
calculation of atmospheric CO2 or compatible emissions. Additional 
components (e.g., atmospheric chemistry, ice sheets, dynamic vegeta-
tion, nitrogen cycle, but also urban or crop models) may be included. 
See also Climate model. {WGI, II}

Ecosystem

An ecosystem is a functional unit consisting of living organisms, their 
non-living environment and the interactions within and between them. 
The components included in a given ecosystem and its spatial boun- 
daries depend on the purpose for which the ecosystem is defined: in 
some cases they are relatively sharp, while in others they are diffuse. 
Ecosystem boundaries can change over time. Ecosystems are nested 
within other ecosystems and their scale can range from very small to 
the entire biosphere. In the current era, most ecosystems either contain 
people as key organisms, or are influenced by the effects of human 
activities in their environment. {WGI, II, III}

Ecosystem services

Ecological processes or functions having monetary or non-monetary 
value to individuals or society at large. These are frequently classified 
as (1) supporting services such as productivity or biodiversity mainte-
nance, (2) provisioning services such as food, fiber or fish, (3) regulat-
ing services such as climate regulation or carbon sequestration and (4) 
cultural services such as tourism or spiritual and aesthetic apprecia-
tion. {WGII, III}

El Niño-Southern Oscillation (ENSO) 

The term El Niño was initially used to describe a warm-water current 
that periodically flows along the coast of Ecuador and Peru, disrupt-
ing the local fishery. It has since become identified with a basin-wide 
warming of the tropical Pacific Ocean east of the dateline. This oceanic 
event is associated with a fluctuation of a global-scale tropical and 
subtropical surface pressure pattern called the Southern Oscillation. 
This coupled atmosphere–ocean phenomenon, with preferred time 
scales of two to about seven years, is known as the El Niño-Southern 
Oscillation (ENSO). It is often measured by the surface pressure anom-
aly difference between Tahiti and Darwin or the sea surface temper-
atures in the central and eastern equatorial Pacific. During an ENSO 
event, the prevailing trade winds weaken, reducing upwelling and 
altering ocean currents such that the sea surface temperatures warm, 
further weakening the trade winds. This event has a great impact on 
the wind, sea surface temperature and precipitation patterns in the 
tropical Pacific. It has climatic effects throughout the Pacific region and 
in many other parts of the world, through global teleconnections. The 
cold phase of ENSO is called La Niña. For the corresponding indices, see 
WGI AR5 Box 2.5. {WGI, II}

Emission scenario

A plausible representation of the future development of emissions of 
substances that are potentially radiatively active (e.g., greenhouse 
gases (GHGs), aerosols) based on a coherent and internally consist-
ent set of assumptions about driving forces (such as demographic and 
socio-economic development, technological change, energy and land 
use) and their key relationships. Concentration scenarios, derived from 
emission scenarios, are used as input to a climate model to compute 
climate projections. In IPCC (1992) a set of emission scenarios was pre-
sented which were used as a basis for the climate projections in IPCC 
(1996). These emission scenarios are referred to as the IS92 scenarios. 
In the IPCC Special Report on Emissions Scenarios (IPCC, 2000a) emis-
sion scenarios, the so-called SRES scenarios, were published, some of 

4 This glossary entry builds from the definitions used in UNISDR (2009) and IPCC (2012a).
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which were used, among others, as a basis for the climate projections 
presented in Chapters 9 to 11 of IPCC WGI TAR (IPCC, 2001a) and 
Chapters 10 and 11 of IPCC WGI AR4 (IPCC, 2007) as well as in the 
IPCC WGI AR5 (IPCC, 2013b). New emission scenarios for climate 
change, the four Representative Concentration Pathways, were devel-
oped for, but independently of, the present IPCC assessment. See also 
Baseline/reference, Mitigation scenario and Transformation pathway. 
{WGI, II, III}

Energy access

Access to clean, reliable and affordable energy services for cooking 
and heating, lighting, communications and productive uses (AGECC, 
2010). {WGIII}

Energy intensity

The ratio of energy use to economic or physical output. {WGIII}

Energy security 

The goal of a given country, or the global community as a whole, to 
maintain an adequate, stable and predictable energy supply. Measures 
encompass safeguarding the sufficiency of energy resources to meet 
national energy demand at competitive and stable prices and the resil-
ience of the energy supply; enabling development and deployment of 
technologies; building sufficient infrastructure to generate, store and 
transmit energy supplies and ensuring enforceable contracts of deliv-
ery. {WGIII}

Ensemble

A collection of model simulations characterizing a climate prediction 
or projection. Differences in initial conditions and model formulation 
result in different evolutions of the modeled system and may give 
information on uncertainty associated with model error and error in 
initial conditions in the case of climate forecasts and on uncertainty 
associated with model error and with internally generated climate var-
iability in the case of climate projections. {WGI, II}

Equilibrium climate sensitivity

See Climate sensitivity. {WGI}

Eutrophication

Over-enrichment of water by nutrients such as nitrogen and phospho-
rus. It is one of the leading causes of water quality impairment. The 
two most acute symptoms of eutrophication are hypoxia (or oxygen 
depletion) and harmful algal blooms. {WGII}

Exposure

The presence of people, livelihoods, species or ecosystems, environ-
mental functions, services, and resources, infrastructure, or economic, 
social, or cultural assets in places and settings that could be adversely 
affected. {WGII}

External forcing

External forcing refers to a forcing agent outside the climate system 
causing a change in the climate system. Volcanic eruptions, solar var-
iations and anthropogenic changes in the composition of the atmos-
phere and land-use change are external forcings. Orbital forcing is also 
an external forcing as the insolation changes with orbital parameters 
eccentricity, tilt and precession of the equinox. {WGI, II}

Extreme weather event

An extreme weather event is an event that is rare at a particular place 
and time of year. Definitions of rare vary, but an extreme weather event 
would normally be as rare as or rarer than the 10th or 90th percentile 
of a probability density function estimated from observations. By defi-
nition, the characteristics of what is called extreme weather may vary 
from place to place in an absolute sense. When a pattern of extreme 
weather persists for some time, such as a season, it may be classed as 
an extreme climate event, especially if it yields an average or total that 
is itself extreme (e.g., drought or heavy rainfall over a season). {WGI, II}

Feedback 

See Climate feedback. {WGI, II}

Flood

The overflowing of the normal confines of a stream or other body of water, 
or the accumulation of water over areas not normally submerged. Floods 
include river (fluvial) floods, flash floods, urban floods, pluvial floods, 
sewer floods, coastal floods and glacial lake outburst floods. {WGII}

Food security

A state that prevails when people have secure access to sufficient 
amounts of safe and nutritious food for normal growth, development 
and an active and healthy life. {WGII, III}

Forest

A vegetation type dominated by trees. Many definitions of the term 
forest are in use throughout the world, reflecting wide differences in 
biogeophysical conditions, social structure and economics. For a dis-
cussion of the term forest and related terms such as afforestation, 
reforestation and deforestation, see the IPCC Special Report on Land 
Use, Land-Use Change, and Forestry (IPCC, 2000b). See also informa-
tion provided by the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC, 2013) and the Report on Definitions and Method-
ological Options to Inventory Emissions from Direct Human-induced 
Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types 
(IPCC, 2003). {WGI, III}

Fuel poverty

A condition in which a household is unable to guarantee a certain level 
of consumption of domestic energy services (especially heating) or  
suffers disproportionate expenditure burdens to meet these needs. 
{WGIII}

Geoengineering

Geoengineering refers to a broad set of methods and technologies that 
aim to deliberately alter the climate system in order to alleviate the 
impacts of climate change. Most, but not all, methods seek to either 
(1) reduce the amount of absorbed solar energy in the climate system 
(Solar Radiation Management) or (2) increase net carbon sinks from 
the atmosphere at a scale sufficiently large to alter climate (Carbon 
Dioxide Removal). Scale and intent are of central importance. Two key 
characteristics of geoengineering methods of particular concern are 
that they use or affect the climate system (e.g., atmosphere, land or 
ocean) globally or regionally and/or could have substantive unintended 
effects that cross national boundaries. Geoengineering is different 
from weather modification and ecological engineering, but the bound-
ary can be fuzzy (IPCC, 2012b, p. 2). {WGI, II, III}
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Global climate model (also referred to as general circulation 

model, both abbreviated as GCM)

See Climate model. {WGI, II}

Global Temperature change Potential (GTP) 

An index measuring the change in global mean surface temperature at 
a chosen point in time following an emission of a unit mass of a given 
substance, relative to that of the reference substance, carbon dioxide 
(CO2). The Global Temperature change Potential (GTP) thus represents 
the combined effect of the differing times these substances remain in 
the atmosphere, their effectiveness in causing radiative forcing and 
the response of the climate system. The GTP has been defined in two 
different ways: 
 • Fixed GTP: based on a fixed time horizon in the future (such 

  as GTP100 for a time horizon of 100 years) 
 • Dynamic GTP: based on a target year (such as the year when 

  global mean temperature is expected to reach a target 
  level). In the dynamic GTP, the time horizon reduces over time 
  as the target year is approached and hence the GTP value  
 changes for emissions occurring further in the future. {WGI 
  Chapter 8} 

Global warming

Global warming refers to the gradual increase, observed or projected, 
in global surface temperature, as one of the consequences of radiative 
forcing caused by anthropogenic emissions. {WGIII}

Global Warming Potential (GWP)

An index measuring the radiative forcing following an emission of a 
unit mass of a given substance, accumulated over a chosen time hori-
zon, relative to that of the reference substance, carbon dioxide (CO2). 
The GWP thus represents the combined effect of the differing times 
these substances remain in the atmosphere and their effectiveness in 
causing radiative forcing. (WGI, III}

Hazard

The potential occurrence of a natural or human-induced physical event 
or trend or physical impact that may cause loss of life, injury, or other 
health impacts, as well as damage and loss to property, infrastructure, 
livelihoods, service provision, ecosystems and environmental resources. 
In this report, the term hazard usually refers to climate-related physical 
events or trends or their physical impacts. {WGII}

Heat wave 

A period of abnormally and uncomfortably hot weather. {WGI, II}

Hydrological cycle 

The cycle in which water evaporates from the oceans and the land 
surface, is carried over the Earth in atmospheric circulation as water 
vapour, condenses to form clouds, precipitates over ocean and land as 
rain or snow, which on land can be intercepted by trees and vegeta-
tion, provides runoff on the land surface, infiltrates into soils, recharg-
es groundwater, discharges into streams and ultimately flows out into 
the oceans, from which it will eventually evaporate again. The various 
systems involved in the hydrological cycle are usually referred to as 
hydrological systems. {WGI, II}

Impacts (consequences, outcomes)

Effects on natural and human systems. In this report, the term impacts 
is used primarily to refer to the effects on natural and human systems 
of extreme weather and climate events and of climate change. Impacts 
generally refer to effects on lives, livelihoods, health, ecosystems, econo-
mies, societies, cultures, services and infrastructure due to the interaction 
of climate changes or hazardous climate events occurring within a spe-
cific time period and the vulnerability of an exposed society or system. 
Impacts are also referred to as consequences and outcomes. The impacts 
of climate change on geophysical systems, including floods, droughts 
and sea level rise, are a subset of impacts called physical impacts. {WGII}

Indirect emissions

Emissions that are a consequence of the activities within well-defined 
boundaries of, for instance, a region, an economic sector, a company 
or process, but which occur outside the specified boundaries. For 
example, emissions are described as indirect if they relate to the use of 
heat but physically arise outside the boundaries of the heat user, or to  
electricity production but physically arise outside of the boundaries of 
the power supply sector. {WGIII}

Industrial Revolution 

A period of rapid industrial growth with far-reaching social and eco-
nomic consequences, beginning in Britain during the second half of 
the 18th century and spreading to Europe and later to other countries 
including the United States. The invention of the steam engine was an 
important trigger of this development. The industrial revolution marks 
the beginning of a strong increase in the use of fossil fuels and emis-
sion of, in particular, fossil carbon dioxide (CO2). In this report the terms 
pre-industrial and industrial refer, somewhat arbitrarily, to the periods 
before and after 1750, respectively. {WGI, II, III}

Integrated assessment

A method of analysis that combines results and models from the 
physical, biological, economic and social sciences and the interactions 
among these components in a consistent framework to evaluate the 
status and the consequences of environmental change and the policy 
responses to it. See also Integrated models. {WGII, III}

Integrated Coastal Zone Management (ICZM)

An integrated approach for sustainably managing coastal areas, taking 
into account all coastal habitats and uses. {WGII}

Integrated models

Integrated models explore the interactions between multiple sectors 
of the economy or components of particular systems, such as the 
energy system. In the context of transformation pathways, they refer to 
models that, at a minimum, include full and disaggregated representa-
tions of the energy system and its linkage to the overall economy that 
will allow for consideration of interactions among different elements 
of that system. Integrated models may also include representations of 
the full economy, land use and land-use change (LUC) and the climate 
system. See also Integrated assessment. {WGIII}

Internal variability 

See Climate variability. {WGI}
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Irreversibility 

A perturbed state of a dynamical system is defined as irreversible on a 
given timescale, if the recovery timescale from this state due to natural 
processes is substantially longer than the time it takes for the system to 
reach this perturbed state. In the context of this report, the time scale 
of interest is centennial to millennial. See also Tipping point. {WGI}

Land use and land-use change

Land use refers to the total of arrangements, activities and inputs 
undertaken in a certain land cover type (a set of human actions). The 
term land use is also used in the sense of the social and economic 
purposes for which land is managed (e.g., grazing, timber extraction 
and conservation). In urban settlements it is related to land uses within 
cities and their hinterlands. Urban land use has implications on city 
management, structure and form and thus on energy demand, green-
house gas (GHG) emissions and mobility, among other aspects. {WGI, 
II, III}

Land-use change (LUC)
Land-use change refers to a change in the use or management of 
land by humans, which may lead to a change in land cover. Land 
cover and land-use change may have an impact on the surface 
albedo, evapotranspiration, sources and sinks of greenhouse gases 
(GHGs), or other properties of the climate system and may thus give 
rise to radiative forcing and/or other impacts on climate, locally or 
globally. See also the IPCC Special Report on Land Use, Land-Use 
Change, and Forestry (IPCC, 2000b). 

Indirect land-use change (iLUC)
Indirect land-use change refers to shifts in land use induced by a 
change in the production level of an agricultural product elsewhere, 
often mediated by markets or driven by policies. For example, if 
agricultural land is diverted to fuel production, forest clearance may 
occur elsewhere to replace the former agricultural production. See 
also Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU), Afforesta-
tion, Deforestation and Reforestation. 

Leakage

Phenomena whereby the reduction in emissions (relative to a baseline) 
in a jurisdiction/sector associated with the implementation of mitiga-
tion policy is offset to some degree by an increase outside the juris-
diction/sector through induced changes in consumption, production, 
prices, land use and/or trade across the jurisdictions/sectors. Leakage 
can occur at a number of levels, be it a project, state, province, nation 
or world region. 

In the context of Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS), CO2 
leakage refers to the escape of injected carbon dioxide (CO2) from the 
storage location and eventual release to the atmosphere. In the con-
text of other substances, the term is used more generically, such as 
for methane (CH4) leakage (e.g., from fossil fuel extraction activities) 
and hydrofluorocarbon (HFC) leakage (e.g., from refrigeration and air- 
conditioning systems). {WGIII}

Likelihood

The chance of a specific outcome occurring, where this might be esti-
mated probabilistically. Likelihood is expressed in this report using a 
standard terminology (Mastrandrea et al., 2010), defined in WGI AR5 

Table 1.2 and WGII AR5 Box 1-1. See also Confidence and Uncertainty. 
{WGI, II, III}

Lock-in

Lock-in occurs when a market is stuck with a standard even though 
participants would be better off with an alternative. In this report, 
lock-in is used more broadly as path dependence, which is the generic 
situation where decisions, events or outcomes at one point in time 
constrain adaptation, mitigation or other actions or options at a later 
point in time. {WGII, III}

Low regrets policy

A policy that would generate net social and/or economic benefits under 
current climate and a range of future climate change scenarios. {WGII}

Marine-based ice sheet 

An ice sheet containing a substantial region that rests on a bed lying 
below sea level and whose perimeter is in contact with the ocean. The 
best known example is the West Antarctic ice sheet. {WGI}

Meridional Overturning Circulation (MOC)

Meridional (north–south) overturning circulation in the ocean quanti-
fied by zonal (east–west) sums of mass transports in depth or density 
layers. In the North Atlantic, away from the subpolar regions, the MOC 
(which is in principle an observable quantity) is often identified with 
the thermohaline circulation (THC), which is a conceptual and incom-
plete interpretation. It must be borne in mind that the MOC is also 
driven by wind and can also include shallower overturning cells such as 
occur in the upper ocean in the tropics and subtropics, in which warm 
(light) waters moving poleward are transformed to slightly denser 
waters and subducted equatorward at deeper levels. {WGI, II}

Mitigation (of climate change)

A human intervention to reduce the sources or enhance the sinks of 
greenhouse gases (GHGs). This report also assesses human interven-
tions to reduce the sources of other substances which may contribute 
directly or indirectly to limiting climate change, including, for example, 
the reduction of particulate matter emissions that can directly alter 
the radiation balance (e.g., black carbon) or measures that control 
emissions of carbon monoxide, nitrogen oxides, Volatile Organic Com-
pounds and other pollutants that can alter the concentration of tropo-
spheric ozone which has an indirect effect on the climate. {WGI, II, III}

Mitigation scenario

A plausible description of the future that describes how the (studied) 
system responds to the implementation of mitigation policies and 
measures. See also Baseline/reference, Emission scenario, Represent-
ative Concentration Pathways (RCPs), SRES scenarios and Transforma-
tion pathway. {WGIII}

Net negative emissions

A situation of net negative emissions is achieved when, as result of 
human activities, more greenhouse gases (GHGs) are sequestered or 
stored than are released into the atmosphere. {SYR Box 2.2, footnote 29} 

Ocean acidification

Ocean acidification refers to a reduction in the pH of the ocean over an 
extended period, typically decades or longer, which is caused primarily 
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by uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere, but can also 
be caused by other chemical additions or subtractions from the ocean. 
Anthropogenic ocean acidification refers to the component of pH 
reduction that is caused by human activity (IPCC, 2011, p. 37). {WGI, II}

Overshoot pathways

Emissions, concentration or temperature pathways in which the metric 
of interest temporarily exceeds, or overshoots the long-term goal. 
{WGIII}

Oxygen Minimum Zone (OMZ) 

The midwater layer (200–1000 m) in the open ocean in which oxygen 
saturation is the lowest in the ocean. The degree of oxygen depletion 
depends on the largely bacterial consumption of organic matter and 
the distribution of the OMZs is influenced by large-scale ocean circula-
tion. In coastal oceans, OMZs extend to the shelves and may also affect 
benthic ecosystems. {WGII}

Permafrost

Ground (soil or rock and included ice and organic material) that 
remains at or below 0°C for at least two consecutive years. {WGI, II}

pH 

pH is a dimensionless measure of the acidity of water (or any solution) 
given by its concentration of hydrogen ions (H+). pH is measured on 
a logarithmic scale where pH = –log10(H+). Thus, a pH decrease of  
1 unit corresponds to a 10-fold increase in the concentration of H+, or 
acidity. {WGI}

Poverty

Poverty is a complex concept with several definitions stemming from 
different schools of thought. It can refer to material circumstances 
(such as need, pattern of deprivation or limited resources), economic 
conditions (such as standard of living, inequality or economic position) 
and/or social relationships (such as social class, dependency, exclusion, 
lack of basic security or lack of entitlement). {WGII}

Pre-industrial

See Industrial Revolution. {WGI, II, III}

Private costs

Private costs are carried by individuals, companies or other private  
entities that undertake an action, whereas social costs include addi-
tionally the external costs on the environment and on society as a 
whole. Quantitative estimates of both private and social costs may be 
incomplete, because of difficulties in measuring all relevant effects. 
{WGIII}

Projection 

A projection is a potential future evolution of a quantity or set of 
quantities, often computed with the aid of a model. Unlike predictions, 
projections are conditional on assumptions concerning, for example, 
future socio-economic and technological developments that may or 
may not be realized. See also Climate projection. {WGI, II}

Radiative forcing

The strength of drivers is quantified as Radiative Forcing (RF) in units 
watts per square meter (W/m2) as in previous IPCC assessments. RF is 

the change in energy flux caused by a driver and is calculated at the 
tropopause or at the top of the atmosphere. {WGI}

Reasons For Concern (RFCs)

Elements of a classification framework, first developed in the IPCC 
Third Assessment Report (IPCC, 2001b), which aims to facilitate judg-
ments about what level of climate change may be dangerous (in the 
language of Article 2 of the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC)) by aggregating impacts, risks and vulner-
abilities. {WGII}

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 

(REDD)

An effort to create financial value for the carbon stored in forests, 
offering incentives for developing countries to reduce emissions from 
forested lands and invest in low-carbon paths to sustainable devel-
opment (SD). It is therefore a mechanism for mitigation that results 
from avoiding deforestation. REDD+ goes beyond reforestation and 
forest degradation and includes the role of conservation, sustainable 
management of forests and enhancement of forest carbon stocks. The 
concept was first introduced in 2005 in the 11th Session of the Con-
ference of the Parties (COP) in Montreal and later given greater recog-
nition in the 13th Session of the COP in 2007 at Bali and inclusion in 
the Bali Action Plan which called for ‘policy approaches and positive 
incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation 
and forest degradation in developing countries (REDD) and the role of 
conservation, sustainable management of forests and enhancement of 
forest carbon stock in developing countries’. Since then, support for 
REDD has increased and has slowly become a framework for action 
supported by a number of countries. {WGIII}

Reforestation 

Planting of forests on lands that have previously contained forests 
but that have been converted to some other use. For a discussion of 
the term forest and related terms such as afforestation, reforestation 
and deforestation, see the IPCC Special Report on Land Use, Land-Use 
Change, and Forestry (IPCC, 2000b). See also information provided 
by the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC, 2013). See also the Report on Definitions and Methodolog-
ical Options to Inventory Emissions from Direct Human-induced Deg-
radation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types (IPCC, 
2003). {WGI, II, III}

Representative Concentration Pathways (RCPs)

Scenarios that include time series of emissions and concentrations  
of the full suite of greenhouse gases (GHGs) and aerosols and  
chemically active gases, as well as land use/land cover (Moss et al., 
2008). The word representative signifies that each RCP provides 
only one of many possible scenarios that would lead to the specific  
radiative forcing characteristics. The term pathway emphasizes that 
not only the long-term concentration levels are of interest, but also 
the trajectory taken over time to reach that outcome (Moss et al., 
2010). 

RCPs usually refer to the portion of the concentration pathway extend-
ing up to 2100, for which Integrated Assessment Models produced 
corresponding emission scenarios. Extended Concentration Pathways 
(ECPs) describe extensions of the RCPs from 2100 to 2500 that were 
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calculated using simple rules generated by stakeholder consultations 
and do not represent fully consistent scenarios.

Four RCPs produced from Integrated Assessment Models were selected 
from the published literature and are used in the present IPCC Assess-
ment as a basis for the climate predictions and projections presented 
in WGI AR5 Chapters 11 to 14 (IPCC, 2013b):

RCP2.6  
One pathway where radiative forcing peaks at approximately  
3 W/m2 before 2100 and then declines (the corresponding ECP 
assuming constant emissions after 2100). 

RCP4.5 and RCP6.0 
Two intermediate stabilization pathways in which radiative forcing 
is stabilized at approximately 4.5 W/m2 and 6.0 W/m2 after 2100 (the 
 corresponding ECPs assuming constant concentrations after 2150).

RCP8.5 
One high pathway for which radiative forcing reaches >8.5 W/m2 
by 2100 and continues to rise for some amount of time (the corre-
sponding ECP assuming constant emissions after 2100 and con-
stant concentrations after 2250).

For further description of future scenarios, see WGI AR5 Box 1.1. See 
also van Vuuren et al., 2011. {WGI, II, III}

Resilience

The capacity of social, economic and environmental systems to cope 
with a hazardous event or trend or disturbance, responding or reor-
ganizing in ways that maintain their essential function, identity and 
structure, while also maintaining the capacity for adaptation, learning 
and transformation5. {WGII, III}

Risk

The potential for consequences where something of value is at stake 
and where the outcome is uncertain, recognizing the diversity of values. 
Risk is often represented as probability or likelihood of occurrence of 
hazardous events or trends multiplied by the impacts if these events 
or trends occur. In this report, the term risk is often used to refer to the 
potential, when the outcome is uncertain, for adverse consequences on 
lives, livelihoods, health, ecosystems and species, economic, social and 
cultural assets, services (including environmental services) and infra-
structure. {WGII, III}

Risk management

The plans, actions or policies to reduce the likelihood and/or conse-
quences of risks or to respond to consequences. {WGII}

Sequestration

The uptake (i.e., the addition of a substance of concern to a reservoir) 
of carbon containing substances, in particular carbon dioxide (CO2), in 
terrestrial or marine reservoirs. Biological sequestration includes direct 
removal of CO2 from the atmosphere through land-use change (LUC), 
afforestation, reforestation, revegetation, carbon storage in landfills 

and practices that enhance soil carbon in agriculture (cropland man-
agement, grazing land management). In parts of the literature, but not 
in this report, (carbon) sequestration is used to refer to Carbon Dioxide 
Capture and Storage (CCS). {WGIII}
 

Sink

Any process, activity or mechanism that removes a greenhouse gas 
(GHG), an aerosol or a precursor of a GHG or aerosol from the atmos-
phere. {WGI, II, III}

Social cost of carbon

The net present value of climate damages (with harmful damages 
expressed as a positive number) from one more tonne of carbon in 
the form of carbon dioxide (CO2), conditional on a global emissions 
trajectory over time. {WGII, III}

Social costs 

See Private costs. {WGIII}

Solar Radiation Management (SRM)

Solar Radiation Management refers to the intentional modification of 
the Earth’s shortwave radiative budget with the aim to reduce climate 
change according to a given metric (e.g., surface temperature, pre-
cipitation, regional impacts, etc.). Artificial injection of stratospheric 
aerosols and cloud brightening are two examples of SRM techniques. 
Methods to modify some fast-responding elements of the long wave 
radiative budget (such as cirrus clouds), although not strictly speaking 
SRM, can be related to SRM. SRM techniques do not fall within the 
usual definitions of mitigation and adaptation (IPCC, 2012b, p. 2). See 
also Carbon Dioxide Removal (CDR) and Geoengineering. {WGI, III}

SRES scenarios

SRES scenarios are emission scenarios developed by IPCC (2000a) and 
used, among others, as a basis for some of the climate projections 
shown in Chapters 9 to 11 of IPCC WGI TAR (IPCC, 2001a), Chapters 10 
and 11 of IPCC WGI AR4 (IPCC, 2007), as well as in the IPCC WGI AR5 
(IPCC, 2013b). {WGI, II, III}

Storm surge 

The temporary increase, at a particular locality, in the height of the sea 
due to extreme meteorological conditions (low atmospheric pressure 
and/or strong winds). The storm surge is defined as being the excess 
above the level expected from the tidal variation alone at that time 
and place. {WGI, II}

Structural change

Changes, for example, in the relative share of gross domestic product 
(GDP) produced by the industrial, agricultural, or services sectors of an 
economy, or more generally, systems transformations whereby some 
components are either replaced or potentially substituted by other 
components. {WGIII}

Sustainability

A dynamic process that guarantees the persistence of natural and 
human systems in an equitable manner. {WGII, III}

5 This definition builds from the definition used in Arctic Council (2013).
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Sustainable development

Development that meets the needs of the present without compromis-
ing the ability of future generations to meet their own needs (WCED, 
1987). {WGII, III}

Thermal expansion 

In connection with sea level, this refers to the increase in volume (and 
decrease in density) that results from warming water. A warming of 
the ocean leads to an expansion of the ocean volume and hence an 
increase in sea level. {WGI, II}

Tipping point

A level of change in system properties beyond which a system reorgan-
izes, often abruptly, and does not return to the initial state even if the 
drivers of the change are abated. For the climate system, it refers to a 
critical threshold when global or regional climate changes from one 
stable state to another stable state. The tipping point event may be 
irreversible. See also Irreversibility. {WGI, II, III}

Transformation

A change in the fundamental attributes of natural and human systems. 
{WGII}

Transformation pathway

The trajectory taken over time to meet different goals for greenhouse 
gas (GHG) emissions, atmospheric concentrations, or global mean sur-
face temperature change that implies a set of economic, technologi-
cal and behavioural changes. This can encompass changes in the way 

energy and infrastructure are used and produced, natural resources 
are managed and institutions are set up and in the pace and direction 
of technological change (TC). See also Baseline/reference, Emission 
scenario, Mitigation scenario, Representative Concentration Pathways 
(RCPs) and SRES scenarios. {WGIII}

Transient Climate Response to Cumulative CO2 Emissions (TCRE)

The transient global average surface temperature change per unit 
cumulated CO2 emissions, usually 1000 PgC. TCRE combines both 
information on the airborne fraction of cumulated CO2 emissions (the 
fraction of the total CO2 emitted that remains in the atmosphere) and 
on the transient climate response (TCR). {WGI}
 
Uncertainty

A state of incomplete knowledge that can result from a lack of infor-
mation or from disagreement about what is known or even knowable. 
It may have many types of sources, from imprecision in the data to 
ambiguously defined concepts or terminology, or uncertain projec-
tions of human behaviour. Uncertainty can therefore be represented by 
quantitative measures (e.g., a probability density function) or by qual-
itative statements (e.g., reflecting the judgment of a team of experts) 
(see Moss and Schneider, 2000; Manning et al., 2004; Mastrandrea et 
al., 2010). See also Confidence and Likelihood. {WGI, II, III}

Vulnerability

The propensity or predisposition to be adversely affected. Vulnerability 
encompasses a variety of concepts and elements including sensitivity 
or susceptibility to harm and lack of capacity to cope and adapt. {WGII}
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μatm  Microatmosphere

AFOLU  Agriculture, Forestry and Other Land Use

AMOC  Atlantic Meridional Overturning Circulation

AR4 Fourth Assessment Report

AR5  Fifth Assessment Report

BAT  Best Available Technique

BAU  Business As Usual

BECCS  Bioenergy with Carbon Dioxide  
 Capture and Storage

CCS  Carbon Capture and Storage

CDM  Clean Development Mechanism 

 

CDR  Carbon Dioxide Removal

CF4  Perfluoromethane

CH4  Methane

CHP  Combined Heat and Power

CMIP5  Coupled Model Intercomparison Project Phase 5

CO2  Carbon Dioxide

CO2-eq  Carbon Dioxide Equivalent 
 

CSP  Concentrating Solar Power 
 

DC  Developing Country

ECS  Equilibrium Climate Sensitivity

EDGAR  Emission Database for Global Atmospheric Research

EJ  Exajoule

EMIC  Earth System Model of Intermediate Complexity 
 
ENSO  El Niño-Southern Oscillation

ES Executive Summary  
 
ESM  Earth System Model

ETS  Emissions Trading System

F-gases  Fluorinated gases

FAQ  Frequently Asked Question

FAR  First Assessment Report 

FIT  Feed-in Tariff 
 
FOLU  Forestry and Other Land Use

GCM  Global Climate Model 
 
GDP  Gross Domestic Product

GHG  Greenhouse Gas

GMI  Global Methane Initiative

Gt  Gigatonnes

GTP  Global Temperature change Potential 
 
GWP  Global Warming Potential

H2  Hydrogen

HadCRUT4  Hadley Centre Climatic Research    
 Unit  Gridded Surface Temperature Data  Set 4

HDV  Heavy-Duty Vehicles

HFC  Hydrofluorocarbon  
 
HFC-152a  Hydrofluorocarbon-152a, 
 Difluoroethane

IAM  Integrated Assessment Model

ICAO  International Civil Aviation Organization

IMO  International Maritime Organization

IO  International Organization

LDV  Light-Duty Vehicles 

LULUCF  Land Use, Land-Use Change and Forestry

MAGICC  Model for the Assessment of    
 Greenhouse Gas Induced Climate Change

MEF  Major Economies Forum

MRV  Monitoring, Reporting and Verification

N2O  Nitrous Oxide

NAMA  Nationally Appropriate Mitigation  Action

NAP  National Adaptation Plan 
 
NAPA  National Adaptation Programmes of Action 
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NGO  Non-Governmental Organization 

O2  Oxygen

OA  Ocean Acidification

OECD  Organisation for Economic Co-operation  
 and Development 
 
PFC  Perfluorocarbon

ppb  parts per billion

ppm  parts per million

PV  Photovoltaic

R&D  Research and Development

RCP  Representative Concentration Pathway

RE  Renewable Energy

REDD Reducing  Emissions from Deforestation  
 and Forest Degradation

REEEP  Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership

RES  Renewable Energy System

RFC  Reason For Concern

RPS  Renewable Portfolio Standard 

SAR  Second Assessment Report

SM  Supplementary Material

SO2  Sulfur Dioxide

SPM  Summary for Policymakers

SRES  Special Report on Emissions Scenarios

SREX  Special Report on Managing the Risks of Extreme  
 Events and Disasters to Advance  
 Climate Change Adaptation

SRM  Solar Radiation Management

SRREN  Special Report on Renewable Energy  
 Sources and Climate Change Mitigation

SYR  Synthesis Report

TCR  Transient Climate Response

TCRE  Transient Climate Response to Cumulative  
 CO2 Emissions

TFE  Thematic Focus Element

TS  Technical Summary

UHI  Urban Heat Island 
 
UNFCCC  United Nations Framework  
 Convention on Climate Change

W  Watt

WG  Working Group

WMGHG  Well-Mixed Greenhouse Gas

4117



4118



135

1 Authors and Review Editors
ANNEX   IV

4119



136

IV

Annex IV Authors and Review Editors 

Core Writing Team Members

ALLEN, Myles R.

University of Oxford 
UK

BARROS, Vicente R.

IPCC WGII Co-Chair 
University of Buenos Aires
Argentina

BROOME, John

University of Oxford
UK

CHRIST, Renate

Secretary of the IPCC 
IPCC Secretariat, World Meteorological Organization (WMO)
Switzerland

CHURCH, John A.

Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO)
Australia

CLARKE, Leon

Pacific Northwest National Laboratory
USA

CRAMER, Wolfgang

Potsdam Institute for Climate Impact Research / Institut
Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale 
(IMBE)
Germany/France

DASGUPTA, Purnamita

University of Delhi Enclave
India

DUBASH, Navroz

Centre for Policy Research, New Delhi
India

EDENHOFER, Ottmar

IPCC WGIII Co-Chair 
Potsdam Institute for Climate Impact Research
Germany

ELGIZOULI, Ismail

IPCC Vice-Chair
Sudan

FIELD, Christopher B.

IPCC WGII Co-Chair 
Carnegie Institution for Science
USA

FORSTER, Piers

University of Leeds
UK

FRIEDLINGSTEIN, Pierre

University of Exeter
UK

FUGLESTVEDT, Jan

Center for International Climate and 
Environmental Research (CICERO)
Norway

GOMEZ-ECHEVERRI, Luis

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Austria

HALLEGATTE, Stephane

World Bank
USA

HEGERL, Gabriele C.

University of Edinburgh 
UK

HOWDEN, Mark

Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO)
Australia

JIMÉNEZ CISNEROS, Blanca

Universidad Nacional Autónoma de México / United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Mexico/France

KATTSOV, Vladimir

Voeikov Main Geophysical Observatory
Russian Federation

KEJUN, Jiang

Energy Research Institute
China

LEE, Hoesung

IPCC Vice-Chair 
Keimyung University 
Republic of Korea

MACH, Katharine J.

IPCC WGII Technical Support Unit
USA

MAROTZKE, Jochem

Max Planck Institute for Meteorology
Germany

4120



137

IV

Authors and Review Editors  Annex IV

MASTRANDREA, Michael D.

IPCC WGII Technical Support Unit 
USA

MEYER, Leo

IPCC Synthesis Report Technical Support Unit
The Netherlands

MINX, Jan

IPCC WGIII Technical Support Unit 
Germany

MULUGETTA, Yacob

University of Surrey
UK

O’BRIEN, Karen

University of Oslo
Norway

OPPENHEIMER, Michael

Princeton University 
USA

PACHAURI, R. K.

IPCC Chair
The Energy and Resources Institute (TERI)
India

PEREIRA, Joy J.

Universiti Kebangsaan Malaysia
Malaysia

PICHS-MADRUGA, Ramón

IPCC WGIII Co-Chair 
Centro de Investigaciones de la Economía Mundial
Cuba

PLATTNER, Gian-Kasper

IPCC WGI Technical Support Unit 
Switzerland

PÖRTNER, Hans-Otto

Alfred-Wegener-Institute
Germany

POWER, Scott B.

Bureau of Meteorology
Australia

PRESTON, Benjamin

Oak Ridge National Laboratory
USA

QIN, Dahe

IPCC WGI Co-Chair 
China Meteorological Administration
China

RAVINDRANATH, N. H.

Indian Institute of Science 
India

REISINGER, Andy

NZ Agricultural Greenhouse Gas Research Centre
New Zealand

RIAHI, Keywan

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Austria

RUSTICUCCI, Matilde

Universidad de Buenos Aires
Argentina

SCHOLES, Robert

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)
South Africa

SEYBOTH, Kristin

IPCC WGIII Technical Support Unit 
USA

SOKONA, Youba

IPCC WGIII Co-Chair
South Centre
Switzerland

STAVINS, Robert

Harvard University
USA

STOCKER, Thomas F.

IPCC WGI Co-Chair 
University of Bern
Switzerland

TSCHAKERT, Petra

Pennsylvania State University
USA

VAN VUUREN, Detlef

Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) 
The Netherlands

VAN YPERSELE, Jean-Pascal

IPCC Vice-Chair 
University of Louvain
Belgium

4121



138

Annex IV Authors and Review Editors

IV

Extended Writing Team Members

BLANCO, Gabriel

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Argentina

EBY, Michael

University of Victoria
Canada 

EDMONDS, Jae

University of Maryland 
USA

FLEURBAEY, Marc

Princeton University
USA

GERLAGH, Reyer

Tilburg University 
The Netherlands

KARTHA, Sivan

Stockholm Environment Institute 
USA

KUNREUTHER, Howard

The Wharton School of the University of Pennsylvania 
USA

ROGELJ, Joeri

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Austria

SCHAEFFER, Michiel

Wageningen University
Germany/The Netherlands

SEDLÁČEK, Jan

ETH Zurich
Switzerland

SIMS, Ralph

Massey University 
New Zealand

ÜRGE-VORSATZ, Diana

Central European University 
Hungary

VICTOR, David G.

University of California San Diego
USA

YOHE, Gary

Wesleyan University
USA

Review Editors

ALDUNCE, Paulina

University of Chile
Chile

CHEN, Wenying

Tsinghua University
China

DOWNING, Thomas

Global Climate Adaptation Partnership
UK

JOUSSAUME, Sylvie

Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE)
Institut Pierre Simon Laplace 
France

KUNDZEWICZ, Zbigniew

Polish Academy of Sciences
Poland

PALUTIKOF, Jean

Griffith University
Australia

SKEA, Jim

Imperial College London
UK

TANAKA, Kanako

Japan Science and Technology Agency
Japan 

TANGANG, Fredolin

National University of Malaysia
Malaysia

ZHANG, Xiao-Ye

China Meteorological Administration
China

4122



139

1 Expert Reviewers
ANNEX   V

4123



140

V

Annex V Expert Reviewers 

AKIMOTO, Keigo

Research Institute of Innovative Technology for the Earth
Japan

ALCAMO, Joseph

University of Kassel
Germany

ALEXANDER, Lisa V.

University of New South Wales
Australia

AMESZ, Bert

The Netherlands

ARAKI, Makoto

Forestry and Forest Products Research Institute
Japan

ARROYO CURRÁS, Tabaré

WWF International
Mexico

BINDOFF, Nathaniel L.

University of Tasmania
Australia

BORGES LANDÁEZ, Pedro Alfredo

Ministry of Science and Technology
Venezuela

BRAGHIERE, Renato

University of Reading
UK

BRUNO, John

The University of North Carolina at Chapel Hill
USA

CARTER, Peter

Climate Emergency Institute
Canada

CASEY, Michael

Carbon Virgin
Ireland

CHOI, Young-June

Seoul Metropolitan Government
Republic of Korea

COHEN, Stewart

Environment Canada
Canada

CONVERSI, Alessandra

National Research Council of Italy
Italy

DING, Yihui

National Climate Center, Meteorological Administration
China

DIXON, Tim

International Energy Agency Greenhouse Gas R&D Programme 
(IEAGHG)
UK

DONG, Wenjie

Bejing Normal University
China

EKHOLM, Tommi

Technical Research Centre of Finland (VTT)
Finland

ESASHI, Kei

The Federation of Electric Power Companies
Japan

FISCHLIN, Andreas

ETH Zurich
Switzerland

FITZSIMMONS, Jason

Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE)
UK

GALE, David

Royal Institute of British Architects
UK

HABERL, Helmut

Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Wien, Graz
Austria

HARNISCH, Jochen

KfW Bankengruppe
Germany

HOUSE, Joanna

Bristol University
UK

JU, Hui

Chinese Academy of Agricultural Science
China

KAINUMA, Mikiko

National Institute for Environmental Studies
Japan

4124



141

V

Expert Reviewers  Annex V

KATBEH BADER, Nedal

Environment Quality Authority
Palestine

KAZUNO, Hirofumi

The Kansai Electric Power Co., Inc.
Japan

KHESHGI, Haroon

ExxonMobil Research and Engineering Company
USA

KOSONEN, Kaisa

Greenpeace
Finland

LEFFERTSTRA, Harold

Norwegian Environment Agency (retired)
Norway

LIU, Qiyong

National Institute for Communicable Disease Control and Prevention 
China

LLASAT, Maria-Carmen

University of Barcelona
Spain

LYNN, Jonathan

IPCC Secretariat, World Meteorological Organization (WMO)
Switzerland

MA, Shiming

Chinese Academy of Agricultural Sciences
China

MASUDA, Kooiti

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Japan

MÉNDEZ, Carlos

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Venezuela

MENZEL, Lena

Alfred Wegener Institute
Germany

MOJTAHED, Vahid

Università Ca’ Foscari di Venezia
Italy

MOLINA, Tomas

Universitat de Barcelona
Spain

MURATA, Akihiko

Research and Development Center for Global Change
Japan

NDIONE, Jacques Andre

Centre de Suivi Ecologique
Senegal

OZDEMIR, Eray

General Directorate of Forestry
Turkey

PALTSEV, Sergey

Massachusetts Institute of Technology
USA

PLANTON, Serge

Météo-France
France

PLATTNER, Gian-Kasper

IPCC WGI Technical Support Unit
Switzerland

POLOCZANSKA, Elvira

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
(CSIRO)
Australia

PORTER, John

University of Copenhagen
Denmark

POWER, Scott B.

Bureau of Meteorology
Australia

RAHOLIJAO, Nirivololona

National Meteorological Office
Madagascar

RAMASWAMY, Venkatachalam

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
USA

RHEIN, Monika

University of Bremen
Germany

ROGNER, Hans-Holger

Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) (retired)
Austria

SCHEI, Tormod Andre

Statkraft AS
Norway

4125



142

AI

V

Annex V Expert Reviewers

SCHLEUSSNER, Carl-Friedrich

Potsdam Institute for Climate Impact Research
Germany

SHINE, Keith

University of Reading
UK

SOUTHWELL, Carl

Risk and Policy Institute
USA

STOTT, Peter A.

Met Office Hadley Centre
UK

SU, Mingshan

National Center for Climate Change Strategy and International  
Cooperation
China

SUAREZ RODRIGUEZ, Avelino G.

Institute of Ecology and Systematics
Cuba

SUGIYAMA, Taishi

The Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI)
Japan

TAKAHASHI, Kiyoshi

National Institute for Environmental Studies
Japan

TAKASHI, Hongo

Mitsui Global Strategic Studies Institute
Japan

TAKEMURA, Toshihiko

Kyushu University
Japan

TATTERSHALL, David

USA

THORNE, Peter W.

Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)
Norway

TOL, Richard

University of Sussex
UK

TSUTSUI, Junichi

The Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI)
Japan

URGE-VORSATZ, Diana

Central European University
Hungary

WARD, Robert

London School of Economics (LSE)
UK

WARREN, Rachel

University of East Anglia
UK

WEIR, Tony

University of the South Pacific
Australia

WRATT, David

National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA)
New Zealand

WU, Jian Guo

Chinese Research Academy of Environmental Sciences
China

WUEBBLES, Donald

University of Illinois
USA

XIA, Chaozong

China

YAMIN, Farhana

University College London (UCL)
UK

YUTA, Sasaki

Tohoku Electric Power Co., Inc.
Japan

ZHANG, Chengyi

National Climate Center
China

ZHANG, Guobin

State Forestry Administration (SFA)
China

ZHAO, Zong-Ci

China Meteorological Administration (CMA)
China

ZHOU, Guomo

Zhejiang A&F University
China

ZHU, Songli

Energy Research Institute
China

4126



143

Publications by the  
Intergovernmental Panel 
on Climate Change

ANNEX   VI

4127



144

Annex VI Publications by the Intergovernmental Panel on Climate Change

VI

Assessment Reports

Fifth Assessment Report

Climate Change 2013: The Physical Science Basis

Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report
 
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability

Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report
 
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report
 
Climate Change 2014: Synthesis Report

A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Fourth Assessment Report

Climate Change 2007: The Physical Science Basis

Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report
 
Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability

Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report
 
Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change

Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report
 
Climate Change 2007: Synthesis Report

A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Third Assessment Report

Climate Change 2001: The Scientific Basis

Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report
 
Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability

Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report
 
Climate Change 2001: Mitigation

Contribution of Working Group III to the Third Assessment Report
 
Climate Change 2001: Synthesis Report

Contribution of Working Groups I, II and III to the Third Assessment 
Report

Second Assessment Report

Climate Change 1995: Science of Climate Change

Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report
 
Climate Change 1995: Scientific-Technical Analyses of Impacts, 

Adaptations and Mitigation of Climate Change

Contribution of Working Group II to the Second Assessment Report
 
Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of  

Climate Change

Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report
 

Climate Change 1995: Synthesis of Scientific-Technical Informa-

tion Relevant to Interpreting Article 2 of the UN Framework 

Convention on Climate Change

A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

Supplementary Reports to the First Assessment Report

Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC 

Scientific Assessment

Supplementary report of the IPCC Scientific Assessment Working 
Group I
 
Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC 

Impacts Assessment

Supplementary report of the IPCC Impacts Assessment Working Group II
 
Climate Change: The IPCC 1990 and 1992 Assessments 

IPCC First Assessment Report Overview and Policymaker Summaries 
and 1992 IPCC Supplement

First Assessment Report

Climate Change: The Scientific Assessment

Report of the IPCC Scientific Assessment Working Group I, 1990
 
Climate Change: The IPCC Impacts Assessment

Report of the IPCC Impacts Assessment Working Group II, 1990
 
Climate Change: The IPCC Response Strategies

Report of the IPCC Response Strategies Working Group III, 1990 

Special Reports

Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 

Climate Change Adaptation (SREX) 2012

Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation 

(SRREN) 2011

Carbon Dioxide Capture and Storage 2005

Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System: 

Issues Related to Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons 

(IPCC/TEAP joint report) 2005
 
Land Use, Land-Use Change, and Forestry 2000
 
Emissions Scenarios 2000
 
Methodological and Technological Issues in Technology Transfer 

2000
 
Aviation and the Global Atmosphere 1999

The Regional Impacts of Climate Change: An Assessment of Vul-

nerability 1997
 

4128



145

Publications by the Intergovernmental Panel on Climate Change Annex VI

VI

Climate Change 1994: Radiative Forcing of Climate Change and 

an Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios 1994

Methodology Reports and Technical Guidelines

2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guid-

ance Arising from the Kyoto Protocol (KP Supplement) 2014

2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (Wetlands Supplement) 

2014

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

(5 Volumes) 2006
 
Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions 

from Direct Human-induced Degradation of Forests and Deveg-

etation of Other Vegetation Types 2003
 
Good Practice Guidance for Land Use, Land-use Change and For-

estry 2003

Good Practice Guidance and Uncertainty Management in 

National Greenhouse Gas Inventories 2000
 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories (3 volumes) 1996
 
IPCC Technical Guidelines for Assessing Climate Change Impacts 

and Adaptations 1994
 
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (3 vol-
umes) 1994
 
Preliminary Guidelines for Assessing Impacts of Climate Change 

1992

Technical Papers

Climate Change and Water

IPCC Technical Paper VI, 2008

Climate Change and Biodiversity

IPCC Technical Paper V, 2002

Implications of Proposed CO2 Emissions Limitations

IPCC Technical Paper IV, 1997

Stabilization of Atmospheric Greenhouse Gases: Physical, Bio-

logical and Socio-Economic Implications

IPCC Technical Paper III, 1997

An Introduction to Simple Climate Models Used in the IPCC 

Second Assessment Report

IPCC Technical Paper II, 1997
 

Technologies, Policies and Measures for Mitigating Climate 

Change

 IPCC Technical Paper I, 1996

 
For a list of Supporting Material published by the IPCC 
(workshop and meeting reports), please see www.ipcc.ch 
or contact the IPCC Secretariat, c/o World Meteorological 
Organization, 7 bis Avenue de la Paix, Case Postale 2300, 
Ch-1211 Geneva 2, Switzerland

 

4129



VI

4130



147

1 Index

4131



148

Index 

In
d

e
x

Note:  An asterisk (*) indicates the term also 

appears in the Glossary.  Page numbers in bold 

indicate page spans for the four Topics.  Page num-

bers in italics denote figures, tables and boxed 

material.

A

Abrupt climate change*, 13, 16, 65, 73-74

Adaptation*, 17-31, 76-112

 approaches, variety of, 27, 94, 95, 96

 characteristics of, 19-20, 79-81

 co-benefits, 17, 20, 26, 80-81, 90, 91, 98

 cooperative action in, 17, 26, 29, 76, 94, 102, 105, 

106

 emissions reductions and, 17, 76

 enabling factors and constraints, 19-20, 26, 80, 

94, 95, 111

 equity and fairness in, 17, 76-77, 95

 finance, 30-31, 97, 107, 110-111, 110-111

 first step in, 19, 80

 funding gap, 31, 111

 future pathways, 17-26, 76-91

 interactions with mitigation, 17-18, 20, 26, 76, 77, 

80-81, 90, 98, 112

 maladaptation, 20, 77, 80

 near-term decisions, 77, 79

 place- and context-specificity of, 79-80

 planning and implementation, 19-20, 26, 29-30, 

31, 54, 80, 94, 95-97, 96, 98, 106, 107, 112

 policy approaches for, 26, 29-31, 94, 96, 102-111

 risk management/reduction by, 14, 17-19, 18, 

65-67, 65, 70-71, 76, 77-79, 79, 94, 108

 risks/side effects of, 17, 76, 91

 risks compared with risks from climate change, 

17, 19, 77

 sustainable development and, 17, 19, 31, 76, 79, 

95

 transformation and, 20, 27, 76, 80, 96

Adaptation deficit*, 91, 95

Adaptation experience, 26, 54, 106-107, 106

Adaptation limits*, 19-20, 72, 79

 exceedance of, 20, 67, 77, 80

Adaptation options, 26, 27, 76, 94, 95-98, 96

 by sectors, 95-97, 98

Adaptation pathways, 17-26, 76-91

 characteristics of, 19-20, 79-81

Adaptation potentials, 65, 70-71

Adaptive capacity*, 26, 77, 80, 94

Aerosols, 44, 90

Afforestation*, 28, 29, 81, 102, 112

AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land 

Use)*, 28, 30, 101, 104, 108

Agriculture, 16, 29, 69, 81, 98, 102

 See also Crop yields

Antarctic ice sheet, 4, 16, 42, 74

Anthropogenic emissions, 3, 4-5, 5, 8, 16, 18, 20, 

44, 45-47, 45-47, 54, 63-64, 73-74, 74, 78

Anthropogenic forcings, 5, 6, 44-47, 45, 48, 48

Arctic region, rapid warming in, 4, 10, 60

Arctic sea ice, 4, 12, 48, 62

 anthropogenic influences on, 5, 48, 49

 observed changes, 4, 41, 42, 48, 49

 projected changes, 12, 62, 74

Atlantic Meridional Overturning Circulation 

(AMOC), 60-62, 74

Atmosphere, 2, 3, 40, 41, 42, 47, 58-60, 82

Attribution. See Detection and attribution

B

Biodiversity*, 13, 64, 65, 67, 98, 109, 112

Bioenergy, 25, 82, 85, 86, 102

Bioenergy and Carbon Capture and Storage 

(BECCS)*, 22, 23, 24, 28, 81, 82, 85, 89, 100

Biogeochemistry, 62

C

Cancún Pledges*, 23, 24, 84, 85

Cap and trade, 30, 107

Carbon cycle*, 45, 56, 56, 62

Carbon dioxide (CO2)

 CO2-equivalents*, 5, 20-23, 21-24, 28, 45-46, 46, 

47, 81, 82-87, 84-85, 99-100, 99, 101

 emissions, drivers of, 4, 46-47, 47, 81

 emissions, increase in, 3, 4-5, 5, 44, 44, 45-47, 

45-47

 emissions scenarios, 8, 18-19, 18, 20-24, 21-23, 

28, 28, 57, 81-86, 82-86, 99, 101

 emissions, warming and, 8-10, 9, 18-19, 18, 20, 

21, 62-63, 63-64, 78

 projections, 8, 9, 16, 63-64, 73-74, 74

 radiative forcing and, 43, 44, 45

 removal from atmosphere, 16, 62-63, 74

 See also Emissions

Carbon Dioxide Removal (CDR)*, 21, 23, 24, 81, 

82, 89

Carbon dioxide capture and storage (CCS)*, 22, 

24, 25, 28, 82, 85, 109, 110

Carbon price*, 24, 25, 30, 106, 107, 108, 109

Carbon sequestration, 31, 101, 112

Carbon sinks*, 20, 28, 45, 67, 81, 98

Cascading impacts, 51, 52

Causes. See Detection and attribution

Certainty, 2, 37

Clean Development Mechanism (CDM), 105-106, 

108

Climate change*, 2-16, 40-74

 adaptation and mitigation and , 17-31, 76-112

 attribution of, 47-51

 beyond 2100, 16, 73-74

 causes of, 4-5, 44-51

 comprehensive strategies for, 91

 decision making about, 17, 76-77, 107

 drivers of, 4, 5-96, 8-10, 9, 44-47, 47, 56-58, 62, 

70-71, 81, 84

 emissions reductions, effects on, 17-19, 18, 20, 

56, 84-85

 future changes, 8-16, 56-74

 future risks and impacts, 13-16, 17-19, 18, 77-79, 

78

 impacts attributed to, 6, 7, 49-51, 50-52

 irreversible or abrupt changes, 13, 16, 65, 73-74

 limiting, 8, 17, 20, 56, 65, 84-85

 risk amplification by, 13, 16, 64, 66, 77, 78

 timescales, 13, 16, 62-63, 63, 73-74, 77

Climate extreme. See Extreme weather events

Climate finance*, 95, 109-110, 111

Climate models*, 12, 43, 56-58, 56, 58

 confidence and uncertainty in, 56

Climate-resilient pathways*, 17, 31, 76, 77, 90

Climate sensitivity*, 48, 49, 62

Climate system*

 drivers of changes in, 4-5, 8-10, 44-47, 56-58, 81, 

84

 human influence on, 2, 4-5, 5, 8, 9, 44, 48-49, 51, 

63-64

 observed changes in, 2-4, 3, 12, 40-44, 41-43, 

49-51, 50-52

 projected changes in, 10-13, 16, 56, 58-64, 59-61, 

63-64

 responses of, 62-63

 timescales of change, 62-63, 63

 warming of, 2-4, 3, 62-63

CO2. See Carbon dioxide

Coastal systems, 13, 15, 66, 67, 97, 98

Co-benefits*, 17, 20, 26, 30, 77, 78-79, 80-81, 90, 

90-91, 98, 102, 103-104, 107, 109

Confidence*, 2, 37, 56

Cooperation, 17, 26, 29, 76, 89, 94, 102, 105, 106

Coral reefs, 13, 67, 68, 72, 74, 97

Cost-effectiveness*, 24, 24-25, 28-30, 77, 84-86, 

85-86, 98, 99, 102, 107, 112

Costs

 of mitigation, 17, 24-25, 24-25, 28-30, 84-86, 

85-86, 98, 99, 102

 of mitigation delays, 19, 24, 25, 79, 85, 86

 See also Climate finance

Crop yields, 13, 15, 51, 69, 69, 98

Cryosphere, 2, 42, 47, 52, 62

D

Decarbonization*, 5, 78, 81, 98, 99-100

Decision making, 17, 19, 29, 76-77, 107

Deforestation*, 28, 29, 67, 83, 102

Delay in mitigation, effects of, 17, 19, 20, 24, 25, 

31, 76, 77, 79, 81, 84-85, 86, 90

4132



149

 Index

Detection and attribution*, 4-8, 7, 45-51, 50-51

 See also Humans

Disaster risk management, 26, 27, 31, 54, 91, 94, 

95, 96, 97, 106, 111

Droughts*, 8, 15, 36, 51, 53, 69, 97, 98

E

Early warning systems*, 27, 95, 96, 97

Economic diversification, 19, 27, 30, 31, 80, 96

Economic growth and development, 64, 94

 emissions and, 4, 8, 20, 44, 46-47, 47, 56, 81

Economic indicators, aggregate, 78

Economic instruments, 30, 107-109, 108

Economic losses, 53, 73

Ecosystem services*, 13, 20, 64, 65, 67, 81

Ecosystems*, 8, 13, 16, 20, 26, 27, 53, 64, 67, 74, 97

 key risks, 65, 65, 66, 67, 74

 management, 27, 29, 96, 97

El Niño Southern Oscillation (ENSO)*, 4, 40, 56, 

60

Emissions

 anthropogenic, 3, 4-5, 5, 8, 16, 18, 20, 44, 45-47, 

45-47, 54, 63-64, 73-74, 74, 78

 CO2-equivalent*, 5, 20-23, 21-24, 28, 45-46, 46, 

47, 81, 82-87, 84-85, 99-100, 99, 101

 as driver of climate change, 4-5, 8-10, 9, 18, 19, 

44, 45-47, 45, 56-58, 62, 84

 drivers of, 4, 8, 20, 44-47, 47, 56, 81

 economic assessment and, 30, 79, 85, 86

 future risks and, 8-16, 17-19, 18, 77-79, 78

 metrics for, 23, 87-88

 of non-CO2 gases, 23, 28, 84, 87, 99

 observed changes, 2, 3, 4-5, 5, 44, 44, 45-47, 

45-47, 54

 projections( See Emissions scenarios)

 reductions, 8, 17-19, 18, 20-24, 28, 30, 56, 76, 86, 

98-100, 99-101

 reductions, challenges of, 20, 81

 reductions, substantial, 8-10, 17-19, 18, 19, 20, 

24, 28, 56, 63, 77-78, 81, 110

 relationship with climate changes, 3, 4, 17, 18, 86

 by specific gases, 5, 46

 temperature (warming) and, 8-10, 9, 18-19, 18, 

20-24, 56, 58, 62-63, 81-86, 83

Emissions scenarios*, 8, 18-19, 18, 20-24, 21-24, 

28, 28, 60-61, 63-64, 74, 81-86, 82-86

 baseline*, 8, 20, 21, 22, 24, 24, 28, 28, 82, 85, 99, 

110

 climate change risks and, 8, 18-19, 18, 73-74

 mitigation pathways and, 18, 20-23, 21-23, 78, 

81-86, 98-100, 99-101

 overshoot scenarios*, 20-23, 22, 81, 83, 89

 overview of, 21-23, 83, 83

 RCPs, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 56-62, 57, 59-61, 

63-64, 74, 74

 risk and, 66

 sea-level rise and, 16

 specific sectors and gases, 28, 46, 47, 99, 99

 SRES scenarios, 57, 58

 standard set of, 56-58, 57

 temperature and, 8-10, 9, 16, 18-19, 18, 20-24, 

22, 62-63, 81

Energy access*, 30, 109

Energy accumulation in climate system, 4, 42

Energy demand, 29, 99-100

Energy efficiency, 30, 81, 110

Energy intensity, 47, 47, 94, 98-99

Energy price. See Carbon price

Energy production, 28, 28, 30, 31, 81, 99-100, 

100-101, 103, 110

 decarbonizing of, 28, 98, 99-100

 low-carbon energy, 21, 23, 28, 30, 82, 84, 85, 94, 

100, 100, 110

 policy instruments, 108

Equity, 17, 76-77, 89, 90, 95, 109

Exposure*, 8, 13, 16, 20, 36, 53, 54, 58, 64, 76, 96

 reduction of, 19, 27, 80

Extinction risk, 13, 19, 51, 65, 67

Extreme weather events*, 7-8, 53

 economic losses from, 53

 human influences, 8, 53

 observed changes, 7-8, 53

 precipitation, 7, 8, 10, 11, 15, 53, 58, 60

 projections, 10, 11, 58

 as Reason for Concern, 18, 18, 72-73, 78

 risks due to, 19, 65

 sea level, 7, 8, 53

 temperature, 7-8, 10, 53, 60

F

Finance, 29, 30-31, 95, 95, 97, 102, 107, 109-110, 

110-111

 funding gap, 31, 111

Fisheries, 13, 15, 67, 68, 97

Floods*, 8, 15, 53, 67

Food production, 15, 16, 67, 68-69, 69, 97

Food security*, 13, 16, 19, 64, 65, 69, 109

Forests*, 29, 52, 67, 81, 102

 afforestation*, 28, 29, 81, 82-83, 102

 deforestation*, 28, 29, 67, 83, 102

Future changes, risks, and impacts, 8-16, 56-74

 See also Projected changes

Future pathways, 17-26, 76-91

 adaptation pathways, 19-20, 79-81

 decision making and, 17, 19, 76-77, 107

 mitigation pathways, 20-26, 81-86

G

Geoengineering*, 89

Glaciers, 5, 48, 56

 observed changes, 5, 42, 48

 projected changes, 12, 62

Global aggregate impacts, 18, 18, 72-73, 73, 78

Global Temperature change Potential (GTP)*, 

87-88

Global Warming Potential (GWP)*, 87-88

Governments/governance, 17, 26, 29-30, 31, 89, 

112

 adaptation and, 19, 26, 54, 80, 94, 95, 106, 107

 See also Policies

Greenhouse gas emissions. See Emissions

Greenland ice sheet, 5, 48

 observed changes, 4, 5, 42, 48

 projected changes, 16, 74

H

Heat waves*, 7-8, 10, 53, 58, 60, 69

Human health, 13, 15, 31, 51, 65, 69, 97, 109

Human security, 16, 54, 64, 77, 97

Humans

 anthropogenic forcings, 5, 6, 44-47, 45, 48, 48

 anthropogenic greenhouse gas emissions, 3, 4-5, 

5, 8, 9, 16, 18, 20, 44, 45-47, 45-47, 54, 63-64, 

73-74, 74, 78

 human activities, constraints on, 15, 19, 65, 69, 77

 influence on climate system, 2, 4-5, 5, 8, 9, 44, 

48-49, 51, 63-64

 responses to climate change (See adaptation; 

mitigation)

I

Ice sheets, 56

 observed losses, 4, 5, 42, 48

 projected losses, 16, 74

Impacts*, 8-16, 56-74

 on all continents and oceans, v, 6, 47, 49

 attribution of, 47-51, 50-52

 cascading, 51, 52

 of climate change, 2, 6, 7, 13-16, 49-51, 50-52, 

64-73

 distribution of, 18, 18, 72-73, 78

 exposure and vulnerability and, 58, 58

 of extreme events, 53

 future, 8-16, 56-74

 global aggregate, 18, 18, 72-73, 73, 78

 high, severe, widespread, and irreversible, 8, 13, 

17, 18-19, 56, 62-63, 64, 65, 77, 79

 models of, 58, 58

 Reason for Concern and, 18, 18, 72-73

 risk reduction for, 65, 65

 timescales of, 13, 16, 62-63, 77

 See also Observed changes

Indigenous peoples, 19, 26, 27, 80, 95

Information measures, 30, 95, 108, 109

In
d

e
x

4133



150

Index 

Infrastructure, 15, 26, 29, 69, 79, 94, 95

Institutions, 26, 27, 29-30, 94, 95, 96, 105, 107

Integrated responses, 26, 28, 31, 54, 94, 98, 112

International cooperation, 17, 29, 76, 102, 105, 

106

Investments, 26, 30-31, 94, 108, 109, 110-111, 

110-111

Irreversible impacts, 8, 13, 17, 18-19, 56, 62-63, 

64, 77, 79

Irreversible or abrupt changes*, 13, 16, 65, 73-74

K

Kyoto Protocol, 29, 84, 105-106

L

Land use and land-use change*, 27, 31, 56, 96

 AFOLU, 28, 30, 101, 104, 108

 RCPs and, 57

Large-scale singular events, 18, 18, 72-73, 78, 79

Likelihood*. See Confidence

Livelihoods, 26, 27, 64, 65, 67, 90, 94, 96, 97

Local governments, 19, 29, 80, 106, 107

Low-carbon energy supply, 21, 23, 28, 30, 82, 84, 

85, 94, 100, 100, 110

M

Methane, 4, 44, 44, 57, 84

Migration

 of human populations, 16, 73

 of species (See range shifts)

Mitigation*, 17-31, 76-112

 behaviour, lifestyle, and culture and, 26, 27, 29, 

81, 94, 95-96, 98-102

 characteristics of, 20-26, 81-86

 co-benefits of, 17, 20, 30, 77, 78-79, 80-81, 90, 

90-91, 98, 102, 103-104, 107, 109

 cooperative action in, 17, 26, 29, 76, 94, 102, 105

 delay, effects of, 17, 19, 20, 24, 25, 31, 76, 77, 79, 

81, 84-85, 86, 90

 emissions increases despite, 54

 emissions reductions and, 17, 76, 81-86, 98-100, 

99-101

 enabling factors and constraints, 26, 94, 95, 111

 equity and fairness in, 17, 76-77, 109

 future pathways, 17-26, 76-91

 influence on climate change, 86

 integrated approach, 26, 28, 31, 54, 94, 98, 112

 interactions with adaptation, 17-18, 20, 26, 76, 

77, 80-81, 90, 98, 112

 national and sub-national, 106-109

 near-term decisions, 17-18, 19, 77, 79

 policy approaches for, 29-31, 102-111

 risk reduction by, 14, 17-19, 18, 76, 77-79

 risks/side effects of, 17, 19, 30, 76, 78-79, 91, 102, 

103-104, 107, 109

 risks compared with risks from climate change, 

17, 19, 77, 78-79

 warming levels without additional mitigation, 17, 

18-19, 18, 77, 81

Mitigation costs, 17, 24-25, 24-25, 28-30, 84-86, 

85-86, 98, 99, 102

 cost-effectiveness, 24, 24-25, 28-30, 84-86, 85-86, 

98, 99, 102, 107

 delays and, 19, 24, 25, 79, 85, 86

 distribution of, 86

 economic assessments, 79, 85, 86, 111

Mitigation options, 26, 28-29, 31, 90, 98-102, 

99-101

 by sectors, 28, 98-99, 99, 101

Mitigation pathways, 17-26, 76-91, 98-100, 

99-101

 characteristics of, 20-26, 81-86

 emission metrics and, 23, 87-88

Mitigation scenarios*, 18-19, 18, 20-25, 21-24, 28, 

28, 30, 81-86, 82-86, 98-100, 99-101, 110

Models. See Climate models

N

National governments, 19, 29, 30, 80, 106-109

O

Observed changes, 2-8, 40-54

 in climate system, 2-4, 3, 12, 40-44, 41-43, 47, 

49-51, 50-52

 in emissions, 2, 3, 4-5, 5, 44, 44, 44-48, 45-47, 

45-47, 54

 extreme events, 7-8, 53

 human influence and, 2, 5

 impacts of, 6, 7, 49-51, 50-52

 in temperature, 2-4, 3, 5, 7-8, 12, 40, 41, 43, 47, 

49, 61

Ocean, 40-41, 60-62, 97

 cascading impacts in, 52

 energy accumulation in, 4, 42

 heat content, 5, 45, 48, 49

 modeling, 56

 observed changes, 2, 3, 4, 5, 40-41, 41, 42

 oxygen content, 13, 41, 51, 62

 projected changes, 10, 11, 16, 60-62, 67

 salinity of, 4, 40, 48

 thermal expansion, 42, 48, 56

 warming of, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 40, 41, 45, 47-48, 

49, 58, 60, 67

Ocean acidification*

 impacts of, 51, 67, 74

 observed increase, 4, 40-41, 45, 48

 projections, 10, 12, 16, 58, 59, 62, 66, 74

 risks associated, 13, 65, 66, 67

 timescale of, 16, 74

Overshoot scenarios*, 20-23, 22, 81, 83, 89

P

Permafrost*, 4, 12, 16, 42, 62, 74

Policies, 17, 29-31, 91, 94, 102-111

 for adaptation, mitigation, technology, and 

finance, 26, 29-31, 81, 94, 95, 96, 102-111

 assessing, 76

 decision making and, 17, 19, 29, 76-77, 107

 emission metrics and, 87-88

 sectoral instruments, 30, 107, 108

 sustainable development and, 90, 91

Population growth, 4, 8, 20, 44, 46-47, 47, 56, 81

Poverty*, 16, 17, 27, 31, 54, 73, 76, 90, 96

Precipitation

 extreme events, 7, 8, 10, 11, 15, 53, 58, 60

 observed changes, 4, 8, 12, 40, 41, 48, 51, 53, 61

 projected changes, 11, 12, 60, 61

Private sector, 19, 29, 30, 80, 95, 97, 106, 107, 111

Projected changes, 10-13, 11, 56-74

 basis for (models), 56, 58

 in climate system, 10-13, 16, 56, 58-64, 59-61, 

63-64

 confidence and uncertainty in, 56

 ecosystems and services, 66, 67

 emissions scenarios and, 8, 9, 18-19, 18, 20-24, 

21-24, 28, 28, 56, 57, 60-61, 63-64, 74, 81-86, 

82-86

 relative to 1986—2005, 10, 58

 See also Temperature projections

R

Radiative forcing*, 5, 6, 43, 44, 45, 48, 48

Range shifts of species, 6, 13, 51, 67

Reasons for Concern*, 18, 18, 72-73, 77-78, 78

Regions

 adaptation experience, 106, 106

 impacts, 7, 50-51

 irreversible changes, 16

 key risks, 13, 14, 65, 65

 mitigation initiatives, 106

 temperature data, 49

Renewable energy, 22, 28, 30, 110

Representative Concentration Pathways (RCPs)*, 

8, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 56-62, 59-61, 63-64, 74, 

74

 description of, 57

Resilience*, 31, 94

 climate-resilient pathways*, 17, 31, 76, 77, 90

In
d

e
x

4134



151

 Index

Risk*, 8-16, 36, 56-74

 of adaptation, 17, 76, 91

 causes of, 58, 64

 from climate change, 13-16, 17-19, 18, 31, 36, 

64-73, 66, 76-79, 78

 estimating, 58

 future, 8-16, 56-74

 of geoengineering, 89

 with high temperatures, 15, 16, 18, 66, 73-74, 77, 

78

 key risks, 14, 64-65, 65, 70-73

 of mitigation, 17, 19, 30, 76, 78-79, 91, 102, 

103-104, 107, 109

 models of, 58, 58

 new risks, due to climate change, 13, 64

 perception of, 17, 19, 77

 quantification of, 36, 58, 79

 Reason for Concern and, 18, 18, 72-73, 77-78, 78

 region-specific, 13, 14, 65

 unavoidable, 19

 uneven distribution of, 13, 64

Risk management/reduction*, 8, 13, 14, 17-19, 

36, 65

 adaptation and mitigation and, 14, 17-19, 17-25, 

18, 26, 65-67, 65, 70-71, 76, 77-79, 79, 94, 108

 substantial emissions reductions, 19, 20, 77-78, 

81

 See also Disaster risk management

Rural areas, 16, 65, 69, 97

S

Scenarios, 17-26, 56-58, 81-86, 82-86

 emissions, 8, 9, 18-19, 18, 20-24, 21-24, 28, 28, 

60-61, 63-64, 74, 81-86, 82-86

 overshoot*, 20-23, 22, 81, 83, 89

 RCPs, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 56-62, 57, 59-61, 

63-64, 74, 74

 SRES, 57, 58

 See also Emissions scenarios

Sea ice

 anthropogenic influences on, 5, 48, 49

 Arctic, 4, 5, 12, 41, 42, 48, 49, 62, 74

 observed changes, 4, 5, 41, 42, 48, 49

 projected changes, 12, 59, 62

Sea level

 extremes, 7, 8, 53

 observed changes, 2, 3, 42-44, 61

 thermal expansion and, 42, 48, 56

Sea level rise

 anthropogenic influences on, 5, 48

 contributions to, 42, 44, 74

 observed, 2, 3, 4, 5, 41, 42-44, 48

 projected, 10, 11, 13, 16, 58, 59-61, 62, 74, 74

 risks associated with, 65, 65, 66, 67, 74

 timescale of, 16, 74

 variability in, 13, 62

Seasonal activities, 6, 51

Sectors, 97, 98

 adaptation options, 95-97, 98

 GHG emissions by, 28, 46, 47, 88, 99, 99, 101

 key risks, 65, 70-71

 mitigation options, 28, 98-99, 99, 101

 policy instruments, 30, 107, 108

Snow cover, 2, 4, 42, 47, 48, 51, 62

Solar irradiance, 10, 44, 58

Solar radiation management (SRM)*, 25-26, 89

Species extinctions. See Extinction risk

Species range shifts. See Range shifts

SRES scenarios*, 57, 58

Subsidies, 30, 107-109, 108

Sustainable development*, 17, 31, 76-77

 adaptation and mitigation and, 17, 19, 31, 76, 79

 climate change as threat to, 31, 90

 climate policy and, 31, 76, 90, 91

 equity and, 17, 76-77, 109

 future pathways, 17-26, 76-91

 trade-offs, synergies and interactions, 31, 80-81, 

90, 112

 transformations and, 20, 80

Synergies, 19, 20, 26, 31, 80-81, 90, 109, 112

T

Technology, 20, 23, 24, 25, 26, 81, 85, 94, 95, 95, 

100

 policies and, 29, 30, 102, 109

Temperature

 emissions and, 8-10, 9, 16, 18-19, 18, 20-24, 22, 

56, 58, 62-63, 63-64, 78, 83

 extremes, 7-8, 10, 53, 60

 global mean surface temperature, 9, 10, 20, 

58-60, 59-61

 Global Temperature change Potential (GTP), 87-88

 human influence on, 4, 5, 8, 9, 44, 47-48, 48, 63, 

63-64

 mortality associated with, 8, 51, 53

 observed changes, 2-4, 3, 5, 7-8, 12, 40, 41, 43, 

49, 61

 observed changes, contributions to, 48, 48

 observed regional changes, 49

 recent trends, 43, 48

 risks from high temperatures, 15, 16, 18, 66, 

73-74, 77, 78

 timescale of changes, 62-63, 73-74

 variability in, 2-4, 3, 40, 41, 43

 See also Warming

Temperature projections, 8-10, 9, 11-12, 16, 20-24, 

56, 58-60, 59-61, 63-64, 73-74, 74, 83

 in discontinuance of SRM, 26

 global mean peak surface temperature change, 62

 mitigation and, 20-25, 21-23, 81

 warming to 2°C above pre-industrial, 8-10, 11, 19, 

20, 22, 23-24, 60, 60, 62, 63, 74, 77, 81-82, 83, 85

 warming to above 2°C above pre-industrial, 10, 

11, 19, 20-21, 22, 24, 60, 60, 74, 77, 81-82, 83

 See also Emissions scenarios

Thermal expansion*, 42, 48, 56

Timescales of climate change and impacts, 13, 

62-63, 73-74, 77

Trade-offs, 20, 26, 31, 80-81, 90, 95, 98, 98, 112

Transformation*, 20, 27, 76, 80, 96

U

Uncertainty*, 17, 20, 36, 37, 56

 See also Confidence

UNFCCC (United Nations Framework Convention 

on Climate Change), 2, 18, 29, 36, 102, 105

Unique and threatened systems, 18, 18, 19, 65, 

72-73, 78

Urban areas, 15, 31, 69, 97, 112

V

Values and valuation, 17, 19, 23, 36, 76-77, 96

Violent conflicts, 16, 54, 77

Volcanic aerosols, 10, 43, 44, 56

Vulnerability*, 8, 13, 26, 36, 53, 54, 94, 96

 estimating and models, 58

 reduction of, 19, 27, 80

 risks and, 58, 58, 64, 76

W

Warming

 of climate system, 2-4, 3, 8, 9, 40-44, 43, 47, 48, 

49, 62-63

 CO2 emissions and, 3, 8-10, 9, 18-19, 18, 20-24, 

21, 56, 62-63, 63, 64, 78

 feedbacks and, 62

 human contribution to, 4, 5, 8, 9, 44, 47-48, 48, 

63, 63-64

 irreversibility of, 62-63

 of ocean, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 40, 41, 45, 47-48, 49, 

58, 60, 65, 67

 projections of, 9, 10, 11, 12, 16, 20-21, 22, 56, 

58-60, 59-61, 63, 74

 risks in high warming scenarios, 66, 73-74, 77, 78

 timescales of, 16, 20, 62-63, 73-74

 without additional mitigation, 17, 18-19, 18, 77, 

81

 See also Temperature

Water

 management, 27, 31, 96, 97, 98

 resources and quality, 13, 16, 20, 51, 69, 97, 98

 security, 13, 67-69

Water cycle, 4, 5, 47, 48, 60 In
d

e
x

4135



The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the leading international body for the assessment 
of climate change. It was established by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the World 

Meteorological Organization (WMO) to provide an authoritative international assessment of the scientific 
aspects of climate change, based on the most recent scientific, technical and socio-economic information 
published worldwide. The IPCC’s periodic assessments of the causes, impacts and possible response strategies 
to climate change are the most comprehensive and up-to-date reports available on the subject, and form the 
standard reference for all concerned with climate change in academia, government and industry worldwide. This 
Synthesis Report is the fourth element of the IPCC Fifth Assessment Report, Climate Change 2013/2014. More than 
800 international experts assessed climate change in this Fifth Assessment Report. The three Working Group 
contributions are available from the Cambridge University Press:

Climate Change 2013 – The Physical Science Basis 
Contribution of Working Group I  to the Fifth Assessment Report of the IPCC
(ISBN 9781107661820 paperback; ISBN 9781107057999 hardback) 

Climate Change 2014 – Impacts, Adaptation, and Vulnerability      
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the IPCC
(Part A: ISBN 9781107641655 paperback; ISBN 9781107058071 hardback)
(Part B: ISBN 9781107683860 paperback; ISBN 9781107058163 hardback)

Climate Change 2014 – Mitigation of Climate Change    
Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the IPCC
(ISBN 9781107654815 paperback; ISBN 9781107058217 hardback) 

Climate Change 2014 – Synthesis Report is based on the assessments carried out by the three Working Groups of 
the IPCC and written by a dedicated Core Writing Team of authors. It provides an integrated assessment of climate 
change and addresses the following topics: 
• Observed changes and their causes
• Future climate changes, risks and impacts 
• Future pathways for adaptation, mitigation and sustainable development
• Adaptation and mitigation

4136



Faglig grunnlag for 
videreutvikling av den nasjonale 
og internasjonale klimapolitikken

Bilag 424137



4138



4139



70 ,0 ~------------------------

60,0 +------------------------~, 

50,0 

----.-.-:-·-····· ··· ······· ···■} Gap= 
·--. ---... 8mill 

------...... 

40,0 +------------------------- - Historiske uts li pp 

~ Justert refbane, PM2013 (55 mill ) 
30 ,0 +-------------------------

-.-Øvre nasjonalt utsli ppsmål (47 mill} 

20,0 +------------------------- ~ Refbane 2007 (59,2 mill) 

10,0 +-------------------------

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

4140



4141



 – ,1

0,  – 0,  

4142



4143



4144



 

 

4145



 

4146



 

 

    

65 

60 

ss 
50 

<.S 
..... "IN(;: -.-i: .... 
, 1•~ -~v•..,"1.INTtf. Ml 

llS 

JO 

15 

20 

1S 

10 

s 

0 

1000 l01S lOlO 

• ..__._~B'Jl..xm ■ Rrlaø...abøc I.Jblcic,llllfl•tmllcov,randrlr 
■~• C • .,.,.. ■~1"'1::19 ■ K~•~ ■~l...--.M 

4147



4148



 

 

 

4149



 

4150



  

70,0 ~--------------------------

60,0 +---------------------------, 

50 ,0 

__ ------------- - --- - - - - - -■} Gap= 

------- --------- 8 mill 
-----A 

40,0 +---------------------------
--Histo riske utslipp 

---Juste rt refbane, PM2013 (55 mill) 
30,0 +---------------------------

-a-Øvre nasjonalt utslippsmål (47 mill) 

20,0 +--------------------------- -rRefbane 2007 (59,2 mill) 

10 ,0 +---------------------------

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

4151



 

 

 

4152



 

4153



 

 

 

4154



 

 

 

4155



 

 

Tiltak/virkemiddel Nye anslag av effekt i 
2020 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Tidligere estimat (fra 
klimameldingen, 2012) 
(mill. tonn CO2-ekv.) 

Omlegging av bilavgiften og nye vedtatte EU-
standarder på personbiler, samt økt andel elbiler 

 
0,9-1,1 

 
0,8 

Avgiftsøkninger transport og innfasing av elbil Inkludert over 0,2 
Krav om 3,5 % omsetning av biodrivstoff 0,5 0,4 
Tiltak i avfallssektoren (deponiforbud og krav om 
oppsamling av metan fra deponi) 

0,4 0,5 

Reduksjon av oljeforbruk, industri/bygg/varme 0,9-1,5 0,9 
Teknologitiltak i gjødselproduksjon 1,1 1,3 
PFK fra aluminium 0,5 - 
Redusert bruk av HFK >0 - 
Bruk av HFK med lavere GWP i nye biler >0 - 
Kraft fra land til installasjoner offshore og på land 1,0 0,7 
Total 5,3-6,1 4,8 
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■ Naturgass i turbin m.m., offshore 

■ Fakllns offshore 

■ Diesel 'aste installasjoner, offshore 

• Diesel •lyttbare installasjoner# produksjonsfelt 

• Diesel ·lyttbare installasjoner, letefelt 

■ Brønntesting, offshore 

• Natur,gass i turbin m.m., landanlegg 

• Faklins landanlegg 

Oljelas:ing, offshore 

• Oljelas:lng, landanlegg 

■ Gasste~minaler, prosess 

Kaldve1tileringog lekkasjer, offshore 
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Totale  

norske utslipp 

53 millioner tonn 

PFK- utslipp (0,25 millioner) 

Forbrenningsutslipp (4,2 millioner) 

Prosessutslipp (7,3 millioner) 

Industriutslipp 

11,8 millioner 
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 Totalt potensial 
 

(mill. tonn CO2-ekv) 

Av dette: inkludert i 
politiske mål og føringer 

(mill. tonn CO2-ekv) 
 

Olje og gassutvinning 0,9 – 1,9 0,6 – 1,3 
Vegtransport  1,4 – 1,7 1,3 – 1,6 
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper 0,4 - 0,7 0,1 – 0,2 
Industri  0,9 – 1,1 0,3 – 0,4 
CCS i industrien 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 
Bygg 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 
Energiproduksjon 0,1 – 0,2 0,1 – 0,2 
Jordbruk og avfall 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 
F-gasser i produkter 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 
Totalt 4,9 – 8,4 3,7 – 6,3 
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 Lavutslipp- personbiler; deriblant elbiler, men også hydrogenbiler  
 Lavutslippsferjer – gassdrift og eldrift.  
 Utbygging av jernbanenettet – indre InterCity område 
 Større tilbud av annen generasjons biodrivstoff vil kunne øke bioandelen i all transporten  

 Lavutslipp tyngre kjøretøyer og ikke-veigående kjøretøy; deriblant el, hybrid og hydrogen  
 Lavutslipp – skip; deriblant overgang til (bio-)gassdrift, eldrift 
 Lautslipp – fly; deriblant større innslag av biodrivstoff for fly 
 Elektrifisering og mer effektiv jernbane.   
 Effekt av bymiljøpakker for å utløse større andel kollektivtransport  
 Areal- og transportplanlegging 
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_IL 
DET KONGELIGE 

FINANSDEPARTEMENT 

Meld. St. 1 
(2014-2015) 

Melding til Stortinget 

Nasjonalbudsjettet 2015 

Tilråding fra Finansdepartementet 26. september 2014, 
godkjent ,: statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg) 

1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for 
norsk økonomi 

Norge er et land med tore muligheter. Vi har en 
åpen økonomi, en høyt utdannet befolkning og 
store naturressur er. På ]ang sikt er det særlig 
vekstevnen i fastlandsøkonomien som b stemmer 
velferdsutviklingen i Norge. Da er det en utfor
dring at mange står utenfor arbeids1ivet og at vek
sten i produktiviteten er lavere enn før. Regjerin
gen vil derfor særlig prioritere tiltak som frerruner 
verdiskaping og økt produktivitet i norsk øko
nomi. Regjetingen vil bidra til å skape et robust og 
mangfoldig næringsliv. Regjeringen løser viktige 
oppgaver i dag og roster Norge for framtiden. 

Vår framtidige arb idsinnsats utgjør den stør
ste delen av nasjonalformuen. RegjeJingen vil 
styrke arbeid linjen og satse på kum1skap. Et høyt 
kunnskapsnivå er viktig for produktiviteten og gir 
samtirug den enkelte større valgmuligheter. 

Regjeringen vil føre en politikk som gir 
næringslivet økt konkurrans kraft og mulighet til 
å skape størr verruer og trygge arbeidsplasser 
for framtiden. Regjeringen vil arbeide for gode 
rammebeting Iser for næringslivet m d et forut
sigbart skattesystem bedre infrastruktur, en 
kompetent arbeidsstyrke og ti lgang på kapital. 

Skatter og avgifter skal finansiere fellesgoder 
mest muUg effektivt. Regjeringen vil redusere d t 
samlede skatte- og avgiftsnivået for å øk verdi
skapingen og gi størr frihet for familiene og d n 
enkelte. D t kal lønne seg mer å jobbe, spare og 

investere. Skatter og avgifter skal også stimulere 
til mer miljøvennlig atferd. 

Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk 
politikk basert på handlingsregelen for bruk av 
oljepenger. Budsjettpolitikken må innrettes slik at 
den styrker grunnlaget for et vekstkraftig 
næringsliv og gjør offentlig virksomhet mer effek
tiv. Den økt bruken av oljepenger skal vris i ret
ning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, 
amt vekstfremm nde skattelettelser. Den offent

lige pengebruken skal innenfor handlingsrege
lens rammer tilpasses situasjonen i økonomien. 
Regjeringen legg r til grun11 et generasjonsp r
spektiv i den økonomisk politikken. 

Regjeringen vil bygge sin politil<k på forvalte
ran varet og føre-var-prinsipp t. Klimautfordrin
gen er globaJ og kr ver globalt samarbeid. R gje
ringen arbeider for en bred og ambisiøs interna-
jonal klimaavtale i tråd med togradersmålet. 
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Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og 
forsterke klimaforliket. 

Bedre utsikter for Norges handelspartnere 

Utviklingen i verdensøkonomien de siste årene 
iJiustrerer at det kan ta lang tid å komme tilbake i 
normalt gjenge etter en finanskrise. Arbeidskraft 
og prnduksjonsutstyr utnyttes dårligere nå enn før 
krisen. I euroområdet er verdiskapingen fortsatt 
under nivået fra 2008. Etterspørseleh trekkes ned 
når husholdninger, bed1ifter, banker og myndig
heter ønsker å styrke sine finanser samtidig. Bud
sjettene er fortsatt stramme, men det meste av 
innstrammjngene i offentlige finanser ligger nå 
bak oss. Selv om rentene er svært lave, har ban
kene liten kapasitet ti] å øke sine utlån, særlig i de 
sør-europeiske landene. De fleste steder er inves
teringene fortsatt lave. 

Veksten i internasjonal økonomi var lavere enn 
lagt til grunn i første halvår i år, men ventes ~ ta 
seg noe opp framover. For Norges handelspart
nere sett under ett anslås veksten til om lag 2 pst i 
år og 21h pst neste år. Anslaget for neste år er på 
linje med gjennomsnittet for de siste tjue årene. 
Arbeidsledigheten ventes å gå noe ned, men 
nivået er fremdeles høyt. 

Situasjonen er fortsatt usikl<er, selv med bedre 
utsikter til vekst. Det siste året har utviklingen i 
Midtøsten og Ukraina vært kilde til ny regional og 
geopolitisk uro. De restriktive økonomiske tilta
kene mot Russland, og landets mottiltak, kan 
dempe veksten hos våre handeJspa}ltnere noe. 
Også i framvoksende økonomier har usikkerhfr 
ten økt det siste åtet. Et markert tilbakeslag i 
disse økonomiene vil trekke den globale veksten 
ned og gi lavere priser på petroleum og andre 
råvarer. 

Moderat vekst i norsk økonomi 

De siste ti årene har flere forhold bidratt til å 
trekke veksten i fastlandsøkonomien opp, også 
mens andre industriland har vært tynget av etter
virkningene av den internasjonale finanskrisen. 
Prisene på olje og annen eksport har vært høye, 
mens importprisene har vært lave. Det har gitt et 
godt bytteforhold mot utlandet og høye realinn
tekter i Norge. Økt aktivitet på norsk sokkel hat 
gitt sterke impulser inn i fastlandsøkonomien. 
Etterspørselen fra husholdningene er trukket opp 
av den høye veksten i inntektene og en lånebølge 
understøttet av lave renter. Boligprisene har ste
get raskt. Etterspørselen er også trukket opp av 
stigende bruk av oljeinntekter over statsbudsjettet 

og store gjeldsopptak i kommunene Oppgangen i 
samlet etterspørsel har bidratt til høy lønnsvekst 
og sterkere krone. Det har dempet aktiviteten i 
konkurranseutsatt virksomhet og fristilt arbeids
kraft og realkapital. Sammen med innvandring har 
disse ressursene gjort oss i stand til å møte høy
ere etterspørsel etter varer og tjenester fra det 
offentlige og andre skjermede sektorer. 

Økt etterspørsel fra petroleumssektoren har 
de siste tiårene gitt vekstimpulser til norsk øko
nomi. Denne medvinden ser nå ut til å snu til mot
vind. Informasjon fra selskapene tyder på at petro
leumsinvesteringene vil gå markert ned til neste 
år. Nivået anslås likevel høyere enn i 2012 og kan 
øke litt igjen de kommende årene. Framover må vi 
vente at etterspørselen fra petroleumsnæringen 
vil variere noe fra år til år, men langs en nedad
gående bane. Lavere priser på olje og gass kan for
sterke nedgangen. Omslaget i etterspørselen fra 
oljenæringen vil stille vår evne til omstilJing på 
prøve. 

Veksten i produktiviteten falt tilbake fra 
midten av forrige tiår. Også i mange andre euro-
peiske land ser vi den samme utviklingen. Noe av 
avdempingen må ses i sammenheng med kon
junkturene, men forhold av mer varig karakter ser 
også ut til å ha bidratt. Investeringene i fastlands
bed1iftene har vært lave gjennom Oere år. Samti
dig har aktiviteten i tjenesteytende næringer med 
lav produktivitet vokst med tilgangen på arbeids
kraft fra nye EU-land. 

Etter 2008 har nesten hele veksten i sysselset
tingen kommet fra arbeidsinnvandring. Den høye 
innvandringen har løftet vår evne til å produsere. 
men innebærer også at vi er blitt flere. Det har økt 
presset på infrastruktur som boliger. samferdsel, 
kornmunaJe tjenester og på justissektoren. Selv 
om tilstrømmingen kan avta ved et økonomisk til
bakeslag, er det usikkert om arbeidsinnvandrere 
med lang botid og rettigheter til velferdsgoder vil 
returnere til hjemlandet. 

Norsk økonomi preges også av ubaJansene 
som bygget seg opp i perioden med sterk inn
tektsvekst etter årtusenskiftet. Gjelden i hushold
ningene og kommunene er kommet opp på høye 
nivåer og vokser fortsatt raskere enn inntektene. 
Sammen med høye boligpriser utgjør det en fare 
for den finansielle stabmteten. Samtidig har løn
ningene i en årrekke økt raskere i Norge enn j 

andre land. Svekkelsen av kronen gjennom 2013 
har motvirket noe av tapet i kostnadsmessig kon
kurranseevne, men det er fortsatt lang vei tilbake 
til situasjonen ved årtusenskiftet. Det høye kost
nadsnivået er en utfordring for norsk næringsliv 
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og gjør det vanskeligere å høste fruktene av noe 
bedre tider ute. 

Veksten i den norske fastlandsøkonomien 
anslås til rundt 2 pst både i år og neste år. Det er 
om lag på linje med fjoråret, men litt lavere enn 
gjennomsnittet for de siste fire tiårene. Veksten i 
forbruk og investeringer trekkes ned av den 
svake utviklingen hos våre handelspartnere. Vek
sLen i sysselsettingen er imidlertid god, og ledig
heten er lav. Det er lite ledig kapasitet i deler av 
det norske arbeidsmarkedet 

Utsiktene til litt svakere vekst i norsk økonomi 
i årene framover ser i hovedsak ut til å være et 
resultat av strukturelle forhold. Aldring av befolk
ningen kan trekke veksten ned framover. Det 
samme kan en noe svakere utvikling i produktivi
teten, dersom vi ikke greier å snu utviklingen fra 
de siste årene. Veksten i levestandard kan da bli 
li tt lavere enn i de siste fire tiårene, selv om vi 
skuJle ha konjunkturene med oss og ledigheten 
forblir lav. 

De økonomiske utsiktene er nærmere omtalt i 
kapittel 2. 

Hovedutfordringer i den økonomiske politikken 

Sundvolden-erklæringen understreker at bruken 
av oljepenger skal tilpasses situasjonen i økono
mien innenfor handlingsregelens rammer. For 
Norge, som har store, svingende og forbigående 
inntekter fra naturressurser, er del viktig å ha et 
troverclig ankerfeste for budsjettpolitikken. Et vik
tig siktemål med Statens pensjonsfond utland og 
handtingsregelen er å legge til rette for stabilitet 
og høy verdiskaping i fastlandsøkonomien og for 
at også fremtidige generasjoner skal kunne bruke 
av oljepengene. 

De siste årene har kapitalen i pensjonsfondet 
vokst svært raskt I 2013 alene økte fondet med 
l 200 mrd. kroner, og kapitalen utgjør oå mer enn 
to års verdiskaping i fastlandsøkonomien. Kur
sene på valuta, aksjer og obligasjoner kan endre 
seg på kort sikt, og uten at svingningene er i takt 
med norske konjunkturer. Svingninger i fondets 
verdi og i forventet fondsavkastning kan bli store 
sett i forhold til størrelsen på statens øvrige inn
tekter og størrelsen på norsk økonomi, og særlig 
sett i forhold til den underliggende veksten i fast
landsøkonomien fra ett år til det neste. Det gjør 
banen for forventet realavkastning på 4 pst. av fon
det mindre egnet som operativt mål for finanspoli
tikken på kort sikt Dette illustreres av dagens 
situasjon, der en rask tilbakevending til banen for 
forventet fondsavkastning ville gitt en svært sterk 
økning i bruken av oljeinntekter over en kort tids-

periode. Regjeringen vil sette ned et ekspertutvalg 
som skal se nærmere på praktiseringen av ret~ 
ningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av 
dette og utfordringene for norsk økonomj. 

I innretningen av finanspolitikken må vi også 
se hen til banen for bruk av oljeinntekter fram
over. Som andel av verdiskapingen i fastlandsøko
nomien vil bruken av oljeinntekter etter hV'erl nå 
en topp, før bidragetfra finanspolitikken i flere tiår 
vil trekke ned etterspørselen i norsk økonomi. 
Ved å holde igjen i finanspolitikken nå blir banen 
for bruk av oljeinntekter framover jevnere. Da 
etterlater vi mer til kommende generasjoner og 
reduserer det framtidige behovet for omstillinger. 

Vår økonomi og konkurranseevne påvirkes av 
hvor mye oljepenger vi bruker, men også av hvor
dan vi bruker dem. Da Stortinget sluttet seg til 
handlingsregelen, ble det understreket at øknin
gen i bruken av petroleumsinntekter bør rettes 
inn mot tiltak som kan øke produktiviteten, og 
dermed vekstevnen, i resten av økonomien. En 
enstemmig finanskomite pekte på at skatte- og 
avgiftspolitikken og satsing på infrastruktur, 
utdanning og forskning er viktig for å få en mer 
velfungerende økonomi. Brede skattelettelser kan 
stimulere til sparing og høyere arbeidstilbud. Da 
påvirkes il<ke bare samlet etterspørsel, men også 
produksjonskapasiteten i Akonomien. 

Med utsikter til svakere vekstevne i økono
mien må vi øke oppmerksomheten mot produk
sjonssiden i norsk økonomi Skal vi opprettholde 
om lag den samme veksten i levestandard som vi 
har vent oss til gjennom de siste 40 årene, må pro
du ktivitetsveksten ta seg opp fra dagens nivå. For 
å finansiere velferdsordningene på lang sikt, må 
dessuten fellesskapets inntekter brukes fornuf
tig. Det krever målrettede reformer både i offent
lig forvaltning og i resten av økonomien. Regjerin
gen startet dette arbeidet i budsjettet for in11e
værende år og viderefører det i budsjettet for 
2015. Arbeidet måha høy prioritet, men vurderes i 
et langsiktig perspektiv. Erfaringer tyder på at det 
kan ta tid før reformer slår ut i økt produktivitet 

Arbeidsinnsatsen er viktig for verdiskapingen i 
økonomien og bærekraften i offentlige finanser. 
Vi har høy sysselsetting, men den gjennomsnitt
lige arbeidstiden er lav, slik at arbeidsinnsatsen 
per innbygger ikke er høyere enn gjennomsnittet 
for EU-landene. Samtidig har vi mange på trygd. 
Andelen som står utenfor arbeidslivet som folge 
av sykdom og nedsatt arbeidsevne, er høyere i 
Norge enn i mange andre land. Å redusere denne 
andelen er en krevende, men sentral utfordring. 

Aldring av befolkningen vil framover gi mar
kert høyere utgifter til pensjoner og helse- og 
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omsorgstjenester. Bare en mindre del av de økte 
utgiftene kan finansieres av inntektene fra pen
sjonsfondet. Pensjonsreformen er utformet for å 
gi betydelige langsiktige i11J1sparinger og økt 
arbeidstilbud. men er ikke tilstrekkelig til å lukke 
gapet mellom statens utgifter og inntekter på lang 
sikt. Det vil derfor bli nødvendig med ytterligere 
tiltak for å finansiere de velferdsordningene som 
allerede er etablert. 

Avveiingene i budsjettpolitikken 

Budsjettpolitikken og pengepolitikken må virke 
sammen for å bidra til en stabil utvikling i produk
sjon og sysselsetting. Renten er rettet inn mot lav 
og stabil inflasjon, men er også vår første forsvars
linje mot en svakere økonomisk utvikling. I juni 
satte Norges Bank ned sin bane for styringsrenten 
framover, med utgangspunkt i lavere rente ute og 
utsikter til litt lavere oljeinvesteringer. Et lavt ren
tenivå gir vekstimpulser tiJ norsk økonomi. 

Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser ut 
til å være nær det normale, mens vekstutsiktene 
dras ned av strukturelle forhold. Det trekker i ret
ning av tilbakeholdenhet i finanspolitikken, og økt 
vekt på strnkturpolitikk. Bruken av oljeinntekter 
bør gradvis dreies i retning av tiltak som kan øke 
produktiviteten, og dermed vekstevnen, i resten 
av økonomien. Dette må suppleres med tiltak som 
virker på produksjonssiden i økonomien, her
under færre og mer målrettede reguleringer og 
flere markedsbaserte løsninger. 

Det høye kostnadsnivået og høy gjeld j hus
holdninger og kommuner gjør økonomien sårbar 
og kan bidra til å bremse aktiviteten på kort og 
mellomlang sikt. Den økonomiske politikken må 
støtte opp under omstillinger i retning av en min
dre oljeavhengig fastlandsøkonomi, der ressurser 
som nå er sysselsatt med å levere til norsk olje
virksomhet gradvis flyttes over i eksportrettet 
virksomhet. Disse hensynene tilsier at oljeinntek
tene ikke fases inn for raskt. En for rask innfasing 
vil kunne forsterke kostnadsutfordringene og føre 
ti'! en for stor avskalling av konkurranseutsatt sek
tor. Økt bruk av oljepenger hever etterspørselen i 
skjermet sektor. Motposten vil i hovedsak være 
økt arbeidsinnvandring, med tilhørende utfordrin
ger for kommunene og økt press på veier og 
annen infrastruktur. Økt etterspørsel etter boliger 
kan bidra til å løfte boligprisene og øke risikoen 
for et kraftig tilbakeslag på et senere tidspunkl 

Avstanden vi nå har opp til 4-prosentbanen, gir 
oss handlefrihet på kort sikt. Den er også en vik
tig buffer mot økonomiske tilbakeslag. Erfaringer 
fra andre land viser at det som framstår som sta-

bile strukturelle skatte- og avgiftsinntekter kan 
svikte betydelig i møte med økonomiske forstyr
relser. For Norge er det også usikkerhet om utvik
lingen i pensjonsfondet og dermed om rammene 
for bruk av oljeinntekter framover. 

Budsjertet for 20 7 5 

Regjeringens forslag til budsjett for 2015 inne
bærer en bruk av oljepenger på 164 mrd. kroner, 
målt ved det strukturelle, oljekorrigerte under
skuddet. Det svarer til 3,0 pst. av Statens pen
sjonsfond utland ved inngangen til året, opp fra 
2,8 pst. i 2014. Bruken av oljeinntekter over stats
budsjettet anslås til 6,4 pst. av trend-BNP for Fast
lands-Norge i 2015. Det utgjør om lag 31 700 kro
ner per innbygger. Hver niende krone som brukes 
over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjons
fondet. Realveksten i statsbudsjettets underlig
gende utgifter anslås til 2,3 pst. Den nominelle 
veksten anslås til 5,3 pst., litt høyere enn den 
nominelle veksten i fastlandsøkonomen. 

Endringen i det strukturelle, oljekorrigerte 
underskuddet brukes ofte som et enkelt mål for 
hvordan budsjettet virker på samlet etterspørsel 
etter varer og tjenester. Fra ,2014 til 2015 ligger 
bruken av oljepenger an til å øke med 17 mrd. kro
ner. Det gir en budsjettimpuls på ½ prosentenhet 
av trend-BNP for Fastlands,Norge. Det et om lag 
samme impuls som Regjeringen la opp til for 2014 
i tilleggsproposisjonen i fjor høst. 

De underliggende inntektene fra skatter og 
avgifter mv. anslås å vokse med om lag 18 mrd. 
kroner fra 2014 til 2015. Sammen med økt bruk av 
oljepenger gir dette et samlet handlingsrom til 
neste år på om lag 35 mrd. kroner. Bruken av 
handlingsrommet kan deles i fem om Jag like 
store deler. Nye lettelser i skatter og avgifter leg
get beslag på en del, mens to deler dekker økte 
utgifter til folketrygden. kommuner og helsefore
tak som følge av befolkningsutviklingen. De siste 
to delene, sammen med enkelte innsparinger, bru
ker Regjeringen fri å styrke innsatsen på priori
terte områder i budsjettet. 

Som private bedrifter kan også offentlig for
valtning bli mer effektiv over tid. Gevinstene ved 
økt produktivitet må hentes ut til prioriterte sat
singer som gjør Norge bedre i stand til å møte 
framtidens utfordringer og til å bedre tjenestene 
til innbyggerne. Som fast pi-aksis innfører Regje
ringen derfor en avbyråkratiserings- og effektivi
seringsreform med en årlig innsparing på 0,5 pst. 
av alle driftsutgifter som bevilges over statsbud
sjettet. I 2015 øker dette handlingsrommet for pri
oriterte satsinger med 1,4 mrd. kroner. Reformen 
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er i tråd med anbefalinger fra OECD og praksis i 
andre land, jf. nærmere omtale i Prop. 1 S (2014-
2015) Gul bok. 

Litt lavere vekst i fastlandsøkonomien- reduse
rer også veksten i statens inntekter fra skatter og 
avgifter. Deler av dette antas å være forbigående. 
Samtidig må vi også ta høyde for de varige virknin
gene på statens inntekter av at den underliggende 
veksten i fastlandsøkonomien kan bli lavere enn 
det vi har sett de siste 40 årene. 

Realveksten i kommunenes samlede inntekter 
i 2015 er 6,2 mrd. kroner, regnet fra anslått inn
tektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014. 
Det er høyere enn det som ble varslet i Kommune
proposisjonen 2015. Av den samlede veksten i inn
tektene er 4,4 mrd. kroner frie inntekter. En mer 
effektiv ressursbruk i kommuner og fylkeskom
muner vil kunne styrke tjenestetilbudet ut over 
det inntektsopplegget gir rom for. 

Budsjettpolitikken og utviklingen i offentlige 
finanser er nærmere omtalt i kapittel 3. 

Skatte- og avgiftsopplegget 

Hovedmålet med skatter og avgifter er å finansi
ere fellesgoder mest mulig effektivt. Et bedre 
skatte- og avgiftssystem kan også gjøre økono
mien mer produktiv. Regjeringen arbeider for et 
mer vekstfremmende og enklere skattesystem. 
Det skal lønne seg mer å jobbe, spare, investere 
og opptre miljøvennlig. 

En slik skattepolitikk vil også ha gode dyna
miske virkninger på økonomien. Økt deltakelse i 
arbeidslivet og høyere økonomisk vekst vil bidra 
til større skattegrunnlag, som over tid kan finansi
ere deler av skattelettelsen. I 2014 reduserte vi 
inntektsskatten for alle og skatten på formue. Det 
fremmer vekst og sysselsetting. Budsjettet for 
2015 tar nye skritt i samme retning. 

Forslaget til budsjett for 2015 innebærer nye 
lettelser i skatter og avgifter på knapt 8,3 mrd. kro-• 
ner påløpt og 6,9 mrd. kroner bokført. Lettelser i 
formuesskatten står for om lag halvparten. Skatte
satsen på formue reduseres til 0,75 pst, og bunn
fradraget økes til 1,2 mill. kroner. Samtidig øker 
verdsettingen av sekundærboliger utover den først 
anskaffede og næringseiendom til 80 pst. av mar
kedsverdien, slik at den skattemessige favoriserin
gen av slik eiendom reduseres. Endringene i for
muesskatten vil øke avkastningen etter skatt og 
slik stimulere til økt sparing. 

Det er også store lettelser i skatten på inntekt. 
Minstefradraget øker for lønn, trygd og pensjon. 
Trygdeavgiften på lønn og trygd går ned. Færre 
vil betale toppskatt siden innslagspunktet økes. 

Det vil dermed lønne seg mer å arbeide. 1 tillegg 
vil Regjeringen fullføre utfasingen av skatteklasse 
2 for ektepar i 2015. Det vil styrke insentivene til 
arbeid, integrering og Ukestilling, samtidig som 
gifte og samboende i større grad behandles likt. 

Regjeringen foreslår omlegging og kutt i 
mange avgifter. 1 avgiftene på kjøretøy gis det 
betydelige lettelser. Avgiften for å omregistrere 
kjøretøy reduseres i gjennomsnitt med 35 pst. 
Vektårsavgiften fot tyngre kjøretøy mer enn 
halveres. Det reduserer kostnadene og styrker 
lastebilnæringens internasjonale konkurranse-
kra~ Drivstoffavgiftene går ned reelt, siden noen 
av satsene ikke justeres for inflasjon. Engangsav
giften for motorsykler og snøscootere går ned 
med 30 pst. For campingvogner foreslår Regjerin
gen a fjerne årsavgiften. 

Merverdiavgiften forenkles og gjøres mer nøy
tral. Blant annet foreslås en ordning som nøytrali
serer merverdiavgift for statsforvaltningen slik at 
private aktører skal kunne konkurrere på likere 
vilkår om å løse oppgaver for fellesskapet. Som en 
fore11kling heves omsetningsgrensen for å betale 
merverdiavgift. 

Regjeringen vil fortsette arbeidet for et bedre 
skattesystem bl.a. med utgangspunkt i utrednin
ger fra flere offentlige utvalg. Scheel-utvalget, som 
vurderer selskapsskatten i lys av den internasjo
nale utviklingen, skal vektlegge forslag som 
bidrar til effektiv ressursbruk og gode investerin
ger i bedriftene. Grønn skattekommisjon skal 
fremme forslag om grønne skatteskift som øker 
skatten på miljøskadelige aktiviteter. I tillegg vil 
Regjeringen gå helhetlig gjennom bilavgiftene i 
forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015. 
Landbruksbeskatningen skal også vurderes med 
sikte på enklere regler og mer effektiv res
sursbruk. 

En nærmere omtale av skatte- og avgiftsopp
legget finnes i kapittel 4 i denne meldiJ1gen og i 
Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 
2015. 

Regjeringens satsinger 

Regjeringen Løser viktige oppgaver i dag og ruster 
Norge for framtiden. 1 budsjettet satses det særlig 
innenfor de åtte områdene som er trukket fram i 
erklæringen fra Sundvolden, mens utgiftene redu
seres på enkelte andre poster. Oppfølgingen av 
satsingsområdene er også omtalt på en egen 
temaside på regjeringen.no. 
- Regjeringen vil bygge landet. Effektiv kommuni

kasjon reduserer kostnadene og reisetidene 
for næringslivet og innbyggerne. Regjeringens 
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budsjettforslag øker de samlede bevilgningene 
til veg og jernbane betydelig. Samferdselsde
partementets budsjett går opp med om lag 
5 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2014 til 
knapt 55 mrd. kroner i 2015. I tillegg foreslås et 

innskudd av kapital i infrastrukturfondet på 
40 mrd. kroner. Nasjonal transportplan 2014-
2023 har høye ambisjoner om å trappe opp 
investeringene i veg og kollektivtransport. 
Med forslaget til budsjett ligger bevilgnjngene 
til slike formål i 2015 over gjennomsnittet for 
planperioden. Regjeringen vil reformere trans
portsektoren med en mer effektiv bompenge
ordning, tydeligere mål og anbud .i jernbanen, 
bruk av offentlig-privat samarbeid, samt et eget 
utbyggingsselskap med vekt på helhetlig 
utbygging, økt effektivitet og større samfunns
økonomisk lønnsomhet. 
Konku.rransekraft for norske m·beidsplasser. 
Næringslivets kostnader er langt høyere enn 
hos våre handelspartnere. Samtidig har vek
sten i produktiviteten falt tilbake fra midten av 
forrige tiår. Dette utfordrer næringslivets evne 
til å konkurrere med utenlandske bedrifter. 
Omslaget i etterspørselen fra oljenæringen vil 
også sette vår evne til omstilling på prøve. 
Regjeringen tar disse utfordringene på alvor. 
Bruken av oljepenger må tilpasses situasjonen 
i norsk økonomi og rettes jnn mot tiltak som 
bedrer vekstevnen. For å stimulere til arbeid, 
sparing og investeringer foreslår Regjeringen 
lavere skatter og avgifter og økt satsing på 
infrastruktur, innovasjon, forskning og kunn
skap. I langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning 2015-2024 er en av hovedpriorite
ringene å utvikle verdensledende fagmiljøer. 

- Kunnskap gir muligheter til alle. Regjeringen 
har høye ambisjoner for Norge som kunnskaps
nasjon. Det krever kvalitet i alle ledd fra barne
hage via skole til høyere utdanning og 
forskning. Bevilgningene til barnehagene øker 
for å bedre den faglige kvaliteten og for å legge 
til rette for et mer fleksibelt barnehageopptak. 
I skolen er lærerne nøkkelen ill å løfte kunn
skapsnivået hos elevene. Regjeringen satser 
derfor mer på videreutdanning av lærere. 1 uni
versitets- og høgskolesektoren vil Regjeringen 
se på institusjonsstrukturen med sikte på å 
bedre kvaliteten og ressursbruken. Som en del 
av langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning foreslås det i 2015 midler til nye 
rekrutteiingsstillinger innenfor helse--og sosial
fag, lærerutdanning og ingeniørutdanning og 
til oppgradering av bygg. Studirfinansieringen 

styrkes, og det legges tiJ rette fot bygging av 
om lag 1500 nye studentboliger i 2015. 

- Ett enklere hverdagforfolk flest. Regjeringen vil 
legge større vekt på frihet for den enkelte. Vi 
viser tillit tiJ innbyggerne og vil skape større 
rom for private, frivillige og lokale initiativ. 
Lavere skatter vil gi den enkelte større frihet til 
å disponere egen inntekt Mindre byråkrati vil 
forenkle hverdagen for innbyggerne. l budsjet
tet for 2015 forenkles systemet for skatter og 
avgifter og det legges bJ.a. til rette for raskere 
og enklere flyt av plan- og byggesaker. Regje-
ringen etablerer også en digital postkasse mel
lom forvaltningen og innbyggerne for vedtak 
og andre viktige henvendelser. 

- Trygghet i hverdagen og styrket beredskap. Straf
fesakene må håndteres godt og effektivt i hele 
sakskjeden. Budsjettforslaget gir rom for flere 
påtalejurister, nye stillinger i domstolene og for 
at antall nye og ledige stillinger i politiet øker 
tilsvarende antall studenter som uteksamine
res fra Politihøgskolen. Regjeringen vil utvide 
soningskapasiteten med nye lukkede fengsels
plasser i Kongsvinger, Hustad, Bergen og 
Bodø, en ny ungdomsenhet på Østlandet og 
med midlertidig leie av fengselsplasser i Ned
erland. Nødnett foreslås utbygget i hele landet 
i 2015, og det foreslås om lag 500 mill. kroner 
til nye redningshelikoptre. Budsjettforslaget vil 
gi flere og raskere returer av personer uten lov
lig opphold i Norge. 

- Et velferdsløft for syke og eldre. Regjeringens mål 
er at alle skal ha tilgang tiJ likeverdige helsetje-
nester av god kvalitet. Budsjettforslaget gir 
rom for en høy vekst i aktiviteten på syke
husene. sykehusutbygging i Tønsberg og 
videre utbygging av et nytt barne-og ungdoms
senter ved Haukeland universitetssjukehus. 
Regjeringen vil i 2015 starte reformen med f1itt 
behandlingsvalg for å redusere ventetiden, øke 
valgfriheten for pasientene og stimulere de 
offentlige sykehusene til å bli mer effektive. 
Omsorgstjenesten skal bidra til at hver enkelt 
får mulighet til å leve et aktivt og godt liv og til
passes slik at flere eldre kan bo lenger hjemme. 
Budsjettet legger til rette for at kommunene 
kan heve kvaliteten på omsorgstjenestene, 
bygge flere heldøgns omsorgsplasser og bedre 
kapasiteten i dagtilbudet for demente. Brukere 
med stort behov får en rettighet til bruketstyrt 
personlig assistanse. 

- Et sterkere sosialt sikke,,hetsnett. En av utfor
dringene for Norge som kunnskapsnasjon er å 
gi flere voksne mulighet til ~ skaffe seg grunn
leggende ferdigheter og kompetanse som 
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arbeidslivet etterspør. Regjeringen foreslår 
derfor å øke bevilgningen til basiskompetanse 
i arbeidslivet og til et nytt program som åpner 
for at frivillige organisasjoner kan gi opplæring 
i grunnleggende ferdigheter til voksne. Bud
sjettet gir rom for å styrke Arbeids- og vel
ferdsetatens tilbud til døvblinde og personer 
med nedsatt hørsel og for en bedre målretting 
av etatens stønader til bil. Det statlige barne
vernet foreslås styrket med 150 mill. kroner i 
2015. Budsjettet gir også grunnlag for at syke
husene og kommunene kan bedre tilbudet for 
personer med rusproblemer og psyklske lidel
ser. 

- Levende lokaldemokrati. Regjeringen vil gi 
enkeltmennesker, lokalsamfunn og kommuner 
større frihet og mer innflytelse over egen hver
dag. Statlig styring skal begrenses, makt og 
ansvar skal delegeres. Innbyggere over hele 
landet skal få et godt og likeverdig velferdstil
bud. Rammene for kommunereformen ble lagt 
ved Stortingets behandling av Kommunepro
posisjonen 2015. Regjeringens mål er bære
kraftige og robuste kommuner som kan styrke 
lokaldemokratiet, bedre planleggingen i regio
nene og gi bedre og mer likeverdige tjenester. 

Pengepolitikken 

Norges Banks operative gjennomføring av penge
politikken skal rettes inn mot lav og stabil infla
sjon, definert som en årsvekst i konsumprisene 
som over tid er nær 2,5 pst. På kort og mellom
lang sikt skal pengepolitikken veie hensynet til lav 
og stabil inflasjon mot hensynet til stabilitet i pro
duksjon og sysselsetting. Pengepolitikken skal 
også bidra til stabile forventninger om utviklingen 
i kronekursen. Finans- og pengepolitikken må 
virke sammen for å bidra til en stabil utvikling i 
norsk økonomi. 

Styringsrenten er Norges Banks viktigste vir
kemiddel og renten kan endres taskt dersom de 
økonomiske utsiktene tilsier det. Etter at Norges 
Bank i mars 2012 satte styringsrenten ned med 
0,25 prosentenheter til 1,5 pst. har renten blitt 
holdt uendret. Ifølge Norges Banks rentebane fra 
september i år vil styringsrenten holdes om lag på 
dagens nivå ut 2015, for deretter å bli satt gradvis 
opp til vel 2 pst. motslutten av 2017. Norges Bank 
anslår at veksten i konsumprisene vil tigge noe 
lavere enn inflasjonsmålet de nærmeste årene. 

Pengepolitikken er nærmere omtalt i avsnitt 
3.4. 

Anansie/1 stabilitet 

Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle 
systemet er solid nok til å formidle .finansiering, 
utføre betalinger og omfordele risiko på en til
fredsstillende måte, både i oppgangs- og ned
gangstider. For å redusere risikoen for svikt i 
finanssektoren vil Regjeringen fremme soliditet, 
likviditet og god atferd gjennom offentlig regule
ring og myndighetstilsyn. 

I lys av erfaringene fra finans- og gjeldskrisen 
har EU siden våren 2010 endret regelverket for 
banker og andre i.inansinstitusjoner. Flere av 
endringene i EUs regelverk er nå endelig vedtatt, 
herunder krisehåndteringsdirektivet og regler for 
en bankunion. Det vil kunne styrke den finansielle 
stabiliteten iEuropa. 

Finansdepartementet besluttet i desember i 
fjor at bl.a. banker skal ha en motsyklisk kapital
buffer som består av ren kjernekapital. Denne 
bufferen øker kapitalkravet med en prosentenhet 
fra 30. juni 2015. Finansdepartementet har også 
varslet hvilke banker som skal anses som system
viktige i Norge. Disse bankene skal oppfylle et 
krav til ren kjernekapital på 11 pst. fra 1. juU 2015 
og 12-pst. fra l . juli 2016. Motsyklisk kapitalbuffer 
kommer i tillegg. Kapitalkravene bygger på EUs 
regelverk. 

Utviklingen i norsk økonomi har bidratt til 
gode tesultater i norske banker og finansinstitu
sjoner. Nye soliditetskrav for banker fases nå 
gradvis inn. Det er lettere å styrke soliditeten i 
gode økonomiske tider. 

Finansdepartementet har lenge arbeidet for en 
enighet bhmt de nordiske landene om at bankene 
i større grad skal ta hensyn til den økonomiske 
utviklingen og risikoer i det landet hvor virksom
heten drives, slik det kommer til uttrykk i vert
slandets krav til soliditet. Finanstilsynet har mot
tatt brev fra danske og svenske myndigheter om 
at de er positive til vertslandsregulering av kapital
krav for boliglån. Dette er et viktig skritt i arbeidet 
med nordisk harmonisering. 

Finansiell stabilitet og regulering av finan~ 
markedene er nærmere omtalt i avsnitt 3.5. 

Tiltak for en mer produktiv og effektiv økonomi 

Regjeringen arbeider for :i heve produktiviteten i 
norsk økonomi. God ressursbruk i privat og 
offentlig sektor bidrar til høy verdiskaping og er 
viktig for vår levestandard og bærekraften i våre 
velferdsordninger. For å bruke ressursene godt 
må vi ha omstillingsevne. Regjeringens arbeid kan 
oppsummeres under fem hovedpunkter: 
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1. Reformer i offentlig sektor skal bidra til en mest 
mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. 
En ve!Jykket kommunereform kan gi færre og 
mer robuste kommuner som er bedre tilpasset 
naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det 
kan gi større fagmiljøer, mer effektiv res
sursbruk og gjøre det enklere å redusere stat
lig detaljstyring og øremerking. Regjeringen 
satser på infrastruktur, men vil også legge mer 
vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og 
gjennomf.øre prosjekter mer effektivt. Struk
turreformer innen politiet og høyere utdanning 
skal bedre resultatene i politiet og kvaliteten i 
utdanningen. Det skal også brukes mer digi
tale tjenester. 

2. Gjennom mei' konkurranse, avregi,leri:ng og 
avbyråkraUsering vil Regjeringen bidra til økt 
veksti norsk økonomi. Konkurransepolitikken 
styrkes ved et nytt uavhengig klageorgan for 
konkurransesaker. Regelverket for offentlige 
anskaffelser og ordninger som hindrer etable
ring og svekker konkurransen skal gjennom
gås, herunder bestemmelser om åpningstider, 
konsesjoner, løyver og bevillinger. Plan- og 
bygningsloven skal forenkles. Stordriftsforde
lene i landbruket må utnyttes bedre, og Regje
ringen vil forenkle tilskuddene og redusere 
nivået på støtten. Arbeidstiden vurderes av et 
eget utvalg. 

3. Et bedre skatte- og avgiftssystem som er enklere 
og mer vekstfremmende, jf. omtalen ovenfor. I 
tillegg til å endre nivået og innretningen på 
skatter og avgifter skal forvaltningen legges 
om for å forenkle, bedre ressursbruken, 
bekjempe svart økonomi og styrke skatteyters 
rettssikkerhet. Fagområdene skal rendyrkes 
og samles i sterke enheter. Regjeringen vil eta
blere en ny ordning for klagenemder og vil 
foreslå en ny og enhetlig lov som samler regel
verket på området. 

4. Økt vektlegging av resultater i offentlig sektor 
krever at ressursene styres dit de kaster mest 
av seg. Da trengervi et godt og relevantgrunn
la_g for beslutninger. Kvalitetssikringen av 
store statlige investeringer skal bli bedre. Sta
tens -utredningsinstruks for reformer og tiltak 
skal gjennomgås. Vi bør sammenligne vår res
sursbruk i offentlig sektor og våre resultater 
mer med andre lands, og gjennomføre refor
mer på en slik måte at virkningene kan etter
prøves. En effektiv ressursbruk i samfunnet 
må bygge på priser sorn tar hensyn til eksterne 
effekter som f.eks. utslipp av klimagasser. 

5. Tydelige budsjettprior·iten·nger trengs for å nå 
målet om mest mulig velferd for hver krone 

som brukes over statens og kommunenes bud
sjetter, samtidig som vi skal styrke næringsli
vets vekstevne. Da må vi også begrense penge
bruken på mindre viktige områder. Et sentralt 
tiltak er en avbyråkratiserings- og effektivise
ringsreform der deler av gevinstene fra mindre 
byråkratj og mer effektiv bruk av midler hen
tes ut til prioriterte satsinger som gjør Norge 
bedre i stand til å møte framtidens utfordringer 
og til å bedre tjenestene til innbyggerne. 

Regjeringen har satt ned en produktivitetskommi
sjon. Kommisjonen skal fremme konkrete forslag 
som kan styrke produktiviteten i norsk økonomi, 
både i privat og offentlig sektor. Kommisjonen vil 
legge fram sin første rapport i begynnelsen av 
februar neste år. Rapporten vil bli sendt på høring. 
Regjeringen vil i tillegg sette ned et utvalg som 
skal vurde1·e behovet for flerårige budsjetter på 
utvalgte områder og et tydeligere skille mellom 
investeringer og drift i budsjettet Utvalgets tilrå
d inger skal gi et bedre beslutningsgrunnlag for 
statlige prioriteringer og fremme en eifektiv bruk 
av offentlige midler. 

Regjeringens arbeid med å øke produktivite
ten i norsk økonomi er nærmere omtalt i kapittel 5 
og 6. 

Klima- og fattigdomsutfordringene 

Klimautfordringen er global og løses best globalt. 
Regjeringens mål er at forhandlingene under FNs 
klimakonvensjon fører til en ambisiøs klimaavtale 
som legger W rette for å redusere utslippene på en 
samfunnsøkonomisk best mulig måte. Norge skal 
være en pådriver i arbeidet for å sette en interna
sjonal pris på CO2 og etablere effektive, funge
rende internasjonale karbonmarkeder. Siden kost
nadene ved å redusere utslipp varierer mye mel
lom land, kan internasjonale karbonmarkeder 
bidra til å redusere utslippene der det koster 
minst. En slik kostnadseffektiv tilnærming er 
avgjørende for å få til tilstrekkelige reduksjoner i 
utslippene. 

Regjeringen fører en offensiv klimapolitikk og 
forsterker klimaforliket. Hovedvirkemidlene i 
klimapolitikken er avgifter og deltakelse i det 
europeiske systemet for handel med utslippskvo
ter innenfor et fastlagt tak for utslipp. I budsjettet 
for 2015 foreslår Regjeringen bl.a. en ny støtteord
ning til effektiv energibruk i husholdningene, 
større satsing på kollektivtransport og økt innsats 
mot avskoging i utviklingsland. Klimapolitikken 
er nærmere omtalt i avsnitt 3. 7, som også inne
holder nye framskrivinger av utslipp til luft. 
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innsatsen mot internasjonal fattigdom er også 
et felles globalt ansvar. Regjeringen foreslår å øke 
utviklingsbudsjettet med over 1 mrd. kroner fra 
2014 til 2015. Prioriterte satsinger er utdanning, 
humanitær bistand, global helse og næringsutvik
ling. Innenfor satsingen på utdanning vil særlig 
jenter og marginaliserte grupper bli prioritert 
Utviklingspolitikken legges om med bl.a. større 
vekt på resultater og konsentrasjon om færre 
land. 

Statens pensjonsfond 

Statens pensjonsfond skal understøtte statlig spa
ring og underbygge langsiktige hensyn ved 
anvendelsen av statens petroleumsinntekter. Pen
sjonsfondet skal forvaltes for å oppnå høyest 
mulig avkastnfog over tid innenfor moderat risiko. 

En langsiktig og god forvaltning av fondet bidrar 
til rettferctighet mellom generasjoner ved at også 
de som kommer etter oss kan bruke av petrole
umsinntektene. 

Statens pensjonsfond Norge investerer hoved
sakelig i aksjer og obligasjoner i det norske mar
kedet. Statens pensjonsfond utland investerer i 
aksjer, obligasjoner og eiendom og i et bredt 
utvalg av land. sektorer og selskaper. Det reduse
rer den samlede risikoen. Statens pensjonsfond 
skal forvaltes på en ansvarlig måte. God finansiell 
avkastning over tid antas å avhenge av en bære
kraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og 
samfunnsmessig forstand, samt av velfungerende. 
effektive og legitime markeder. 

Forvaltningen av Statens pensjonsfond er nær
mere omtalt i kapittel 7. 
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yngste aldersgruppen tradisjonelt sett er mer 
utsatt for konjunkturendringer enn andre grup
per. Mange unge er under utdannjng. I de senere 
årene har deltakelsen i høyere utdanning økt, 
samtidig som noe færre unge kombinerer jobb og 
utdanning. Endringen i yrkesdeltakelsen blant 
personer over 25 år har vært langt mindre i perio
den. For de eldste har pensjonsreform, bedre 
hels , høyere utdanning og tilrett legging for 
seniorer i arbeidslivet resultert i høyere yrkesan
deler, og mange kombinerer pensjon og jobb. Det 
anslås at arbeidsstyrken vil vokse om lag i takt 
med syssel ertingen både i inneværende og neste 
år, jf. tabell 2.3. 

Målt ved AKU har arbeidsledigheten ligget 
relativt stabilt rundt 31/l pst. gj nnom 2013 og jnn i 
2014 når en justerer for normale se ongvariasjo
ner, jf. figur 2.9D. Den registrerte ledigheten har 
vært stabil på om lag 2,7 pst. av arbeidsstyrken så 
langt i år, etter n oppgang gjennom fjoråret. 
Ledigheten økte i de fleste fylker, og mest blant 
ledere og inn nfor ingeniør- og IKT-fag. Bruken 
av permitteringer har vært. avtakende helt siden 
midten av 2009. 1 august' var det registrert 2 300 
helt og delvis permitterte. 400 færre enn på 
samme tid i fjor og om lag 11 000 færre enn i 
august 2009. Det r usikkerhet om den videre 
utviklingen, bl.a. fordi fl r virksomheter innenfor 
olje- og gassproduksjon samt blant leverandører 
til denne næringen har meldt om drifts
innskrenkninger d n siste tiden. AKU-ledigh ten 
anslås til 3A pst. i år og 3,6 pst. neste år. 

2.4 Petroleumssektoren 

Sterk vekst i etterspørselen fra Kina og andre 
framvoksende økonomier bidro til at olj prisen 
økte markert i år ne etter årtusenskiftet Oljepri
sen fa1t j kjølvannet av finanskrisen. men tok seg 
fort opp igjen til et historisk høyt nivå. De sist tre 
årene har oljepris n ligget nokså stabilt, rundt 110 
dollar per fat som årsgjennomsnitt. Uroligheter i 
viktige olj produserende land i Midtøsten og 
Nord-Afrika har bidratt til å holde prisene oppe. 
Samtidig- har bortfall av produksjon i Iran, Irak og 
Libya i disse rene blitt kompensert av økt pro
duksjon av skiferolje i USA 

Ett rå. ha holdt eg stabilt rundt 110 dollar per 
fat frem til slutten av mai i år, teg oljeprisen til 
rundt 115 dollar per fat i juni. Siden da har prisen 
gjennomgående falt. I slutten av september lå olje
prisen under 100 dollar per fat. Det er rundt ti dol
lar per fat lavere nn gjennomsnittet hittil i åt. 

Utviklingen i oljemarkedet er usikker. Veksten 
i etterspørselen etter olje ventes i hovedsak å 
komme fra land utenfor OECD. Den økonomiske 
utvikJingen i Kina og fndia vil trolig ha stor betyd
ning. Veksten i disse !anden er fremd les høy, 
men har avtatt noe den siste tiden. Et økonomisk 
tilbakeslag i framvoksende økonomier vil kunne 
slå negativt ut på oljeprisen. På tilbudssiden er 
usikkerheten om den politiske situasjonen i flere 
land i Midtøsten og Afrika tor. Det er også bety
delig usikkerhet om hva produksjon av ukonven
sjonell olje vil bety for tilbudet av olje framover. 
Samtidig vil satsing på klimapolitiske tiltak, forny
bar energi og tekn.ologisk utvikling bl.a. i trans
portsektoren kunne påvirke oljeprisen. 

I d nne meldingen er det lagt til grunn en 
gj nnomsnittlig oljepris per fat på 670 kroner i år 
og 650 kroner neste år (faste 2015-k.roner), jf. 
figur 2.11. Ved tidspu nktet for trykking av denn 
meldingen kunne terminprisene tilsi en litt lavere 
oljepris enn dette, noe som illustrerer usikkerhe
ten i disse tallene. For år ne fra og med 2016, for
utsett sen oljepris på i underkant av 550 2015-kro
ner per fat, det samme som i Perspektivmeldingen 
2013. 

Gasspri en i Europa falt gjennom første 
halvår av 2014. etter å ha ligget nokså stabilt på 
rundt 2,3 kroner per standard Kubikkmeter 
(Sm3) gjennom det meste av fjoråret. Nedgangen 
i gasspri en må særlig ses i ammenheng med 
en unormalt varm vinter og vår i Europa. De ti 
iste årene har gjennomsnjttlig gasspris vært 1,9 

kroner. De siste måned ne har prisen igjen økt 
noe, men nivået er fremdeles under gjennomsnit
tet fot 2013. Framov r vil bl.a. prisutviklingen på 
alternative energikilder, temperaturnivå og utvik
lingen i europeisk energi- og klimapolitikk kunne 
påvirke etterspørselen etter gass. På tilbudssiden 
vil bl.a. utviklingen i ek porten fra Russland og 
produksjon av skifergass i USA ha betydning. I 
denne meldingen anslås gjennomsnittlig pris på 
norsk gasseksport til 2,15 kron r per Sm3 j år, og 
2,30 kroner per Sm3 til neste år (fast 2015-kro
ner). For årene fra og med 2016 beholdes gass
-prisanslaget fra Perspektivmeldingen 2013 på 
rundt 2 kroner per Sm3 (faste 2015-kroner). Det 
er betydelig usikkerhet om utviklingen i gass
marked t framover. 

Produksjon av petroleum på norsk sokkel pa~
serte en topp i 2004. Mens produksjonen av olje 
har falt siden 2000. har vekst i gassproduksjonen 
bidratt tiJ å dempe nedgangen i den samlede 
petroleumsproduksjonen. I fjor falt produksjonen 
av både olje og gass slik at den samlede produk
sjon n av petroleum ble liggende om lag 50 mill. 

4211



2014-2015 Meld. St.1 
Nasjonalbudsjcttel 2015 

Petrolcumsvirkso1nheten 

A. Vekst i konsum av olje siden 2000. 
Mill. fat per dag 
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Figur 2.11 Petroleumsvirksomheten 

B. Produksjon av peiroleum på norsk sokkel. 
Mjll. Sm3 o.e. 
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D. Statens netto kontantstrøm fra petroleums
virksomheten. Mrd. 20 IS-kroner 
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Tabell 2.4 Hovedtall for petroleumsvirksomheten 

Virkning av en endring i 
oljeprisen på 10 kroner i 2015 

2013 2014 2015 2016 pa kontantstrøm i 2015 
Forutsetninger: 
R oljepris. kroner pr. fat. ....... 639 656 650 558 
Råoljepris, 2015-kroner pr. fat ... 666 670 650 547 

Produksjon, mm. Sm3 o.e ...... 

- Rå.olj ogNGL ......... . .... 107 108 109 109 
- Naturgas I • • • o • • o I • I • • • • • • • 109 107 106 ]08 

Mrd. kroner: 
Betalte skatt r og avgifter ..... . 206 178 174 146 2,5 

Netto inntekt SDØE ......... . . 124 104 115 94 1,7 

Statens netto kontantsh·øm 345 297 304 255 4,2 

Kilder. Statistisk sentralbyrå. Olje-og enert,ridepartemenlf:!t, Olj direktoratet og Finansdepart 'm.cnl 'r. 

standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) 
lavere enn toppnivået på 264 milt Sm3 o.e. fra 
2004 og 11 mill. Srn3 o.e. lavere enn nivået i 2012, 
jf. figur 2.11. I frM1skrivingene er det forventet at 
petroleumsproduksjonen vil avta litt i år for så åta 
SP.g opp igjen fram til 2022. Deretter anslås pro
duksjonen å gå gradvis ned. 

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirk
somheten anslås til 297 mrd. kroner i 2014, jf. 
figur 2.11. Av dette utgjør skatter og avgifter 60 
pst., mens nettoinntektene fra SDØE utgjør 35 pst. 
Anslagetfor statens netto kontantstrøm er nedjus
tert med 29 mrd. kroner siden R vidert nasjonal
budsjett 2014. Nedjusteringen har ammenheng 
med ny informasjon som vjser lavere påløpte skat
ter i 2014 enn tidligere lagt til grurn1, lavere anslag 
på gas pri en og nye prognoser fra Petoro om 
bl.a. noe lavere produksjo11 og høyere kostnader 
nn tidligere anslått For 2015 anslås statens netto 

kontantstrøm til 304 mrd. kroner. Den anslåtte 
oppgangen fra 2014 til 2015 skyldes bl.a. at det 
legges til grunn en noe høyere gasspris og noe 
lavere investering r dette året 

Totalfor.muen i petroleumsvirk omheten, defi
nert som nåv rdien av framtidig årlig kontant
strøm fra petroleumsvirksomh ten fra og med 
2015, kan anslås til i overkant av 4 400 mrd. 2015-
kroner. 1 tråd med tidligere praksis legges det til 
grunn en realrente på 4 psl i betegning ne av for
muen. Formuesanslaget er ba ert på de fotutset
ninger om produk jon, priser og kostnader som er 
lagt. til grunn j denne meldingen. E11 virkningsbe
regning viser at detsom oljeprisen fra og med 2016 

blir 100 kr-oner lavere enn lagt til grunn, og gasspri
sen samtidig reduseres prosentvis like mye, kan 
formuen anslås til i underkant av 2 650 1md. 2015-
kroner. Et1 tilsvarende virkningsberegning d r olje
prisen blir 100 kroner høyere enn lagt til grunn, og 
gassprisen samticlig økes prosentvi lik mye. gir 
en anslått formue på vel 6 200 mrd. 2015-kroner. I 
virkningsberegningene er det teknisk lagt til grunn 
at verken 1<0stnader eller produksjon endres som 
iølge av endrede petroleumspriser. Erfaringsmes
sig er det imidlertid normalt en positiv samvaria
sjon mellom petroleumspri er, kostnader og pro
duksjon. Beregningene er også betinget av at de 
anslåtte ressw·ser i Oljedirektoratets ressursregn
skap fullt ut utvinnes. Dersom diss anslagene 
endre eller deJei· av ressursene ikke blir utvunnet, 
vil også statens netto kontantstrøm bli påvirket 

Statens del av formuen, definert som nåver
dien av statens netto kontantstrøm fra petrole
umsvirksomheten, anslås i denne meldingen til 
nesten 4 000 mrd. 2015-kroner. Et slik nivå gir 
grunnlag for en statlig permanentinntekt på 
nesten 160 mrd. kroner. Avkastningen av kapita
len i Statens pensjonsfond utland inngår ikke i 
disse beregningene. 

Petroleum investeringene steg i :fjor med 17,1 
pst. målt i volum. etter sterk vekst også i 2011 og 
2012, jf. figur 2.J 1. Ser vi de siste tre åren under 
ett har petroleumsinvesteringene steget med nær
mere 50 pst målt i volum, og med i underkant av 
70 ps . målt i verdi. Den sterke oppgangen i i nve -
telingen har gitt betydelige vekstimpulser til fast
landsøkonomjen. Det er nå. tegn til at denn utvik-
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Tabell 2.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2015. Prosentvis endring fra året før 

DNB ......................... . ........ . 
Swedbank ............................. . 
Handelsbanken ..... . ..... . ............. . 

LO . ................ ...... .......... ... . 
Nordea ................................ . 

Norges Bank .... . ..... .......... .... ... . 
NHO .................................. . 
OECD .... . ............................ . 
SEB Enskilda Banken .... ..... .......... . 
Danske Bank ............. . ............. . 

SSB ..... . ....................... . ..... . 
Gjennomsnitt .... ...... . ................ . 

Finansdepartementet .............. .. .... . 
1 Måll ved AKU. I prosent av arbeidsstyrken. 
Kilder. Som angitt i tabellen. 

!ingen vil snu. Rapporteringer fra selskapene trek
ker i retning av lavere investeringer de nærmerste 
årene enn hva som lå til grunn i Revidert nasjonal
budsjen 2014. l denne mdilingen er del lagt til 
grunn at petroleumsinvesteringene blir liggende 
uendret i år for deretter å falle med 8 pst. til neste 
år. Etter 2015 ventes investeringene igjen å øke litt 
i noen år før de går gradvis ned. Usikkerheten i 
anslagene er omtalt i kap. 2.5. 

2.5 Usikkerheten i makroøkonomiske 
anslag 

Makroøkonomiske prognoser er usikre. Når prog
noser utarbeides, er informasjonen om den øko
nomiske situasjonen mangelfuU. Hendelser som 
var vanskelig å forutse på prognosetidspunktet, 
kan inntreffe. Økonomiens virkemåte er heller 
ikke fullt ut kjent. 

I denne meldingen anslås veksten i BNP Fast
lands-Norge til om lag 2 psl. i 2015, litt lavere enn i 
2014. Den anslåtte veksten er også under gjen
nomsnittet for de siste 40 årene. Øvrige instjtusjo
ner venter i gjennomsnitt en vekst i fastlandsøko
nomien neste år som ligger nokså nær dette, selv 
om prognosene varierer noe. jf. tabell 2.5. 

BNP Fast- Arbeids-
lands-Norge KPI Årslønn ledighet1 

Aug 2014 1,6 2,4 3,5 3.8 
Sep 2014 1,7 2,0 3,2 3,6 
Apr2014 1.8 1,6 3.2 3.1 
Sep 2014 21/i 21/, 31h 
Sep 2014 2,3 1.6 3,7 3,8 

Sep 2014 2¼ 2¼ 31/2 3½ 
Sep 2014 1¾ 4 
Mai2014 2,8 2,1 3,5 
Aug2014 2,5 2,1 3.6 3,6 

Jun 2014 2,2 3,5 3,6 

Sep 2014 2,1 1,7 3,5 3,7 
2,1 2,0 3,5 3,6 

Sep 2014 2,0 2,1 3¼ 3,6 

2.5.1 Historisk treffsikkerhet 

I ettertid kan treffsikkerheten til de makroøkono
miske prognosene vurderes ved l'i sammenlikne 
dem med den faktiske utviklingen. Figur 2.12 
viser Finansdepartementets anslag for veksten i 
BNP Fastlands-Norge fra de årlige nasjonalbud
sjettene stilt opp mot endelige nasjonalregn
skapstall. Det synes å være en tendens til at prog
nosene undervurderer konjunktursvingningene. 
Dette gjelder særlig i perioder med høy veksl i 
økonomien. 

Ser en perioden 1973-2011 under ett, er ansla
gene for utviklingen i BNP Fastlands-Norge i gjen
nomsnitt nokså lik veksten slik den framgår i det 
foreløpige nasjonal.regnskapet, jf. tabell 2.6. Ansla
gene overvurderer veksten med 0,1 prosentenhet 
i gjennomsnitt. Sammenliknet med endelige 
nasjonalregnskapstall undervurderes veksten 
med 0,3 prosentenheter, som heller ikke er bety
delig tatl i betraktning den store spredningen i tal
lene. Tabellen viser også at det er forskjell mellom 
(oreJøpige og endelige regnskapstall, samt al dette 
avviket i gjennomsnitt er litt større enn forskjellen 
mellom Finansdepartementets anslag og endelige 
regnskapstall. Det er i denne sammenhengen av 
betydning at de endelige regnskapstallene kan 
bygge på andre definisjoner og andre bereg-
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Tabell 2.6 Treffsikkerhet i de makroøkonomiske prognosene over tid. Prosentvis vekst 

BNP Fastlands-
Norge1 

Nasjonalbudsjettet året før 

Utførte 
timeverk1 

Konsum
pdser2 

Gjennomsnittlig årlig vekst.. . . .. .. .. .... . . . .. . . . . . . . . . 2.3 0,4 2,4 
0,8 Spredning (standardavvik) . . .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . 1,1 0,6 

Gjennomsnittlig absoluttavvik mellom anslag og 
foreløpig nasjonalregnskap3 . •... , . . . . ...•..•.•.... . . . 1.0 11 
Gjennomsnittlig absoluttavvik mellom anslag og 
endelig nasjonalregnskap3 . . ............. .. ... . ...... . 1,2 1,1 0,7 
Endelig nasjonalregnskap 
Gjennomsnittlig vekst . . .. ... ... . . .. ... . . ..... .. . ... . 2,6 0,6 2,3 

1,0 Spredning (standardavvik) .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . ... .. . 1,7 1,7 
Foreløpig nasjonalregnskap 
Gjennomsnittlig vekst . . . .. . . . . . . . .. . ..... . . ..... . .. . 2,2 0,8 
Spredning (standardavvik) .. .. ... . . ..... .. ... . . .. . . . . 1,7 1,5 
Gjennomsnittlig absoluttavvik mellom foreløpig og 
endelig nasjonalregnskap3 . . .. . . . .. . .... . . . ... . .. . .. . . 0,7 0,6 
1 Beregnet for perioden 1973-2011. 
2 Beregnet for perioden 1g89-20 1 I. Inflasjonen var v entlig- høyer • p~ BO.tallet, og tal l ne fo r 1989 gir de rmed et dårlig sammen

likningsgrunnlag. De l foreligg r ikke foreløpig regnskap fo r kon umprisene . 
3 Angitt i prosenL nheter. 
Kild r: tati ' ti sk sentralbyrå og Finansdeparte mentet. 
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Figur 2. 12 Utviklingen i BNP og anslag.1 Prosent
vis årlig vekst 
1 F'inansd parlemente ls anslag pre enter s i Nasjonalbud

i ttene om legges fram i begynn Isen av oktober hver t år. 
An. la >ene gjelder del påfølgende året. 

Kilder: tatistisk scnlralbyrå og f'inan ' d part mentcl 

ningsmetoder enn de som var i bruk da d enkelte 
år nasjonalbudsjett bl utarb idet 

Selv om Finansdepartement t anslag i gjen
nomsnitt har vær t godt i tr d med regnskapstall 
e r det normalt avvik i d t enk !te år. Målt ved den 
gjennomsnittlige absoluttverdien avviker ansla
gene for veksten i fa tlaodsøkonomien med 1-1 ¼ 
pro entenhet fra regnskapstallene. Når en bereg
ner gjennomsnitt t av absoluttverdier, vil ikke 
positive og negative avvik utlikne hverandre. 

For utført timeverk er avvikene mellom 
anslag og endelige ys eLsettingsta11 av samm 
tørre] esorden som forskj Uen me!Jom anslag og 

endelige tall for veksten i BNP Fastlands- orge. 
Anslaget for vekst i konsumprisene har i gjennom
snfrt også vært godt i tråd med regnskapstallene. 
Absoluttavviket e r mindre nn for de andre hov d-
tørrelsene. Dette må blant annet s i sammen-

11eng med at det gener It e r mindre variasjoner i 
veksten i konsumprisen . 

End lige nasjonalregnskapstall foreligger nor
malt i underkant av to år ette r årets utgang. Og å 
di s tallene kan bli endret ved såkalt hovedrevi
sjoner som foretas om lag hvert femte år. Det e r 
ved disse anledning ne al d finjsjoner kan 
endr s . Neste hovedrevisjon vil finne sted i 
november 2014. Da vil blant annet en ny intenrn-
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Tabell 2.7 Etterspørselskomponenter. Prosent av BNP Fastlands-Norge og standardavvik i volumvekst
rate 

Privat konsum 

Offentlig konsum 

Bruttoinvesteringer Fastlands-Norge 

Herav: Bedrifter 

Eksport fra Fastlands-Norge3 

I i 2013. 
2 For de sisle 25 årene. 

Prosentvis andel av BNP 
Fastlan ds-N orge1 

53,3 

28,4 
19,0 

8,0 

21.0 

Staodardawik, 
volumvekstrate2 

1,6 
1,4 
8,2 

11,5 
4,] 

11 Inkluderer eksport av skip, plaUformcr og fly, tradisjonelle varer; rciselrafikk og andre tjenester. 
Kilder. Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementel 

sjonal standard for nasjonalregnskap innarbeides. 
De viktigste endringene er at forsknings- og 
utviklingstjenester (FolJ) og større militære 
anskaffelser skal føres som investeringer og ikke 
som løpende driftskostnader. Dette vil påvirke tal
lene for både Norge og andre land. Ifølge SSB vil 
nivået på Norges BNP bli oppjustert med om lag 
40 mrd. kroner, eller 1,5 pst. i 2011. Oppjusterin
gen for tidligere år vil ifølge SSB variere mellom 
1,5 og 2 psl En tilsvarende oppjustering av tallene 
for 2013 vil øke BNP med i størrelsesorden 45-60 
mrd. kroner. Norges bruttonasjonalinntekt (BNI) 
vil trolig endres i samme størrelsesorden målt i 
kroner, men noe mindre målt i prosent. I hovedre
visjonen vil SSB også innarbeide annen ny infor
masjon om den økonomiske situasjonen. Revisjo
nen av BNP- og BNI-nivåene kan derfor bli større 
eller mindre enn anslaget ovenfor. I tallmaterialet i 
denne meldingen er det ikke forsøkt å ta hensyn 
til effektene av den kommende hovedrevisjonen. 

Anslag for BNP Fastlands-Norge framkommer 
som summen av anslagene for en rekke etterspør
seisposter, hvorav privat konsum er den største, jf. 
tabell 2.7. Etterspørselskomponenter som varierer 
mye. er vanskeligere å anslå enn de som utvikler 
seg mer stabilt, og avvik fra det endelige regnska
pet kan bli større i enkelte år. Vekstratene i konsu
met varierer relativt lite fra år til år, mens utviklin
gen i fastlandsbedliftenes bruttoinvesteringer 
varierer mye. 

2.5.2 Konsekvenser av andre forløp for 
viktige etterspørselskomponenter 

De makroøkonomiske anslagene i denne meldin
gen er basert på en rekke forutsetninger om 
utviklingen på ulike områder, herunder utviklin
gen utenfor Norge. Betydningen av endrede forut-

setninger kan illustreres ved virkningsberegnin
ger på makroøkonomiske modeller. Finansdepar
tementet benytter den makroøkonomiske model
len MODAG som hjelpemiddel i arbeidet med 
anslagene. Modellen beregner de isolerte effek
tene av å endre en størrelse, gitt uendret budsjett
politikk, rente og vaJutakurs. Beregningene gir 
dermed ikke alternative prognoser for den økono
miske utviklingen, men kan brukes til å si noe om 
den relative betydningen av ulike forstyrrelser. 

Etter en oppbremsing i 2012 og 2013 er vek
sten i internasjonal økonomi i ferd med å ta seg 
opp igjen. Utviklingen er imidlertid for tsatt preget 
av finanskrisen og noen av de ubalansene som 
bygget seg opp i forkant av denne, særlig i 
Europa. Dersom veksten hos våre handelspart
nere blir lavere enn lagt til grunn, vil det gi sva
kere etterspørsel etter varer og tjenester fra tradi
sjonelle eksportrettede næringer i Norge. Bereg
ninger på MODAG indikerer at et fall på 5 pst. i 
etterspørselen fra eksportmarkedene isolert sett 
vil trekke veksten i BNP Fastlands-Norge ned 
med vel 1/4 prosentenhet etter ett år. Virkningen 
kan bli større enn dette dersom også prisene på 
norsk eksport skuJle falle, eller dersom endrede 
forventninger om utviklingen framover slår ut i 
bedriftenes investeringer og husholdningenes 
etterspørsel. 

Etter sterk veksl gjennom flere år er det i 
denne meldingen lagt til grunn at petroleumsin
vesteringene vil avta med 8 pst. i 2015. Beregnin
ger på MODAG indikerer at dette isolert selt vil 
bidra til å lrekke ned veksten i BNP Fastlands
Norge med vel ¼ prosentenhet etter ett år. Olje
investeringene fluktuerer erfaringsmessig mye og 
er derfor en av de størrelsene det er vanskeligst å 
anslå utviklingen i. Det kan ikke utelukkes at 
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utviklingen blir sterkere eller svakere enn del 
som er lagt til grunn. 

Etter mark rt oppgang i 2008 og 2009 har hus
holdningenes sparing holdt seg høy. I denne mel
dingen er det anslått en sparerate på i overkant av 
9 pst. i 2015. Med stor gjeldsbyrde blant hushold
ninger og usikkerhet om den videre økonomiske 
utviklingen, kan oppgangen i husholdningenes 
nettofinansinvesteringer bli større enn lagt til 
grunn i d nne meldingen. Ifølge beregninger på 
MODAG vil en øknfag i spareraten på 1 prosen
tenhet isolert sett trekke ned veksten i BNP Fa t
lands-Norg med i underkant av 1/2 prosentenhet 
etter ett år. Samtidig er spareraten nå høy i et his
torisk per pektiv, og vi kan ikke utelukke at vek
sten i privat forbruk blir høyere enn lagt til grunn. 

2.5.3 Nærmere om fare for tilbakeslag med 
utspring i oljevirksomheten 

Land blir til tider utsatt for hend Iset som skaper 
store ringvirkninger i økonomien. Hendelsene 
kan være vanskelig å forutse på tidspunktet når 
prognosene utarbcides, og det kan være vansk lig 
å tallieste konsekvensene av dem. Ulik hendel-
er kan også påvirke land forskjellig. En liten åpen 

økonomi som den norske, påvirkes i betydelig 
grad av utviklingen i verden rundt oss. Dette ble 
illustrert under den internasjonale finanskrisen 
selv om norsk økonomi ble mildt rammet sam
menliknet m d andre land. Veksten i internasjonal 
økonomi er i ferd med å ta seg opp igjen, men det 
er fortsatt knyttet usikkerhet til den videre utvik
lingen, jf. nærmer omtale i avsnitt 2.1, 

Den relativt gunstige utviklingen i norsk øko
nomi i årene etter finanskrisen må blant annet ses 
i sammenheng med at etterspørselen fra p trol -
umsnæringen har holdt seg på et høyt nivlt 
Endringer i markedet for olje og gass kan slå bety
delig inn j norsk økonomi. Etter .flere Hår m d sti
gende etterspørsel etter vater og tjenester fra 
petroleumsnæringen har en stor andel av norske 
bedrifter leveranser til d noe sektoren. 

I år ne framover er etterspørselen fra petrole
umsnæringen ventet å gå ned. I denne meldingen 
anslås nedgangen å komme til syne allerede neste 
år. Usikkerhet n om det videre forløpet for etter
spørselen fra petroleumsnæringen er imidl ttid 
stor. De siste tre årene har veksten i oljeinveste
ringene blitt høyer nn anslått i nasjonalbudsjet
tene. Dett har imidlertid kjedd i en periode med 
høy oljepris og tiltakende etterspørs 1 fra nærin~ 
gen. Etterspørselen fra petroleumsnæringen kan 
p tilsvar nde måte falle raskere enn det vi nå ser 
for oss. En stor del av investeringene som ligger 

til grunn for anslaget for 2015, er utbyggingspro
sj.ekcer som ennå ikke har levert Plan for utbyg
ging og drift (såkalt PUD). 

En kraftigere nedgang i etterspørselen fra o)je-
ektoren enn langt til grunn kan blant annet 

komme som følge av at oljeprisen stabili erer s g 
på et klart lavere nivå. Oljeprisen p virkes av flere 
fothold, både på etterspørsels- og tilbudssiden. En 
nedgang i oljeprisen som skyldes forhof d på til
buds jden, vil stimulere aktiviteten i land som selv 
ikke produserer olje og løfte etterspørselen etter 
andre norske eksportprodukter. Det vil kum1e 
dempe effektene av redusert etterspørsel fra 
petroleumsnæringen. Hvis et prisfall derimot skyl
des lavere internasjonal etterspørsel, for ek em
pel som følge av betydelig laver vekst i Kina, kan 
konsekvensene for norsk økonomi bli vesentlig 
større. En slik situasjon vil stille store krav til oms
tillingsevnen i norske bedrifter og arbeidsmarke
det dersom vi skal unngå en kraftig reduksjon i 
aktiviteten i fastlandsøkonomien og markert opp
gang i arb idsledigh ten. Et høyt kostnad nivå og 
lav etterspørsel fra våre handelspartnere vil gjøre 
det ekstra krev nd for bedrifter å omstille seg. 
En svaJære krone vil i noen grad kunne dempe 
utfordringen for næringslivet. Dette krever imid
lertid at det tas lærdom av erfaringene fra 1980-
tallel og at kronesvekkelsen ikke veltes over l høy
ere lønninger. Den gangen tok det mange år med 
høy ledighet før vårt kostnadsnivå kom mer i 
balanse med nivået hos våre hand lspartnere. 

Ringvirkninger fra et fall i oljeprisen vil også 
kunne gi et fall i boligprisene. Boligpriser og gjeld 
i husholdningssektoren er nå på så høye nivåer at 
det utgjør en risiko for den finansielle stabiliteten. 
Ved et evt. fall i inntekt ne eller oppgang i renten 
vil mange husholdninger med høy gjeld måtte 
redusere kon umet elJer bli tvunget til å selge 
boligen for å betjene gjelden sin. Egne og interna
sjonale er faringer har lært oss at dette i neste 
omgang kan lede til problemer både for foretak og 
banker, jf. boks 2.3. 

2.6 Fordeling og livskvalitet 

Som det framgår ovenfor, r norsk økonomi fort
satt preget av vekst og lav ledighet Sammenlikn t 
med d fleste land har Norge klatt seg godt gjen
nom finanskrisen. Verdiskapingen p r innbygger 
er blant de høye te i verden, yrkesdeltakelsen er 
høy og inntektene er jevnt fordelt. Norge skårer 
også høyt i undersøkelser om folks oppfatning av
egen livskvaJjtet. 
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I årets reguleringer ble det lagt til grunn en 
årslønnsvekst på 3,3 pst. i 2014. I 2013 ble det lagt 
til grunn en anslått lønnsvekst på 3,5 pst., mens 
den faktiske lønnsveksten ifølge TBU ble 3,9 pst 
Avviket på 0,4 prosentenheter ble lagt til i regule
ring av grunnbeløpet i år. For 2012 har TBU ikke 
endret anslaget for årslønnsveksten. Grunnbelø
pet i folketrygden ble på denne bakgrunn økt fra 
85 245 kroner til 88 370 kroner gjeldende fra 1. 
mai 2014. Reguleringer av pensjoner i 2014 er 
nærmere omtaJt i egne proposisjoner fra Arbeids-
departementet 

3.7 Klimapolitikken 

3.7 .1 Innledning 

Tidligere i år overskred konsentrasjonen av C02 i 
atmosfæren for førte gang 400 ppm. lndustriJan
dene har historisk bidratt mest til den økte kon
sentrasjonen, men veksten i utslippene i disse lan
dene har stoppet opp. Samtidig har høy økono
misk vekst ført til raskl voksende utslipp av klima
gasser i utviklingsland og framvoksende økono
mier. Disse landene står i dag for rundt to tredeler 
av de globale utslippene. Det meste av veksten i 
utslippene framover ventes også å komme her. 

Formålet med FNs klimakonvensjon er å stabi
lisere konsentrasjonen av klimagasser på et nivå 
som er lavt nok til å hindre farlig, menneskeskapt 
påvirkning av jordens klima 1 tråd med dette er 
partene til konvensjonen enige om å begrense 
økningen i den globale middeltemperaturen til 
under 2 °C sammenliknet med førindustrieJt nivå. 
Ifølge den seneste hovedrapporten fra FNs 
klimapanel krever det at verdens samlede utslipp 
av klimagasser i 2050 reduseres med 40-70 pst 
fra dagens nivå. Innen 2100 må nettoutslippene 
være nær null. 

3.7.2 Internasjonalt arbeid 

Klimautfordringen er global og må også løses glo
balt. Norge må ta ansvar for kommende genera
sjoners livsgrunnlag ved å bidra til internasjonalt 
forpliktende uts]ippsavtaler. Regjeringens mål er 
bl.a. at forhandlingene under FNs klimakonven
sjon fører til en klimaavtale i tråd med tograders
målet. 

Det er behov for et internasjonalt rammeverk 
som bidrar til langsiktig omstilling mot lavut
slippssamfunnet. Norge skal være en pådriver i 
arbeidet for å sette en internasjonal pris på C02 
og etablere effektive, fungerende internasjonale 
karbonmarkeder. At forurenser betaler, gir sterke 

insentiver til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og 
nye løsninger. Siden gevinstene ved utvikling av 
ny teknologi er usikre, kan ligge langt fram i tid 
og ikke nødvendigvis tilfaller dem som utvikler 
teknologien gis det direkte støtte tiJ slik utvikling. 
Fondet for klima, fornybar energi og energiom
legging er eksempel på slik støtte. For at nyut
viklet teknologi skal bli tatt i bruk må det være 
lønnsomt, f.eks. ved at utslipp pålegges en avgift 
elle r kvoteplikt. 

Det er et mål for Regjeringen at forhandlin
gene fører til en avtale som legger til rette for at 
utslippsreduksjoner gjennomføres på en samfunn
søkonomisk best mulig måte. Det betyr at utslip
pene reduseres der det koster minst. Det er sær
lig viktig fordi det er betydelige kostnadsforskjel
ler mellom land og sektorer. 

Partene til klimakonvensjonen ble i 2011 enige 
om å starte arbeidet med å utvikle en avtale med 
juridisk bindende karakter for alle land. Arbeidet 
skal avsluttes i 2015, og den nye avtalen skal 
gjelde fra 2020. I 2013 ble det besluttet at alle land 
skal utarbeide nasjonalt bestemte bidrag til avta
len i god tid før FNs klimakonferanse i desember 
2015, og da innen første kvartal 2015 for de land 
som er klare. Forpliktelser om utslippsreduksjo
ner vil være det viktigste i bidraget. De innmeldte 
bidragene vil danne grunnlag for forhancllinger 
om endelige forpliktelser i avtalen. Hvilken infor
masjon bidragene skal inneholde skal etter planen 
framforhandles til klimakonferansen i Lima senere 
i år. 

For Norge er det viktig at de pågående inter
nasjonale klimaforhandlingene munner ut i en 
avtaJe i tråd med togradersmålet. Det innebærer 
at alle store utslippsland må gjennomføre betyde
lige utslippsreduksjoner. Det er også viktig at 
avtalen åpner for markedsbasert samarbeid, slik 
at land kan samarbeide om utslippsreduksjoner. 
Avtalen bør være dynamisk slik at den bl.a. tar 
hensyn til utvikling i landenes kapasitet til å påta 
seg økende forpliktelser. 

Så langt i forhandlingene er det uklart om alle 
de store landene vil påta seg forpliktelser. Det er 
også ulike syn på hvilken rettslig form en ny 
avtale skal ha. Mandatet er at del skal framfor
handles en protokoll, et rettslig instrument eller et 
omforent resultat med bindende virkning. Det er 
ikke avklart hvorvidt landenes utslippsbegrens
ninger vil inngå i en folkerettslig bindende avtale 
eller ikke. Et annet uenighetspunkt er hvilke land 
som bør ha forpliktelser under den nye avtalen. 
Hvordan man kan sikre at den samlede innsatsen 
blir tilstrekkelig ambisiøs og hvordan utslippskut-
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tene skal fordeles mellom land vil stå sentralt i for
handlingene. 

Det grønne klimafondet, som ble besluttet 
opprettet i 2011, skal kanalisere en vesentlig del 
av den globale klimafinansieringen. Selv om flere 
land nå har forpliktet seg til å bidra til Det grønne 
klimafondet, er spørsmålene om finansiering og 
annen støtte til utviklingsland fortsatt en utfor
dring. 

Arbeidet med å utforme et indikativt, nasjonalt 
bestemt bidrag til en internasjonal avtale for perio
den etter 2020 er i gang. Norge skal levere et sHkt 
bidrag innen utgangen av første kvartal 2015. 

I tillegg til arbeidet med en ny avtale er det 
iverksatt en rekke globale og regionale initiativ for 
å redusere klimagassutslipp. Regjeringens hoved
innsatsområder i det internasjonale klimaarbeidet 
er klima- og skogsatsingen, innrettingen avldima
finansierin,g, utvikling av internasjonale kvotemar
keder og utfasing av subsidier til fossile brensler, 
reduksjon av kortlevde klimadrivere og satsing på 
ren energi i utviklingsland. I tillegg kommer inn
sats i1111en tilpasning til klimaendringer i utvik
lingsland. Slike initiativer vi1 kunne være viktige 
for framdriften med en ny klimaavtale. 

På klimatoppmøtet i New York i september 
2014 var det stor oppslutning om arbeidet med å 
settt! en µris på karbon. For å etablere en pris på 
utslipp er det viktig å fremme og utvikle markeds
baserte mekanismer. Det gjeldet både innenfor og 
utenfor rammen av FNs klimakonvensjon. Avtalen 
under Kyotoprotokollen som gjelder fram til 2020 
sik-rer at de fleksible mekanjsmene under denne 
protokollen blir videreført. Samtidig arbeider 
Norge for at nye og bedre markedsbaserte meka
nismer skal etableres under en ny klimaavtale. 
Flere regionale kvotemarkeder er under utvikling 
og på sil<t vil disse kunne lrnyttes sammen. Jo mer 
omfattende og robust et kvotesystem blir, desto 
mer effektivt kan del redusere utslipp av klima
gasser. Slike systemer kjennetegnes av klart defi
nerte kvotetak og kan knyttes til ambisiøse mål 
om utslippsreduksjoner. Norge deltar i Verdens
bankens prosjekt Partnership for Market Readi-
11ess for å bidra til etablering av robuste kvote
systemer i andre land og i International Carbon 
Action Partnership for å legge til rette for sam
menkopling av eksisterende kvotesystemer. 

3.7.3 Tiltak for å redusere utslippene av 
klimagasser 

Norge f.ører en ambisiøs kJimapolitiJ<k. Hovedvir
kemidlene er avgifter og deltakelse i det euro
peiske systemet for handel med utslippskvoter 

innenfor et fastlagt tak for utslipp. Disse virkemid
lene setter en pris på utslipp av klimagasser og 
bidrar dermed til å endre produksjons- og for
bruksmønstre over tid. Avgifter og kvoter gir 
insentiver til at utslippsreduksjonene gjennomfø
res til lavest mulig kostnad for samfunnet, her
under til utvikling av ny telrnologi. I tillegg til kvo
ter og avgifter brukes andre virkemidler. som 
direkte regulering, standarder, avtaler og subsi
dier av utslippsreduserende tiltak. Satsing på 
forskning og utvikliJlg er også viktig for å bidra til 
utvikling av klimavennlig teknologi. 

Etter utvidelsen av EUs kvotesystem i 2013 er 
over 80 pst. av klimagassutslippene i Norge under
lagt økonomiske virkemidler. Om lag 30 pst. av de 
samlede utslippene er kun ilagt C02-avgift. Det 
gjelder i hovedsak drivstoff til transport og mine
ralolje til oppvarming. I overkant av 20 pst. av de 
samlede utslippene er kun ilagt kvoteplikt. Petro
leumssektoren, som står for 27 pst av utslippene, 
er underlagt både kvoteplikt og C02-avgi:ft. Dette 
gjelder også størstedelen av innenriks luftfart og 
bruk av naturgass i kvotepliktige virksomheter. 

Norge inn.førte C02-avgift allerede i 1991, og 
det er gjennomført en rekke andre klimatiltak. I 
Norges siste rapportering under FNs klimakon
vensjon ble det på usikkert grunnlag anslått at til
takene samlet har redusert utslippene av klima
gasser med i størrelsesorden 13-15 mm. tonn 
C02-ekvivalenter i 2010, og vil redusere utslip
pene med 17 -20 mill. tonn C02-ekvivalenter i 
2020, sammenliknet med et forløp uten disse tilta
kene. 

Norge bidrar også til utslippsreduksjoner i 
andre land. For å oppfylle våre internasjot1ale for
pliktelser kjøper Norge klimakvoter i utviklings
land. Slike kjøp bidrar ikke bare til globale 
utslippsreduksjoner. men også W overføring av 
teknologi og kunnskap til utviklingsla11d og til 
utvikling av kvotemarkeder. Norge arbeider for at 
nye og bedre markedsbaserte mekanismer skal 
etableres som del av en ny klimaavtale. 

J budsjettet for 2014 var det en dreining i ret~ 
11ing av grønne skatter ved en betydelig økning i 
klima- og energiavgiftene. I tråd med Sundvolden
erklæringen har regjeringen satt ned en ny grønn 
skattekommisjon som skal vurdere om og hvor
dan en grønll skatteomlegging kan bieira til bedre 
ressursutnyttelse og til å oppfylle målene i klima
forliket. Det er viktig å se bruken av virkemidler 
samlet. 

Klimapolitikken styrkes i årets budsjett. Regje
ringen overoppfyller klimaforliket ved å øke den 
årlige avkastningen i Fondet for klima, fornybar 
energi og energiomlegging betydelig. I fotbin-
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deise med Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble 
kapitalinnskudd økt til 9,25 mrd. kroner. Også i 
2015 foreslås det et kapitalinnskudd på 9,25 mrd. 
kroner. Fondet vil dermed være på 53,5 mrd. krer 
ner, som er mer enn enigheten i klimaforliket fra 
2012. Avkastningen, som disponeres av Enova, 
går i 2015 bl.a. til satsing på energi- og klimatek
nologi. Målet med energi- og klimateknologisat
singen er både å bidra til energiomlegging og til å 
redusere utsUpp av klimagasser. 

Norge bidrar i tillegg til betydelige utslippsre
duksjoner gjennom klima- og skoginitiativet og 
ved å bistå utviklingsland med å utnytte sine for
nybare energiressurser. Effektive tiltak mot 
avskoging i utviklingsland er viktig for å oppnå 
raske og globalt kostnadseffektive utslippsreduk
sjoner. Regjeringen fores]flr å øke bevilgningen 
med i overkant av 130 mill. kroner slik at klima- og 
skogsatsingen blir på totalt 3 mrd. kroner i 2015. 
Norfund foreslås tilført 1,5 mrd. kroner i kapital. 
Nor.·fund vil i samarbeid med private partnere øke 
investeringene i bl.a. fornybar energi i utviklings
land. 

Det innføres en rettighetsbasert støtteord
ning for tiltak for mer effektiv energibruk i hus
holdningene fra 1. januar 2015. Ordningen skal 
utformes og forvaltes av Enova i trfld med eksis
terende slyringsmodell for Enova og Energifon
det. Omleggingen vil øke støtten til tiltak i hus
holdningene. Det tas sikte på at ordnfogen senere 
skal kunne gjøres om til en fradragsordning i skat
tesystemet, med Enova som godkjennende myn
dighet. Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2014-
2015). 

Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 
2014 at den forsterker klimaforliket ved å fram
skynde ambisjonen om å fase ut oljekjeler for 
grunnlast i Statsbyggs eiendommer fra 2018 til 
2016. I årets budsjett følges vedtaket opp med 
økte bevilgninger til Statsbygg. 

Regjeringen prioriterer å styrke kollektivtrans
port og andre miljøvennlige transportløsninger. 
Til jernbaneformål foreslås det å øke bevilgnin
gene med 1, 7 mrd. kroner. Belønningsordningen 
for bedre kollektivtransport i byene foreslås økt 
med nesten 30 mill. kroner, rn rundt 980 mill. kro
ner. Det foreslås 25 mill. kroner til planlegging av 
Fornebubanen. Transnovas oppgaver foreslås 
overført til Enova fra 2015 og satsingen på miljø
vennlig transport vil finansieres over Energifon
det. Omorganiseringen vil legge til rette for en 
mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk. 

Fangst og lagring av C02 er en sentral del av 
regjeringens klimasatsing. Teknologisenteret for 
COrfangst på Mongstad, forskningsprogrammet 
CLIMlT og arbeidet for å realisere et ev. fuJlskala 
C02-håndteringsan1egg er viktige elementer i 
regjeringens strategi for fangst og lagring av C02. 

Del vil i løpet av høsten bli lagt fram en stra
tegi for økt produksjon og bruk av biogass. I 2015 
foresll'ls det å støtte forskning og pilotanlegg for 
biogassproduksjon. Bevilgningen til miljøteknolo
giordnjngen foreslås økt med 50 mill. kroner. 

3.7.4 Utslipp til luft i Norge 

12012 var Norges utslipp av klimagasser 26,1 mill. 
tonn COz-ekvivalenter etter fratrekk for opptak i 
skog og andre landarealer, jf. tabell 3.9. Utenom 
opptak j skog var utslippene 52,7 mill. tonn C02-
ekvivalenter. Det svarer til om lag 0,1 psl av de 
globale utslippene av klimagasser. Utslippene 
endret seg lite fra 2012 til 2013 og har ikke vært så 
lave siden 1995. Unntaket er 2009, da utslippene 
gikk ned som følge av lav økonomisk aktivitet i 
kjølvannet av den internasjonale finanskrisen. 

KJimagassregnskapet viser at skog og andre 
landarealer i Norge de siste årene har ta.tt opp 
mellom 26 og 29 mill. tonn C02 årJig. Det tilsvarer 
rundt 50 pst. av de samlede utslippene av klima-

Tabell 3.9 Utslipp av klimagasser i Norge etter sektor. Mill. tonn COi-ekvivalenter 

1990 2000 2010 2012 2013 2020 2030 
Utslipp av klimagasser medregnet skog .. .. ... 40.3 30,2 27,6 26,1 30,3 30,3 

Utslipp av klimagasser ................... 50,4 54,1 54,3 52,7 52,8 53,7 51,5 
Opptak i skog ........ . .... ..... ......... -10,1 -23,9 -26,8 -26,7 -23,4 -21,2 

Memo 
Petroleun1 .... . . ... ... . . .. ................ 8,2 13,2 14,1 13,8 14,0 15,4 13,7 
Fastlands-Norge ........................... 42,2 40,9 40,3 38,9 38,8 38,3 37,8 
Kvotepliktige virksomheter1 ............•.... 19,2 18,4 24,7 25,2 23,8 
l EUs kvotesystem ble utvidet i 2013 med bl.a. prosessindustri. 
Kilder. Statistjsk sentralbyrå, Miljodirektoratel, Norsk institutt for skog og landskap og Finansdepartementet. 
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Boks 3.9 Forutsetninger ved beregning av miljøskadelige utslipp til luft 
Dagens innretning av ldimapolitikken videre
føres, herunder omfang og satser for CO2-
avgiften. 

- I tråd med prisene i EUs kvotesystem for 
framtidig levering av kvoter anslås prisen å 
stige til 60 kroner per tonn CO2 i 2020. Etter 
2020 er det lagt til grunn at prisen på kvoter i 
EUs kvotesystem stiger reelt med 4 -pst. per 
år. 

- I framskrivingene av utslipp fra petroleums
sektoren er det tatt hensyn til endringer i 
sammensetningen av produksjonen og at 
levetiden for flere felt er økt. Størstedelen av 
COz-utslippene er knyttet til energiproduk
sjon på innretningene. 

- UtsUpp fra veitrafikk er basert på informasjon 
fra Statistisk sentralbyrås veimodell. Det er 
lagt til grunn at dieselbiler fortsatt vil utgjøre 

gasser i andre ektorer. Tall forn ttoopptak i skog 
og andre landarealer er betydelig revidert de 
sener årene. For enkelt år er opptaket endr t 
med opp mot 10 mill. tonn CO2-ekvivalenter som 
følge av revisjonene. 

UtsHppene i 2013 fordeler seg med 24,7 mill. 
tonn fra bedrifter som omfatt sav det europeisk 
kvotesystemet og 28,1 miU. tonn fra bedrifter og 
aktiviteter som ikke omfattes av kvotesystemet. I 
Norge er d største utslippskilden i kvote
sy ternet olje- og gassvirksomheten og prosessin
dustrien. 

Utslippene fra olj og gassvirksomh teJ1 var 
rundt 14 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2013. 
Den.ne vfrksomheten er dermed den største 
utslippssektoren i Norge. Størstedelen av uts)jp
pene er knyttet tiJ energiproduksjon på innretnin
gene. Utslippene fra s ktoren har økt m d vel 80 
pst. siden 1990, i hovedsak som følge av økt aktivi
tet. 

Utslippene fra indu tri og bergverk var i 2013 
11,7 mill. tonn CO2-ekvivalenter og har falt med 
nesten 40 pst. sid n 1990. Nedgangen kyldes i 
stor grad reduserte utslipp av andre klimagasser 
enn CO2. 

Utslippene fra v itrafikk vokste m d nesten 30 
pst. fra 1990 til 2007, og har siden ligget på rundt 
10 mill. tonn i året, til tross for sterk b folknings
vekst i perioden etter 2007. Noe av grunnen til at 
utslippene fra veitrafikk ikke har steget etter 2007 
er at utslipp fra nye personbiler i Norge har falt 
med om lag 30 pst. fra 2006 til 2013. Denne ned-

rundt 60 pst. av salget av nye personbiler. 
Transportforbruket anslås å følge utviklin
gen i befolkningen. Utslippene fra nye biler 
bas rt på fossile energibærere anslås til 
omtrent 110 gram CO2 per km i 2020 med 
dagens virkemiddelbruk. Innblandingen av 
biodrivstoff er videreført med dagens nivå på 
om lag 4pst. 

- Det er lagt til grunn om lag uendret forbruk 
av elektrisitet i kraftintensiv industri. 

- Netto karbonopptaket i skog og andre landa
realer ventes å avta fra dagens nivå på om lag 
27 mill. tonn CO2-ekvivalenter per år til i over
kant av 20 milJ. tonn CO2-ekvivalenter i 2030. 
Det er lagt til grunn en videreføring av 
dagens skogplanting satnt en økning i avvirk
ningen fra rundt 10 mill. m3 i dag til vel 12,5 
mill. m3 i 2030. 

gangen skylde bl.a. at bilavgiftene er lagt om slik 
at bilens miljøegenskaper tillegges større vekt. 

Alt i alt er d samlede utslippene av klimaga -
er fra fastlandsøkonomien redusert med 31h mill. 

tonn C02-ekvivaJenter siden 1990. Regnet per p r
son er utslippene redusert med 1112 tonn sid n 
1990. 

Framskrivinger av utslipp til luft er oppdatert 
med utgangspunkt i de makroøkonomiske fram
skrivingene i denne meldingen. l tråd med inter
nasjonale retningslinjer er framskrivingene bas rt 
på vedtatt politikk. De gir derfor anslag for utslip
pene ved n videreføring av dagens bruk av virke
midler. Framskrivningene er dermed ikke en 
beskrivelse av Regjeringens mål og fanger ikk 
opp effekter av eventuell ny politikk og nye virke
midJer. Framskrivinger av utslipp til luft bygger på 
0ete forutsetninger, jf. boks 3.9. 

Utslippene av klimagasser an lås å øke margi
nalt fram mot 2020 for deretter å avta mot 2030, jf. 
tabell 3.9. Forløpet for utslippene må ses i sam
m oheng med utviklingen i utslippene fra petrole
umsvirksomheten. 

ettoopptaket i skog og andre landarealer ven
t å avta framov r bl.a. som følge av økt alder på 
skogen og dermed lavere ti lvekst. Det ligger like
vel an til at opptakt av klimagasser i skog og landa
r aler vil tilsvare om lag 40 pst av utslippene fra 
andre sektor r de nærmeste tiår ne. 

Utslippene av andre klimagasser enn CO2 
anslå samlet å avta fra 81h til 8 mill. tonn COz
kvivalenter fram til 2030, jf. tabell 3.10. Fram mot 
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Tabell 3.10 Utslipp av klimagasser i Norge. Mill. tonn COrekvivalenter 

1990 2000 2010 2013 2020 2030 
Sum klimagasser ........... . ......... 50,4 54,1 54,3 52,8 53,7 51,5 

C02 . ............................. 34,8 41,8 45,5 44,2 45,2 43,6 

Andre klimagasser ..... ... .... ..... . 15,6 12,3 8,8 8,6 8,5 7,9 

CH4 .......••...•..••....••.•..•••.. • 5,0 5,0 4,4 4,2 4,1 3,8 

N20 o o O O ♦ 0 o O O o o o O O O ♦ I O O o O O o o O ♦ • 0 o o O o 5,0 4,7 3,2 3,2 3,1 3,1 

F-gasser ............................. 5,6 2,6 1,2 1,2 1,3 1,0 

Kilder. Statistisk sentralbyrå, Miljødirektor,ilel og Finansdepartementet. 

2020 motsvares lavere utslipp av metan og lyst
gass i noen grad av høyere utslipp av HFK-gasser 
brukt bl.a. i varmepumper. 

Den observerte nedgangen i utslippsintensite
ten i fastlandsøkonomien ventes å fortsette og 
utslipp per produsert enhet er anslått å falle med 
36 pst. fram til 2030. Nedgangen må ses i sammen
heng med at mesteparten av veksten i verdiska
pingen skyldes tekniske og organisatoriske nyvin
ninger og mer effektiv utnyttelse av kapitalutstyr. 
Prising av klimagassuts)jpp bidrar til en slik drei
ning. Et annet effektivitetsmål er utslipp per per
son, som anslås å avta med l pst. i året fram til 
2030. Nedgangen er nesten dobbelt så sterk som 
den vi bar sett siden 1990. 

Framskrivinger av miljøskadelige utslipp til 
luft ble sist presentert i Perspektivmeldingen 
2013. Framskrivingene i denne meldingen inne
bærer en nedjustering av anslaget for utslippene i 
2020 og 2030 med ¾ mill. tonn C02-ekvivalenter, 
COz-utslippene anslås 1 mill. tonn lavere i både 
2020 og 2030. I motsatt retning trekker en oppjus
tering av anslagene for metan- og lystgassutslipp i 
jordbruket. bl.a. som følge av endret bereg
ningsmetode. 1 tillegg ansås utslippene av metan 
fra petroleumsproduksjon marginalt høyere nå 
enn i perspektivmeldingen. 

Framskrivingene for noen av de viktigste sek
torene omtales nærmere nedenfor. 

Utslippene fra petroleumsproduksjon anslås å 
øke til 15,4 mill. tonn C02-evkvialenter i 2020 for 
så å avta til 13,7 mill. tonn i 2030. Fram til 2030 
ventes produksjonen av olje og gass å avta mer 
enn klimagassutslippene fra sektoren. Det må ses 
i sammenheng med at produksjonen avtar på flere 
felt, men at energibehovet, og dermed utslippene 
fra enkeltfelt gjennomgående endres lite selv om 
produksjonen reduseres. Videre bygger framskri
vingene på at andelen felt som forsynes med kraft 
fra land videreføres på om lag samme nivå som i 
dag. Anslaget for utslipp fra petroleumsproduk
sjon i 2020 er ikke endret sammenliknet med det 

som ble lagt til grunn i. perspektivmeldingen. 
Utslippsanslaget for 2030 er oppjustert med i over
kant av 1h mill. tonn. 

Anslaget for utslippene i fastlandsøkonomien 
er nedjustert med 0,8 mill. tonn i 2020 og 1,4 mill. 
tonn i 2030 fra tallene i perspektivmeldingen. 
Utslippene fra veitransport anslås å ligge stabilt på 
rundt 10 mill. tonn i framskrivingsperioden. I både 
2020 og 2030 anslås utslippene lavere nå enn i per
spektivmeldingen. UtsUppene er nedjustert bl.a. 
fordi veksten i transportforbruket per person har 
vist seg å stoppe opp de senere årene. I framskri
vingene er det i tråd med dette lagt til grunn at 
transportforbruket vil følge utviklingen i befolk
ningen. Til sammenlikning ble det i perspektiv
meldingen lagt til grunn en fortsatt vekst i kjørte 
kilometer per person. Strengere miljøregulering 
gjennom høye drivstoffavgifter og økte krav til 
utslippsstandarder i en rekke land har bidratt. til 
utvikling av mer drivstoffeffektive biler. Norge 
produserer ikke biler, men legger til rette for mH
jøvennlige bilvalg gjennom bruk av sterke økono
miske virkemidler. Dette har bidratt til at utslipp 
per kjørte kilometer for personbiler har avtatt. En 
videreføring av sterke insentiver til å velge utsUpp
seffektive biler bidrar tiJ at utslippsintensiteten nå 
anslås å avta med 1 ½ pst. i året også framover. 

I framskrivingene er det lagt til grunn at kraf
tintensiv industri vil ha et forbruk av elektrisk 
kraft på om lag samme nivå som i 2013. Økt pro
duktivitet anslås å bidra til at produksjonen i kraf
tintensiv industri Hkevel stiger noe over tid, og 
utsUpp per produserte enhet vil avta. Den nasjo
nale satsingen på klimateknologi kan gi reduserte 
klimagassutslipp og varige energibesparelser i 
industrien framover, men effekten av denne inn
satsen er ikke anslått. Det er f.eks. usikkert når, 
hvor sterkt og i hvilken sektor økt innsats på 
forskning og teknologiutvikling vil gi resultater i 
form av reduserte utslipp. Også nyvinninger i 
andre land kan bidra til nedgang i norske utslipp. 
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Fi g ur 3.20 Utslipp av langtransporterte luftfo ru rensinger omfattet av Gøteborgprotokollen. 1 000 tonn 
1 firkantene viser utslipp forpliktelse i Gøteborgprolokollen for 201 0 og 2020. 
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet. 

Ut lippene fra industrien anslås på om lag samme 
nivå som det som lå til grunn i perspektivmeldingen. 

Som til Perspektivmeldingen 2013 ventes for
bruket av fyringsolje i husholdningene å avta mar
kert framover bl.a. som fø lge av videreføring n av 
dagens sterk virkemidler som høye avgifter på 
fyringsolje og st.øtt ordninger gjennom bl.a. 
Enova. Også i tjenesteytende næring r ventes det 
at bruk av olje til oppvarming vil avta framover. 

3.7 .5 Utslipp av langtransporterte 
I uftforu rensinger 

Utslipp n av langlransporterte luftforuren inger 
nitrogenoksider (NOx) , voveldioksid (SO2) , 
ammoniakk (NH3) , partikler (PM2,5) og flyktige 
organiske forbindels rut nom metan (NMVOC), 
T guler under Gøteborgprotokollen. Diss foru
rensingene spr over landegrenser via atmosfæ
ren og bidrar bl.a. tiJ for uring, helseskadelige 
konsentrasjoner av partikler og dannelse av bak
kenært ozon. 

Norge oppfyller forpliktelsen for 2010 for gas
sene SO2 og MVOC. jf. figur 3.20. Under Gøte
borgprotokollen ble d t i 2012 framforhand.let nye 
utslippsforplikt I er. Forplikte! n som gjelder 
fra 2020 er satt. i forhold til utslipp n i 2005. 

Siden 1990 har utslippen av nitrogenoksider 
CNOx) falt m d 15 p t. Dette skyld s først og 
fremst lavere utsHpp fra ve itrafikk fordi avgasskra

r skjerpet j :flere omganger. Utslippen fra 

sjøfart og fiske har avtatt betydelig siden 2007, 
bl.a. som følge av tiltakfinansiert av Næringslivets 
NOx-fond og en gradvis utfasing av eldre motor r 
med høye utslipp. Utslippene fra olje-- og gassvirk
somheten har imidl rtid mer enn doble t seg siden 
1990 og til varte i overkant av 30 pst. av de sam
lede NOx-utslippene i 2013. 

I framskrivingene avtar utslippen av NOx til 
144 000 tonn i 2020, jf. tabell 3.11. Utslippen ven
tes å avta ytterligere fram mot 2030. Sammenlik
net med Perspektivmeldingen 2013 er utsHpps
anslagene nedjustert med om lag 16 000 tonn i 
både 2020 og 2030. At utslipp n anslås å avta 
framover må se i sammenheng med lavere 
utslipp fra veitTafikk som en følg av lavere tra
fikkvekst og streng re avgasskrav. I tillegg ventes 
utslippene fra olj og gassvirksomheten å avta 
etter 2020. Det er i framskrivingene lagt til grunn 
at det gjennom d n reviderte NOx-avtalen fra 
2010 vil bli iverksatt tiltak som isolert sett reduse
rer de årlige utslipp ne av NOx med 16 000 tonn. 

I henhold til Gøteborgprotokollen har Norg 
forpliktet seg til å redusere utslippene av NOx 
med 23 pst. innen 2020, s tt i forhold til utslipps
nivået i 2005. Med dagen Tegnskap gir det er 
utsl ippstak for 2020 på i overkant av 154 000 tonn. 
Utslippene av Ox anslå d rmed å ligg godt 
under forpliktelsen i 2020. 

Utslippene av flyktige organiske forbindelse r 
utenom metan (NMVOC) var i 2013 hele 65 pst. 
lavere e nn i 2001, som er året da utslipp ne var på 
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Tabell 3.11 Utslipp av langtransporterte luftforurensinger. 1 000 tonn 

1990 2005 2010 2013 2020 2030 

NOx 191,7 200,5 182,0 162,2 144,3 122,7 

SO2 52,2 24,0 19,5 16,8 18,0 17,9 

NMVO 293.7 220,1 142,5 138,9 126,8 114,2 

NH3 24,3 27,4 27,1 26,9 26,5 26,8 

Kilder; Statistisk sentralbyrå, Miljø<lirek\oni\,Ct og FinansdeparlementeL 

sitt høy ste. Det er først og fremst lavere utslipp 
fra lasting og lagring av råolje på okkelen som 
har bidratt til å redusere utslippene av NMVOC. 
Utslipp av NMVOC fra veitrafikk har falt jevnt, 
først og fremst som følge av avgasskravene som 
ble innført for bensindrevne biler i 1989, og av 
overgangen fra bensin- til dieseldrevne biler. 

Utslippen av NMVOC avtar i framskrivingene 
til rundt 127 000 tonn i 2020 og anslås å falle ytter
ligere fram mot 2030. Forpliktelsen under Gøte
borgprotokollen innebærer at utslippen i 2020 
må ligge under 132 000 tonn. Selv om utslippene i 
2020 er noe oppjustert sammenliknet med per
spektivmeldingen, i hovedsak som følge av litt 
høyere utslipp fra petroleumssektoren, ligger 
anslåtte utslipp under forpliktelsen. 

Utslippene av svoveldioksid (SO2) har avtatt 
med nesten 70 pst siden 1990. I 2013 var utslip
pene 16 800 tonn, og har siden 2007 ligget lavere 
enn kravet i første Gøteborgperiod på maksimalt 
22 000 tonn. I framskrivingene øker SOz-utslip
pene marginalt til rundt 18 000 tonn i både 2020 
og 2030. Det er økt aktivitet i industrien om 
bidrar til no høyere utslipp framover. Utslippene 
er godt under Gøteborgforpliktelsen for 2020 på 
21600 tonn. 

Utslippsregnskapet for ammoniakk (NH;3) har 
tidligere indikert at Norge overholdt forpliktelsen 
i første Gøteborgperiode på 23 000 tonn. I 2013 bl 
utslippstallene tilbake til 1990 oppjustert med 10-
20 pst. som følge av ny beregningsmetode for 
utslipp fra husdyrgjødsel. Utslippene i 2013 ble da 
anslått til 26 900 tonn. Utslippene anslås å ligge 
stabilt på knapt 27 000 tonn .fram mot 2030, mens 
Gøteborgforpliktelsen for 2020 ligger på 25 200 
tonn. Bruk av nye metoder for lagring og spred
ning av husdyrgjødsel kan bidra til lavere utslipp. 

Ved revisjonen av Gøteborgprotokollen i 2012 
påtok Norge seg å redusere utslippene av små, 
helseskadelige partikler (PM2 s) med 30 pst i 
2020 sammenliknet med nivået i 2005. Med 
dagens utslippsregnskap tilsvaret dette et årlig 
utslippstak på om lag 36 000 tonn fra 2020. Det r 
ikke utarbeidet framskrivinger for disse utslip-

pene som ledd i de makroøkonomiske beregnin• 
gene. I 2012 utgjord utslippene 37 200 tonn. 

3.7 .6 Norges Kyoto-forpliktelse 

Kyotoprotokollen er den nesle klimaavtalen 
internasjonalt som har juridisk bindene, tallfe -
tede forpliktelser om utslippsreduksjoner. J andre 
forpliktelsesperioden (2013-2020) kal landene i 
gjennomsnitt ha redusert utslippene med om lag 
20 pst. i forhold til utslippsnivået i 1990. Deo nye 
avtalen dekker bare i overkant av 10 pst. av de glo
bale utslippene. Flere land som var med i første 
forpliktelsesperiode (2008-2012) har trukket seg, 
og kun EU, Sveits, Australia, Norge og noen få 
andre land har påtatt seg utslippsforpliktelser for 
perioden 2013-2020. 

Kyoto-forpliktelsen kan oppfylles ved tildelte 

kvoter og FN-godkjente kvoter. Nedenfor omtales 
kort hvordan Norge oppfyller sine forpliktelser, 

Oppgjøret for den første Kyoto-perioden (2008-
2012) er i 2015. Norge oppfyller denne Kyoto-for
plikt Isen uten behov for statlig kvotekjøp. Der er 
da tatt hensyn til virknjngene av norsk deltakelse i 
det europeiske kvotesystemet. Samtidig har 
Norge nasjonalt fastsatt et mål om å overoppfylle 
forpliktelsen, og staten har behov for å kjøpe om 
lag 21 mill. levoter for å få til dette. I løpet av den 
første Kyoto-perioden har staten inngått avtaler 
om kjøp av klimakvoter med en forventet levering 
på 22,3 mill. kvoter. Ved utgangen av augu t 2014 
var nær 22.l mill. av disse levert inn på statens 
konto i kvoteregisteret. Kvoter som ikke blir 
benyttet i den første Kyotoperioden kan overføres 
til neste periode, innenfor nærmere fastsatte ram
mer. 

Norges forpliktelse i den andre Kyoto-peri
oden (2013-2020) innebærer at de gjennomsnitt
lig rlige utsJjppene av klimagasser skal begren
ses til 84 pst. av egn utslipp i 1990. Basert på 
framskrivingene i denne meldingen innebærer 
forpliktelsen at Norge må ta ansvar for å redusere 
globale utslipp av klimagasser med rundt 90 mill. 
tonn COrekvivalenter for p rioden sett under ett, 
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tilsvarende 11-12 mill. tonn COz-ekvivalenter i 
gjennomsnitt per år. Anslaget er beheftet med 
betydelig usikkerhet 

Partene kan innenfor 11oen nærmere bestemte 
rammer bokføre opptak i skog og landarealer. Det 
er imidlertid sterke begrensninger på hvor mye 
Norge kan regne med. 

I første Kyoto-periode har det vært en kobling 
mellom EUs system for handel med utslippskvo
ter og Kyoto-protokollen. Det blfr troJig en sam
menkobling også i andre periode. Hvordan koblin
gen i praksis blir utformet er fremdeles uavklart. 
Dette vil ha betydning for hvordan Norge oppfyl
ler sin utslippsforpliktelse. 

Statens kjøp av kJimakvoter vil fortsatt bygge 
på FN-systemet Regelverket for FN-godkjenning 

av prosjektbaserte klima.kvoter er skjerpet, og 
praktiseringen av regelverket er styrket. Samtidig 
er markedet for klimakvoter for tiden preget av 
lav etterspørsel og lave kvotepriser. Resultatet er 
at flere klimaprosjekter som allerede er god
kjente, avvikler driften, og det registreres få nye 
prosjekter. I september 2013 inngikk staten og det 
nordiske miljøfinansieringsselskapet (NEFCO) en 
avtale om kjøp av klimakvoter for de111 andre 
Kyoto-perioden. Avtalen gjelder kjøp av inntil 30 
mill. kvoter fra FN-godkjente prosjekt som på 
grunn av lave kvotepriser står i fare for å avvikle 
driften. Det vil også bli kjøpt kvoter fra nye pro
sjekter gjennom FNs tilpasningsfond. 
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lige rapporten ble offentliggjort 22. mai 2014. I 
rapporten framgåt bl.a. at WTOs ankeorgan opp
rettholder panelets avgjørelse om at EUs tiltak er 
ctiskriminerende. EU vil nå måtte gjennomføre 
konklusjonene til panelet og ankeorganet i løpet 
av de neste 16 måneder. 

Nærmere om støtte til LNG-anlegg i Finnmark og 
Nord-Troms 

For å sikre utbyggingen av Snøhvitfeltet i Barents• 
havet, ble det i 2001 vedtatt en særregel i petrole
umsskatteloven om avskriving med 33 1/3 pst. 
per år, dvs. over tre år, av investeringer i nytt stor
skala LNG-anlegg som ligger i Finnmark eller 
visse kommuner i Troms. Ordningen er godkjent 
av EFTAs overvakingsorgan (ESA) i 2002 og 2006 
som en regional støtteordn.ing. 

I Revidert nasjonalbudsjett 2014 uttalte Regje
ringen at den ønsket å videreføre den geografisk 
avgrensede særregelen i petroleumsskatteloven, 
men viste til at nye retningslinjer fra ESA om regio
nal statsstøtte gjør det usikkert om ordningen vil 
bli godkjent av ESA for en ny periode med virkning 
fra 1. juU 2014. Videre ble det uttalt at Regjeringen 
vil fortsette ,,arbeidet med å kartleggje handlings
rommet for støtte til energisektoren med sikte på å 
ffi støtteordninga i petroleumsskattclova gocil<jend 
etter reglane i EØS-avtalen om statsstøtte,>.9 

Finanskomiteen tok omtalen til etterretning.10 

Ved behandlingen av endring av den differen
sierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende til
tak våren 2014, ba flertallet i finanskomiteen 
Regjeringen så snart som mulig orientere Stortin
get om framdrift og resultater.Il Regjeringen er i 
dialog med ESA for å avklare grunnlaget for inves
teringsstøtte til Snøhvit-anlegget og om ordningen 
i petroleumsskatteloven kan godkjennes etter 
statsstøttereglene for en ny periode fra 1. juli 2014. 
Regjeringen vil orientere Stortinget så snart nød
vendige avklaringer fra ESA foreligger. 

5.4 Effektiv bruk av arbeidskraften 

Regjeringens mål er et trygt og fleksibelt arbeids
marked som sikrer høy sysselsetting og lav 
arbeidsledighet. Et velfungerende arbeidsmarked 
og et høyt kunnskapsnivå bidrar tiJ at .flest mulig 
får utnyttet sine evner og at bedriftene får tak i 

9 Se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 13. 
10 Se lnnst. 2611. (2013-2014) kapittel L3. 
.Il Se Prop. 118 L $ Endringer i s tat.sbudsjellet 2014 og jf. 

lnnsL 31 I S (2013-2014) kapittel l. 

den kompetansen de trenger. Det samlede 
arbeidstilbudet begrenses imidle rtid av at en stor 
andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder mottar 
ulike helserelaterte ytelser og av at arbeidsinnsat" 
sen målt i timer ikke er spesielt høy i Norge. For å 
sikre en stor og effektiv arbeidsstyrke må regel
verket og inntektssikringsordningene knyttet til 
arbeidslivet utformes slik at det lønner seg å 
jobbe. Skatt på arbeid kan ha en negativ effekt på 
enkeltpersoners og husholdningers arbeidsinn, 
sats. Lavere skatt på arbeid kan derfor bidra til økt 
arbeidstilbud. Det vises til nærmere omtale av 
skatteopplegget i Prop. 1 LS (2014-2015). 

5.4.1 Potensialet for økt arbeidstilbud 

På kort sikt bestemmes arbeidsstyrken i hovedsak 
av etterspørselen etter arbeidskraft. Økt etterspør
sel etter arbeidskraft slår normalt ut både i lavere 
arbeidsledighet og i økt arbeidstilbud. I perioder 
med sviktende etterspørsel etter arbeidskraft har 
det på tilsvarende måte vært en tendens til at yrke
sandelen bar avtatt, slik vi så under .finanskrisen. 

Utover slike konjunk1urelle forhold bestemmes 
arbeidstilbudet i hovedsak av befolkningens stør
relse, alderssammensetning, utdanning og boset
tingsmønster. Mens vi bar bak oss flere tiår med 
god vekst i den yrkesaktive delen ,1v hefolkningen, 
vil aldringen framover bidra til å trekke den sam
lede yrkesandelen ned. Økt yrkesdeltakfog fra 
kvinner bidro til vekst i det samlede arbeidstilbudet 
i perioden 1970-2000, Det siste tiåret har særlig 
arbeidsinnvandring bidratt til å dekke arbeidskraft
behovet i voksende næ ringer. Innvandring kan like
vel ikke sikre et tilsh·ekkelig arbeidstilbud over tid 
dersom yrkesandelen i befolkningen inkludert inn
vandrere er for lav. 

Ifølge.AKU utgjorde sysselsettingen 68,7 pst. av 
befolkningen i yrkesaktiv alder (15-74 år) i 2013. 
Sysselsettingen faller klart med alderen, og for 
aldersgruppen 15-64 år var den Lilsvarende ande
len 75,5 pst Blant OECD-landene var det bare 
Island og Sveits som hadde høyere sysselsettings
andel i .fjor. Det er høy sysselsetting blant kvinner 
og eldre som løfter de norske tallene opp, jf. figur 
5.8A. Samtidig begrenses arbeidstilbudet i Norge 
av at arbeidsinnsatsen målt ved arbeidede timer 
per innbygger er lav. Den er lavere enn i Sverige og 
Finland, og bare så vidt over EU-gjennomsnitte t, jf 
figur 5.8B. Det må bl.a. ses i sammenheng med 
godt utbygde permisjonsordninger og høyt syke
fravær i tiJlegg til at deltidsandelen er noe høyere 
enn i gjennomsnitt for OECD-området. Avkastnin
gen per arbeidet time er imidlertid relativt høy i 
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al entreprenører, i tillegg til d tradisjonelle attfø
rings- og vekstbedriftene. 

For å utnytte den nkeltes r ssw·ser og kom
petanse på best mulig måte, må regelverk og ord
ninger legge til rette for at arbeidskraften lett kan 
flytte på seg til de virksomhetene og sektorene 
det den kaster mest av seg. Høring av forslag til 
endringer i reglene for bl.a. arbeidstid i arbeidsmi
ljøloven er nylig avsluttet. Det foreslås bl.a. å 
lempe noe på reglene for midlertidig ansettelse, 
særUg i privat sektor og kommunen . Regjeringen 
mener også at både offentlige og private vfrksom
heter må få noe større handlefrihet til å. legge opp 
arbeidstidsordninger som samsvarer bedre med 
bedriftens behov. Det er for eksempel mye som 
tyder på at det å dele opp arbeidet i mange må 
stil1inger, slik det er vanlig bl.a. i helse- og 
omsorgssektoren i kommunene, gir mindr effek
tiv drift, lavere kvalit t på tjenestene og dårligere 
arbeidsmiljø for de ansatte. Flere forsøk med 
alternative turnusordninger som i noen tilfeller 
går ut over yttergrensene i dagens arbeidsmil
jølov, har vist at det r mulig både å øke andelen 
om jobber heltid og oppnå bedre kvalitet på tje

nestene, samtidig som helse, miljø og sikkerhet 
på arbeidsplassen ivaretas. Regjeringen har også 
nylig satt ned et arbeidstidsutvalg. Utvalget skal 
bl.a. se på ulike måter å orgauisere arbeidet på 
ammen med reguleringer gjennom både lowerk 

og avtaler. Dette er også problemstillinger pro
duktivitetskommisjonen er opptatt av. 

Kompetanse er viktig for å komme og være i 
arbeid. Regjerfagen har varslet flere satsinger på 
kunnskap og kompetanse, bla. i form av en nasjo
nal kompetansepolitisk trategi i tråd med tilrådin
ger i en rapport fra OECD, jf. omtale i boks 5.2. 
Regjeringen har også planlagt en melding til Stor
tinget om Uvslang læring og utenforskap i 2015. 
Selv om ungdomsledigheten er klart lavere i 
Norge enn i d fleste andre ]and, er andelen ung
dom som verken er i arbeid, skole li r utdanning 
(den såkalte NEET-raten). mer på linje med andre 
nordiske land. Frafallet fra videregående skole er 
høyt og gjennomstrømmingen i høyere utdanning 
lav. Det er en særlig utfordring å hindre at ung
dom faller ut av utdanning og arbeidsliv, og øknin
gen blant unge som mottar helserelatert ytelser 
er en b ky:n:rring. Blant annet for å forebygge 
ledighet og overgang til varige trygdeytelser er 
w1ge under 25 år prioriterte deltakere på arbeids
markedstiltak. Samtidig er innsatsen overfor per
soner med nedsatt arbeidsevne generelt trappet 
opp i år og d t foreslås å videreføre et høyt nivå i 
2015, jf. nænnere omtal av den aktive arbeids
markedspolitikken i avsnitt 3.6. 

5.5 Markeder og reguleringer som 
støtte for forvaltning av 
naturressurser og miljø 

Norge har store naturressurser. Ikke-fornybare 
ressurser er viktige for Norge, særlig råolje og 
naturgass, men vi rår også over betydelige forny
bare ressurser som skog fiskeressurser og vann
kra~ Høy produksjon og inntekt sikres over tid 
best gjennom en effektiv og bærekraftig utnyt
telse av aller ssurser, også miljø- og naturressur-
er. Det innebærer bl.a. at produksjon og forbruk 

må ta hensyn til fordeler ener ulemper som berø
rer andre enn den som kjøper eller selger produk
tene, såkalte ekstern effekter. Eksempler på 
negative eksterne effekter er ulike former for mil
jøødeleggelser som utslipp av klimagasser, tap av 
natur eller forurensinger. Utvikling av ny tekno
logi er eksempel på n positiv ekstern effekt der
som en betydelig del av gevinsten tilfaller andre 
enn den som utvikler teknologien. 

For å få en effektiv, produktiv og bærekraftig 
økonomi må det korrigeres for eksterne effekter. 
Det krever at prisene på produksjonsfaktorer og pro
dukter justeres lik at de reflekterer den samfunn -
økonomiske kostnaden, inklusiv de ikke-p1issatte 
verdiene, av ressursbruken. Det kan for eksempel 
gjøres ved bruk av avgifter. Norge har i flere tiår 
brukt både økonomiske virkemidler og reguleringer 
for å korriger for virkninger på miljøet av produk
sjon og forbruk. Som et av de første landene i verden 
innførte Norge en CO:ravgift i 1991.1 dag er over 80 
pst av norske klimagassutslipp priset i form av 
avgifter og/eller kvoter. Vide.re må all typer foru
rensinger fra norsk indusbi rapportere og godkjen
nes av Miljødirektoratet, og det stilles sb· nge 
utslippskrav. Det finnes også støtteordninger for 
utvikling av ny miljøvennlig teknologi. 

Internasjonalt arbeides det med å ]egge til 
rette for økonomisk vekst samtidig som naturkapi
talen opprettholdes. D tte omtales ofte som grønn 
vekst. For å få til en slik vekst må miljøhensyn 
in egreres i politikkutformingen. Arbeidet fokuse
rer på kostnadseffektive måter å øke ressursutnyt
telsen og b grens miljøbelastningen på og der
ved bidra til høyere framtidig verdiskapning. 
OECD har utviklet en strategi fot grønn vekst. I 
arbeidet med å følge opp strategien inngår lande
nes bruk av miljø- og natur re surser i OECDs vur
deling av den økonomiske politikken. OECD har 
utviklet et sett med indikatorer for å kunne måle i 
hvor stor grad miljøbelastning og bruk av 
naturressurser tas hensyn til i den økonomiske 
politikken og om det er en po itiv utvikling over 
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tid. I rest n av dett avsnittet gjennomgås et 

utvalg av slike indikatorer. 
Utslipp av klimagasser bidrar til global oppvar

ming. For å b grense temp raturstigningen til 

under 2°C sammenlikn t med førindu trielt nivå, 

slik det er enighet gjennom de F -ledete forhand

lingene om en internasjonal klimaavtale, må framti

dig produksjon skje med betydelig mindre utslipp 

enn nå. Et mål på effektivitet er utslipp per produ

sert nhet Norge er et av de landene som ifølge 

OECD har den min t utslippsintensive produksjo

nen. Bare Sveits og Sverige har laver utslipp av 

C02 per enhet BNP enn Norge, jf. figur 5.11. 
Mens utslippsintensiteten er om lag på samme 

nivå for Fastlands-Norge som for hele økonomien 

har OECD-land ne i gjennomsnitt om lag dobbelt 

så høyt utslipp per enhet BNP som Norge. Det er 

imidlertid stor forskjeller mellom land, og landene 

utenfor OECD-området har gjennomgående 

utslippsintensiteter som er b tydelig høyere enn 

landene i OECD-området. Det må bl.a. ses i lys av 

at utslippene av klimagasser som andel av BNP 

normalt avtar etter hv rt som knappe ressurs r 

utnyttes mer effektivt og landenes velstandsnivå 

øker. l tillegg har globaliseringen ført til at en del 

relativt en rgikrevende vareproduksjon er blitt flyt
tet fra industriland til utvil<lingsland og framvok
sende økonomier. Høyere energikostnader i en del 

industriland, bl.a. som følge av kvoteplikt og avgif

ter på utslipp, har forsterket d nne utviklingen. 

Figur 5.11 viser også at de store fremvoksende øko

n01niene, BrasiJ, Russland, India, Indon sia og Kina 

og Sør-Afrika (BRIJC), har om lag fire ganger høy

ere utslippsintensitet for C02 enn Norge. 
Utslipp av forurensede partikler til luft bidrar til 

å redus re befolkning ns hels tilstand, no om 

over tid også kan føre til sykefravær og svekk t 

arbeidsinnsats fordi det reduserer immunforsva

ret. Eksponering mot små partikJer (PM2,s) antas 

ofte å være m st helseskadelig. Ifølg OECD er 

Norg tav landene med best luftkvalitet. Luftkva

liteten i Norg er gjennomgående bedre nå enn på 

1990-tall t, men i p rioder av vinterhalvår t er 

likevel konsentrasjonen av vevestøv i de størst 

byene høyere enn Verdens helseorganisasjons 

krav. Tilsvarend måles det fortsatt for høye kon

sentrasjoner av nitrogendioksid (N00 i luften i 

perioder av vinterhalvåret i de største byene. 
Sur nedbør som følge av utslipp av nitrogenok

sider (NOx'), ammoniakk (NH3) og voveldioksid 

(SOz), er fortsatt et alvorlig miljøproblem i Norge, 

selv om arealet med overskridelser av tålegrenser 

for forsuring av fer kvann har avtatt betyd lig 

siden 1980. Utslippene r guler s gjennom Gøte-

Utslippsintensitet 
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Figur 5.11 Utslippsintensitet for CO2. Tonn CO2 

per 1000 dollar BNP, 20 t 0 

Kilde: OECD. 

borgprotokollen. Både tiltak i orge og spe ielt i 
Europa har bidratt til bedringen. Flyktige orga

niske forbindelser (NMVOC), som også reguleres 

under Gøt borgprotokollen, kan inneholde kreft

fremka11ende stoffer og bidrar også til dannelse av 

bakkenært ozon. Bakkenært ozon kan føre til ska

der på helse veg tasjon og materialer. Norske 

utslipp av alle de ovenfor nevnte gassene, bortsett 

fra ammoniakk, har avtatt det iste tiåret og er 

under eller nær de nivåer Norge har forpliktet seg 

til ikke å overskrid i 2020. 
Mange kjemiske stoffer har negative effekter på 

mennesker, helse og produktivitet. Data fra pro

duktregisteret viser at bruken av hormonforstyr

rende stoffer og stoffer som kan gi kreft, repro

duksjonsskader og/ eller arvestoffskader er blitt 

kraftig redusert det sist tiåret. Bruken av aller

gifremkallende stoffer er også blitt redusert, mens 

f. ks. bruk av miljøfarlige stoffer som har langtids

virkning har endret seg lite. 
For å korriger for d eksterne effekt r av for

urensing brukes ulike virkemidler som direkte 

regulering som forbud og påbud og økonomiske 

virkemidler som avgifter. I tilfeller der selv små 

utslipp kan medføre store skader vil en normalt 

velg regulering r eller forbud. 1 de tilfell r hvor 

skaden er tilnærmet lik uansett hvor aktiviteten 

foregår, vil bruk av avgifter normalt være det mest 
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kostnadseffektive tiltaket. Også lokale utslipp kan 
reguleres med avgifter. 

Utslipp til luft, både av klimagasser og andre 
stoffer. er nært knynet til bruk av fossil energi. 
Det er noe av bakgrunnen for at de fleste OECD
land har avgift på bruk av fossil energi. I trans
por tsektoren ilegges avgift også for å prise slitasje 
på veiene, kostnader knyttet til ulykker, kø, støy, 
helse- og miljøskadelige utslipp og av fiskale hen
syn. Forbrukerne tilpasser seg prisen på drivstoff, 
og denne påvirker dermed både etterspørselen 
etter og sammensetningen av energi. Figur 5.12 
illustrerer at avgiftssatsene varierer sterl< både 
mellom ulike kilder og sektorer innen de enkelte 
land og mellom land. Ifølge OECD har Norge 
sammen med Sveits, Luxemburg og Nederland de 
høyeste avgiftene i verden på fossil energi. Blant 
OECDs medlemsland har Mexico, USA og 
Canada de laveste avgiftene. I Norge varierte 
avgiftene i 2012 fra null kroner for om lag en fem
del av energibruken lil om lag 2 500 kroner per 
tonn C02 for bensin. Et vektet gjennomsnitt av 
avgiftene svarer til 670 kroner per tonn C02. Til 
sammenlikning var gjennomsnittlig avgiftsnivå i 
USA i 2012 om lag 37 kroner per tonn C02. Avgif
ten er gjennomgående høyest i transportsektoren. 
Utslipp per innbygger i transportsektoren i Norge 
var i 2011 om lag halvparten av nivået i USA Delle 
kan skyldes flere forhold, men stor forskjell i 
avgift er trolig en svært viktig faktor. 

Naturen er grunnlag for produksjon av mange 
varer og tjenester med stor betydning for velferd 
og Uvskvalitet, ofte omtalt som økosystemtjenester. 
Økosystemene gir grunnlag for produksjon av 
mat, en rekke materialer og medisiner. De renser 
luft og vann. binder karbon, beskytter mol flom, 
ras, storm og erosjon, og gir mulighet for rekrea
sjon. For at naturen skal kunne fortsette å yte 
disse tjenestene også i framtiden kreves det en 
god forvaltning som hindrer overbeskatning av 
ressurser. Investeringer, prosjekter og aktiviteter 
må ta hensyn til eventuelle virkninger på naturm
aogfoldel. Hvis det ikke gjøres, vil det bidra til å 
redusere samfunnets framtidige muligheter for 
produksjon. 1 Norge er det en rekke tiltak for å 
bevare mangfoldet i naturen, og det viktigste er 
naturmangfoldloven. Om lag 17 pst. av Norges 
landareal er vernet. 

Sentrale deler av våre fornybare ressurser er 
fisk i havet, vannkraft, skog og dyrket mark. God 
forvaltning av disse er viktig for å bidra til god 
utnyttelse av våre ressurser over tid. 

For a sikre et bærekraftig beskatningsmønster 
av fisk brukes det kvoter i tillegg til andre regulerin-
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Figur 5.12 Avgift på bruk av fossil energi: 2012. 
Kroner per tonn CO2. Prosentandel av COrutslipp 
fra all fossil energibruk 

Kilde: OECD. 

ger. De fleste økonomisk viktigste fiskebestandene i 
Norge er nå over eller på nivå med anslått føre-var
grense. Gytebestanden av nordøstarktisk torsk har 
økt sterkt de siste årene, bl.a som følge av .ansvarlig 
forvaltning, og er nå på det høyeste nivået siden 
målingene startet i 1946. Bestanden av nordsjøtorsk 
ligger under anslått føre-var-grense. men har han en 
positiv utvikling de siste årene. Siden Norge har en 
relativt liten andel av kvotene for norsjøtorsk, vil 
den videre utviklingen av denne bestanden i stor 
grad avhenge av EUs politikk på området 

Den årlige tilveksten av stående masse i nor
ske skoger har de siste årene vært om lag dobbelt 
så stort som det årlige uttaket. Massen av skog 
ventes å øke videre i mange tiår framover. Denne 
utviklingen er et resultat av en bevisst politikk i 
tidligere tiår for å stimulere skogplanting. I bereg
ningen av utslippsintensitet for C02, jf. figur 5.11, 
er netto opptak av karbon i skog ikke medregnet. 
Hvis en regner med opptak i jord og skog, blir 
utslippsintensiteten for Norge om lag halvert. 

Norge har stor vannkraftproduksjon og er en 
av verdens største eksportører av olje og gass. 
Hensynet til miljøet og bærekraftig utvikling er. 
og har alltid vært, en integrert del av norsk ener
gipolitikk. Som følge av stor produksjon av vann
kraft har Norge. nest etter Island, den høyeste 
andelen fornybar energi, 64,5 pst. i 2012, blant 
industrilandene. Norge har forpliktet seg til å øke 
andelen til 67,5 pst. i 2020. 
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Verdensbanken publiserer hverl år indikatorer 
for sparing når det kor rigeres for investe1ing i 
utdanning, utslipp av miljøskadelige stoffer og 
uttapping/forringelse av naturressurser. Norge har 
høy uttapping av petroleum, og det bidrar, isolert 
sett, til å redusere vår naturkapital over tid. Men vi 
har likevel høy korrigert sparing sammenliknet 
med de Oeste andre land bl.a. fordi store deler av 
petroleumsinntektene plasseres i Statens pensjons
fond utland, jf. .figur 5.13. Beregningene viser at 
samlet, korrigert nasjonal sparing i Norge utgjorde 
21,7 pst av bruttonasjonalinntekten i 2012. Dette er 
noe lavere enn spareraten basert på nasjonalregn
skapet. Uttappingen av petroleumsressurser trakk 
isolert sett ned spareraten med om lag ti prosenten
heter, men dette ble delvis veid opp av investering i 
utdanning, med om lag seks prosentenheter. Fra
drag for utslipp av partikler og C02 var små, til 
sammen 0.4 prosentenheter. 

For mange land er det relativt liten forskjell 
mellom sparing iht nasjonalregnskapet og korri
gert sparing. Investering i utdanning innebærer i 
alle land en positiv korreksjon, mens uttapping av 
naturressurser og ulslipp av partikler og C02 
bidrar til å trekke ned den juster te sparingen. For
skjellen mellom ujustert og justert sparing var i 
2012 gjennomgående swrst for store olje og gass-
1,1rodusenter som Saudi-Arabia og Russland. 
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Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 6. februar 2015, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg) 

1 Norges bidrag til en ny internasjonal klimaavtale 

Ifølge FNs klimapanel utvikler de globale utslip
pene av klimagasser seg i dag på en måte som vil 
føre til at temperaturøkningen vil overstige to gra
der. Verden risikerer svært alvorlige, irreversible 
konsekvenser. 

Klimaendringenes globale natur krever bre
dest mulig samarbeid mellom alle ]and. FNs klima
konvensjon er det sentrale redskapet for et slikt 
internasjonalt samarbeid. Klimakonvensjonens 
overordnete mål er å stabilisere konsentrasjonen 
av klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil hin
dre farlig menneskeskapt påvirkning på klima
systemet Dette er i praksis formulert som et mål 
om å begrense global oppvarming til under to gra
der sammenlignet med førindustriell tid. Gjennom 
vedtak under Klimakonvensjonen i 2010 ble togra
dersmålet førende for de internasjonale klimafor
handlingene framover. A redusere utslippene til et 
nivå som er i tråd med togradersmålet forutsetter 
at alle land bidrar og at utslippene reduseres på en 
mest mulig kostnadseffektiv måte. 

Under FNs klimakonvensjon ble det i 2011 
enighet om at det skal framforhandles en ny 

klimaavtale i desember 2015. Avtalen skal ha 
effekt fra 2020 og skal omfatte alle land. Som 
grunnlag for å fastsette forpliktelser i avtalen ble 
det vedtatt under Klimakonvensjonen i 2013 å invi
tere alle land til å sende inn sine indikative 
bidrag/forpliktelser i avtalen. Det skal skje innen 
første kvartal 2015 for de land som er rede til det 
eller i god tid før møtet i desember. Innsending av 
såkalte indikative utslippsmål innen utgangen av 
første kvartal 2015 er ledd i en forhandlingspro
sess. Innen 1. november 2015 skal Klimakonven
sjonens sekretariat legge fram en synteserapport 
med oversikt over de indikative bidragene som 
land har sendt inn, og hvilken samlet effekt de 
har. Dette vil være et svært viktig grunnlag for å 
vurdere om Paris-avtalen vil ha høye nok ambi
sjoner til at vi klarer å begrense global opp
varming til under to grader. 

Formålet med denne meldingen er å orientere 
Stortinget om hva som skal være Norges innspill 
til internasjonal forpliktelse for perioden 2021-
2030. I Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble ram
mene for en ny norsk klimaforpliktelse beskrevet 
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og det ble sagt at Stortinget skal orienteres på 
egnet måte underveis i prosessen. 

Regjeringen vil i første kvartal 2015 sende inn en 
selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakon
vensjon med følgende elementer: 
- Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om 

minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sam
menlignet med 1990. 

- Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en 
avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktel
sen sammen med EU, med et klimamål på 
minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 
1990-nivået. Regjeringen vil fram mot klima
konferansen i Paris i desember 2015 arbeide 
for en intensjonsavtale med EU om felles opp
fyllelse av klimaforpliktelsen. 

En avtale om felles oppfyllelse med EU vil innebære: 
- I kvotepliktig sektor vil Norge bidra til gjen

nomføring av utslippsreduksjoner på 43 pro
sent sammenlignet med 2005 innenfor EUs 
kvotesystem. 

- Norge vil også bidra til utslippsreduksjoner i 
ikke-kvotepliktig sektor ved at det fastsettes et 

nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sek
tor på linje med sammenlignbare EU laod. 

- EU legger opp til at noen av kuttene i ikke-kvo
tepliktig sektor kan gjennomføres ved kjøp av 
kvoter i EUs kvotesystem eller gjennomføring 
av klimatiltak i andre EU-land. Norge vil 
benytte seg av denne fleksibiliteten på lik linje 
med EU-land. 

Dersom en felles løsning ikke fører fram, vil målet 
om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 
sammenlignet med 1990 være Norges indikative 
forpliktelse. Målet er betinget av tilgang på fleksi
ble mekanismer i den nye klimaavtalen og en god
skriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem som 
bidrag til å oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil 
da senere konsultere Stortinget om fastsetting av 
et nasjonalt mål for ikke-kvotepliktig sektor. 

Meldingen presenterer ikke nye tiltak, men det 
gis en beskrivelse av gjeldende virkemiddelbruk 
og en overordnet beskrivelse av sektorer hvor det 
ventelig er potensial for utslippsreduksjoner. Regje
ringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag 
til nye tiltak, blant annet i de årlige budsjettene. 
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2 Mot en global klimaavtale i Paris 

2. 1 Behov for økte ambisjoner 

Globalt er det helt nødvendig at ambisjonene heves 
betraktelig mellom 2020 og 2030. Dette er også 
reflektert i vedtak fra klimakonferansen i lima i 
2014. Regjeringen følger opp den siste hoved
rapporten fra Klimapanelet og vedtaket i klimafor
handlingene ved å ha en mer ambisiøs utslippsfor
pliktelse for 2030 enn den forpliktelsen vi har for 
2020, jf. avsnitt 3.5. Også fordi Norge er et rikt 
industriland og foregangsland i klimaforhandlin
gene, bør vi øke ambisjonene fra 2020 til 2030. 

Graden av menneskeskapt global oppvarming 
avhenger av de samlete menneskeskapte utslip
pene av klimagasser. Den samlete mengden av 
klimagasser i atmosfæren følger av hvor store de 
globale utslippene er, og hvor mye CO2 som blir 
tatt opp i hav- og landøkosystemene. Klima
gassene forblir i atmosfæren i lang tid. Hvor stor 
den globale oppvarmingen blir til slutt må ses i 
hundreårsperspektiv, når konsentrasjonen av 
klimagasser i atmosfæren stabiliseres. I løpet av 
2013-2014 har FNs klimapanel lagtfram sin femte 
hovedrapport Dersom utslippene ikke reduseres 
kraftig, risikerer vi ifølge rapporten en gjennom
snittlig global oppvarming på mellom 3, 7 og 4,8 
grader innen 2100 sammenlignet med perioden 
1850-1900. Tørke, flom og andre klimaendringer 
vil kunne få enda større konsekvenser enn tid
ligere antatt. Rapporten sier at vi kan redusere 
risikoen, delvis gjennom å tilpasse oss de klima
endringene som kommer, og ved å redusere glo
bale utslipp slik at vi bremser klimaendringene. 

Ifølge FNs klimapanel har de globale utslip
pene av klimagasser økt med 2,2 prosent per år i 
perioden 2000-2010, mot en årlig vekst på 1,3 pro
sent mellom 1970 og 2000. For å nå tograders
målet må globale klimagassutslipp i 2050 være 40-
70 prosent lavere enn i 2010, og fortsette å gå ned
over etter det og bli negative mot slutten av århun
dret. Negative utslipp innebærer at vi må fjerne 
CO2 fra atmosfæren, gjennom å produsere energi 
fra biomasse kombinert med COz-håndtering, og 
planting av ny skog i stor skala. Klimapanelet 

påpeker at det er risiko knyttet til å gjøre seg 
avhengig av negative utslipp lenger fram i tid. 

A bringe utslippsutviklingen i tråd med togra
dersmålet forutsetter i realiteten at de aller fleste 
land må redusere sine utslipp sammenlignet med 
dagens nivå, og at de største utslippslandene må 
redusere eller begrense utslippene betydelig. 
Dette vil kreve betydelig omstilling, enten land 
starter fra et høyt utslippsnivå eller har mulighet 
til å legge til rette for alternativer til en tradisjo
nell, utslippsintensiv utvikling. Selv om største
delen av økningen i konsentrasjonen av klima
gasser i atmosfæren kan tilskrives historiske 
utslipp i industrilandene, står utviklingsland og de 
framvoksende økonomiene, for eksempel Kina og 
India, nå for tilnærmet hele den globale veksten i 
utslippene. Innen få år vil over halvparten av de 
kumulative utslippene ha kommet fra andre land 
enn industrilandene. 

En kostnadseffektiv tilnærming, som blant 
annet analyser fra IEA, OECD og Stem-rapporten 
bygger på, vil sikre at togradersmålet nås til lavest 
mulig kostnad. Selv med en kostnadseffektiv til
nærming vil det kreve betydelige ressurser å nå 
togradersmålet. Flere analyser, blant annet fra 
OECD, viser imidlertid at ikke å nå togradersmå
let vil innebære betydelig høyere kostnader over 
tid, og risiko for svært negative irreversible 
endringer i det globale klimaet. A nå togradersmå
let vil kreve en oppskalering i utvikling og innfø
ring av ny teknologi. Det vil også kreve at det set
tes en pris på utslipp i langt større grad enn det 
som er tilfellet i verden i dag. Når forurenser beta
ler, bidrar det til endringer i produksjons- og for
bruksmønstre og til utvikling og spredning av kli
mavennlig teknologi. Uten et prissignal vil støtte 
til utvikling av ny teknologi ifølge OECD være 
nesten uten virkning på utslippsutviklingen fordi 
det ikke blir lønnsomt å ta i bruk den nyutviklede 
teknologien. Siden gevinstene ved å investere i 
anlegg, teknologi, bygninger og biler med lave 
utslipp strekker seg ut i tid, er det nødvendig at 
prisen på utslipp oppfattes som troverdig, også 
framover i tid. 
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Boks 2.1 Regional fordeling av utslippsreduksjoner fram til 2030 

Klimapanelet har analysert hvordan utslippene i 2020, og vil i 2030 kunne ligge rundt 2010-nivå 
endres fra 2010 til 2030 i ulike regioner, dersom (i gjennomsnitt en økning på 1 prosent, med et 
reduksjonene gjennomføres kostnadseffektivt i spenn fra reduksjon på 15 prosent til økning på 
tråd med togradersmålet Tabellen under (omar- 14 prosent). Utslippene i Latin-Amerika og Øst-
beidet fra FNs klimapanels 5. hovedrapport, Europa/overgangsøkonomiene må nå toppen 
arbeidsgruppe 1m viser hvordan utslippsreduk- rundt 2015, og så reduseres med 32-35 prosent i 
sjonene fram til 2030 sammenlignet med 2010 vil 2030, fra 2010-nivå. 
fordeles regionalt i det som beskrives som et Analysen av hvor store utslippsreduksjoner 
ideelt scenario. som er nødvendige fram til 2030 forutsetter at 

Analysen bygger på en felles global karbon- utslippene når toppen i 2010 for OECD-landene 
pris og samme tilgang til teknologi. For OECD- og 2015-2020 for andre regioner. Det er lite rea-
landene innebærer det at utslippene når toppen i listisk at utslippene når toppen innenfor dette 
2010, og utslippsreduksjoner på i gjennomsnitt tidsrommet. Hvis utslippene i stedet har en 
32 prosent i 2030 i forhold til 2010, med et spenn økning etter 2010-2015-2020, må det gjøres 
på 23-40 prosent. Utslippene i Asia må nå toppen kraftigere reduksjoner fram mot 2030. 

Tabell 2.1 Fordeling av hvilket år utslippene må nå toppen i ulike regioner, og utslippsreduksjoner i 2030 
i forhold til 2010-nivå, for ulike regioner og for scenarioene som tilsvarer togradersmålet. Negative tall 
indikerer at utslippene i 2030 er høyere enn utslippene 12010. Tallene er gjennomsnittsverdier på tvers av 
modeller. Tall r parentes viser spennet i verdier. (Tilpasset fra FNs klimapanels arbeidsgruppe Ill). 

Stabilisering& OECD- Asia Latin- Midt-Østen Øst-Europa 
konsentrasjon 1990 Amerika og Afrika 

Århvor 430-530 ppm 2010 2020 2015 2020 2014 
utslippene CO2-ekv. (2010/2010) (2015/2030) (2010/2020) (2010/2030) (2010/2015) 
når toppen. 

Utslipps- 430-530 ppm 32% -1% 35% 8% 32% 
reduksjoner COz-ekv. (23 til 40%) (-15 til 14%) (16 til 59%) (-7 til 18%) (18 til 40%) 
2030 i for-
hold til 2010. 
(Negative tall 
indikerer 
utslippsvekst) 

2.2 Utvikling av en ny klimaavtale 
kelig for å oppnå målsettingen om å redusere glo
bale utslipp i det omfang togradersmålet krever. 
Utgangspunktet for framforhandling av Paris-avta
len er derfor at alle land skal med. For å sikre 
bred deltakelse er det behov for større fleksibili
tet, og land vil selv definere hva slags type 
utslippsmål de vil legge fram. Det gjør effekten av 
avtalen mer uforutsigbar. 

2.2.1 Internasjonalt klimasamarbeid og 
grunnlaget for en ny avtale 

Bidrag til utslippsreduksjoner vil være det helt 
sentrale i en internasjonal avtale, fordi det er sum
men av innsatsen fra alle land som avgjør i hvilken 
grad vi kan begrense den globale oppvarmingen. 
Arbeidet med å redusere menneskeskapte utslipp 
av klimagasser har pågått i flere tiår. Kyotoproto
kollen var den første bindende avtalen som påla 
gjensidige restriksjoner for flere lands utslipp. 
Fordi Kyotoprotokollen kun omfatter en liten 
andel av globale utslipp, vil den ikke være tilstrek-

Den juridiske formen på den nye klimaavtalen 
er fortsatt uavklart, men det er besluttet å for
handle fram en protokoll, et annet rettslig instru
ment eller et omforent resultat med rettslig virk
ning innenfor rammen av Klimakonvensjonen. 
Norge jobber for at det på FNs klimakonferanse i 
Paris oppnås enighet om en folkerettslig bindende 
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avtale. Ved enighet om en folkerettslig bindende 
avtale vil en ratifiseringsproposisjon bli forelagt 
Stortinget på vanlig måte. 

Global deltakelse er nødvendig slik at også 
potensielt store framtidige utslippere omfattes av 
en klimaavtale. Også små land må være part til 
avtalen. Ved ikke å føre en tilsvarende klimapoli
tikk kan land som ikke er med i avtalen skape 
mulighet for at utslipp bare flyttes mellom land 
(karbonlekkasje). Det er videre store forskjeller 
mellom land med hensyn til økonomisk styrke, 
teknologisk nivå, naturlige forutsetninger og 
befolkningsutvikling. Forventningene til rike land 
og land med betydelige utslipp er høye. Utvi
klingsland har også omfattende krav om økt 
klimafinansiering fra industriland til utviklings
land framover. Støtte til utvikling og gjennom
føring av klimatiltak i utviklingsland er derfor sen
trale temaer i klimaforhandlingene, men beskri
ves ikke ytterligere her. I innsendingen av indika
tive bidrag åpnes det for at land etter egen vurde
ring kan gjøre rede for nasjonalt arbeid med 
klimatilpasninger eller inkludere klimatilpasning 
som en komponent i sitt indikative bidrag. Ved
taket fra Lima viser ikke til finansiering eller 
annen bistand til utviklingsland som en del av de 
indikative bidragene. 

Norge finansierer i dag en rekke klimatiltak 
innenfor blant annet energi, tiltak for å redusere 
avskoging av tropisk skog og klimatilpasning i 
utviklingsland, jf. boks 2.2. Tiltakene bidrar til 
reduksjon av de globale utslippene av klimagasser 
og tilpasning til klimaendringer. Denne typen 
støtte og samarbeid er en sentral del av det eksis
terende rammeverket under Klimakonvensjonen, 
og vil videreføres i årene som kommer. Norge vil i 
de videre forhandlingene fram mot Paris følge opp 
klimatilpasning og andre elementer som må inklu
deres i klimaavtalen i Paris. 

Norge har tatt til orde for at den nye klimaavta
len skal inneholde et langsiktig globalt mål om at 
verden må nærme seg netto nullutslipp i 2050, det 
vil si utslipp av klimagasser fratrukket opptak og 
:fjerning av klimagasser for eksempel i skog og 
gjennom COz-håndtering. En slik ambisjon for 
den globale utslippsutviklingen er en konkretise
ring av hva togradersmålet innebærer. Også EU 
har tatt til orde for at den nye klimaavtalen bør ha 
et felles globalt mål for utslippsreduksjoner og at 
det bør være basert på FNs klimapanels resulta
ter. Et langsiktig globalt mål i tråd med togra
dersbanen kan gi et sterkt og tydelig signal til 
næringsliv, investorer og andre om at omstillingen 
til å bli et lavutslippssamfunn må trappes opp. På 
klimakonferansen i Lima i 2014 ble det etablert en 

egen vennegruppe for et langsiktig mål i den nye 
klimaavtalen: «Friends of the Future». Her deltar 
Norge, mange EU-land og ambisiøse utviklings
land aktivt. 

Etter Norges syn må en god og effektiv kli
maavtale ha et minimum av felles regelverk. Det 
vil kunne bidra til å utløse den opptrapping av inn
satsen som er nødvendig, og det er behov for et 
godt internasjonalt regelverk som kan legge til 
rette for samarbeid mellom land, jf. boks 2.3. 
Regelverket i den nye klimaavtalen må også være 
fleksibelt, for å ta hensyn til at det kan bli stor vari
asjon i typer og omfang av klimaforpliktelser. Inn
spillene land sender inn i første kvartal 2015 vil gi 
viktige signaler for hvilke regler man ønsker og 
hvordan de bør utformes. Regjeringen legger stor 
vekt på å bruke internasjonalt anerkjent metodikk 
og tilnærminger vi mener også andre land kan 
legge til grunn. Også på dette feltet har Norge og 
EU sammenfallende syn. 

2.2.2 Landsektorens rolle i kJimasammenheng 

Landsektoren, det vil si skog og andre arealer -
dyrket mark, beite, vann og myr, bebyggelse og 
annen utmark - spiller en viktig rolle i klimasam
menheng. Ifølge FNs klimapanel vil forvaltningen 
av skog på global basis spille en viktig rolle for å 
oppnå togradersmålet, både på kort og lang sikt. 
Det foreligger ikke et klart internasjonalt regel
verk for hvordan skog og andre landarealer skal 
regnes med i en ny klimaavtale. Globalt er det spe
sielt viktig at systemet gir insentiver til å unngå og 
redusere avskoging. Et nytt regime bør legge til 
rette for å bruke de muligheter som skogen gir 
for å gjennomføre klimatiltak, både på kort og 
lang sikt. Samtidig må ikke skogens naturlige 
funksjon som karbonsluk stå i veien for å gjen
nomføre utslippsreduserende tiltak i andre sekto
rer, og dermed senke ambisjonsnivået generelt. 
Bokføringsreglene må gi insentiver til dette. Vi 
må utløse nye tiltak for økt opptak/reduserte 
utslipp fra landsektoren. Dette vil også sikre at 
insentivene for lavutslippsutvikling i andre sekto· 
rer forblir høyt, og kan styrkes. 

Regjeringen mener derfor at skog og andre 
arealer bør inkluderes i en framtidig klimaavtale, 
og at det bør skapes insentiver for økt utnyttelse 
av potensialet og ressursene som finnes i skog. 
Det vil bli vanskeligere å nå togradersmålet om vi 
ikke også tar i bruk mulighetene for klimatiltak i 
skog. Det vil gjøre veien til lavutslippssamfunnet 
tyngre. Norge vil være en pådriver for at det utvi
kles et godt felles regelverk for bokføring av skog 
i klimaavtalen etter 2020. Norge arbeider for at 
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Boks 2.2 Norges internasjonale klimasatsinger 

Klima- og skogsatsingen 

Klima- og skogsatsingen er Norges største bidrag 
til den internasjonale klimainnsatsen. Det er utbe
talt i overkant av 14 milliarder kroner fra klima
og skogsatsingen siden starten i 2008 og fram til 
utgangen av 2014. Satsingen ble en del av norsk 
klimapolitikk etter forhandlinger i det første 
klimaforliket og lansert under klimatoppmøtet på 
Bali i 2007. En omfattende evaluering av satsin
gen ble offentliggjort i 2014. Denne konkluderte 
med at Norges satsing på dette området har skapt 
gode resultater på flere områder: Det er oppnådd 
enighet om at reduserte utslipp fra avskoging og 
skogforringelse i utviklingsland skal inkluderes i 
et nytt globalt klimaregime. Satsingen har bidratt 
til stor framgang for redusert avskoging i flere 
sentrale skogland. Det er gjennom satsingens 
arbeid også oppnådd viktige utviklingsgevinster. 
Satsingen har i 2015 et budsjett på 3 milliarder 
kroner. Klima- og skogsatsingen er besluttet 
videreført på minst dagens nivå til 2020. Det hen
vises til Klima- og miljødepartementets Prop. 1 S 
(2014-2015) for en grundig beskrivelse av satsin
gens mål, strategi og aktiviteter. 

Det grønne klimafondet 

Norge har bidratt til opprettelsen av Det grønne 
klimafondet, som ble formelt lansert i 2011. Fon
det hadde i begynnelsen av 2015 mottatt totale 
bidrag på 10,2 milliarder dollar, og har dermed 
etablert seg som den sentrale institusjonen for 
multilateral klimafinansiering. Norge overtok for
mannskapet i styret høsten 2014, og annonserte 
kort etter et bidrag på 1,6 milliarder kroner for 
perioden 201~2018. Det er besluttet at fondet 
over tid skal sikte mot en 5(}-50 fordeling av mid
ler til utslippsreduksjoner og tilpasning, og at 
minst 50 prosent av tilpasnings:finansieringen skal 
gå til spesielt sårbare land. Den største utfordrin
gen for fondet i 2015 blir å sette fondet i stand til å 
gi støtte til konkrete prosjekter og programmer. 

Ren energi, klimatilpasning og andre klimatiltak 

Norge har gjennom mange år støttet ren energi
prosjekter i utviklingsland. I 2015 vil Norge 

bruke ca. 1,1 milliarder kroner på fornybar 
energi-prosjekter i utviklingsland gjennom bilate
rale og multilaterale kanaler. Deler av satsingen 
skjer gjennom det internasjonale energi- og 
klimainitiativet Energy+. I tillegg vil Norfund 
investere i størrelsesorden 0, 7 milliarder kroner 
i fornybar energi og derigjennom stimulere til 
mobilisering av privat kapital. På klimakonferan
sen i Urna i 2014 lanserte Norge sammen med 
FNs miljøprogram (UNEP) et initiativ for å måle 
og rapportere reduserte klimagassutslipp fra for
nybar energi og energieffektivisering i utvik
lingsland. I tillegg vil Norge bruke ca. 1 milliard 
kroner på utfasing av fossile subsidier, kortlevde 
klimaforurensere og klimatilpasning, særlig 
gjennom satsingen på mat- og ernæringssikker
het, vær- og klimatjenester, landbruksforskning, 
forebygging av naturkatastrofer og bevaring av 
naturmangfold. 

Kortlivede klimaforurensere 

Norge er engasjert i den internasjonale Koalisjo
nen for ren luft og klima (CCAC) for å redusere 
utslipp av kortlivede klimaforurensere, spesielt 
sot, metan og hydrofluorkarboner. Reduksjon av 
slike utslipp vil kunne gi en rask klimagevinst og 
dermed redusere oppvarmingshastigheten. 
Dette vil øke sjansen for å overholde tograders
målet. CCAC har som mål å bidra til raske 
utslippsreduksjoner gjennom initiativer som 
blant annet er rettet mot avfallshåndtering, HFK 
i produkter, metanutslipp fra olje- og gasspro
duksjon og tungtransport Norge har siden høs
ten 2014 hatt formannskapet i CCAC sammen 
med Chile. Norge bidro med 27,3 millioner kro
ner til CCAC i 2014. Gjennom Miljødirektoratets 
forslag til handlingsplan for reduksjon av kort
livede klimaforurensere arbeider Norge også 
nasjonalt med å redusere disse utslippene. På 
initiativ fra Norge pågår et arbeid i Arktisk råd 
for å øke kunnskapen om hvilken effekt utslipp 
av kortlivede klimaforurensere som metan og 
sot vil ha på temperaturutviklingen i Arktis. 
Norge vil fortsatt være en pådriver for tettere 
samarbeid mellom de arktiske land for å redu
sere utslippene av disse klimaforurenserne i 
Arktis. 
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Boks 2.3 Fleksible gjennomføringsmekanismer 

Fleksible mekanismer gjør det mulig å oppnå 
større samlete utslippsreduksjoner for samme 
ressursinnsats. Under Kyotoprotokollen er det 
etablert tre markedsbaserte mekanismer: 
1. internasjonal utslippshandel 
2. prosjektbasert samarbeid mellom land som 

har tallfestede utslippsforpliktelser 
3. prosjektbaserte samarbeidsmekanismer 

mellom land som har tallfestede utslippsfor
pliktelser og land som ikke har det 

Norge arbeider for at de markedsbaserte meka
nismene som er etablert under Kyotoproto
kollen kan videreføres i en hensiktmessig form 
også etter 2020, tilpasset struktur og innhold i 
den nye avtalen. 

Markedet for klimakvoter fra Den grønne 
utviklingsmekanismen er for tiden preget av et 
betydelig overskudd av kvoter, samtidig som 
aktiviteten i utvikling av nye prosjekter har gått 
kraftig ned. Norge og noen få andre aktører er 
med på å opprettholde en viss utvikling av nye 
prosjekter. Norge arbeider også for å videreutvi
kle markedet. På FNs klimakonferanse i Durban 
ble det besluttet å utvikle en ny markedsbasert 
mekanisme som kan dekke en større del av øko
nomien. 

Når flest mulig land forplikter seg tilåredu
sere sine utslipp i den nye klimaavtalen, kan 
situasjonen i de internasjonale kvotemarkedene 
endre seg. Land som i dag selger utslippskvoter 
kan ønske å få godslrrevet de billigste tiltakene 

den nye avtalen skal legge til grunn faglig gode og 
etterprøvbare tilnærminger for å beregne opptak 
og utslipp og endringer i skog og andre landarea
lers karbonlager, og at disse skal gjelde for alle 
land. Regelverket bør også omfatte gode kontrol
lordninger som kan hindre datamanipulasjon og 
karbonlekkasje. 

2.3 EUs forpliktelse til 2030 og 
EUs rolle i den internasjonale 
klimainnsatsen 

EU har over 500 millioner innbyggere, en variert 
næringsstruktur og energiproduksjon. EU legger 
vekt på fleksibilitet og en kostnadseffektiv tilnær
ming i gjennomføringen av sine klimamål, samti-

selv. Etter hvert som stadig flere land fører en 
mer ambisiøs klimapolitikk vil kostnadsforskjel
lene kunne bli mindre. Kvotemarkedet kan også 
bli ytterligere fragmentert fordi kvoter også vil 
genereres fra mekanismer utviklet av nasjonale 
myndigheter og ikke gjennom FN-systemet. 
Dette vil skape nye utfordringer for hvordan 
man skal godkjenne og bokføre klimakvoter i 
oppfyllelsen av forpliktelser under en ny avtale. 
Samtidig vokser det fram nye regionale kvote
markeder ulike steder globalt For eksempel 
gjelder dette noen stater i USA, Kina og andre 
asiatiske land. Dette gir på sikt en mulighet for 
at ulike kvotesystemer knyttes sammen, og at 
en stadig større del av utslippene globalt dekkes 
av en stadig mer lik utslippspris. 

Selv om det er usikkert hva som vil bli inklu
dert i avtalen i Paris, er det grunn til å tro at 
også den nye klimaavtalen vil åpne for bruk av 
kvotemarkeder /felles gjennomføring. Det er 
flere land som har uttalt at de ønsker en slik 
åpning, og det er derfor sannsynlig at det vil 
være internasjonale markeder for fleksible 
mekanismer også etter 2020. 

Dersom Norge i framtiden skal benytte seg 
av markedsbaserte mekanismer utenfor FN
systemet, må det vurderes nærmere hvilke kri
terier som skal ligge til grunn og hvilke ordnin
ger vi vil forutsette at er til stede for å sikre at 
internasjonale kvoter representerer reelle 
utslippsreduksjoner og at dobbeltlrreditering 
med andre land forhindres. 

dig som EUs klimamå] er ledd i en større og mer 
langsiktig omstilling til å bli et lavutslippssam
funn. 

Internasjonalt har EU, i likhet med Norge, 
vært en pådriver for at alle land må bidra med 
utslippsreduksjoner dersom vi skal begrense glo
bal oppvarming til under to grader. EU var en sen
tral pådriver for vedtaket på klimakonferansen i 
Durban i 2011, om å framforhandle en avtale for 
alle land. Som Norge søker også EU å være 
brobygger mellom ambisiøse land både på i-lands
og u-landssiden. Norge og EU har de senere 
årene jevnlig vært felles vertskap for møter på 
ministernivå for å sikre framgang i klimaforhand
lingene. Norge er i tillegg invitert inn i Green 
Growth Group, en uformell gruppering av EU
land som ønsker en ambisiøs klimapolitikk. Regje-
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ringen vil samarbeide med denne gruppen på 
utvalgte politikkområder. 

I slutten av oktober 2014 vedtok EU sin 
klima- og energipakke for 2030. EU fastsatte mål 
om minst 40 prosent reduksjon i EUs egne 
utslipp av klimagasser sammenlignet med 1990. 
Målet blir bindende på EU-nivå og skal gjennom
føres innenfor EU uten bruk av internasjonale 
mekanismer. Målet er basert på at det gir en 
kostnadseffektiv bane mot EUs mål om en 
utslippsreduksjon på 80-95 prosent innen 2050, 
slik det er skissert i veikartet for å bli en lavkar
bonøkonomi (Roadmap for moving to a low car
bon economy in 2050). Utslippene i EU har avtatt 
betydelig siden 1990, som en følge av strammere 
klimapolitikk, utfasing av kull i energiproduk
sjon, nedlegging av ulønnsom forurensende 
industri i Øst-Europa og svak økonomisk vekst I 
2012 var utslippene 19 prosent lavere enn i 1990. 
Ifølge Kommisjonens beregninger vil utslippene 
i EU avta med 32 prosent i 2030 sammenlignet 
med 1990, med en videreføring av dagens 
klimapolitikk. Utslippsmålet skal gjennomføres 
ved en 43 prosent reduksjon i kvotepliktig sektor 
og 30 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktig sek
tor, sammenlignet med 2005-nivå. Kvotesystemet 
vil fortsatt være det viktigste klimapolitiske 
virkemidlet i EU for å innfri forpliktelsen, og 
omfatter om lag 41 prosent av EUs samlete 
utslipp. Den årlige reduksjonen i kvotemengden 
vil økes fra 2021, ved at reduksjonsfaktoren øker 
fra 1,74 prosent til 2,2 prosent av en beregnet 
kvotemengde i 2010. 

EUs samlete mål om 30 prosent reduksjon i 
ikke-kvotepliktig sektor sammenlignet med 2005 
skal fordeles som nasjonale mål for hvert med
lemsland, trolig i 2016. Ifølge Kommisjonens 
beregninger vil utslippene i ikke-kvotepliktig sek
tor uten nye virkemidler reduseres med 20 pro
sent i 2030 sammenlignet med 2005. Variasjonen i 
utslippsmål for EU-landene for ikke-kvotepliktig 
sektor kan ifølge EUs rådskonklusjoner ligge på 
mellom 0 prosent og 40 prosent reduksjon, det vil 
si at et land kan få et mål om minimum 0 prosent 
reduksjon og maksimum 40 prosent reduksjon 
sammenlignet med 2005-utslippene. Ingen land vil 
få et mål som gir vekst i utslippene. Forde
lingsnøkkelen for å fordele nasjonale utslippsmål 
vil være BNP per innbygger, justert for å ta hen
syn til kostnadseffektivitet på en rettferdig og 
balansert måte, jf. EUs rådskonklusjoner. Dette 
var også hovedgrunnlaget for å fordele utslipps
mål i EU på 20 prosent fram til 2020. Det legges 

vekt på kostnadseffektiv gjennomføring, og det 
åpnes for større fleksibilitet innad i EU, sammen
lignet med oppfyllelsen av målene for 2020. Ifølge 
rådskonklusjonene fra oktober 2014 legger EU 
opp til at et medlemsland skal kunne finansiere til
tak i ikke-kvotepliktig sektor i andre EU-land i 
større grad enn i dag. Det gis også en engangs
mulighet til - på visse betingelser - å kjøpe kvoter 
fra EUs kvotesystem til å svare for utslipp i ikke
kvotepliktig sektor for perioden etter 2020. Beslut
ning om dette må tas før 2020. EU har ikke tatt 
stilling til hvordan landsektoren - opptak og 
utslipp fra skog og andre arealer - skal inkluderes 
i ambisjonsnivået på minst 40 prosent reduksjon. 
En beslutning på dette området vil bli tatt innen 
2020. For EU samlet vil opptak i skog fram til 2030 
ikke ha så stor betydning, men det er store for
skjeller mellom land. 

2.4 Andre lands tilnærminger og 
framlagte klimamål 

En gjennomgang av G20-landene viser at alle, unn
tatt Argentina og Saudi-Arabia, har bekreftet at de 
er i gang med å forberede innspill til 2015-avtalen, 
enten innen første kvartal 2015 eller før klimakon
feransen i Paris i desember. G20 står for mer enn 
80 prosent av de globale utslippene av klimagasser 
og inkluderer de største utslippslandene (USA, 
Kina, India, EU, Russland,Japan, Indonesia). 

USA 

I november 2014 lanserte USA, sammen med 
Kina, sitt mål for 2025. Den amerikanske adminis
trasjonen har som mål å redusere utslippene i 
2025 med 26-28 prosent sammenlignet med 2005. 
Målet om 26-28 prosent reduksjon sammenlignet 
med 2005 tilsvarer en reduksjon på 15-17 prosent 
sammenlignet med 1990, når skog holdes utenfor. 
Målet skal holde USA på riktig utslippsbane for å 
oppnå utslippsreduksjoner i størrelsesorden 80 
prosent i 2050. Målet for 2025 vil doble veksten i 
utslippsreduksjoner fra 1,2 prosent i årlig gjen
nomsnitt for perioden 2005-2020, til et årlig gjen
nomsnitt på 2,2 til 2,8 prosent mellom 2020 og 
2025. Per i dag har ikke USA lagt opp til å bruke 
internasjonale kvotemarkeder for å nå sine mål. 
Bruk av internasjonale kvotemarkeder vil kreve 
en lovendring i USA. USA vil trolig inkludere opp
tak og utslipp i landsektoren i sitt mål, men detal
jene er ikke kjent. 
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Kina 

I november 2009 annonserte Kina at de vil redu
sere utslippsintensiteten (utslipp av CO2 per BNP
enhet) med 40-45 prosent innen 2020 i forhold til 
2005-nivå. I november 2014 annonserte Kina et 
nytt mål hvor COz-utslippene skal nå toppen 
senest innen 2030 og ikke øke deretter. Videre 
skal andelen ikke-fossil energi økes til 20 prosent 
innen 2030. Med dagens virkemidler er Kinas 
utslipp forventet å ha en svak økning etter 2030. 
Etter den første annonseringen har Kina gitt ytter
ligere informasjon om målene og annonsert at 
bruk av kull skal nå toppen i 2020. Kina arbeider 
med å fastsette tak for kullforbruket i flere provin
ser, og med innføring av kvotehandelssystemer. 
Det planlegges å innføre et nasjonalt kvotesystem 
fra 2016. En miljølov ble vedtatt i 2014. Det arbei
des med en klimalov som etter planen skal vedtas 
i 2015. 

Latinamerikanske land 

En rekke latinamerikanske land har bekreftet at 
de vil legge fram indikative utslippsmål i 2015, 

som bidrag til Paris-avtalen: Brasil, Peru, Colom
bia, Chile, Costa Rica, Mexico. Flere av disse lan
dene har innført nye klimapolitiske virkemidler de 
senere årene, blant annet en klimalov i Mexico og 
en COz-avgift i Chile. 

Afrikanske og asiatiske land 

Blant store utslippsland i Afrika og Asia (foruten 
Kina) har Indonesia bekreftet at de vil legge fram 
et utslippsmål. Fram til 2020 har Indonesia som 
mål å redusere utslippene med 26 prosent sam
menlignet med referansebanen/«business as 
usual». Også India forbereder et innspill. Sør
Afrika planlegger å legge fram et utslippsmål, som 
sannsynligvis vil bygge på deres nåværende mål 
om utslippsreduksjon på 34 prosent i 2020 og 42 
prosent i 2025, sammenlignet med referanse
banen. Også flere andre afrikanske land har signa
lisert at de vil sende inn utslippsmål, inkludert 
flere av de fattigste landene. 
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3 Norges ambisjonsnivå og innsending til FN 

3.1 Norges indikative 
klimaforpliktelse for 2030 

Regjeringen vil i første kvartal 2015 sende inn en 
selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakon
vensjon med følgende elementer: 
- Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om 

minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sam
menlignet med 1990. 

- Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en 
avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktel
sen sammen med EU, med et klimamål på 
minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 
1990-nivået Regjeringen vil fram mot klima
konferansen i Paris i desember 2015 arbeide 
for en intensjonsavtale med EU om felles opp
fyllelse. 

En avtale om felles oppfyllelse med EU vil innebære: 
- I kvotepliktig sektor vil Norge bidra til gjen

nomføring av utslippsreduksjoner på 43 pro
sent sammenlignet med 2005 innenfor EUs 
kvotesystem. 
Norge vil også bidra til utslippsreduksjoner i 
ikke-kvotepliktig sektor ved at det fastsettes et 
nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sek
tor på linje med sammenlignbare EU land. 
EU legger opp til at noen av kuttene i ikke-kvo
tepliktig sektor kan gjennomføres ved kjøp av 
kvoter i EUs kvotesystem eller gjennomføring 
av klimatiltak i andre EU-land. Norge vil 
benytte seg av denne fleksibiliteten på lik linje 
med EU-land. 

3.2 En felles løsning med EU 

3.2.1 Innholdet i en felles oppfyllelse med EU 

Regjeringen mener at Norges utslippsforpliktelse 
i den nye klimaavtalen må reflektere vår nære til
knytning til EU på klimaområdet. EU har satt seg 
et mål om å redusere utslippene i 2030 med minst 
40 prosent sammenlignet med 1990. Dette gir en 
utslippsbane i tråd med togradersmålet. Norges 
målsetting skal være minst like ambisiøs som 
EUs. Ved å sette et mål på minst 40 prosent, som 

legger til rette for felles oppfyllelse av forpliktel
sen, kan Norge bidra til å forsterke blokken med 
de mest ambisiøse og konstruktive landene i 
klimaforhandlingene. 

Med en felles oppfyllelse vil Norge delta i gjen
nomføring av det samlete utslippsmålet på minst 
40 prosent reduksjon. Dette vil gjennomføres med 
utgangspunkt i den fordelingen av innsats mellom 
kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor som EU 
har vedtatt, der kvotesystemet skal stå for en sam
let reduksjon på 43 prosent sammenlignet med 
2005 og ikke-kvotepliktig sektor en utslippsreduk
sjon på 30 prosent sammenlignet med 2005. 

EU legger opp til at alle utslippsreduksjoner 
skal skje innenfor EU. Med en felles oppfyllelse 
med EU vil Norge også være begrenset til å 
gjennomføre utslippsreduksjoner innenfor EU og 
Norge, men vil ha samme fleksibilitet gjennom 
deltakelsen i EUs kvotesystem og gjennom den 
fleksibiliteten EU legger opp til for gjennomføring 
av utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor. 

Om lag halvparten av norske utslipp er omfat
tet av det europeiske kvotesystemet. For kvote
pliktig sektor i Norge vil denne løsningen inne
bære en videreføring av den harmoniseringen 
med EUs kvotesystem som allerede har funnet 
sted. EUs kvotesystem resulterer i reelle og verifi
serbare utslippsreduksjoner. Deltakelse i EUs 
kvotesystem innebærer kostnader for Norge, 
samtidig som det bidrar til utslippsreduksjoner 
innenfor systemet. Ved å oppfylle forpliktelsen i 
samarbeid med EU vil norske bedrifter bidra med 
utslippsreduksjoner på 43 prosent i fellesskap 
med bedrifter i EU-land. Utslippsreduksjonen vil 
finne sted i sektorer og land hvor kostnadene ved 
å redusere utslippene er lavest Det vesentlige er 
at det samlete utslippstaket på europeisk nivå 
overholdes. 

Også de norske utslippene som ikke er omfat
tet av kvotesystemet vil bli inkludert i en felles 
oppfyllelse med EU. Det vil bli satt et mål for 
utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge fram 
mot 2030. Norges mål forventes fastsatt på samme 
grunnlag som for EU-landene, og etter forhandlin
ger med EU. For Norge vil et utslippsmål for ikke
kvotepliktig sektor forutsette at vi får tilgang til 
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fleksibel gjennomføring på lik linje med EU-lan
dene, jf. beskrivelse av EUs forpliktelse til 2030 i 
avsnitt 2.3. EUs beslutning om hvordan det sam
lede målet om utslippsreduksjoner i ikke-kvote
pliktig sektor skal fordeles på medlemslandene 
forventes i 2016. 

3.2.2 Bakgrunnen for en løsning med EU 

Klimapolitikken er høyt prioritert av både EU og 
Norge. Både EU og Norge har som utgangspunkt 
at gjennomføring av klimatiltak må ses som ledd i 
en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. 
Norges mål er å bli et lavutslippssamfunn i 2050, 
noe denne regjeringen har fulgt opp med å for
sterke klimaforliket Gjennom sitt veikart til 2050 
har EU nedfelt ambisjonen om å bli en konkurran
sedyktig og ressurseffektiv lavkarbonøkonomi. 
EU ser på investeringer i grønn teknologi og 
grønne arbeidsplasser som en kostnadseffektiv 
strategi for å styrke økonomien, skape nye 
arbeidsplasser og styrke Europas konkurranse
evne. EU påpeker også at selv om tiltak mot klima
endringer har en kostnad, vil det i det lange løp 
være langt dyrere ikke å gjøre noe. 

Norge deler altså mange av EUs perspektiver 
på klimautfordringene vi står overfor. De globale 
klima- og miljøutfordringene krever omstilling til 
et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor 
naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til 
produkter og tjenester som gir betydelig mindre 
negative konsekvenser for klima og miljø enn i 
dag. Et grønt skifte vil være krevende, men mulig. 
Det grønne skiftet må imidlertid være globalt En 
globalisert økonomi legger rammene for sam
funns- og næringsutvikling, politikkutforming og 
offentlig virkemiddelbruk. Ved felles oppfyllelse 
med EU vil Norge kunne trekke på bredere erfa
ringer og samarbeide tettere om gjennomføring 
av omstillingen til å bli et lavutslippssamfunn. Fel
les løsninger og felles markeder vil forenkle 
omstillingen. Med dette knyttes Norge tettere 
sammen med vår viktigste handelspartner EU. 

For å redusere de globale utslippene i tråd 
med togradersmålet, er det nødvendig å sette en 
pris på utslipp. Norge har i lang tid samarbeidet 
tett med EU om gode og effektive løsninger, inklu
dert etablering og videreutvikling av internasjo
nale kvotemarkeder. Dette har vært støttet av skif
tende regjeringer, med bred støtte i Stortinget. 
Gjennom etableringen av EUs kvotesystem har 
EU vært en pioner for å gjennomføre markedsløs
ninger i praksis, og dermed skape langsiktige 
økonomiske insentiver for omlegging til Javut
slippsløsninger. Høye krav til rapportering og kon-

troll av utslippskvoter gjør at EUs kvotesystem 
setter standarden internasjonalt for hvordan et 
kvotesystem best kan fungere for å kombinere 
kostnadseffektive og verifiserte utslippsreduk
sjoner. Dette er viktig i den overgangsfasen man 
internasjonalt står overfor, fram til alle land har 
forpliktelser i en ny avtale. 

Ved å knytte seg nærmere til EU vil Norge 
bidra til det bredere internasjonale samarbeidet 
om globale klimaløsninger. Kvotesystemet er det 
mest sentrale virkemiddelet for å nå EUs klima
mål. Et kvotesystem er både kostnadseffektivt og 
styringseffektivt- det sikrer en gitt utslippsreduk
sjon til lavest mulig pris. EUs kvotesystem holder 
en høy standard og det stilles strenge krav for å 
sikre at kvotene representerer reelle utslipps
reduksjoner. Selv om kvotesystemer brukes i 
økende grad, og vi ser en utvikling mot at flere av 
dem kan knyttes sammen, er det langt fram til vi 
har en felles global kvotepris. I en situasjon hvor 
det er usikkerhet om utviklingen i de internasjo
nale kvotemarkedene, vil en tettere tilknytning til 
EU i internasjonal klimapolitikk kunne være med 
på å sette standarden for hva som er effektive løs
ninger for samarbeid om utslippskutt. Det vil 
styrke grunnlaget for større utbredelse av klima
samarbeid og fungere som et eksempel på hvor
dan regionalt samarbeid kan bidra til å nå globale 
klimamål, som senere kan utvides til globalt sam
arbeid. En slik løsning mellom EU og Norge vil 
være en utvikling i positiv retning for det interna
sjonale klimasamarbeidet; det betyr at det vil være 
lettere for land å delta i internasjonale kvote
systemer og det legger til rette for en kostnads
effektiv gjennomføring av utslippsforpliktelser 
mellom land. 

Norge er en liten og åpen økonomi, som er 
tjent med like rammevilkår internasjonalt En løs
ning med felles oppfyllelse sammen med EU vil 
kunne gi større muligheter for norske bedrifter 
som kan levere nye løsninger inn i det grønne 
skiftet, som er i gang både i EU og i Norge. EUs 
åpning for bruk av interne fleksible mekanismer 
(se omtale i kapittel 2.3) kan medvirke til likere 
karbonpriser internt i området som er omfattet av 
den felles forpliktelsen. 

3.2.3 Utarbeiding av en avtale med EU 

Regjeringen vil at Norge går i dialog med EU om å 
inngå en avtale med EU om felles oppfyllelse av 
klimaforpliktelsen sammen med EU med et klima
mål på minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 
1990-nivået Det er en forutsetning at regelverket 
ikke skal innlemmes i EØS-avtalen, men framfor-
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handles som en bilateral overenskomst Det er 
også en forutsetning at Norge ikke uten videre vil 
bli bundet av mål og regelverk på klima- og 
energiområdet utover det som følger av EØS-avta
len og avtalen om felles oppfyllelse med EU. Etter
som Norge allerede er fullt inkludert i EUs kvote
system gjennom EØS-avtalen, er det særlig spørs
målene om utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig 
sektor og adgangen til fleksibel gjennomføring 
som må løses. Regjeringen vil legge vekt på like
verdige rammevilkår for norske bedrifter sam
menlignet med bedrifter i EU. 

Fram mot Paris vil regjeringen arbeide for en 
intensjonsavtale med EU om en felles oppfyllelse i 
henhold til Klimakonvensjonens bestemmelser. 
Det er nedfelt i Klimakonvensjonen at det skal leg
ges til rette for samarbeid mellom parter for å 
gjennomføre tiltak. 

Selv om en intensjonsavtale med EU om felles 
oppfyllelse kan komme på plass relativt raskt, kan 
det ta tid før den endelige avtalen med EU er for
handlet fram. Her må det tas hensyn til EUs egen 
tidsplan for oppfølging av klima- og energiramme
verket for 2030, og at flere vedtak vil være klare 
først rundt 2016. Det er blant annet derfor, og for 
å ta høyde for at forhandlingene med EU ikke 
fører fram, nødvendig at Norge sender inn en selv
stendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakon
vensjon innen første kvartal 2015. Regjeringen vil 
på egnet måte holde Stortinget informert om 
avklaringene med EU. 

3.3 Norsk forpliktelse uten avtale med 
EU 

Regjeringen mener en avtale om felles oppfyl
lelse med EU vil være den beste løsningen. Der
som det ikke oppnås en avtale med EU, vil regje
ringen opprettholde ambisjonsnivået på minst 40 
prosent reduksjon i 2030 sammenlignet med 
1990. Målet vil være betinget av tilgang på fleksi
ble mekanismer i den nye klimaavtalen og en 
godskriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem, 
som bidrag til å oppfylle forpliktelsen. For at 
ambisjonsnivået skal være det samme, vil det 
kreve at Norge må ha adgang til bruk av fleksible 
internasjonale mekanismer innenfor ikke-kvote
pliktig sektor, på lik linje med den fleksibiliteten 
EU-land vil få innenfor EU-systemet EUs forde
ling av utslippsmål i ikke-kvotepliktig sektor og 
deres adgang til bruk av fleksible mekanismer vil 
bli avklart i EUs videre arbeid med klimaramme
verket, og forventes vedtatt i løpet av 2016. Der
som Norge ikke inngår en avtale med EU, vil 

regjeringen derfor senere konsultere Stortinget 
om fastsetting av et nasjonalt mål for ikke-kvote
pliktig sektor. 

Halvparten av norske utslipp vil være omfattet 
av EUs kvotesystem. Norge tar ansvar for utslip
pene i kvotepliktig sektor gjennom vår deltakelse i 
EUs kvotesystem. Regjeringen vil parallelt 
arbeide for en løsning der Norge får godskrevet 
en rimelig andel av de utslippsreduksjonene vi 
bidrar til gjennom vår deltakelse i EUs kvote
system. EU-kommisjonen har uttrykt forståelse 
for problemstillingen og er innstilt på å finne en 
løsning. Vi har også bakgrunn for å finne en slik 
løsning fra hvordan vår forpliktelse under 
Kyotoprotokollen gjennomføres. I perioden 2008---
2012 var det en løsning som sikret kobling mellom 
EUs kvotesystem på bedriftsnivå, og EU og Nor
ges utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen 
på landnivå. Norge diskuterer en løsning med EU 
for inneværende periode (2013-2020). I den nye 
klimaavtalen forventer vi ikke at det blir etablert 
en felles internasjonal kvoteenhet, og Norge og 
EU må derfor finne løsninger uavhengig av dette. 
En løsning om godskriving for vår deltakelse i 
EUs kvotesystem må sikre at en kvote bare god
skrives enten Norge eller EU, det vil si at utslipps
reduksjoner ikke telles dobbelt I tillegg må vi 
være sikre på at alle utslipp svares for, det vil si at 
alle utslipp i kvotepliktig sektor er dekket av en 
kvote. 

Uten en avtale om felles oppfyllelse med EU vil 
ikke Norge kunne benytte fleksibiliteten i EU for 
utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor. Det 
er derfor viktig for Norge at en ny klimaavtale gir 
gode muligheter for bruk av fleksible mekanis
mer, fordi tiltakskostnadene i Norge i dag gene
relt ligger høyt sammenlignet med mange andre 
land. Det vises til boks 2.3 for omtale av fleksible 
gjennomføringsmekanismer. 

3.4 Inkludering av skog i Norges 
indikative forpliktelse 

Regjeringen vil, som grunnlag for en forutsigbar og 
langsiktig tilnærming til inkludering av opptak og 
utslipp fra skog og på andre arealer i ny klimafor
pliktelse for 2030, legge følgende til grunn: 
- Valg av tilnærming for bokføring av opptak og 

utslipp fra Jandsektoren skal ikke påvirke ambi
sjonsnivået for 2030 når skog ikke er inkludert 

- Tilnærmingen skal sikre insentiver til nye 
klimatiltak i landsektoren. 

- Ved innsending av norsk indikativ forpliktelse i 
første kvartal skal håndtering av skog beskri-
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ves med utgangspunkt i en modell der 
nettoopptaket fra sektoren regnes inn, med 
1990 som basisår. Det skal klargjøres at Norge 
ikke har tatt stilling til hvordan det endelige 
regelverket for skog bør utformes. 

- I forhandlingene om en ny klimaavtale vil 
Norge ønske en arealbasert tilnærming for 
håndtering av sektoren skog og andre landare
aler, og et felles regelverk for alle land. 

- Norge skal tydelig signalisere til Klimakonven
sjonen at vi legger til grunn at vi ikke vil bli god
skrevet eller straffet for endringer som skyldes 
bedre metodikk for beregning av utslipp/ opp
tak. 

- Norge skal holde muligheten åpen for å 
anvende Kyotoprotokollens regler for hånd
tering av naturkatastrofer og lagring av karbon 
i treprodukter. 

Det må avklares hvordan opptak og utslipp i land
sektoren skal bokføres mot Norges forpliktelse 
under den nye klimaavtalen. Det er ikke avklart 
hvordan EU vil inkludere skog i sitt utslippsmål 
for 2030. I forhandlinger om en avtale med EU vil 
Norge legge til grunn en prinsipiell tilnænning 
om at valg av bokføring for opptak og utslipp fra 
landsektoren ikke skal påvirke ambisjonsnivået, 
og at bokføringsreglene skal sikre insentiver til 
landsektoren i tråd med et togradersmål, jf. kapit
tel 2.2. Samtidig må det gis konkret informasjon 
om hva dette kan bety. 

Til innsendingen til FNs Klimakonvensjon og 
overfor EU vil Norge beskrive håndtering av skog 
og andre arealer med utgangspunkt i at avvik i 
nettoopptaket fra 1990 til målåret regnes inn. 1990 
er også basisår for andre sektorer. Nettoopptaket 
fra skog og andre arealer i 1990 var 10,4 millioner 
tonn C02-ekvivalenter. Nettoopptak i målåret 2030 
forventes å ligge på 21,2 millioner tonn C02-

ekvivalenter for hele sektoren. Avviket som reg
nes inn tilsvarer da 11,1 millioner tonn. For at vi 
skal sikre at ambisjonsnivået ikke blir påvirket når 
vi tar et slikt utgangspunkt, må den samlede for
pliktelsen justeres tilsvarende det skog bidrar 
med, altså 11,1 millioner tonn. Nye tiltak i skog og 
andre arealer for å bidra til å nå forpliktelsen vil 
være redusert avskoging, planting av skog på nye 
arealer, gjødsling, økt plantetetthet og plantefor
edling. 

En slik tilnærming ved innsending til klima
konvensjonen første kvartal vil gi nødvendig klar
het i hva som ligger inne i Norges indikative for
pliktelse, og vise vår prinsipielle tankegang når vi 
vil arbeide for et felles regelverk for alle land. 

Norge har ikke tatt endelig stilling til hvordan 
regelverket bør utformes. 

Ut fra hensynet til å gi insentiver til nye tiltak i 
landsektoren og samtidig opprettholde insen
tivene for tiltak i andre sektorer bør man også 
inkludere en så stor del av opptak og utslipp, og 
endringer i lager av karbon, som mulig. Norge vil 
legge til grunn en arealbasert tilnærming, der alt 
opptak og alle utslipp fra ulike arealer- skog, dyr
ket mark, beite, vann og myr, bebyggelse og 
annen utmark - inkluderes. Dette representerer 
en opptrapping i hva som inkluderes, sammen
lignet med Kyotoprotokollen. Et system hvor alle 
arealkategorier er med, vil fange opp eventuelle 
«lekkasjer» ved at utslipp øker eller opptak redu
seres et annet sted, og man unngår strategiske 
valg av hvilke utslippskilder eller karbonsluk som 
inkluderes. En arealbasert tilnærming gir også et 
bedre utgangspunkt for å vurdere effektene på 
biologisk mangfold, fordi disse ofte er knyttet til 
arealbruksendringer. Som et signal i klimafor
handlingene vil en arealbasert tilnærming også 
harmonere godt med det som kan bli felles løsnin
ger i en ny klimaavtale, fordi dette er det generelle 
kravet under Konvensjonen og det brukes i det 
internasjonale arbeidet for redusert avskoging i 
utviklingsland, REDD+. 

En utfordring når det gjelder bokføring av 
opptak og utslipp i skog er at det er årlige varia
sjoner i nettoopptaket fra skogen. Dette skyldes 
sesongvariasjoner og spesielt variasjoner i avvirk
ningsnivå. En del av usikkerheten håndteres ved 
at den norske utslippsforpliktelsen skal være i 
form av et utslippsbudsjett som dekker flere år, 
noe som vil redusere årlige variasjoner. Usikker
het knyttet til utslippsberegningene, det vil si 
usikkerhet i tallanslaget for opptak og utslipp, har 
blitt betydelig redusert de siste årene og er nå 
ikke større enn det som er tilfellet for utslipps
regnskapet for enkelte andre kilder. Her er det 
viktig at land ikke blir straffet for å innføre forbe
dret metodikk, men at det følges opp gjennom 
hele tidsserien for opptak og utslipp fra skog og 
andre arealer. Naturkatastrofer (brann, stormer) 
har til nå hatt liten betydning for opptak i skog i 
Norge. I et framtidig klima vil det være økt risiko 
for at det blir større konsekvenser av ekstrem
værhendelser og branner. For å håndtere uforut
sette hendelser som kan gjøre det krevende å 
gjennomføre forpliktelsen bør Norge signalisere 
at vi vil holde muligheten åpen for å benytte 
regelverket for håndtering av naturkatastrofer 
som ble framforhandlet for Kyotoprotokollens 
andre forpliktelsesperiode. 
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3.5 Et ambisiøst og rettferdig bidrag 

Norges klimapolitikk er basert på forlik inngått i 
Stortinget i 2008 og 2012. Forlikene inneholder 
mål for utslippsreduksjoner i 2020, herunder 
ambisjoner for nasjonale utslippsreduksjoner og 
et langsiktig mål om å omstille Norge til et lav
utslippssamfunn. 

Norge har et mål om å være karbonnøytralt i 
2050. Det innebærer at Norge skal sørge for 
utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 
2050. Som en del av en global og ambisiøs klima
avtale der også andre industriland tar på seg store 
forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om 
karbonnøytralitet senest i 2030. Disse klima
målene har vært formidlet til FNs klimakonven
sjon og står ved lag. 

På klimakonferansen i Lima i 2014 ble det ved
tatt at hvert lands indikative nasjonalt bestemte 
bidrag skal representere en progresjon utover det 
som er landets nåværende innsats. Videre oppfor
dres land til å informere om hva som gjør at deres 
bidrag er ambisiøst og rettferdig, samt hvordan 
det bidrar til å nå Konvensjonens overordnete mål 
om å begrense farlige menneskeskapte klima
endringer. 

I Kyotoprotokollens andre forpliktelses
periode (2013-2020) har Norge påtatt seg å 
begrense de globale klimagassutslippene til 84 
prosent av norske utslipp i 1990. Det er i tråd med 
målet om å kutte de globale utslippene av klima
gasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 
2020 sammenlignet med 1990. Videre vil Norge 
heve sitt reduksjonsnivå til 40 prosent innen 2020 i 
forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enig
het om en global og omfattende avtale der de 
store utslippslandene påtar seg utslippsforpliktel
ser i tråd med togradersmålet. Norges nye forplik
telse innebærer dermed en progresjon. 

Regjeringen mener at Norges bidrag er ambi
siøst og rettferdig. Vårt utgangspunkt er at Nor
ges bidrag skal være i tråd med det som tilsvarer 
utslippsbanen for togradersmålet, både fram mot 
2030 og mot 2050. En utslippsreduksjon på minst 
40 prosent innen 2030 er i tråd med dette. Vi vil 
ikke være alene om en slik tankegang. EUs mål 
om å redusere utslippene i 2030 med minst 40 pro
sent sammenlignet med 1990 gir en utslippsbane i 
tråd med togradersmålet. 

Et reduksjonsmål på minst 40 prosent for 
Norge vil være mer krevende enn det som er til
feUet for EU. Det er flere grunner til dette. 

Norge har hatt langt høyere befolkningsvekst 
enn EU, og det ligger an til at veksten i Norge vil 
bli høyere enn i EU også i årene framover. Det 

bidrar isolert sett til å øke utslippene i Norge, og 
gjør det dermed mer krevende å redusere utslip
pene, spesielt i transportsektoren. 

Norge har over lengre tid hatt en sterk virke
middelbruk. C02-avgift ble foreslått av Regjerin
gen Syse allerede i 1990 og innført året etter. Over 
80 prosent av klimagassutslippene i Norge er dek
ket av kvoteplikt og/ eller C02-avgift. Nivået på 
avgiftene er også relativt høyt. 

Norge har hatt en sterkere virkemiddelbruk 
enn EU-gjennomsnittet også i ikke-kvotepliktig 
sektor. Bilavgiftene har vært brukt aktivt i mange 
år for å bidra til en mest mulig miljøvennlig og 
energieffektiv kjøretøypark. Norge var relativt tid
lig ute med avgifter på avfall med virkning på 
klimagassutslipp. Disse er nå avviklet, men Norge 
har siden 2009 hatt forbud mot deponering av bio
logisk nedbrytbart avfall. 

I EU er utslipp fra oppvarming av bygg en 
betydelig utslippskilde i ikke-kvotepliktig sektor. I 
Norge er bygninger for det meste oppvarmet av 
fornybar energi. Energieffektiviseringstiltak og 
utfasing av fossile energibærere i bygg er ofte 
relativt rimelige tiltak, men gir ikke store utslipps
reduksjoner i Norge, og gjør at potensialet for 
utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor er 
mer begrenset enn i EU. 

Til tross for den sterke virkemiddelbruken i 
Norge har klimagassutslippene økt med 3,7 pro
sent i perioden 1990-2013. I samme periode er 
EUs utslipp redusert med om lag 19 prosent. Et 
mål om en utslippsreduksjon på 40 prosent i 2030 
sammenlignet med 1990 innebærer at Norge rela
tivt sett må sørge for vesentlig større utslipps
reduksjoner enn EU fra dagens nivå. Også i ikke
kvotepliktig sektor er det vesentlige forskjeller 
mellom Norge og EU. Med en videreføring av 
dagens virkemiddelbruk anslås utslippene i ikke
kvotepliktig sektor i EU å reduseres med 20 pro
sent fra 2005 til 2030. For Norges del er det tilsva
rende forventet en utslippsreduksjon på 2 pro
sent. Høyere kostnadsnivå i Norge enn i EU gjør 
det også dyrere å gjennomføre utslippsreduse
rende tiltak her i landet 

Næringsmessige forskjeller var en av grun
nene til at Norges utslippsforpliktelse under 
Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode 
innebar en øking i utslippene på 1 prosent i for
hold til 1990, mens EUs forpliktelse innebar en 
reduksjon på 8 prosent I en studie utført av Statis
tisk sentralbyrå er det beregnet at hvis utslipp 
både i EU og Norge stilles overfor en prisbane i 
tråd med togradersmålet, blir den prosentvise 
nedgangen i utslippene i 2030 om lag dobbelt så 
stor i EU som i Norge. 
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3.6 Innsending av Norges indikative 
utslippsforpliktelse til FN 

Regjeringens dialog med EU om felles oppfyllelse 
av klimaforpliktelsen vil ikke være sluttført innen 
fristen for å melde inn Norges utslippsforpliktelse 
til FN 31. mars 2015. Regjeringen foreslår derfor 
at Norges innsending til FN skal inneholde en 
indikativ betinget utslippsforpliktelse på minst 40 
prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. 
Norge vil i innsendingen informere om at det for
handles om felles oppfyllelse av forpliktelsen med 
EU. Det vil understrekes at Norge med en felles 
løsning vil sikre at det totale ambisjonsnivået opp
rettholdes, og at informasjonen som gis kan bli 
justert i lys av den endelige avtalen med EU. 

I Revidert nasjonalbudsjett 2014 vises det til at 
hovedtilnærmingen for Norges forpliktelse vil 
være et utslippsbudsjett, som angir Norges for
plilrtelse i millioner tonn COz-ekvivalenter for hele 
tidsperioden. Forplilrtelsene under Kyotoproto
kollen er utformet på en slik måte. Ved å omgjøre 
Norges ambisjonsnivå i prosent til et utslippsbud
sjett i tonn, legger vi best til rette for en fleksibel 
og effektiv gjennomføring. Også EU legger opp til 
å utforme et utslippsbudsjett over perioden 2021-
2030. Gitt at vi har en felles oppfyllelse av forplik
telsen sammen med EU, må et endelig utslipps
budsjett for Norge utformes i forbindelse med en 
avtale med EU. 

For å kunne vurdere hvilken effekt klimaavta
len har, er det nødvendig å ha tilstrekkelig og sam
menlignbar informasjon om de indikative utslipps
målene. Gjennom vedtak under Klimakonvensjo
nen er det lagt noen føringer for hvilken informa
sjon som skal gis. Landenes innspill skal bidra til å 
nå Klimakonvensjonens overordnete mål om å sta
bilisere klimagasskonsentrasjonen i atmosfæren. 
Alle land er også bedt om å gi tilstrekkelig infor
masjon for å bidra til klarhet, åpenhet og innsikt i 
hva bidragene innebærer. På klimakonferansen i 
Lima i desember 2014 ble det bestemt at dette kan 
inkludere informasjon som gjør det mulig å kvanti
fisere utslippseffekten. Her nevnes blant annet 

informasjon om referansen eller basisåret, tids
rammen eller målåret for gjennomføring, hva som 
omfattes av et utslippsmål, og hvilke antagelser og 
metodikk som legges til grunn. 

Til innsendingen første kvartal vil Norge følge 
opp disse føringene. Det inkluderer både teknisk 
informasjon som gjør det mulig å kvantifisere og 
sammenligne selve utslippsmålet, og informasjon 
som forklarer utslippsmålet 

Norges innspill vil inkludere punktene under. 
Der det er behov for avklaring gjennom forhand
linger med EU om felles oppfyllelse, må det tas 
nødvendig forbehold: 
- Informasjon om hvilke gasser og utslippskilder 

som regnes med, inkludert at alle kilder til opp
tak og utslipp innenfor norsk territorium, inklu
dert Svalbard, er omfattet. 

- En foreløpig beskrivelse av hvordan opptak og 
utslipp, og endringer i skog og landarealers 
karbonlager, inngår i Norges indikative forplik
telse (se punkt 3.2.4). Det må her tas forbehold 
om utfallet av forhandlinger med EU. 

- Tidsrammen for forpliktelsen, hvilket basisår 
som er utgangspunkt for ambisjonsnivået og 
hvilken periode utslippsmålet gjelder for. 

- Informasjon om bruk av metodikk fra FNs 
klimapanel for å beregne utslippene og for 
omregning av ulike klimagasser slik at de kan 
sammenlignes. 

- Andre presiseringer eller betingelser, så som 
forutsetninger knyttet til kvotesystemet og 
bruk av fleksible mekanismer. 

I innsending til Klimakonvensjonen skal det tas et 
generelt forbehold om at dersom framtidig utvik
ling av regelverk ikke gjør det mulig å gjennom
føre forpliktelsen slik som forutsatt, vil det kunne 
bli nødvendig å gjennomgå forpliktelsen igjen. 
Innsendingen til FN skal også inneholde en 
begrunnelse som omtaler eksisterende virke
middelbruk, utslippsutvikling og potensial for 
utslippsreduksjoner, samt en overordnet beskri
velse av aktuelle politiske initiativ for å redusere 
utslippene. 
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4 Norsk klimapolitikk 

Regjeringen vil: 
- videreføre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk 
- at Norges nasjonale utslipp skal reduseres 

fram mot 2030 
- ha et langsiktig mål om at Norge skal bli et lav

utslippssamfunn i 2050. 

4.1 Utslippsutvikling 

I 2013 var Norges utslipp av klimagasser 53,9 mil
lioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som utgjorde 
0,1 prosent av verdens utslipp når opptak i skog 
og andre landarealer holdes utenom. Bortsett fra i 
2009, da nedgangen i den økonomiske aktiviteten 
bidro til lavere utslipp, har ikke utslippene vært 
lavere siden 1995. Fra 2010 har utslippene gått 
ned hvert eneste år. Utslippene i 2013 var likevel 
3,7 prosent over 1990-nivå. I 2013 sto industrien 
for 22,5 prosent av utslippene. Disse utslippene 
har blitt betydelig redusert siden 1990, blant 
annet på grunn av innføring av ny klimateknologi. 
I 2013 sto petroleumsvirksomheten for 26 prosent, 
og det har vært en økning i utslippene blant annet 
på grunn av flere felt i produksjon. 

Transportsektoren sto i 2013 for 32 prosent av 
utslippene. Hvis man holder fiske, samt ikke-veigå
ende motorredskaper utenfor, sto transportsekto
ren for 26 prosent Utslippene fra transportsektoren 
har økt med 27 prosent fra 1990 til 2007, men har 
deretter vært stabile, til tross for trafikkvekst Dette 
skyldes lavere utslipp fra nye biler og økt bruk av 
biodrivstoff. Nedgangen i utslipp fra nye biler skyl-

des ikke bare den teknologiske utviklingen, men 
også endringer av bilavgiftene i miljøvennlig retning 
og store avgifts- og bruksfordeler for elbiler. 

Framover vil utslippene avhenge av mange 
faktorer, som teknologiutvikling, befolkningsut
vikling, økonomisk utvikling og virkemiddelbruk. 
I framskrivingene legges det til grunn en generell 
teknologisk framgang i alle sektorer. 

Framskriving av norske utslipp fram mot 2030 
er vist i tabell 4.1. 

4.2 Eksisterende virkemidler 

Regjeringens politikk baserer seg på klimaforli
ket, jf. Innst 390 S (2011-2012), og forsterkingen 
av det, jf. Sundvoldenerklæringen. Norges nasjo
nale utslipp skal reduseres fram til 2030, og regje
ringens langsiktige mål er at Norge skal bli et lav
utslippssamfunn i 2050. I omstillingen er det viktig 
å bruke muligheten til ny næringsutvikling, og 
skape grønn konkurransekraft. 

Sektorovergripende økonomiske virkemidler i 
form av avgifter og deltakelse i det europeiske 
kvotesystemet er hovedvirkemidlene i norsk 
klimapolitikk. Over 80 prosent av klimagassut
slippene i Norge er dekket av kvoteplikt og/eller 
COz-avgift. COz-avgift ble foreslått av Regjeringen 
Syse allerede i 1990 og innført året etter. Som et 
tillegg til kvoter og avgifter brukes direkte regule
ring, standarder, avtaler og subsidier til utslipps
reduserende tiltak. Satsing på forskning og utvik
ling er også viktig. Norge er blant de landene som 

Tabell 4.1 Historiske utslipp av klimagasser 1 og utslippsframskriving til 2030, kvotepliktig og ikke-kvotepliktig 
sektor. Nasjonalbudsjettet 2015 (med nye GWP-verdier). 

Utslipp (mill. tonn COz-ekv.) 1990 2005 2020 2030 

Kvotepliktig sektor2 23,1 27,4 26,5 24,9 

Ikke-kvotepliktig sektor 28,8 28,0 28,1 27,3 

Sum 52,0 55,5 54,6 52,3 
1 Dette inkluderer ikke skog. 
2 Deler av innenriks luftfart er omfattet av kvoteplikt. 
Kilde: Finansdepartementet, Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå. 
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har høyest utslippseffektivitet, det vil si lavest 
utslipp per BNP-enhet. 

Klimapolitikken reduserer nasjonale utslipp 
betydelig. I Norges siste rapportering under FNs 
klimakonvensjon ble det anslått at de tiltakene 
som er innført i Norge samlet har, og har hatt, 
betydelig virkning på norske utslipp. Det er 
anslått at utslippene av klimagasser i 2010 lå rundt 
13-15 millioner tonn COz-ekvivalenter lavere enn 
dersom tiltakene ikke hadde vært gjennomført, 
og at utslippene i 2020 vil ligge 17-20 millioner 
tonn COz-ekvivalenter lavere enn i et forløp uten 
disse tiltakene. 

Regjeringen vil videreføre en ambisiøs nasjo
nal klimapolitikk som bidrar til at Norges nasjo
nale utslipp reduseres fram mot 2030, og dermed 
også til det langsiktige målet om at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050. Det pågår et arbeid 
med å styrke virkemidlene, blant annet gjennom 
opprettelsen av Grønn skattekommisjon, regjerin
gens strategi for arbeidet med CO2-håndtering 
som ble lagt fram i Olje- og energidepartementets 
Prop. 1 S (2014-2015), den helhetlige gjennom
gangen av bilavgiftene og Nasjonal transportplan. 

En rekke virkemidler og tiltak for å redusere 
klimagassutslippene fra transportsektoren er alle
rede kommet på plass, blant annet i statsbudsjettet 
for 2015. Mange av virkemidlene vil kunne ha en 
større effekt på lengre sikt, ved at de gir insentiver 
til teknologiutvikling og til valg av Javutslippstekno
logi. Engangsavgiften for personbiler ble lagt om i 
2007 for å sikre at biler med lave utslipp av klima
gasser velges. Det har gitt resultater. Gjennomsnitt
lig COz-utslipp fra nye personbiler er redusert med 
nesten 40 prosent fra 2006 til 2014. 

Regjeringen prioriterer drift og vedlikehold av 
jernbanen. Statsbudsjettet for 2015 vil redusere 
vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Dette vil 
kunne bidra ti] økt driftsstabilitet og bidra til å 
flytte gods fra vei til bane. Videre forbedres tiJ
budet gjennom økt kapasitet på flere strekninger, 
samt flere rushtidsavganger i InterCity-trafikken, 
og dette vil bidra til at flere benytter toget. 

Deler av luftfarten er omfattet av EUs kvote
system og innenriks luftfart er også ilagt CO2-
avgift. I budsjettet for 2015 er COz-avgiften for 
innenriks kvotepliktig luftfart økt med nærmere 85 
prosent reelt. 

Omsetningspåbudet for biodrivstoff ti1 vei
transport bidrar til reduserte utslipp, forutsatt tiJ
fredsstillende bærekraftskriterier. Stortinget har i 
forbindelse med budsjettet for 2015 vedtatt å øke 
omsetningspåbudet fra 3,5 ti1 5,5 prosent, fra 1. juli 
2015. Samtidig har Stortinget bedt regjeringen 
fremme forslag om å frita biodiesel for vei-

bruksavgift og innføre halv veibruksavgift på 
lavinnblandet bioetanol i Revidert nasjonal
budsjett 2015. Stortinget har i den sammenheng 
bedt om at det særlig skal tas hensyn til de avgifts
tekniske, EØS-rettslige, miljømessige og økono
miske konsekvenser av endringene. I budsjettet 
for 2015 gis det større fradrag i engangsavgiften 
for ladbare hybridbiler enn tidligere. Stortinget 
vedtok i forbindelse med budsjettforliket 2015 at 
alle kommende ferjeanbud skal ha krav til null
utslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når 
teknologien tilsier det. 

Regjeringen la fram sin nasjonale biogasstra
tegi høsten 2014. Der ble det blant annet varslet 
en satsing på pilotanlegg og forskning på biogass. 
I budsjettet ble det satt av 10 millioner kroner ti1 
strategien. Siden strategien ble lagt fram, har det 
blitt vedtatt å innføre veibruksavgift på naturgass 
og LPG. Dette vil bedre lønnsomheten for biogass 
sammenlignet med naturgass. 

Gjennom klimaforliket er det enighet om at 
fossil fyringsolje som grunnlast skal fases ut av 
alle statlige bygg innen 2018. Regjeringen vil for
sterke klimaforliket, og har som ambisjon å fase 
ut oljekjeler for grunnlast i Statsbyggs eiendom
mer innen utgangen av 2016. Det er satt av 15 mil
lioner kroner ti] dette i budsjettet for 2015. 

Enova forvalter viktige virkemidler for omstiJ
ling i flere sentrale utslippssektorer. Regjeringen 
har forsterket klimaforliket ved å tilføre økte mid
ler ti1 Klima- og energifondet, for å styrke satsin
gen på energi- og klimateknologi. Kapitalen i 
Klima- og energifondet økes med 9,25 milliarder 
kroner i 2014, 2015 og 2016. Enovas ENØK-støtte 
til private husholdninger er lagt om og utvidet. 

Tiltak som øker karbonlageret og reduserer 
utslippene av klimagasser fra skog og andre lan
darealer gjennom en mer aktiv skog- og arealpoli
tikk, vil også bidra ti1 gjennomføring av ny norsk 
forpliktelse. Økt bruk av bioressurser til erstat
ning for fossile brensler og utslippsintensive mate
rialer vil også være et viktig bidrag til lavutslipps
samfunnet. Det er satt av 15 millioner kroner i 
budsjettet for 2015 til en oppstartsordning for 
skogplanting på nye arealer. 

En del klimatiltak vil ha positive virkninger 
utover å redusere utslipp av klimagasser. Et 
eksempel på det er at enkelte klimatiltak, blant 
annet redusert fyringsoljebruk i bygninger, økt 
andel elbiler samt økt andel gående og syklende, 
også bidrar ti1 redusert luftforurensning ved 
reduksjon i utslippene av forurensningskompo
nenter som svoveldioksid, partikler og nitro
genoksider. Dette vil blant annet også gi mindre 
forsuring og ha en positiv helseeffekt. 
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Figur 4_ 1 Opptak og utslipp fra skog og andre arealer, 1990-2120 

Kilde: Norsk institutt for skog og landskap. 

4.3 Utviklingen i skog i Norge 

Basert på tall for 2012, som er det mest opp
daterte utslippsregnskapet, var det totale netto 
opptaket fra hele sektoren 26,7 millioner tonn 
COz-ekvivalenter, mesteparten på grunn av netto
tilvekst i skog. Utslippet fra øvrige sektorer i 2012 
var 52, 7 millioner tonn COz-ekvivalenter. Det vil si 
at nettoopptaket fra denne sektoren i dag tilsvarer 
rundt 50 prosent av utslippet fra andre sektorer. 
Størrelsen på opptaket er først og fremst påvirket 
av alderssammensetningen, hogstnivået og natur
lig avgang (for eksempel brann, insekter og 
storm). Aldersklasseeffekter er et resultat av at 
trær som nærmer seg hogstmoden alder tar opp 
mer karbon enn yngre småtrær, og er ikke et 
resultat av politikk overfor sektoren. Mens vi har 
hatt en økende årlig tilvekst, har den årlige avvirk
ningen vært på et relativt stabilt lavere nivå enn til
veksten. Det høye nettoopptaket er et resultat av 
det lave avvirkningsnivået og aktiv skogplanting i 
årene etter andre verdenskrig. Nettoopptaket for
ventes å avta fram mot 2100, men vil likevel være 
positivt og bidra til å øke skogens karbonlager 
(figur 4.1)_ Nedgangen skyldes kombinasjonen av 
en økende avvirkning på grunn av at mer skog blir 
hogstmoden, skogens alderssammensetning, 
samt lave investeringer i skogproduksjon de siste 
tiårene. Den nedadgående trenden kan begrenses 
på lengre sikt ved gjennomføring av nye skog
skjøtseltiltak og målrettete klimatiltak i landsekto
ren. 

Regjeringen vil legge større vekt på klimapoli
tiske målsettinger i forvaltningen av norske sko
ger. For å sikre overgangen til et lavutslippssam
funn, både i Norge og andre land, må opptak av 
CO2 i skog og på andre arealer som ikke skyldes 
nye tiltak, komme i tillegg til, og ikke til erstatning 
for, utslippsreduksjoner i andre sektorer. Her bør 
det ses på tiltak som kan ivareta eller styrke sko
gens karbonlager, og tiltak som gjør at trevirke 
kan erstatte mer utslippsintensive materialer, 
samt at fornybar bioenergi fra skogen kan erstatte 
fossil energi. Regjeringen ønsker også å legge til 
rette for å øke avvirkningen av skog. 

4.4 Prioriterte innsatsområder 

Regjeringens prioriterte innsatsområder i klima
politikken vil være: 
- Reduserte utslipp i transportsektoren 

Utvikling av lavutslippsteknologi i industrien 
og ren produksjonsteknologi 
COz-håndtering 
Styrke Norges rolle som leverandør av forny
bar energi 
Miljøvennlig skipsfart 

4.4.1 Innledning 

I klimaforliket, jf. Innst 390 S (2011-2012), er det 
lagt til grunn at klimapolitikken skal innrettes slik at 
den gir størst mulig utslippsreduksjon for innsatsen 
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og gir utslippsreduksjoner både i Norge og i utlan
det Forliket viser videre til at generelle virkemidler 
er sentrale i den nasjonale klimapolitikken. Sektor
overgripende økonomiske virkemidler legger 
grunnlag for desentraliserte, kostnadseffektive og 
informerte tiltak, der forurenser betaler. På områ
der som er underlagt generelle virkemidler, skal det 
som hovedregel unngås ytterligere regulering. 
Samtidig viser forliket til at muligheten til å benytte 
andre virkemidler i tillegg til kvoter og avgifter vide
reføres, også i disse sektorene. For eksempel kan 
utvikling av ny teknologi i Norge bidra til en raskere 
omstilling til bruk av mer klimavennlige teknolo
gier. I forliket vises det videre til at tiltak som er 
kostnadseffektive i lys av en forventet stigende kar
bonpris over investeringenes levetid, og som ikke 
nødvendigvis utløses av dagens virkemiddelbruk, 
spesielt bør vurderes. Dette gjelder særlig tiltak 
som bidrar til teknologiutvikling, og tiltak som 
mobiliserer befolkningen til tidligere omstilling til 
forbruksmønstre som gir lavere utslipp. 

Langsiktige investeringer i infrastruktur har 
ofte andre hovedformål enn å redusere klima
gassutslipp. Infrastrukturen danner likevel sen
trale rammer for utslippsutvikling og gjennomfø
ring av klimatiltak. FNs klimapanel understreker 
viktigheten av at nye investeringer ikke låser ver
den til utslippsintensiv teknologi eller infrastruk
tur, såkalt «lock-in». Kraftige utslippskuttvil kreve 
store endringer i verdens investeringsmønstre. 

Utvikling av lavutslippsteknologi er helt avgjø
rende for at verden skal nå togradersmålet. Til 
tross for at Norge satser betydelig på utvikling av 
ny klimavennlig teknologi, er vi avhengig av tek
nologiutvikling i andre land for at utslippene skal 
kunne reduseres vesentlig. Kostnadene ved en 
teknologi faller når den blir mer utbredt, som et 
resultat av teknologilæring når noen har gått 
foran, og kostnadsbesparelser ved oppskalering. 
Utfordringen ved innfasing av nye teknologier er å 
komme over en kritisk terskel der kostnadene 
fortsatt er høye på grunn av lite erfaring og lite 
utbredelse, til der markedskreftene faktisk bidrar 
til at teknologien tas i bruk. For at klimavennlig 
teknologi skal bli utviklet og tatt i bruk, må det 
lønne seg. Derfor er det sentralt at utslipp av 
klimagasser koster. I dag er bare rundt 10 prosent 
av verdens utslipp priset 

Regjeringen vil styrke satsingen på forskning 
og miljøteknologi. Målet er å legge grunnlaget for 
ny næringsutvikling og et framtidsrettet nærings
liv. Prioriterte innsatsområder i klimapolitikken er 
omtalt nedenfor. På disse områdene vil Norge 
kunne bidra til at det utvikles løsninger som har 
potensial til å redusere utslippene både i Norge og 

i andre land. Regjeringen vil komme tilbake med 
forslag til nye tiltak der også kostnader og klima
effekt vurderes, blant annet i forbindelse med de 
årlige budsjettene. 

4.4.2 Reduserte utslipp I transportsektoren 

Klimagassutslippene i transportsektoren kan 
reduseres gjennom overgang til transportformer 
med lavere utslipp, ved å legge til rette for mindre 
transportbehov eller lavere utslipp fra det enkelte 
transportmiddel. Regjeringen vil legge til rette for 
at flere velger kollektive reisemidler, gange og 
sykkel til sine daglige reiser. Det handler om å 
utvikle bo- og arbeidsregioner med effektiv areal
bruk og lokalisering av funksjoner, fleksible og 
tidseffektive transportløsninger og miljøvennlig 
energibruk. 

I Nasjonal transportplan (NTP) gjøres avveiin
ger av virkemiddelbruk for å oppnå ulike trans
portpolitiske mål og for å bidra til å løse store 
samfunnsutfordringer, som klimaendringer. I ret
ningslinjene for transportetatene og Avinors 
arbeid i analyse- og strategifasen av kommende 
NTP legges det til grunn at det i de ulike ana
lysene skal belyses hva som kreves for å oppnå 
målet om omstilling til et lavutslippssamfunn 
innen 2050, der det er relevant. 

Rapporten fra analyse- og strategifasen som 
overleveres i februar vil, sammen med andre for
hold, være et grunnlag for retningslinjer for plan
fasen av NTP. I disse retningslinjene vil det være 
naturlig å be om utfyllende analyser av tiltak på 
samferdselsområdet som reduserer klimaskade
lige utslipp, slik at det samlede beslutningsgrunn
laget for endelig utforming av NTP er best mulig. 

En forutsetning for store reduksjoner i klima
gassutslipp fra transportsektoren er en sterk tekno
logiutvikling internasjonalt. Selv om Norge ikke 
har bilproduksjon, kan vi likevel bidra til teknolo
giutviklingen, for eksempel gjennom støtte til 
forskning og utvikling. I Norge er det generelt 
sterk bruk av virkemidler, noe som gir insentiver 
til overgang fra fossil til fornybar energi. En del 
virkemidler for å redusere klimagassutslippene 
fra transportsektoren er allerede på plass, og flere 
tas i bruk i år som en del av budsjettvedtak for 
2015 og Regjeringens kollektivhandlingsplan. 
Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med 
å følge opp kollektivhandlingsplanen, blant annet 
med bedre tilrettelegging for innfartsparkeringer 
for tog og ekspressbusser. 

Bilavgiftene bidrar til en mer miljø- og klima
vennlig bilpark, ved at nullutslippsbiler, plug-in
hybrider og andre miljøvennlige biler kommer 
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Boks 4.1 Framtidsrettet planlegging 
med nye retningslinjer 

Vi må utvikle kompakte byer og tettsteder 
med korte avstander mellom ulike gjøremål. 
Dette vil redusere transportbehovet. Det vil 
styrke grunnlaget for kollektivtransport, syk
kel og gange, og dermed gjøre det enklere å 
velge bort bilen. I årene som kommer forven
tes det en sterk befolkningsvekst i og rundt de 
største byene. I Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger forventes veksten å bli om lag 30 
prosent fram mot 2030. Også i andre deler av 
landet er veksten størst i byene og i større tett
steder. Dette skaper et stort behov for nye 
boliger, samtidig som det fører til press på are
aler og infrastruktur og gir utfordringer for 
klima, helse og miljø. Det er derfor nødvendig 
med en samordnet planlegging av utbyggings
mønster og transportsystem i et langsiktig 
perspektiv. Regjeringen vedtok derfor høsten 
2014 nye statlige planretningslinjer for sam
ordnet bolig-, areal- og transpor tplanlegging. 
Behovet for å integrere klimahensyn i areal
og transpor tplanleggingen er framhevet i de 
nye retningslinjene. 

bedre ut enn tilsvarende biler med fossilt driv
stoff. Regjeringen har varslet at den i Revidert 
nasjonalbudsjett 2015 tar sikte på å presentere en 
helhetlig gjennomgang av bilavgiftene med sikte 
på endringer for å stimulere til bruk av ny tekno
logi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. 

Det er viktig fortsatt å legge til rette for at det 
velges biler med lave utslipp. Teknologiutviklin
gen går raskt, og vi skal ha virkemidler som gjør 
at det er lønnsomt å gjøre klimavennlige valg. For
utsigbare rammebetingelser for forbrukerne og 
næringslivet vil være sentralt. Stortinget har pekt 
på effektene av å overføre gods fra vei til sjø og 
bane. Dette må ses i sammenheng både med ny 
Nasjonal transportplan og med andre virkemidler. 

Biodrivstoff kan være et bidrag til reduksjon 
av klimagassutslipp, forutsatt tilfredsstillende 
bærekraftskriterier. 

Regjeringen vil i 2015 starte arbeidet med å 
framforhandle helhetlige bymiljøavtaler, som 
omfatter de ni største byområdene. Økt tilflytning 
til storbyområdene gir utfordringer knyttet til 
utbyggingsbehov for miljøvennlig transportinfra
struktur, men økt urbanisering gir også mulig
heter for et mer kostnadseffektivt kollektivtilbud, 

jf. ordningen med statlig investeringstilskudd til 
viktige kollektivprosjekter. Det er også behov for 
vesentlig bedre tilrettelegging for sykkel og 
gange, samtidig som restriktive virkemidler kan 
tas i bruk. 

Plassering av servicetilbud, boliger, arbeids
plasser og infrastruktur i forhold til hverandre leg
ger sterke føringer for hvordan transportbehovet 
kan dekkes, og dermed for det lokale utslipps
nivået Klimahensyn må tillegges vesentlig vekt i 
areal- og transportplanlegging, slik at utbyggings
mønster og transportsystem fremmer utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, reduserer transport
behovet og legger til rette for klima- og miljøvenn
lige transportformer. Ved plassering av større 
bedrifter, institusjoner etc. må transportmulig
hetene vurderes og tillegges vekt. I by- og tett
stedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør 
det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, for
tetting og transformasjon. Det er viktig at dette 
gjenspeiles i de mange små og store beslutnin
gene ved ulike infrastrukturinvesteringer, slik at 
disse drar i samme retning. 

4.4.3 Utvikling av lavutslippsteknologi i 
industrien 

Utslippene i norsk landbasert industri har gått ned, 
og mange tiltak er gjennomført. Skal utslippene i 
disse sektorene reduseres ytterligere, er det behov 
for at ny klimavennlig teknologi utvikles og tas i 
bruk. Ren produksjonsteknologi, satsing på tekno
logiutvikling for å redusere utslipp fra produksjon 
av sement og mineralgjødsel, samt teknologi som 
reduserer prosessutslipp fra ferrolegering- og alu
miniumsproduksjon, vil muliggjøre både utslipps
reduksjoner i Norge samt vekst av denne produk
sjonen globalt, uten å øke de globale utslippene. 
Videreføring av forskning, utvikling og etablering 
av pilotanlegg er viktig for å lykkes. Det satses alle
rede betydelige midler for eksempel gjennom 
Klima- og energifondet. 

4.4.4 COr håndtering 

Behovet for COz-håndtering er godt dokumentert 
i rapporter fra FNs klimapanel og IEA Ifølge FNs 
klimapanels femte hovedrapport vil kostnaden 
ved å nå togradersmålet øke med 138 prosent der
som COz-håndtering ikke inkluderes blant til
takene. I henhold til FNs klimapanel vil CO2-hånd
tering være en nødvendig teknologi for å fange 
utslipp fra ulike industrikilder som sementproduk
sjon, mineralgjødsel og kjemisk industri, i tillegg 
til i kraftsektoren. 
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Regjeringens strategi for arbeidet med CO2-
håndtering omfatter et bredt spekter av tiltak. Den 
inkluderer forskning, utvikling og demonstrasjon 
av teknologier for fangst, transport og lagring av 
CO2 samt internasjonalt samarbeid. For at CO2-

håndtering skal bli et effektivt klimatiltak er det 
nødvendig med teknologiutvikling, reduksjon av 
kostnader og økt pris på utslipp av klimagasser. 
Det bør gjennomføres prosjekter som demonstre
rer fangst, transport og lagring av CO2 i stor 
skala. Det er viktig at de første anleggene blir 
egnede referanseprosjekter som kan gi mest 
mulig læring og teknologi som kan spres. Regje
ringen har en ambisjon om å realisere minst ett 
fullskala demonstrasjonsanlegg for CO:rhånd
tering innen 2020. Det vil bli arbeidet videre med 
å kartlegge mulighetene for fullskala demonstra
sjon av CO:rhåndtering i Norge. Videre vil regje
ringen fortløpende vurdere hvilke muligheter for 
fullskala demonstrasjon av COz-håndtering som 
finnes i utlandet Regjeringen støtter allerede 
noen prosjekter i utlandet, blant annet i Sør-Afrika 
og Kina. Strategien er nærmere omtalt i Olje- og 
energidepartementets Prop.1 S (2014-2015). 

Virkemiddelapparatet som skal til for å utløse 
COz-håndteringsprosjekter må sørge for at bedrif
tene med de beste prosjektene får tilstrekkelige 
insentiver til å satse på slike prosjekter, uten at 
dette skader deres posisjon i markedet Forskning 
og utvikling på umodne fangstteknologier som er 
aktuelle for norsk industri bør videreføres, og 
utvikles til pilotanlegg. 

I FNs klimapanels siste hovedrapport påpekes 
det at med mindre man får til større utslipps
reduksjoner enn 40-70 prosent før 2050, må CO2-
håndtering basert på bioenergi og andre tilnær
minger for å sikre «negative utslipp» tillegges 
avgjørende vekt for å nå togradersmålet. Klima
panelet understreker at det er risiko knyttet til å 
gjøre seg avhengig av å oppnå negative utslipp 
senere, framfor større utslippsreduksjoner tid
ligere. Norge har enkelte store industrielle punkt
utslipp og betydelige biamasseressurser. Norske 
FOU-miljøer samarbeider allerede med enkelt
bedrifter i Norge om å utvikle løsninger der 
biobrensel brukes i CO2-håndtering for å oppnå 
karbonnegative anlegg. 

4.4.S Styrket rolle som leverandør av fornybar 
energi 

Store deler av klimagassutslippene globalt og i 
Norge er knyttet til produksjon og bruk av energi. 
Både energieffektivisering og økt tilgang på for-

nybar energi er derfor forutsetninger for en 
omstilling til lavutslippssamfunnet I Norge har vi 
et fortrinn ved å kunne produsere lønnsom forny
bar kraft, og ved at en stor andel av dette er regu
lerbar vannkraft. Utslippsreduksjoner forutsetter 
at vi har tilstrekkelig fornybar energi tilgjengelig 
for å erstatte fossil energibruk. Det nordiske kraft
markedet har kabler til Europa, og fornybar kraft 
kan dermed bidra til å erstatte fossil energibruk 
på kontinentet, samt muliggjøre utbygging av mer 
uregulerbar fornybar kraft i andre land. Regjerin
gen har gitt konsesjon til to nye utenlandsforbin
delser for kraft, en til Tyskland og en til Storbri
tannia. Kraftforbindelsene vil bidra til at norsk for
nybar energi kan erstatte fossil energi i Europa, 
og vil legge forholdene til rette for grønn verdiska
ping i Norge. Økt utbygging av fornybar energi
produksjon må også avveies mot graden av natur
inngrep. Det er derfor sentralt at vi fremmer 
effektiv energibruk. Effektiv energibruk kan også 
redusere fossil kraftbruk gjennom økt eksport av 
fornybar kraft til kontinentet. Kraftproduksjon er 
omfattet av EUs kvotesystem. 

Norge kan også bidra til å utvikle ny og bedre 
teknologi for fornybar energi og avanserte 
biodrivstoff. Det vises til at Avinor har inngått et 
samarbeid med skogindustrien for utvikling av 
biobasert flydrivstoff. Norsk industri og norske 
forskningsmiljøer har kompetanse som i stor grad 
kan bidra til en slik teknologiutvikling. 

4.4.6 Miljøvennlig skipsfart 

Regjeringen skal føre en offensiv og helhetlig 
politikk for en mer klima- og miljøvennlig sjø
transport. Maritim sektor er en av Norges stør
ste næringer. Norge er en aktiv bidragsyter i 
arbeidet med å framforhandle internasjonalt bin
dende klima- og miljøregelverk i FNs internasjo
nale sjøfartsorganisasjon IMO. Sjøfartsdirektora
tet er en sentral aktør i denne sammenheng. 
Kompetanse, innovasjon og miljøteknologi er 
områder hvor norsk maritim næring har konkur
ransefortrinn. 

Et skip som bygges i dag vil seile fram mot 
2050. Framtidens klima- og miljøvennlige skip 
bygges altså i dag. Norske støtteordninger og 
krav har bidratt til utvikling av nye teknologier og 
økt bygging av mer miljøvennlige skip til kommer
siell virksomhet. Norge er allerede verdens
ledende innen blant annet gassdrevne skip og bat
teridrevne ferjer, og norsk miljøteknologi kan bli 
en viktig eksportvare for norsk maritim næring i 
framtiden. 
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser 

5.1 Samfunnsøkonomiske 
konsekvenser av klimapolitikken 
internasjonalt 

En global klimaavtale der store utslippsland gjen
nomfører betydelige utslippsreduksjoner er nød
vendig for effektivt å kunne begrense klima
endringene. En slik avtale vil også redusere kost
nadene ved tap og skade som følge av klima
endringer. Som en liten og åpen økonomi er det 
også viktig for Norge hvordan klimaendringene 
påvirker den globale politiske og økonomiske 
utviklingen. Det blir mer krevende å nå tograders
målet jo lenger en venter. Dersom dagens 
utslippsutvikling fortsetter, vil kostnadene ved 
klimaendringene overstige kostnadene ved de til
takene som er nødvendige for å nå tograders
målet En høy og forutsigbar utslippspris vil bidra 
til at produksjon og forbruk legges om, og at ny 
teknologi utvikles og tas i bruk, ved at det skapes 
et marked for utslippsreduserende løsninger. 
Dette forutsetter en klimapolitikk som er trover
dig og tilstrekkelig ambisiøs globalt 

Det finnes en rekke ulike beregninger av hva 
som er nødvendig karbonpris for å nå tograders
målet En oversikt over en rekke modellberegnin
ger fra 2008-2010 av prisbaner som er konsistent 
med å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser 
i tråd med togradersmålet (450 ppm) er gjengitt i 
NOU 2012: 16. Gjennomsnittlig pris i 2020 og 2030 
er beregnet til henholdsvis 350 og 550 kroner 
(med en valutakurs på 8 kroner per euro). Tilsva
rende tall for 2050 er 1900 kroner. De modell
beregnete prisbanene spriker, spesielt langt fram i 
tid. I 2050 varierer anslaget fra 800 kroner til 3150 
kroner, blant annet som følge av ulike forutsetnin
ger om teknologiutvikling. Alle prisbanene har en 
relativt sterk økning i realprisen over tid. Slike 
beregninger av prisbaner har som utgangspunkt 
at globale utslipp stilles overfor samme pris, og er 
følsomme for forutsetningene som legges inn. 
Beregnet pris øker jo lengre tid det tar før verden 
kommer inn på en utslippsbane mot tograders
målet, fordi anslått gjenværende utslippsbudsjett 
blir stadig mindre. 

5.2 Samfunnsøkonomiske og budsjett
messige kostnader ved den norske 
forpliktelsen 

Samfunnsøkonomiske og budsjettmessige kostna
der ved en gitt forpliktelse for Norge vil være 
avhengig av mange faktorer. En internasjonal 
klimaavtale med global deltakelse vil være det 
mest effektive instrumentet for å begrense klima
endringer. For Norge som et lite land vil kostna
dene ved den norske forpliktelsen være svært 
avhengige av hvordan verden rundt oss utvikler 
seg. På den ene siden vil karbonprisen internasjo
nalt måtte øke når ambisjonsnivået internasjonalt 
øker. På den andre siden vil en ambisiøs klima
avtale, og dermed høye priser på store deler av 
verdens utslipp, føre til rask utvikling av ny, klima
vennlig teknologi. 

Uavhengig av om Norge oppfyller forpliktel
sen sammen med EU eller ikke, vil Norge påta 
seg å redusere utslippene i 2030 tilsvarende minst 
40 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Norge 
vil oppfylle sin forpliktelse gjennom deltakelse i 
EUs kvotesystem, utslippsreduksjoner i ikke-kvo
tepliktig sektor og samarbeid om utslippsreduk
sjoner i andre land (fleksibilitet). Med felles for
pliktelse med EU vil fleksibiliteten være i form av 
utslippsreduksjoner i EU-land, med en egen for
pliktelse vil det være utslippsreduksjoner i land 
utenfor Europa. I begge tilfeller forutsettes det at 
fleksibiliteten for Norge må være på lik linje med 
EU-land. Ut fra dagens markedssituasjon er det 
grunn til å anta at utslippsreduksjoner innenfor 
EU vil være dyrere per tonn enn kjøp av kvoter fra 
land utenfor Europa, for eksempel kvoter fra den 
grønne utviklingsmekanismen. 

EU har ikke fastsatt hvordan forpliktelsen for 
2030 skal omgjøres til et utslippsbudsjett for perio
den, regnet i antall tonn. Uansett utfall av forhand
lingene med EU vil Norges utslippsbudsjett bli 
fastsatt senere, noe som bidrar til usikkerhet om 
totalkostnadene. 

Kostnadene ved deltakelsen i det europeiske 
kvotesystemet påvirkes ikke direkte av størrelsen 
på den norske forpliktelsen. Det er imidlertid noe 
usikkerhet knyttet til hvordan norsk deltakelse i 
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Boks S.1 Vurderinger av tiltak og kostnader i ikke-kvotepliktig sektor 

Det er ulike måter å nærme seg vurderinger av 
potensial for utslippsreduksjoner og -kostnader. 
Det kan gjøres makroøkonomiske modellbereg
ninger, som kan si noe om samfunnsøkono
miske kostnader ved gitt virkemiddelbruk. Et 
annet alternativ er en teknisk analyse av til
takskostnader og -muligheter. Begge tilnærmin
ger har sine styrker og svakheter. 

I 2013 var utslippene i ikke-kvotepliktig sek
tor 28,4 millioner tonn COz-ekvivalenter. De 
største utslippskildene er veitransport (10 milli
oner tonn CO2-ekvivalenter) , annen samferdsel 
(6 millioner tonn COz-ekvivalenter) og jordbruk 
(5 millioner tonn COz-ekvivalenter). 

Analyser av potensialet for utslippsreduksjo
ner basert på makroøkonomiske modeller gjø
res gjerne ved at alle sektorer stilles overfor en 
pris på utslipp av klimagasser. Basert på beskri
velse av samspillet i økonomien og forutsetnin
ger om tilgjengelig teknologi, beregnes utslipps
virkninger. En slik analyse utført av Statistisk 
sentralbyrå antyder at potensiell reduksjon av 
COz-utslipp i ikke-kvotepliktig sektor i Norge er 
relativt beskjeden fram mot 2030. Analysen er 
basert på 2013-tall fra Det Internasjonale Energi
byrået (IEA). Hvis utslipp i Norge stilles overfor 
en prisbane i tråd med togradersmålet (550 kro
ner per tonn i 2030), vil utslippene i 2030 redu
seres med 4 ½ millioner tonn i ikke-kvotepliktig 
sektor, hvis hele verden gjennomfører en ambi
siøs politikk i tråd med togradersmålet Hvis 
Norge alene innfører slike virkemidler, redu
seres utslippene i Norge med 1 1h millioner 
tonn. Modellen omfatter kun CO2 og ikke andre 
klimagasser. 

Miljødirektoratet har utført en teknisk ana
lyse av potensial for utslippsreduksjoner i rap
porten «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsut
vikling». Rapporten har vurdert en rekke enkelt
tiltak og har tatt utgangspunkt i tiltaksanalysen 
gjennomført i forbindelse med Klimakur 2020. 
Mye har skjedd på teknologisiden siden Klima
kuranalysen ble levert i 2010. Basert på utviklin
gen de siste fem årene er det noen tiltak der 
Miljødirektoratet nå vurderer at det er et større 
potensial for utslippsreduksjoner, særlig i trans-

portsektoren. I rapporten er det beregnet et 
mulig tiltakspotensial for utslippsreduksjoner av 
alle klimagasser, fordelt på tre ulike kategorier 
etter kostnadsnivå/hvor krevende tiltakene kan 
være å gjennomføre. Kategori 1 inneholder i 
hovedsak tiltak med antatt tiltakskostnad under 
500 kroner per tonn CO2-ekvivalent og som sam
tidig er vurdert som forholdsvis enkle å gjen
nomføre, samt tiltak og mål som allerede er fast
satt politikk, men som ennå ikke er inkludert i 
referansebanen (eksempelvis målet om at vek
sten i persontransporten i de store byområdene 
skal tas med kollektiv, sykkel og gange) . Poten
sial for reduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor i 
denne kategorien er anslått til totalt 6, 7 millioner 
tonn. Av dette utgjør transport 5 millioner tonn. 
Dette tilsvarer en utslippsreduksjon på 22 pro
sent fra 2005 i ikke-kvotepliktig sektor. Kategori 
2 omfatter tiltak gruppert i middels kostnads
kategori (500-1500 kroner), og er vurdert å være 
middels krevende å gjennomføre. Disse tilta
kene vil kunne gi ytterligere 4,5 millioner tonn. 
Kategori 3 inkluderer nesten alle utredede til
tak, også kostbare tiltak og tiltak som vurderes 
som krevende å gjennomføre. Tiltakene forut
setter også tilfredsstillende bærekraftskriterier. 
Med tiltakene i kategori 3, med anslått kostnad 
over 1500 kroner, er reduksjonen totalt anslått til 
12,7 millioner tonn. Dette tilsvarer en utslippsre
duksjon på om lag 44 prosent fra 2005 i ikke-kvo
tepliktig sektor. Kostnadene knyttet til tiltakene 
er usikre. Det er justert for overlapp mellom til
takenes effekt, men det er ikke sett på omstil
lingskostnader eller ringvirkninger av tiltakene. 
Det er ikke vurdert hvilke virkemidler som må 
innføres for å utløse utslippsreduksjonene. Til
taksvurderingene er basert på framskrivingene i 
Perspektivmeldingen 2013. 

Analysene over kan være nyttige for å belyse 
potensial og kostnader ved tiltak, men anslagene 
er generelt usikre og følsomme for hvilke forut
setninger som legges inn, blant annet om tekno
logiutvikling og internasjonal klimapolitikk. 
Som beslutningsgrunnlag for konkrete tiltak og 
virkemidler er det nødvendig med ytterligere 
vurderinger av konsekvensene. 
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EUs kvotesystem skal godskrives Norge dersom 
vi ikke inngår i en felles forpliktelse med EU, jf. 
omtale i avsnitt 3.3. Dette kan potensielt ha bud
sjettmessige kostnader. 

Gjennomsnittskostnaden per tonn for å opp
fylle forpliktelsen må forventes å være større, jo 
større utslippsreduksjon som tas i ikke-kvoteplik
tig sektor i Norge. Omfanget og sammensetningen 
av tiltak i Norge for å møte forpliktelsen vil bli 
bestemt på et senere tidspunkt. Det kan antas at 
forpliktelsen vil innebære økt behov for tiltak for å 
redusere utslipp i ikke-kvotepliktig sektor i Norge. 
Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadene ved 
utslippsreduksjoner i Norge, og analysene gjengitt 
i boks 5.1 spriker betydelig om potensialet for 
utslippsreduksjoner. Mens makroanalysene anty
der utslippsreduksjoner i 2030 i området 1 ½-4 ½ 
millioner tonn med en karbonpris i tråd med 
togradersmålet, viser tiltaksanalysen en utslipps
reduksjon på 6, 7 millioner tonn med om lag 
samme prisforutsetning. Spriket i de makroøkono
miske analysene må blant annet ses i sammen
heng med ulike forutsetninger om tilgang på ny 
klimavennlig teknologi. Både de makroøkono
miske analysene og den tekniske analysen bygger 
på kjent teknologi, men analysene har ulike forut
setninger om prisutvikling på teknologier i fram
tiden og dermed hvilket omfang teknologiene blir 
tatt i anvendelse. Til sammenligning viser fram
skrivingene i Nasjonalbudsjettet 2015, som bygger 
på videreføring av dagens virkemidler, kun en mar
ginal nedgang i utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor 
fram til 2030. I disse framskrivingene videreføres 

en karbonpris på drivstoff på om lag 300 kroner. 
Det forutsettes videre at effektivisering av kjøre
tøyparken fortsetter. 

Ved bruk av fleksible mekanismer internasjo
nalt eller ved bruk av fleksibel gjennomføring 
innenfor EU, vil kostnadene ved forpliktelsen 
dekkes over statsbudsjettet. Ved innenlandske 
tiltak vil kostnadene som påføres samfunnet også 
ha fordelingsvirkninger. Hvordan kostnadene 
fordeles mellom forskjellige aktører, avhenger av 
hva slags virkemidler som benyttes. Det mest 
kostnadseffektive virkemiddelet er prising av 
utslipp, hvor kostnadene påføres de som står for 
utslippene. 

5.3 Administrative konsekvenser 

Forslaget har begrensete administrative konse
kvenser. Administrative konsekvenser og kostna
der, inkludert konsekvenser av en eventuell avtale 
med EU om felles oppfyllelse av forpliktelsen, vil 
det redegjøres for i framtidige budsjettprosesser. 
Ved inngåelse av en juridisk bindende avtale for 
Norge vil Stortingets samtykke innhentes. 

Klima- og miljødepartementet 

tilrår: 

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 
6. februar 2015 om ny utslippsforpliktelse for 2030 
- en felles løsning med EU blir sendt Stortinget. 
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Innst. 211 S
(2014–2015)

Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen

Meld. St. 13 (2014–2015) 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om ny
utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning
med EU

Til Stortinget 

Sammendrag
Norges bidrag til en ny internasjonal klimaavtale

Klima- og miljødepartementet viser til at formå-
let med Meld. St.13 (2014–2015) er å orientere Stor-
tinget om hva som skal være Norges innspill til inter-
nasjonal forpliktelse for perioden 2021–2030. I Revi-
dert nasjonalbudsjett 2014 ble rammene for en ny
norsk klimaforpliktelse beskrevet, og det ble sagt at
Stortinget skal orienteres på egnet måte underveis i
prosessen.

Regjeringen vil i første kvartal 2015 sende inn en
selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakon-
vensjon med følgende elementer: 

– Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om
minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sammen-
lignet med 1990.

– Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en
avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen
sammen med EU, med et klimamål på minst 40
pst. i 2030 sammenlignet med 1990-nivået.
Regjeringen vil fram mot klimakonferansen i
Paris i desember 2015 arbeide for en intensjons-
avtale med EU om felles oppfyllelse av klimafor-
pliktelsen.

En avtale om felles oppfyllelse med EU vil inne-
bære:

– I kvotepliktig sektor vil Norge bidra til gjennom-
føring av utslippsreduksjoner på 43 pst. sammen-
lignet med 2005 innenfor EUs kvotesystem.

– Norge vil også bidra til utslippsreduksjoner i
ikke-kvotepliktig sektor ved at det fastsettes et
nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor
på linje med sammenlignbare EU-land.

– EU legger opp til at noen av kuttene i ikke-kvote-
pliktig sektor kan gjennomføres ved kjøp av kvo-
ter i EUs kvotesystem eller gjennomføring av kli-
matiltak i andre EU-land. Norge vil benytte seg
av denne fleksibiliteten på lik linje med EU-land.

Departementet viser til at dersom en felles løs-
ning ikke fører fram, vil målet om minst 40 pst.
utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990
være Norges indikative forpliktelse. Målet er betin-
get av tilgang på fleksible mekanismer i den nye kli-
maavtalen og en godskriving av vår deltakelse i EUs
kvotesystem som bidrag til å oppfylle forpliktelsen.
Regjeringen vil da senere konsultere Stortinget om
fastsetting av et nasjonalt mål for ikke-kvotepliktig
sektor. 

Meldingen presenterer ikke nye tiltak, men det
gis en beskrivelse av gjeldende virkemiddelbruk og
en overordnet beskrivelse av sektorer hvor det vente-
lig er potensial for utslippsreduksjoner. Regjeringen
vil komme tilbake til Stortinget med forslag til nye
tiltak, blant annet i de årlige budsjettene. 

Utvikling av en ny klimaavtale
Departementet viser til at Norge har tatt til orde

for at en ny klimaavtale skal inneholde et langsiktig
globalt mål om at verden må nærme seg netto nullut-
slipp i 2050, det vil si utslipp av klimagasser fratruk-
ket opptak og fjerning av klimagasser for eksempel i
skog og gjennom CO2-håndtering. En slik ambisjon
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for den globale utslippsutviklingen er en konkretise-
ring av hva togradersmålet innebærer. Også EU har
tatt til orde for at den nye klimaavtalen bør ha et fel-
les globalt mål for utslippsreduksjoner og at det bør
være basert på FNs klimapanels resultater. 

Det vises i meldingen til at en god og effektiv kli-
maavtale må ha et minimum av felles regelverk. Det
vil kunne bidra til å utløse den opptrapping av innsat-
sen som er nødvendig, og det er behov for et godt
internasjonalt regelverk som kan legge til rette for
samarbeid mellom land. Regelverket i den nye kli-
maavtalen må også være fleksibelt, for å ta hensyn til
at det kan bli stor variasjon i typer og omfang av kli-
maforpliktelser. Innspillene land sender inn i første
kvartal 2015 vil gi viktige signaler for hvilke regler
man ønsker og hvordan de bør utformes. Regjeringen
legger vekt på å bruke internasjonalt anerkjent meto-
dikk og tilnærminger man mener også andre land kan
legge til grunn. Departementet viser til at Norge og
EU har sammenfallende syn på dette feltet. 

Regjeringen mener at skog og andre arealer bør
inkluderes i en framtidig klimaavtale, og at det bør
skapes insentiver for økt utnyttelse av potensialet og
ressursene som finnes i skog. Norge arbeider for at
den nye avtalen skal legge til grunn faglig gode og
etterprøvbare tilnærminger for å beregne opptak og
utslipp og endringer i skog og andre landarealers kar-
bonlager, og at disse skal gjelde for alle land. Det
vises til at regelverket også bør omfatte gode kon-
trollordninger som kan hindre datamanipulasjon og
karbonlekkasje.  

En felles løsning med EU
Regjeringen mener at Norges utslippsforpliktelse

i den nye klimaavtalen må reflektere vår nære tilknyt-
ning til EU på klimaområdet. EU har satt seg et mål
om å redusere utslippene i 2030 med minst 40 pst.
sammenlignet med 1990. Dette gir en utslippsbane i
tråd med togradersmålet. Norges målsetting skal
være minst like ambisiøs som EUs. Ved å sette et mål
på minst 40 pst. som legger til rette for felles oppfyl-
lelse av forpliktelsen, kan Norge bidra til å forsterke
blokken med de mest ambisiøse og konstruktive lan-
dene i klimaforhandlingene. 

Med en felles oppfyllelse vil Norge delta i gjen-
nomføring av det samlete utslippsmålet på minst 40
pst. reduksjon. Dette vil gjennomføres med utgangs-
punkt i den fordelingen av innsats mellom kvoteplik-
tig og ikke-kvotepliktig sektor som EU har vedtatt,
der kvotesystemet skal stå for en samlet reduksjon på
43 pst. sammenlignet med 2005 og ikke-kvotepliktig
sektor en utslippsreduksjon på 30 pst. sammenlignet
med 2005. 

Regjeringen vil at Norge går i dialog med EU om
å inngå en avtale med EU om felles oppfyllelse av
klimaforpliktelsen sammen med EU med et klima-

mål på minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med
1990-nivået. Det er en forutsetning at regelverket
ikke skal innlemmes i EØS-avtalen, men framfor-
handles som en bilateral overenskomst. Det er også
en forutsetning at Norge ikke uten videre vil bli bun-
det av mål og regelverk på klima- og energiområdet
utover det som følger av EØS-avtalen og avtalen om
felles oppfyllelse med EU. Ettersom Norge allerede
er fullt inkludert i EUs kvotesystem gjennom EØS-
avtalen, er det særlig spørsmålene om utslippsreduk-
sjoner i ikke-kvotepliktig sektor og adgangen til flek-
sibel gjennomføring som må løses. Regjeringen vil
legge vekt på likeverdige rammevilkår for norske
bedrifter sammenlignet med bedrifter i EU.

Fram mot Paris vil regjeringen arbeide for en
intensjonsavtale med EU om en felles oppfyllelse i
henhold til Klimakonvensjonens bestemmelser. Det
er nedfelt i Klimakonvensjonen at det skal legges til
rette for samarbeid mellom parter for å gjennomføre
tiltak.

Departementet viser i meldingen til at selv om en
intensjonsavtale med EU om felles oppfyllelse kan
komme på plass relativt raskt, kan det ta tid før den
endelige avtalen med EU er forhandlet fram. Her må
det tas hensyn til EUs egen tidsplan for oppfølging av
klima- og energirammeverket for 2030, og at flere
vedtak vil være klare først rundt 2016. Det er blant
annet derfor, og for å ta høyde for at forhandlingene
med EU ikke fører fram, nødvendig at Norge sender
inn en selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs kli-
makonvensjon innen første kvartal 2015. Regjerin-
gen vil på egnet måte holde Stortinget informert om
avklaringene med EU. 

Innsending av Norges indikative utslipps-
forpliktelse til FN

Regjeringens dialog med EU om felles oppfyl-
lelse av klimaforpliktelsen vil ikke være sluttført
innen fristen for å melde inn Norges utslippsforplik-
telse til FN 31. mars 2015. Regjeringen foreslår der-
for at Norges innsending til FN skal inneholde en
indikativ betinget utslippsforpliktelse på minst 40
pst. innen 2030 sammenlignet med 1990. Norge vil i
innsendingen informere om at det forhandles om fel-
les oppfyllelse av forpliktelsen med EU. Det vil
understrekes at Norge med en felles løsning vil sikre
at det totale ambisjonsnivået opprettholdes, og at
informasjonen som gis kan bli justert i lys av den
endelige avtalen med EU.

Departementet viser til at i innsending til Klima-
konvensjonen skal det tas et generelt forbehold om at
dersom framtidig utvikling av regelverk ikke gjør det
mulig å gjennomføre forpliktelsen slik som forutsatt,
vil det kunne bli nødvendig å gjennomgå forpliktel-
sen igjen. Innsendingen til FN skal også inneholde en
begrunnelse som omtaler eksisterende virkemiddel-
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bruk, utslippsutvikling og potensial for utslippsre-
duksjoner, samt en overordnet beskrivelse av
aktuelle politiske initiativ for å redusere utslippene.

Norsk klimapolitikk 
Regjeringen vil videreføre en ambisiøs nasjonal

klimapolitikk som bidrar til at Norges nasjonale
utslipp reduseres fram mot 2030, og dermed også til
det langsiktige målet om at Norge skal bli et lavut-
slippssamfunn i 2050. 

Departementet viser til at det pågår et arbeid med
å styrke virkemidlene, blant annet gjennom oppret-
telsen av Grønn skattekommisjon, regjeringens stra-
tegi for arbeidet med CO2-håndtering som ble lagt
fram i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S
(2014–2015), den helhetlige gjennomgangen av bil-
avgiftene og Nasjonal transportplan.  

Regjeringens prioriterte innsatsområder i klima-
politikken vil være

– reduserte utslipp i transportsektoren
– utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og

ren produksjonsteknologi
– CO2-håndtering
– styrke Norges rolle som leverandør av fornybar

energi
– miljøvennlig skipsfart 

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  Å s m u n d  A u k r u s t ,  E v a  K r i s -
t i n  H a n s e n ,  P e r  R u n e  H e n r i k s e n ,  T o r
A r n e  B e l l  L j u n g g r e n  o g  T e r j e  A a s l a n d ,
f r a  H ø y r e ,  N i k o l a i  A s t r u p ,  T i n a  B r u ,
O d d  H e n r i k s e n  o g  E i r i k  M i l d e ,  f r a
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  J a n - H e n r i k  F r e d r i k -
s e n  o g  O s k a r  J .  G r i m s t a d ,  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  R i g m o r  A n d e r s e n  E i d e ,  f r a
S e n t e r p a r t i e t ,  M a r i t  A r n s t a d ,  f r a  V e n s -
t r e ,  l e d e r e n  O l a  E l v e s t u e n ,  f r a  S o s i a -
l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  I n g u n n  G j e r s t a d ,
o g  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,  R a s m u s
H a n s s o n , viser til Meld. St. 13 (2014–2015) om ny
utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med
EU.

Generelle merknader
K o m i t e e n  viser til FNs klimapanels femte

hovedrapport der det fremgår at de globale utslippene
bør reduseres med 40–70 pst. innen 2050, sammen-
lignet med hva utslippene var i 2010, dersom verden
skal unngå alvorlige og irreversible klimaendringer.
Ifølge FNs klimapanel risikerer vi en gjennomsnittlig

global oppvarming på mellom 3,7 og 4,8 grader i
2100 sammenlignet med perioden 1850–1900, der-
som utslippene ikke reduseres betydelig. Tørke, flom
og andre klimaendringer vil kunne få enda større
konsekvenser enn tidligere antatt. 

K o m i t e e n  understreker at klimaforlikets mål
om utslippsreduksjon i 2020 ligger fast.

K o m i t e e n  viser til FNs klimakonferanse i
2011, der det ble enighet om at det skal fremforhand-
les en ny klimaavtale i Paris i 2015. Avtalen skal ha
effekt fra 2020 og skal omfatte alle land. Som grunn-
lag for å fastsette forpliktelser i avtalen ble det vedtatt
under Klimakonvensjonen i 2013 å invitere alle land
til å sende inn sine indikative bidrag/forpliktelser i
avtalen. Det skal skje innen første kvartal 2015 for de
land som er rede til det, eller i god tid før møtet i
desember. K o m i t e e n  viser til at bidrag til utslipps-
reduksjoner vil være det helt sentrale i en internasjo-
nal avtale. Det er summen av innsatsen fra alle land
som avgjør i hvilken grad vi kan begrense den glo-
bale oppvarmingen. 

K o m i t e e n  viser til at Norge har teknologi,
kompetanse og kapital til å lede an i det grønne skif-
tet. K o m i t e e n  har høye forventninger til utslipps-
kutt i rike land og land med betydelige utslipp.

K o m i t e e n viser til Miljødirektoratets rapport
«Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjo-
nale og internasjonale klimapolitikken – Klimatiltak
mot 2020 og plan for videre arbeid», som viser at det
er et gap mellom Stortingets klimamål og dagens
vedtatte klimatiltak og -virkemidler på om lag 8 mil-
lioner tonn CO2. I Nasjonalbudsjettet 2015 anslås
utslippene i 2020 til å være 750 000 tonn lavere enn i
Miljødirektoratets rapport. Det er likevel et klart og
ubestridt behov for å forsterke klimaforliket.

K o m i t e e n  merker seg at avtalen vedtatt under
Klimakonvensjonen i 2014 ba alle land, ved innsen-
ding av sine indikative klimamål, om å inkludere en
vurdering av hvordan det foreslåtte målet er rettfer-
dig og ambisiøst. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, peker på at Norge som et
rikt industriland og foregangsland i klimaforhandlin-
gene gjør rett i å øke ambisjonsnivået i klimapolitik-
ken fra 2020 til 2030. 

F l e r t a l l e t har merket seg at den femte klima-
rapporten til FNs klimapanel mener utslippskuttene
som gjøres fra nå og fram til 2030, har stor betydning
for om vi klarer å nå målet om å unngå mer enn 2 gra-
ders oppvarming på sikt. Dersom utslippene flater ut
og begynner å gå ned før 2030, kan behovet for årlige
globale reduksjoner fra 2030 til 2050 ligge på om lag
3 pst. Dersom vi venter med snuoperasjonen, må den
årlige nedgangen være langt kraftigere.  
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K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  bestrider regjeringens påstand om
at man nå øker ambisjonsnivået i klimapolitikken, all
den tid man verken har konkrete og målbare ambisjo-
ner for nasjonale utslippskutt, og heller ingen konk-
rete forpliktelser om internasjonal solidaritet gjen-
nom finansiering av klimatiltak og klimatilpasning i
verdens fattigste land, som rammes hardest av klima-
endringene.

D e t t e  m e d l e m vil videre minne om at det
norske klimamålet for 2020, som har vært formidlet
til FNs klimakonvensjon, fastslår hvor stor del av
utslippsforpliktelsen som skal gjennomføres i Norge.
Det er en svekkelse av norske posisjoner når Norges
klimamål fram mot 2030 ikke inneholder tilsvarende
forpliktelser.  

Veien mot Paris 2015
K o m i t e e n  har merket seg at regjeringen i

Meld. St. 13 (2014–2015) foreslår at Norge i løpet av
første kvartal 2015 skal sende inn en selvstendig,
indikativ forpliktelse til FNs klimakonvensjon. 

K o m i t e e n  viser til at forpliktelsen innebærer at
Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40
pst. utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990.
Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om
felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med
EU, med et klimamål på minst 40 pst. kutt i 2030 sam-
menlignet med nivået på utslippene i 1990.

K o m i t e e n  viser til at frem mot klimakonferan-
sen i Paris i desember 2015 vil regjeringen arbeide
for en intensjonsavtale med EU om felles oppfyllelse
av klimaforpliktelsen.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , viser til at dette gir en utslippsbane i
Europa i tråd med togradersmålet.

F l e r t a l l e t  mener regjeringens foreslåtte avtale
med EU vil gi et forutsigbart og forpliktende ramme-
verk for å videreutvikle norsk klimapolitikk. F l e r -
t a l l e t  viser til at Norge allerede er tilknyttet EUs
indre marked gjennom EØS-avtalen. Nær 80 pst. av
Norges eksport går til EU. F l e r t a l l e t  mener det vil
være en fordel for norsk næringsliv og norsk industri
at Norges og EUs klimapolitikk samordnes i større
grad. 

F l e r t a l l e t  viser til at det innenfor EU-systemet
ikke fastsettes overordnede utslippsmål for enkelt-
land, men for EU samlet.

F l e r t a l l e t  viser til at det i prinsippet betyr  at
Norge kan innfri deler av forpliktelsen gjennom tiltak
i andre EU-land, men det kan bli dyrt, vil være avhen-
gig av at andre land i Europa overoppfyller sine mål,
og vil bety at Stortinget prioriterer kjøp av kvoter

fremfor å vedta tilstrekkelige nasjonale tiltak. F l e r -
t a l l e t  stiller seg bak ambisjonen om å sørge for at
Norge leder an i det grønne skiftet i Europa.

F l e r t a l l e t  viser til at forhandlingene mellom
Norge og EU vil resultere i et nasjonalt mål om
utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor. Dette
målet vil trolig fastsettes i 2016. F l e r t a l l e t  mener
det i etterkant av dette vil være naturlig å avklare
hvordan vi skal oppfylle Norges forpliktelser om
utslippsreduksjoner, men legger til grunn at tiltak for
å redusere utslipp vil fremmes fortløpende i årene
fremover. 

K o m i t e e n  understreker viktigheten av å ha et
langsiktig mål om å omstille Norge til et lavutslipps-
samfunn. 

K o m i t e e n  viser til at som en del av en global
og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland
tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forplik-
tende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Dette
klimamålet har vært formidlet til FNs klimakonven-
sjon og står ved lag. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til at målet om
karbonnøytralitet i 2030 vil være nasjonalt, og even-
tuelle utslippskutt utover 40 pst. vil ikke inngå i den
felles forpliktelsen med EU. 

K o m i t e e n  viser til at investeringer i klimatil-
pasning og tilgang på fornybar energi vil bli et viktig
punkt i årets klimaforhandlinger i Paris. K o m i t e e n
mener det er avgjørende at rike land som Norge fort-
satt bidrar både økonomisk og med forslag til løsnin-
ger i forhandlingene. 

K o m i t e e n  vil understreke at Norge allerede
har noen av verdens ledende kompetansemiljøer på
planlegging og realisering av prosjekter innen forny-
bar energi i utviklingsland gjennom SN Power og
Norfund. K o m i t e e n  legger til grunn at Norge –
gjennom disse selskapene og andre virkemidler –
bidrar til etablering av ny fornybar energiproduksjon
i utviklingsland også etter 2020.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , peker på at Norge også har frihet til å
bidra med utslippsreduksjoner ut over en felles for-
pliktelse med EU om 40 pst. kutt i utslippene innen
2030. F l e r t a l l e t  mener at Norge bør påta seg for-
pliktelser ut over 40 pst. ved hjelp av eventuelle flek-
sible mekanismer i FNs klimarammeverk, hvis dette
kan bidra til en global og ambisiøs klimaavtale i
Paris.
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E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet fra
Sosialistisk Venstreparti, viser til viktigheten av
ambisiøse mål mot 2030 – for å bidra til det grønne
skiftet gjennom en ny klimaavtale i Paris i 2015.
D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at Norge i klimafor-
handlingene har tatt til orde for netto nullutslipp glo-
balt i 2050. Skal verden nå nullutslipp i 2050, må
dette gjøres mulig gjennom klare mål for 2030. Gjen-
nom å sette ambisiøse mål som tilrettelegger for
utvikling av teknologi og finansieringsmekanismer,
kan Norge utgjøre en stor forskjell internasjonalt. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , ber regjeringen komme til Stortinget
med en sak etter at innsatsfordelingen er klar, som
beskriver hvordan regjeringen vil arbeide for å nå
disse målene. Dersom en felles løsning ikke fører
frem, vil målet om minst 40 pst. utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990 være Norges indika-
tive forpliktelse. F l e r t a l l e t  ber regjeringen
komme til Stortinget med en egen sak som beskriver
hvordan Norge skal arbeide for å nå vår indikative
forpliktelse hvis en felles løsning med EU mot for-
modning ikke skulle føre frem. 

F l e r t a l l e t  vil i denne sammenheng vise til
Miljødirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag for
lavutslippsutvikling», og til at Miljødirektoratet skal
komme med oppdatert og utvidet rapport om mulige
tiltak sommeren 2015. Sammen med rapporten fra
Grønn skattekommisjon og gjennomgangen av kjøre-
tøy- og drivstoffavgiftene vil Miljødirektoratets opp-
daterte rapport inngå i grunnlaget for videre
arbeid med utslippsreduksjoner i Norge.

F l e r t a l l e t  ber om at regjeringen i overnevnte
sak inkluderer en beskrivelse av mulige klimatiltak i
utviklingsland i perioden 2020–2030. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
viser til at 2030 kun er 15 år fram i tid. Dersom vi skal
nå klimamålene, må virkemiddelbruken trappes
betydelig opp allerede i inneværende stortingspe-
riode.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener regjeringen må
komme til Stortinget med en sak om Norges nasjo-
nale målsettinger i klimapolitikken. Dette må skje så
raskt som mulig etter Paris 2015, slik at Stortinget får
tid og mulighet til en grundig diskusjon om innretting
på de norske målene mot 2030. I meldingen som da
legges fram, må regjeringen også presentere oppda-
terte tiltak og virkemidler for å nå målene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener denne meldingen
må ses i sammenheng med Stortingets vedtak i repre-

sentantforslag om en klimalov, jf. Dokument 8:32
(2014–2015). 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget
med en plan for nasjonale utslippsreduksjoner mot
2030 så raskt som mulig etter ‘Paris 2015’, og før
sommeren 2016.» 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en stortingsmelding om klimapolitik-
ken som inneholder en helhetlig og gjennomarbeidet
plan for hvordan 2030-målene skal bidra til langsik-
tig klimavennlig omstilling i Norge, herunder mål for
utslippsreduksjoner i sektorer utenfor kvotepliktig
sektor.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  mener det i tillegg må settes forpliktende
målsettinger også for kvotepliktig sektor.

D i s s e  m e d l e m m e r vil bestride at definisjo-
nen av et lavutslippssamfunn er at Norge skal sørge
for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp
innen 2050. Definisjonen av et lavutslippssamfunn
må omhandle omstillingen av det norske samfunnet,
ikke hva vi betaler for av utslippsreduksjoner i andre
land. D i s s e  m e d l e m m e r  viser i den sammen-
heng til Miljødirektoratets rapport «Kunnskaps-
grunnlag for lavutslippsutvikling», som anslår at
veien mot lavutslippssamfunnet betyr at norske
utslipp må ned til mellom 10,2 og 20,4 millioner tonn
i 2050, gitt en befolkning på 6,6 millioner.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener enda større kutt
enn dette trengs, og er derfor svært skuffet over at
klima- og miljøministeren på skriftlig spørsmål
anslår at Norge kan definere seg som et lavutslipps-
samfunn, dersom man i 2050 slipper ut opp mot 26
millioner tonn CO2. Dette betyr i så fall utslippsre-
duksjoner på mindre enn 50 pst. fra 1990 til 2050.

D i s s e  m e d l e m m e r  er videre skuffet over at
regjeringens klimamål mangler konkrete og målbare
ambisjoner for utslippskutt fra norsk territorium for
årene mellom 2020 og 2030, all den tid det er en
tverrpolitisk enighet om at Norge skal omstille seg til
lavutslippssamfunnet fram mot 2050. I tillegg til
nasjonale utslippskutt må Norge bidra til betydelige
utslippskutt i resten av verden, men disse skal ikke
erstatte nasjonale utslippskutt.

D i s s e  m e d l e m m e r mener at de prioriterte
innsatsområdene som regjeringen viser til i meldin-
gen, er viktige for norsk klimapolitikk, men at regje-
ringen mangler både konkrete og etterprøvbare ambi-
sjoner, så vel som nye forslag til virkemidler. Dessu-
ten tydeliggjør innsatsområdene at regjeringen
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mangler ambisjoner for å hindre nye store utslipp i
petroleumssektoren.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener veien mot lavut-
slippssamfunnet må planlegges ved hjelp av målbare
og tidfestede nasjonale mål som følges opp med sty-
ringseffektive virkemidler. Dette fordi omstillingen
til lavutslippssamfunnet vil ta tid, siden mange
utslippskilder har lang levetid og en ny klimavennlig
infrastruktur må på plass. Feilinvesteringer vi gjør i
dag låser inne utslipp i lang tid framover. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener Norge burde påta seg en for-
pliktelse om at norske utslipp i 2030 ikke skal over-
stige 25 millioner tonn. Dette tilsvarer en 50 pst.
utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990.

D e t t e  m e d l e m  foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge
påtar seg en forpliktelse om at norske utslipp i 2030
ikke skal overstige 25 millioner tonn, en reduksjon på
50 prosent sammenlignet med 1990.» 

D e t t e  m e d l e m  mener videre at Stortinget bør
fastsette strategiske klimamål for de viktigste sekto-
rene i Norge med klimagassutslipp, og at disse også
bør meldes inn til FN i forkant av klimaforhandlin-
gene i Paris. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  mener Norges internasjonale klima-
forpliktelse bør være å redusere klimagassutslippene
fra norsk territorium ned til 20 mill. tonn CO2-ekvi-
valenter i 2030, og at dette bør uttrykkes entydig i
norsk innmelding til «Paris-forhandlingene». Dette
tilsvarer en reduksjon på om lag 60 pst. av utslippene
fra norsk territorium i 1990, og er et realistisk og rett-
ferdig bidrag for Norge, basert på våre høye utslipp
per innbygger i dag og våre muligheter som et rikt
land.

D e t t e  m e d l e m  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag:  

«Stortinget ber regjeringen melde som norsk for-
pliktelse til FNs klimakonvensjon at klimagassutslip-
pene fra norsk territorium skal være maks. 20 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2030.» 

D e t t e  m e d l e m  viser til at norsk klimapoli-
tikk, inklusive klimaforliket, de siste 25 årene har
mislyktes i å redusere utslipp fra norsk territorium. I
2013 var de samlede utslippene fra norsk territorium
om lag 53,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter, om lag 4
pst. høyere enn i 1990. I Europa er det nå kun Russ-
land og Estland i tillegg til Luxembourg, Gibraltar og
Færøyene som har høyere utslipp per innbygger enn

Norge. I nasjonalbudsjettet for 2015, tabell s. 87, leg-
ger regjeringen til grunn at utslippene vil øke fram til
2020 og falle igjen omtrent til dagens nivå i 2030.
Utslippene har avtatt, men svært lite, i 2014. Norsk
klimapolitikk er fortsatt ikke operasjonalisert i for-
pliktende sektorvise mål og konkrete tiltak med spe-
sifiserte bidrag til utslippskutt. Det finnes ingen sam-
let konkret plan for hvordan klimaforlikets mål for
nasjonale utslipp i 2020 skal nås.

D e t t e  m e d l e m  påpeker at norsk klimapolitikk
med regjeringens opplegg vil fortsette å være så inn-
fløkt at kun et fåtall mennesker blir i stand til å forstå
de norske klimamålsettingene. D e t t e  m e d l e m
frykter at regjeringens politikk dermed ikke vil utløse
skaperkraften og dugnadsånden som er avgjørende
for å lykkes med et grønt skifte i Norge.

D e t t e  m e d l e m  mener det er nødvendig med
en helt annen klimapolitikk i Norge. Miljødirektora-
tet har i rapporten «Kunnskapsgrunnlag for lavut-
slippsutvikling» vist hvordan utslippene fra norsk
territorium kan reduseres til 28,5 mill. tonn CO2 i
2030. I rapporten har Miljødirektoratet imidlertid
lagt til grunn et fortsatt høyt aktivitetsnivå i petro-
leumsnæringen.

D e t t e  m e d l e m  minner om at forbrenning av
olje, gass og kull er årsaken til klimaendringene, og
viser til at FNs klimapanel i sin siste rapport konklu-
derte med at verden har funnet fire ganger mer fossile
ressurser enn vi kan brenne innenfor rammen av
togradersmålet. D e t t e  m e d l e m  mener norsk
klimapolitikk ikke lenger kan være uberørt av dette.
Norsk petroleumsproduksjon må fases ut over en
tjueårsperiode, gjennom en kombinasjon av stans i
tildeling av nye leteområder, og at produksjonen av
olje og gass på eksisterende innretninger blir stengt
ned i tråd med planer som må vedtas av storting og
regjering.

D e t t e  m e d l e m  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen melde som tilleggs-
forpliktelse til FNs klimakonvensjon at norsk olje- og
gassvirksomhet skal fases ut over en 20-årsperiode». 

EU og Norge
K o m i t e e n  viser til at utslippene i EU har avtatt

betydelig siden 1990, som en følge av strammere
klimapolitikk, utfasing av kull i energiproduksjon,
nedlegging av ulønnsom forurensende industri i Øst-
Europa og svak økonomisk vekst. I 2012 var utslip-
pene 19 prosent lavere enn i 1990. I samme periode
økte utslippene i Norge. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  mener en hovedårsak til økte norske
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utslipp er økte utslipp fra olje- og gassindustrien, som
følge av mange utbygginger basert på fossil kraftfor-
syning. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Miljøpartiet De Grønne, viser til at kvotesystemet
vil være et viktig klimapolitisk virkemiddel i EU for
å innfri forpliktelsen om å kutte utslippene med 43
pst. i kvotepliktig sektor i 2030 sammenlignet med
2005. 

F l e r t a l l e t  viser i den forbindelse til at den årli-
ge reduksjonen i kvotemengden trappes opp fra
2021, ved at reduksjonsfaktoren øker fra 1,74 pst. til
2,2 pst. av en beregnet kvotemengde i 2010. F l e r -
t a l l e t  mener dette er et viktig grep for å gjenvinne
tilliten til kvotesystemet, sett i lys av den vedvarende
lave kvoteprisen innenfor EUs kvotesystem. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , vil peke på at ettersom EU legger
1990-nivået til grunn for tallfesting av reduksjons-
mål, blir det vesentlig mer krevende for Norge enn
for EU å nå målene. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener samtidig at lave kvotepriser
og behovet for å hindre utslippsreduksjoner i lang tid
framover gjør det nødvendig med utslippsreduse-
rende tiltak i kvotepliktig sektor ut over det som utlø-
ses av kvoteplikten. 

K o m i t e e n  mener Norge skal bidra til betyde-
lige utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor i
Norge, og viser til at potensialet for utslippsreduksjo-
ner i denne sektoren er stort. Det gjelder særlig trans-
portsektoren, som i dag står for om lag en tredjedel av
norske utslipp. 

K o m i t e e n  merker seg at EUs beslutning om
hvordan det samlede målet om utslippsreduksjoner i
ikke-kvotepliktig sektor skal fordeles på medlems-
landene, forventes i 2016. K o m i t e e n  har videre
merket seg at EUs mål om 30 pst. kutt i ikke-kvote-
pliktig sektor innen 2030 skal gjennomføres ved at
hvert enkelt medlemsland gjennomfører kutt på mel-
lom 0 og 40 pst, der størrelsen på kuttet vil bestem-
mes ut fra landenes bruttonasjonalprodukt per inn-
bygger og potensialet for kostnadseffektive utslipps-
reduksjoner. K o m i t e e n  mener derfor det er grunn
til å forvente at Norge må ta store utslippsreduksjoner
i ikke-kvotepliktig sektor. 

K o m i t e e n  peker på at Norge har en særlig
mulighet til å være en spydspiss internasjonalt gjen-
nom å utvikle ny teknologi og utvikle tidligmarkeder
for klimateknologi, slik vi blant annet har gjort gjen-

nom satsing på nullutslippskjøretøy. Videre peker
k o m i t e e n  på at det globalt er et stort behov for å
kanalisere kapital til klimavennlig infrastruktur og
klimaløsninger, herunder for eksempel fornybar
energi og jernbane.

K o m i t e e n  understreker videre at Norge fort-
satt skal bidra med støtte til klima- og miljøtiltak i
land utenfor EU, slik som den internasjonale skogsat-
singen, det norske bidraget til FNs grønne fond og
satsing på fornybar energi i utviklingsland. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , deler regjeringens syn på hvilke prio-
riterte innsatsområder Norge skal ha i den nasjonale
klimapolitikken. F l e r t a l l e t  mener i tillegg det er
viktig at Norge viderefører bruken av doble virke-
midler i kvotepliktig sektor, som CO2-avgift i petro-
leumsindustrien og positive incentiver til teknologi-
utvikling i industrien.

F l e r t a l l e t peker på at en av de store endrin-
gene i norsk klimapolitikk, dersom vi inngår en
avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen
sammen med EU, blir at kjøp av klimakvoter i utvik-
lingsland gjennom FNs kvotesystem ikke kan brukes
for å nå målet om 40 pst. utslippsreduksjon i EU.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  peker på at en av de store endringene i
norsk klimapolitikk dersom vi trer inn i EUs klima-
rammeverk, blir at kjøp av klimakvoter i utviklings-
land gjennom FNs kvotesystem ikke kan brukes for å
nå målet om 40 pst. reduksjon, og ikke lenger vil
være del av det norske klimaregnskapet.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  viser til at dersom avtalen i Paris blir slik at
Stortingets betingelser er ivaretatt og Norge skal ha et
mål om karbonnøytralitet i 2030, vil bruk av even-
tuelle FN-mekanismer være avgjørende. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  støtter ikke norsk tilslutning til EUs
klimapolitiske rammeverk, og mener dette er et grep
regjeringen gjør for å slippe å bli målt opp mot for-
pliktende og etterprøvbare nasjonale mål i klimapoli-
tikken. Regjeringen vil med dette sikre seg mulighe-
ten til å kjøpe billige utslippskutt i andre land, som
alternativ til å føre en politikk som omstiller Norge til
et nullutslippssamfunn. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e understreker at det ikke er noen mot-
setning mellom deltakelse i EUs kvotesystem og det
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å fatte nasjonale vedtak om forpliktende og etter-
prøvbare utslippsmål. D e t t e  m e d l e m  konstaterer
likevel at regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti
i stedet for selv å vedta i Stortinget de klimapolitiske
mål og forpliktelser de mener er riktige, velger å hen-
vise til EU som pådriver for at Norge skal forplikte
seg til en ambisiøs klimapolitikk – i stedet for selv å
innta rollen som pådriver for ambisiøse målsettinger.
En konsekvens av dette er at verdifull tid går tapt
fordi regjeringen må vente på resultatene av forhand-
lingene før målsettingen for 2030 er på plass.

D e t t e  m e d l e m  viser videre til regjeringens
påstand om at EUs målsetting om å redusere utslip-
pene i 2030 med minst 40 pst. sammenlignet med
1990, «gir en utslippsbane i tråd med togradersmå-
let.». D e t t e  m e d l e m  minner om at IPCC opprin-
nelig anbefalte 40 pst. utslippskutt i rike land allerede
innen 2020. Muligheten for å innfri togradersmålet
basert på 40 pst. utslippskutt i 2030, er basert på
svært optimistiske forutsetninger.

D e t t e  m e d l e m  vil understreke at det uansett
er svært gode grunner til å øke det norske ambisjons-
nivået, ettersom en oppvarmning på opp mot to gra-
der innebærer svært stor risiko for at selvforsterkende
klimamekanismer fører til langt høyere tempera-
turøkning.

D e t t e  m e d l e m  konstaterer at regjeringen
foreslår en videreføring av dagens klimapolitikk,
hvor tilsynelatende høye målsettinger i all hovedsak
blir gjennomført gjennom kvotehandel i utlandet,
med det formål å unngå tiltak på hjemmebane og sær-
lig å skjerme olje- og gassindustrien mot nedtrapping
og omstilling. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at om lag halvparten
av norske klimagassutslipp i dag er underlagt kvote-
plikt som en del av EUs kvotesystem. Et velfunge-
rende kvotesystem kan være ett av flere virkemidler
for å kutte klimagassutslipp, men kvoteprisene har
lenge vært for lave til å utløse nye klimatiltak. Fra en
topp på rundt 35 euro per tonn i 2008, har prisen for
å slippe ut ett tonn CO2 siden 2012 ligget på rundt
fem euro per tonn. De faktiske utslippene i Europa er
i dag langt lavere enn det taket kvotesystemet setter,
blant annet som følge av finanskrisen og ambisiøs
klimapolitikk i flere land. Realiteten er at alle bedrif-
ter i kvotesystemet nærmest kan slippe ut så mye CO2

som de vil.
D e t t e  m e d l e m  støtter ambisjonen om å refor-

mere EUs kvotesystem, men påpeker at det er usik-
kert om det vil være politisk vilje til å stramme inn
markedet tilstrekkelig til å få en høy kvotepris innen
2030. Regjeringens forslag innebærer derfor å basere
store deler av norsk klimapolitikk på et usikkert håp
om at EUs kvotesystem vil fungere i fremtiden. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at ifølge Klima- og
miljødepartementets sjette rapportering til FNs kli-

makonvensjon i 2014, bidro norsk deltakelse i EUs
kvotesystem til å kutte utslipp i Norge med kun 0,3
mill. tonn CO2 per år i perioden 2008–2012. Bak-
grunnen for dette er det generelt høye kostnadsnivået
i Norge. Norsk deltakelse i EUs klimapolitikk uten et
eget nasjonalt utslippsmål vil derfor medføre at
norske bedrifter fortsatt i utstrakt skala kan kjøpe
utslippskvoter i andre EU-land, samtidig som de fort-
setter sine utslipp her hjemme. Norge risikerer å
betale for utvikling av klimateknologi i land som
Polen og Tyskland, mens vi fortsetter med olje og
gass. Det vil ikke kutte norske utslipp og er kortsiktig
næringspolitikk.

D e t t e  m e d l e m  påpeker at regjeringen skriver
at «i innsending til Klimakonvensjonen skal det tas et
generelt forbehold om at dersom utvikling av regel-
verk ikke gjør det mulig å gjennomføre forpliktelsen
slik som forutsatt, vil det kunne bli nødvendig å gjen-
nomgå forpliktelsen igjen». D e t t e  m e d l e m  er for-
bauset over at regjeringen velger å formidle så sterk
tvil om Norges gjennomføringsevne i klimapolitik-
ken ved innmeldingen av utslippsmålene. En gjensi-
dig forpliktende internasjonal avtale forutsetter at de
respektive statene viser mer vilje til forpliktelse enn
regjeringen signaliserer. D e t t e  m e d l e m  mener
Norge bør understreke at dersom utvikling av regel-
verk ikke gjør det mulig å gjennomføre forpliktelsen
i samarbeid med EU, vil Norge uansett innfri forplik-
telsen ved å redusere utslippene på hjemmebane. 

D e t t e  m e d l e m  peker på at EUs energi- og
klimapolitikk utgjør en helhetlig pakke, der alle fire
elementene sammen spiller en sentral rolle. D e t t e
m e d l e m  mener at en troverdig deltakelse i EUs
klima- og energipolitikk forutsetter tilslutning til hele
EU-regelverket, og viser til at regjeringen bare har
foreslått at Norge tilslutter seg én av fire sentrale
pilarer i EUs klimaarbeid, mens Norge kun skal følge
EØS-sporet når det gjelder energieffektivisering, for-
nybarandel og kapasitet for energioverføring mellom
land. D e t t e  m e d l e m  mener troverdig deltakelse i
EUs energi- og klimapolitikk derfor fordrer en nasjo-
nal forpliktelse også for økt andel fornybar energi. 

Behov for forsterket virkemiddelbruk
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet

fra Miljøpartiet De Grønne, mener at fangst og lag-
ring av CO2 vil være en avgjørende teknologi for å nå
de globale klimamålene. Også på norske industrielle
punktutslipp kan slik teknologi spille en viktig rolle. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener klimaforlikets mål om å rea-
lisere minst ett fullskala anlegg for fangst og lagring
av CO2 innen 2020 igjen må ledsages av kraftfulle
virkemidler. 
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K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
mener en forutsetning for å nå målet om å bli et lav-
utslippssamfunn i 2050 er å utvikle null- og lavut-
slippsløsninger i alle de norske industrigrenene.
Utvikling, demonstrasjon, oppskalering, kommersia-
lisering og spredning av teknologi tar lang tid. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er også kjent med at
industriell virksomhet kjennetegnes av store investe-
ringer, lang levetid og lang brukstid. Målet om å bli
et lavutslippssamfunn i 2050 betyr at behovet for slik
teknologi vil melde seg lenge før 2050, ettersom
punktutslipp som godkjennes før 2050 vil ha opera-
sjonstid langt inn i lavutslippssamfunnet.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener Norge skal ha et
nasjonalt mål om utvikling av null- og lavutslippstek-
nologi i alle våre industrigrener.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 

«Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget
med en sak om utvikling av fangst og lagring av CO2

fra norske industrielle utslipp.» 

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemid-
delapparatet rettet mot teknologiutvikling i norsk
næringsliv, og påse at det er innrettet på en slik måte
at målet om lav- og nullutslippsteknologier i alle
industrigrenene kan nås.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen trappe opp bevilgnin-
gene til fondet for klimateknologi, fornybar energi og
energiomlegging i de årlige budsjettene slik at fondet
i 2017 er på 100 mrd. kroner.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen endre Enovas mandat
slik at de i samarbeid med Gassnova kan støtte pro-
sjekter for fangst og lagring av CO2.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
mener det uavhengig av tilslutningen til EU er behov
for forsterket virkemiddelbruk i klimapolitikken,
både mot 2020, 2030 og 2050. Selv om avtalen med
EU ikke er klar, mener d i s s e  m e d l e m m e r  det er
liten grunn til å vente med å fastsette rammer for en
sterkere virkemiddelbruk i klimapolitikken. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at selv om store
deler av norsk industri og næringsliv er omfattet av
kvotepliktig sektor, så vil det være behov for tiltak
som sikrer omstilling til lavutslippssamfunnet også i
disse sektorene. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  vil påpeke at fastsetting av mål i klimapoli-
tikken må følges av kraftfulle tiltak og virkemidler
for å nå målene. D i s s e  m e d l e m m e r  deler regje-
ringens vurdering av at en tilslutning til EUs ramme-
verk for klimapolitikken er en riktig vei å gå for norsk
klimapolitikk. Imidlertid gir tilslutning til EUs
klimapolitikk ikke de viktige avklaringene som er
nødvendig for langsiktig omstilling i Norge.  

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener det er viktig at et nasjonalt
mål om utvikling av null- og lavutslippsteknologi i
alle våre industrigrener konkretiseres. Et slikt mål må
innebære at man styrer mot at 

– Industriens energibruk skal være fossilfri.
– Norge er verdensledende på fornybare reduk-

sjonsmidler i metallindustrien. 
– Det bygges opp en industrisatsing på utvikling og

bruk av biologisk baserte kjemikalier og driv-
stoff.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  merker seg at regjeringen i meldingen
forventer at klimagassutslippene fra norsk territo-
rium med dagens politikk vil være 52,3 mill. tonn
CO2-ekvivalenter i 2030, og at det blir varslet nye til-
tak i forbindelse med fremtidige statsbudsjett. Selv
med uklare mål er det klart at det eksisterer et stort
gap mellom dagens politikk og regjeringens mål for
2030. 

I tillegg til de elementene som er gjennomgått i
merknadene, mener d e t t e  m e d l e m  at hovedtrek-
kene i en ny og effektiv klimapolitikk må basere seg
på følgende hovedrammer:  

– Konkrete klimakutt i Norge: Det suverent største
virkemiddelet i norsk klimapolitikk har vært kvo-
tehandel. D e t t e  m e d l e m  ser positivt på at
regjeringen som en del av EUs rammeverk ikke
lenger vil kunne kjøpe FN-kvoter for å oppfylle
våre egne forpliktelser. Samtidig er d e t t e
m e d l e m  bekymret for at Norge vil ende med å
kjøpe store mengder EU-kvoter, både i kvote-
pliktig og ikke-kvotepliktig sektor, og dermed
utsette omstillingen av norsk økonomi. D e t t e
m e d l e m mener det er av stor betydning at Stor-
tinget vedtar et klart og tydelig nasjonalt utslipps-
mål for Norge i 2030, målt i tonn CO2.
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– Forståelige mål: En avgjørende forutsetning for
en vellykket klimapolitikk er at målene er klare
og forståelige slik at borgerne kan følge med og
holde politikerne ansvarlige. Mål og kutt må
uttrykkes i tonn for norsk territorium. 

– Klimalov: For å kutte utslippene systematisk
trengs nasjonale og sektorvise mål, og tydelig
rapportering. D e t t e  m e d l e m  viser i den for-
bindelse til Dokument 8:32 S (2014–2015) som
er til behandling i energi- og miljøkomiteen, der
regjeringen bes legge frem forslag til en klimalov
i løpet av stortingsperioden. En klimalov vil gi et
overordnet bindende rammeverk for systematisk,
sektorvis gjennomføring av vedtatte målsettinger
på kort og lang sikt. Lov er det mest effektive vir-
kemidlet politikerne har for å gjennomføre poli-
tikk.

– Petroleumspolitikk er klimapolitikk: D e t t e
m e d l e m  stiller seg uforstående til hvordan
petroleumspolitikk i så mange år har fått lov til å
leve helt på siden av klimapolitikken. Konse-
sjonsrunder og en langsiktig plan for utfasing av
norsk petroleumsvirksomhet er en sentral del av
norsk klimapolitikk. D e t t e  m e d l e m viser i
den forbindelse til Dokument 8:39 S (2013–
2014) om å stanse tildelingen av nye blokker i
den 23. konsesjonsrunden. 

– Statens pensjonsfond utland (SPU) som klimapo-
litisk virkemiddel: I kraft av sin størrelse har SPU
åpenbart klimapolitisk effekt, spørsmålet er hvil-
ken effekt det bør ha. Fondet har på få år oppar-
beidet seg betydelig definisjonsmakt i internasjo-
nale finansmarkeder, og dets langsiktige horisont
gjør at det er ekstra viktig å håndtere langsiktig
systemisk risiko. Samtidig er tilgang til kapital en
av de viktigste begrensningene for å få fortgang i
det grønne skiftet internasjonalt. D e t t e  m e d -
l e m  viser i den forbindelse til Dokument 8:42 S
(2014–2015) om å trekke SPU ut av kullselska-
per, og Dokument 8:64 S (2013–2014) om en
norsk klimaprosent, og fremmer på den bakgrunn
følgende forslag: 

 «Stortinget ber regjeringen melde som norsk til-
leggsforpliktelse til FNs klimakonvensjon at Statens
pensjonsfond utland skal brukes som et aktivt klima-
politisk verktøy, og at fondet innen 2020 skal trekke
seg ut av alle investeringer i fossil energi.» 

– Målrettet redskap for grønn omstilling: D e t t e
m e d l e m  mener klimapolitikken ikke bør ses
som en trussel mot arbeidsplasser, men som en
mulighet til å omstille næringslivet til en grønn
fremtid. Dagens politikk, som hevder å være
næringsnøytral, men som favoriserer petroleums-
industrien med omfattende subsidier, legger ikke

opp til omstilling. Et eksempel er satsing på forny-
bar energi, hvor dagens teknologinøytrale linje har
gitt omfattende utbygging av småkraft med liten
dokumentert klimagevinst, men stedvis store natu-
rinngrep. Samtidig er det snart ikke noe igjen av en
norsk havvindnæring, et område hvor Norge har
store fortrinn ressurs- og kompetansemessig. 

D e t t e  m e d l e m  mener regjeringen snarest må
legge frem en stortingsmelding som inneholder en
klar plan for hvordan Norges utslipp skal reduseres til
20 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030. 

Transportsektoren
K o m i t e e n  viser til at transportsektoren er den

sektoren i Norge hvor potensialet for utslippsreduk-
sjoner er størst. Tiltakene som er innført i transport-
sektoren til nå har hatt effekt. K o m i t e e n  mener
derfor det er naturlig å fortsette med endringene i
avgiftsstrukturen for bilparken, slik at en favoriserer
mer klimavennlige biler.

K o m i t e e n  er kjent med at behovet for tunge
investeringer i kollektivtransport i og rundt de store
byene er påtrengende. Både fra et klima- og trans-
portpolitisk perspektiv er tiden knapp, og behovet
stort.

K o m i t e e n  mener det må ytterligere regulato-
riske, økonomiske og kommunikative virkemidler til
for å redusere utslippene fra transportsektoren
betraktelig. K o m i t e e n  ber derfor regjeringen sørge
for at virkemidlene for å redusere utslippene i trans-
portsektoren gir et tilstrekkelig bidrag for å nå de nye
utslippsmålene for 2030. Transportomfanget må
reduseres, vi må få en raskere overgang til mer
utslippssvake transportformer, og vi må redusere
utslippene per personkilometer og tonnkilometer fra
det enkelte kjøretøy eller fartøy. 

K o m i t e e n  viser til at regjeringen i revidert
nasjonalbudsjett for 2015 vil presentere resultatet fra
den helhetlige gjennomgangen av kjøretøy- og driv-
stoffavgiftene. Målet med gjennomgangen er å endre
kjøretøy- og drivstoffavgiftene, slik at de stimulerer
til endringer for bruk av ny teknologi, en sikrere bil-
park og mer miljøvennlig valg.

K o m i t e e n  viser til at Stortinget i Innst. 159 S
(2014–2015) ba regjeringen fremme forslag om å gi
kommunene hjemmel til å opprette lavutslippssoner. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, viser til at en del virke-
midler for å redusere klimagassutslippene fra trans-
portsektoren allerede er på plass, og at flere tas i bruk
i år som en del av budsjettvedtaket for 2015. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a ,
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
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F o l k e p a r t i ,  o g  V e n s t r e ,  viser til samarbeids-
avtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folke-
parti og Venstre, hvor det står at satsingen på kollek-
tivtransport i storbyene forsterkes. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
mener det fram mot 2030 er behov for et klart sektor-
mål for utslippsreduksjoner i transportsektoren –
både kvantitativt og kvalitativt. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener at som en del av en forplik-
tende avtale hvor også restriktive tiltak inngår, kan
staten dekke opp mot 70 pst. av investeringskostna-
den for prioriterte kollektivinvesteringer i og rundt de
store byene.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til Innst. 147 S
(2014–2015) om å følge opp anbefalinger for å nå
Norges klimamål for 2020. Her vedtok Stortinget at
«Stortinget ber regjeringen sørge for at kollektivtra-
fikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lav-
utslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dette målet
forutsetter at fylkeskommunene er i stand til å bære
eventuelt økte drifts- og investeringskostnader som
følge av en slik endring.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at som en del av
en forpliktende avtale om bruk av ny, klimavennlig
teknologi i kollektivsystemet, skal staten dekke mer-
kostnadene for drift og investering i ny teknologi i en
overgangsperiode hvor teknologien har en merkost-
nad i forhold til bruk av tradisjonell fossil energi.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til målet om at
veksten i persontransport i storbyområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtaler
mellom staten og byene om utvikling av kollektiv-
transport vil danne et viktig grunnlag for å nå denne
målsettingen. Enkelte investeringer vil kunne kreve
langt mer enn 50 pst. statlig andel. Det er derfor ikke
klokt å bidra til at 50 pst. statlig andel i viktige kol-
lektivtransportløsninger blir ansett som noen øvre
grense.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at det til-
taket innen jernbanen som enkeltvis kan gi mest CO2-
reduksjon på raskest mulig tid, er å elektrifisere de
gjenværende jernbanestrekningene hvor det fortsatt
er dieseldrevne tog.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  er av den oppfatning
at man ved ny veibygging inn til de største byene bør
etablere en egen fil for nullutslippskjøretøy. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil peke på at Norge har
muligheter til bli verdensledende i å utvikle en sjø-
transport som er utslippsfri. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til klimaforliket fra 2012, hvor
det ble bestemt at veksten i persontransporten i stor-
byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel
og gange, og at i og omkring storbyområdene skal
kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved
fordeling av samferdselsbevilgningene. D e t t e
m e d l e m  viser til Miljødirektoratets rapport «Kunn-
skapsgrunnlag for lavutslippsutvikling». 

D e t t e  m e d l e m  mener på dette grunnlag at
arbeidet med ny nasjonal transportplan for perioden
2018–2027 må legge til grunn et mål om 10 pst.
reduksjon i personbilkilometer i 2030 i forhold til
2010 i landet som helhet, fordelt på 20 pst. nedgang i
storbyområdene og nullvekst i resten av landet.
D e t t e  m e d l e m  mener at også Miljødirektoratets
anbefaling om at 20 pst. av godsmengden skal gå fra
vei til bane må bli førende for arbeidet med ny Nasjo-
nal transportplan for perioden 2018–2027.

D e t t e  m e d l e m  mener veitransporten skal
være så godt som utslippsfri innen 2030. For å styre
mot dette målet må det legges til grunn at 9 av 10 nye
biler som selges i 2020, skal være nullutslippsbiler og
kollektivtrafikken bli utslippsfri. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  mener videre at et strategisk mål for Norge
fram mot 2030 er å være verdensledende i å utvikle
og ta i bruk nullutslippsteknologi i sjøtransporten. 

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen ha som et strategisk
mål for Norge fram mot 2030 å være verdensledende
på å utvikle og ta i bruk nullutslippsteknologi i sjø-
transporten.»

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  viser til at det i Miljødirektoratets til-
takspakke 3 legges opp til at utslippene fra transport-
sektoren i 2030 skal være om lag 8 mill. tonn CO2.
D e t t e  m e d l e m  viser til at det er potensial for å
redusere vesentlig mer av utslippene fra transport-
sektoren innen 2030, dersom omsetning av fossilba-
serte personbiler avvikles etter 2020, og jernbane,
kollektivtrafikk og sykkel systematisk blir prioritert
på bekostning av ny motorveiutbygging. 

D e t t e  m e d l e m  viser i den forbindelse til Mil-
jøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett hvor
investeringene i nye motorveier er kuttet med om lag
4 mrd. kroner, og hvor bevilgningene til jernbane,
sykkel og kollektivtrafikk er økt med nærmere 6 mrd.
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kroner. Gjennom en kombinasjon av fortsatte avgifts-
fordeler på nullutslippsbiler, sterke begrensninger på
bilkjøring i storbyer, og forbud mot omsetning av
fossilbiler i 2020, kan biltrafikken i hovedsak være
utslippsfri i 2030. Ved å flytte mer gods over på bane
og styrke satsingen på miljøvennlige løsninger kan
utslippene reduseres kraftig også når det gjelder
tungtransporten. I tillegg bør omfanget av unødven-
dige flyreiser reduseres betydelig gjennom utbygging
av togtilbudet og en klimaavgift på flyreiser som er
høy nok til å sikre en reell nedgang i antallet reiser.  

Andre sektorer
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -

p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser
til at regjeringen ivrer for å kopiere EUs klimapoli-
tikk, og går i så fall ut fra at regjeringen også kommer
til å fastsette egne mål for utviklingen av fornybar
energi og energieffektivisering fram mot 2030. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener Norge skal ha som
ambisjon at landets håndverkere skal være eksperter
på klimaløsninger, og målet må være at energibruken
i bygg halveres innen 2030. En slik satsing vil være
et godt eksempel på at Norges viktigste fortrinn er all
den kompetansen som sitter i norske arbeidstakeres
hoder og hender. Innovasjonsevnen, omstillingsvil-
jen og samarbeidsforholdene i norsk arbeidsliv er
unikt. Det vi kaller «Den norske modellen» kan
hjelpe oss også i overgangen til nullutslippssamfun-
net. D i s s e  m e d l e m m e r  mener videre det er vik-
tig å følge opp strategier og tiltak framlagt i Bygg 21
sin rapport «Gode bygg for et bedre samfunn». 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  understreker at det i petroleumssek-
toren må planlegges for at de globale utslippene fra
energiproduksjon ifølge FNs klimapanel må ned mot
null ved midten av dette århundre. D e t t e  m e d l e m
vil i den sammenheng påpeke viktigheten av å gjen-
nomføre tiltak som i dag ikke utløses av sektorens
CO2-priser. D e t t e  m e d l e m  mener derfor at ingen
investeringer som bidrar til nye store utslipp etter
2030, skal iverksettes. Innen 2030 bør Norge ha som
mål å bygge ut et kraftnett i Nordsjøen for å utvikle
havbasert fornybar kraft, sørge for utslippsfri energi
til oljeplattformene og for å bidra til reduserte utslipp
på land. D e t t e  m e d l e m  mener videre at Norge må
la noe av oljen ligge, til beste for klimaet og for fram-
tidige generasjoner.

D e t t e  m e d l e m  registrerer at regjeringen har
få konkrete ambisjoner for utviklingen av utslipp i
norsk jordbruk. D e t t e  m e d l e m  mener Norge må
ha et strategisk mål om at Norge i 2030 lager biogass
av halvparten av husdyrgjødsla, alle landbruksmaski-
ner går på utslippsfrie drivstoff og nydyrking av myr
er historie.

D e t t e  m e d l e m  viser til at det i komitéhørin-
gen kom forslag om at militær aktivitet (både innen-
lands og utenlands) må inngå i all relevant klimasta-
tistikk, selv om dette ikke pålegges av FNs klimakon-
vensjon. Stortingsmelding nr. 13 (2014–2015) mang-
ler omtale og tiltak for denne sektoren både i Norge,
EU-land og internasjonalt. 

D e t t e  m e d l e m  mener at tiltak for nedrustning
må gå parallelt med klimatiltak. Militærets ressurs-
bruk til opprustning og krigføring fratar det globale
samfunn midler som trengs sårt til klimatiltak og
overlevelse. Derfor bør Norge sørge for å sette for-
holdet mellom militarisme, menneskene og miljøet
på dagordenen både nasjonalt og internasjonalt. 

Skog
K o m i t e e n  mener skogen bør spille en sentral

rolle både nasjonalt og internasjonalt, dersom målet
om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader
skal kunne nås. Det er viktig både å utnytte skogens
evne til å lagre karbon og trevirkets muligheter til å
erstatte fossil energi og utslippsintensive materialer.

K o m i t e e n  vil understreke at inkludering av
skog ikke må skje på en måte som senker ambisjons-
nivået for utslippsreduksjoner. Målet er å stabilisere
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på
hundre års sikt på et nivå som begrenser den globale
oppvarmingen til to grader. FNs klimapanel er tyde-
lige på at dette forutsetter en betydelig reduksjon av
klimagassutslippene de nærmeste tiårene.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , er enig i at skogen bør inkluderes i en
framtidig internasjonal klimaavtale. Dette må gjøres
slik at avtalen stimulerer til bærekraftig skogbruk der
skogens karbonlagre ivaretas, samtidig som skogens
muligheter til å levere et fornybart råstoff utnyttes.  

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser at en ny internasjonal klimaavtale må stimulere
til økt bruk av trevirke til energi og materialer. Sam-
tidig må den stimulere konkrete tiltak for å øke opp-
taket av CO2 i skog. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  er positive til at klimapolitikken sees i
sammenheng med karbonsykluser både i skog og i
naturen for øvrig, og mener bruk av biomasse som
råstoff for å erstatte bruk av CO2-intensive materialer
som f.eks. betong i byggebransjen, eller som erstat-
ning for fossilt drivstoff, kan være positivt i et
ansvarlig omfang. D i s s e  m e d l e m m e r  advarer
imidlertid mot at opptak av CO2 i natur går til fra-
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trekk for reduksjon av menneskeskapte klimagassut-
slipp. I norsk skog er økt nettoopptak av CO2 i vår
tidsepoke i stor grad «tilbakebetaling» av store kar-
bonutslipp som fulgte hard avvirkning fram til
midten av forrige århundre. Det er en misforståelse
av det globale karbonbudsjettet å sammenlikne dette
opptaket med tiltak som reduserer utslippene av fos-
sil energi. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til regjeringens
ambisjon om at bokføring av opptak og utslipp fra
landsektoren ikke skal påvirke ambisjonsnivået for å
kutte fossile utslipp fram mot 2030. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener den sikreste måten å oppnå dette på,
samtidig som det settes klare ambisjoner for skogens
bidrag til klimaløsninger, vil være å etablere et sepa-
rat mål for opptak av klimagasser i landsektoren i
2030, med bokføring uavhengig av målet for de øvri-
ge sektorer.

D i s s e  m e d l e m m e r  ber regjeringen vurdere
en tilsvarende deling på globalt nivå, inkludert for det
langsiktige målet om «netto null» globale utslipp,
som Norge har tatt initiativ til. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  er uenig i at Norges utslippsforplik-
telse til FN skal inneholde tiltak som gjør forpliktel-
sen mer tøyelig og mindre ambisiøs. D e t t e  m e d -
l e m  viser til at regjeringen mener skog og andre
arealer bør inkluderes i en fremtidig klimaavtale.

D e t t e  m e d l e m  mener regjeringens forslag
mangler forståelse av naturlige karobonsykluser.
Hvis opptak i skog skal brukes i regnskapet, må også
myr, eng, jordbruksland og framfor alt hav tas med.
Med en slik logikk kunne det enorme opptaket av
karbon fra atmosfæren i norske havområder – som
for øvrig medfører økende og svært skadelig havfor-
suring – i prinsippet vært meldt inn som nasjonale
«utslippskutt» og fritatt Norge for alt ansvar for
utslipp fra fossil energi. 

Klimatiltak i utviklingsland
K o m i t e e n  understreker viktigheten av at

Norge fortsetter å bidra til utslippsreduksjoner i
utviklingsland i perioden etter 2020. K o m i t e e n
viser til at klima- og skogsatsingen ble en del av det
første klimaforliket etter krav fra regjeringspartiene
og samarbeidspartiene. Bevilgningen på tre mrd. kro-
ner årlig til klima- og skogsatsingen er besluttet vide-
reført på minst dagens nivå til 2020.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til at i tillegg har
regjeringen og samarbeidspartiene besluttet å bevilge
400 mill. kroner årlig til FNs Green Climate Fund

frem til 2018. Det grønne klimafondet skal finansiere
klimatiltak i utviklingsland. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til
klimaforliket fra 2012, hvor et flertall mente at det er
et viktig prinsipp at utslippsrettigheter i en framtidig
internasjonal klimaavtale fordeles slik at alle men-
nesker tildeles samme rett til å slippe ut klimagasser.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  peker på at bruk av internasjonale fleksible
mekanismer er et viktig bidrag til utslippsreduksjo-
ner og langsiktig klimavennlig omstilling og utvik-
ling i fremvoksende økonomier. D i s s e  m e d l e m -
m e r  vil derfor understreke viktigheten av at
regjeringen opprettholder Norges ambisjonsnivå i
utviklingen av internasjonale markedsbaserte virke-
midler. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  vil også peke på at Norges globale og his-
toriske ansvar for å bidra til utslippskutt frem mot
2030 er flere ganger våre egne utslipp. D i s s e
m e d l e m m e r  beklager at regjeringen ikke tar inn
over seg Norges klimaansvar som rikt land. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil også peke på at klima-
toppmøtet i Lima slo fast at de nasjonale bidragene
skal inneholde en vurdering av hvordan ambisjonsni-
vået i landenes innmeldte klimamål er rettferdige.
Dette må bety at landenes historiske ansvar for kli-
magassutslipp og økonomiske handlingsrom avgjør
ambisjonsnivået. D i s s e  m e d l e m m e r  er overras-
ket over at regjeringen ikke ser ut til å følge opp dette
vedtaket, da regjeringens påstand om at Norges kli-
mamål er rettferdig, ikke sannsynliggjøres i meldin-
gen. I meldingen henviser regjeringen i stedet til en
kostnadseffektiv fordeling av klimagassutslipp mel-
lom regioner. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at FNs klimapa-
nel anslår at OECD-land må halvere sine klimagass-
utslipp i 2030 fra 2010-nivå for en rettferdig oppfyl-
lelse av togradersmålet, og at mange av anslagene
klimapanelet viser til også vil innebære langt større
utslippsreduksjoner for OECD-landene enn dette. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener videre det ville
vært mest ryddig om Norge etablerte én forpliktelse
for utslippskutt i Norge, og en annen forpliktelse for
bidrag til klimatiltak i fattige land. D i s s e  m e d -
l e m m e r  vil minne om at selv om det ikke er et for-
melt krav om forpliktelser knyttet til klimafinan-
siering i denne runden i forhandlingene, mener
mange av de fattigste landene at konkrete forpliktel-
ser til klimafinansiering er svært viktig. 
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D i s s e  m e d l e m m e r  mener videre at interna-
sjonal luftfart og skipsfart må betale for sine utslipp,
og pengene bør gå til dem som rammes av klimaend-
ringene, og fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge tar
initiativ til en internasjonal konvensjon om karbon-
skatt på internasjonal luftfart og skipsfart. Pengene
bør gå inn i FNs grønne klimafond for klimatiltak og
klimatilpasning i fattige land.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener regjeringen svikter Norges
brobyggerrolle i klimaforhandlingene, og fremmer
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om
et eget mål for Norges bidrag til finansiering av
utslippsreduksjoner og klimatilpasning i utviklings-
land. Dette målet må kommuniseres til FN på linje
med målet for reduksjoner i norske klimagassutslipp.
Dette skal tydeliggjøre at Norge vil ta det ansvaret
våre historiske utslipp og vår økonomiske kapasitet
gir oss.» 

«Stortinget ber regjeringen trappe opp norsk støt-
te til klimatiltak og klimatilpasning i fattige land med
4 mrd. kroner fram mot 2020 og bevilge dette i tillegg
til de ordinære bistandsbudsjettene på 1 prosent av
BNI til bistand.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e mener det bør lages en opptrappings-
plan som sikrer at Norge bidrar med minst 1 pst. av
brutto nasjonalinntekt til internasjonale klimatiltak
innen 2020, hvor bidrag gjennom FNs grønne klima-
fond prioriteres høyt. D e t t e  m e d l e m  fremmer på
denne bakgrunn følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen melde som tilleggs-
forpliktelse til FNs klimakonvensjon at Norge skal
overføre minst 1 pst. av brutto nasjonalinntekt til
internasjonale klimatiltak innen 2020.» 

Innramming av norske klimamål mot 2030
K o m i t e e n  viser til at erfaringene fra 2020-

målene gir grunn til å vurdere om det er behov for en
mer strukturert rapportering av utslippsutviklingen
og effekten av implementerte tiltak fra regjering til
storting enn i dag.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  V e n s t r e , viser til Innst. 147 S (2014–2015) om

å følge opp anbefalinger for å nå Norges klimamål
for 2020. Her vedtok Stortinget at: 

Stortinget ber regjeringen sørge for at kollektiv-
trafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller
lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  mener en klimalov er en avgjørende
forutsetning for å lykkes med å redusere norske kli-
magassutslipp. En klimalov vil gi et overordnet bin-
dende rammeverk for systematisk, sektorvis gjen-
nomføring av vedtatte målsettinger på kort og lang
sikt. D e t t e  m e d l e m  viser i den forbindelse til
Dokument 8:32 S (2014–2015).  

Forslag fra mindretall
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet 
De Grønne:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget
med en plan for nasjonale utslippsreduksjoner mot
2030 så raskt som mulig etter «Paris 2015», og før
sommeren 2016.

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-

tinget med en stortingsmelding om klimapolitikken
som inneholder en helhetlig og gjennomarbeidet plan
for hvordan 2030-målene skal bidra til langsiktig
klimavennlig omstilling i Norge, herunder mål for
utslippsreduksjoner i sektorer utenfor kvotepliktig
sektor. 

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget

med en sak om utvikling av fangst og lagring av CO2
fra norske industrielle utslipp. 

Forslag 4
Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemid-

delapparatet rettet mot teknologiutvikling i norsk
næringsliv, og påse at det er innrettet på en slik måte
at målet om lav- og nullutslippsteknologier i alle
industrigrenene kan nås. 

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 
Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 5

Stortinget ber regjeringen trappe opp bevilgnin-
gene til fondet for klimateknologi, fornybar energi og
energiomlegging i de årlige budsjettene, slik at fon-
det i 2017 er på 100 mrd. kroner. 
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Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 6

Stortinget ber regjeringen endre Enovas mandat
slik at de i samarbeid med Gassnova kan støtte pro-
sjekter for fangst og lagring av CO2.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 7

Stortinget ber regjeringen ha som et strategisk
mål for Norge fram mot 2030 å være verdensledende
på å utvikle og ta i bruk nullutslippsteknologi i sjø-
transporten.

Forslag 8
Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge tar

initiativ til en internasjonal konvensjon om karbon-
skatt på internasjonal luftfart og skipsfart. Pengene
bør gå inn i FNs grønne klimafond for klimatiltak og
klimatilpasning i fattige land. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 9

Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge
påtar seg en forpliktelse om at norske utslipp i 2030
ikke skal overstige 25 millioner tonn, en reduksjon på
50 prosent sammenlignet med 1990. 

Forslag 10
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om

et eget mål for Norges bidrag til finansiering av
utslippsreduksjoner og klimatilpasning i utviklings-
land fram mot 2030. Dette målet må kommuniseres
til FN på linje med målet for reduksjoner i norske kli-
magassutslipp. Dette skal tydeliggjøre at Norge vil ta
det ansvaret våre historiske utslipp og vår økonomis-
ke kapasitet gir oss. 

Forslag 11
Stortinget ber regjeringen trappe opp norsk støtte

til klimatiltak og klimatilpasning i fattige land med 4

mrd. kroner fram mot 2020 og bevilge dette i tillegg
til de ordinære bistandsbudsjettene på 1 prosent av
BNI til bistand. 

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 12

Stortinget ber regjeringen melde som norsk for-
pliktelse til FNs klimakonvensjon at klimagassutslip-
pene fra norsk territorium skal være maks. 20 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2030. 

Forslag 13
Stortinget ber regjeringen melde som tilleggsfor-

pliktelse til FNs klimakonvensjon at norsk olje- og
gassvirksomhet skal fases ut over en 20-årsperiode. 

Forslag 14
Stortinget ber regjeringen melde som norsk til-

leggsforpliktelse til FNs klimakonvensjon at Statens
pensjonsfond utland skal brukes som et aktivt klima-
politisk verktøy, og at fondet innen 2020 skal trekke
seg ut av alle investeringer i fossil energi. 

Forslag 15
Stortinget ber regjeringen melde som tilleggsfor-

pliktelse til FNs klimakonvensjon at Norge skal over-
føre minst 1 pst. av brutto nasjonalinntekt til interna-
sjonale klimatiltak innen 2020. 

Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser

til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

Meld. St. 13 (2014–2015) – om ny utslippsfor-
pliktelse for 2030 – en felles løsning med EU – ved-
legges protokollen. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 19. mars 2015

Ola Elvestuen Nikolai Astrup
leder ordfører
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Kåre Tveter (1922–2012) Arctic light, 1994
Kåre Tveter er blitt karakterisert som Nordens fremste lysmaler. Hans arktiske
motiver hentet fra mange besøk på Svalbard har bidratt til denne betegnelsen. 
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Meld. St. 20
(2014–2015)

Melding til Stortinget

Oppdatering av forvaltningsplanen 
for Barentshavet og havområdene utenfor 

Lofoten med oppdatert beregning 
av iskanten

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 24. april 2015, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Innledning

Norge er en havnasjon. Havet og kysten har pre-
get utviklingen av det norske samfunnet og for-
met mye av vår identitet. Havet rommer store mil-
jøverdier og ressurser – både det vi har kjent til
lenge, og ting vi ennå ikke har kunnskap om.
Norsk handel og økonomi er sterkt knyttet til
havet, fra sjøtransport og skipsbygging til fiske-
rier, havbruk og petroleumsvirksomhet.

1.1 Helhetlig og økosystembasert 
havforvaltning

I St.meld. nr. 12 (2001–2002) Rent og rikt hav
(havmiljømeldingen), fremmet Regjeringen Bon-
devik II en mer økosystembasert og sektorover-
gripende havmiljøpolitikk med helhetlige forvalt-
ningsplaner som verktøy. Situasjonen da var pre-
get av fragmentert forvaltning og mangel på et

helhetlig kunnskapsgrunnlag. Det er nå utarbei-
det helhetlige forvaltningsplaner for alle de nor-
ske havområdene. Forvaltningsplanene er lagt
frem gjennom følgende meldinger til Stortinget:
– St.meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig forvaltning

av det marine miljø i Barentshavet og havområ-
dene utenfor Lofoten (forvaltningsplan).

– St.meld. nr. 37 (2008–2009) Helhetlig forvalt-
ning av det marine miljø i Norskehavet (forvalt-
ningsplan).

– Meld. St. 10 (2010–2011) Oppdatering av for-
valtningsplanen for det marine miljø i Barents-
havet og havområdene utenfor Lofoten.

– Meld. St. 37 (2012–2013) Helhetlig forvaltning
av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak
(forvaltningsplan).

Formålet med forvaltningsplanene er å legge til
rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk

1!11 -----DET KONGELIGE 
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENT 
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av ressurser og økosystemtjenester i havområ-
dene og samtidig opprettholde økosystemenes
struktur, virkemåte, produktivitet og naturmang-
fold. Forvaltningsplanene er således et verktøy for
både å fremme næringsutvikling og matsikkerhet
innenfor bærekraftige rammer og sikre en god
miljøtilstand.

Forvaltningsplanene bidrar til klarhet i over-
ordnede rammer, samordning og prioriteringer i
forvaltningen av havområdene. De er et konkret
uttrykk for at Norge som kyststat har evne og vilje
til å forvalte våre havområder på en ansvarlig
måte.

1.2 Bakgrunn og grunnlag for 
oppdateringen

Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområ-
dene utenfor Lofoten fra 2006 ga i likhet med for-
valtningsplanene for Norskehavet og for Nord-
sjøen – Skagerrak en bred og helhetlig beskri-
velse av hele havområdet, både av tilstanden i øko-
systemet og utviklingstrekk, som grunnlag for
fastsettelsen av tiltak. En oppdatering er mer
begrenset og knyttet til mer avgrensede problem-
stillinger, oppdatert kunnskap eller mer avgren-
sede geografiske områder.  I oppdateringen av for-
valtningsplanen fra 2011 var det således lagt sær-
lig vekt på beskrivelse og vurdering av havområ-
dene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Oppda-

teringene bidrar til å sikre hensiktsmessige
rammer for forvaltningen også i tiden mellom de
helhetlige revideringene av forvaltningsplanene
som det har vært lagt opp til skal skje om lag
hvert 15. år.

Regjeringen ønsker med denne oppdateringen
å rette søkelyset på den nordlige/ arktiske delen
av forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofo-
ten. Av de norske havområdene er det disse far-
vannene som er minst direkte påvirket av
menneskelig aktivitet. På samme tid er det her kli-
maendringene viser seg tidligst. Endringer i
utbredelsen av havis åpner nye områder for aktivi-
tet, spesielt skipsfart, fiskerier og petroleumsvirk-
somhet. Dette stiller nye krav til forvaltningen. 

Ny kunnskap om miljøtilstanden og nye målin-
ger av isutbredelsen gir oss en bedre forståelse av
hvor de særlig verdifulle og sårbare områdene nå
befinner seg. Regjeringen foreslår ikke nå å endre
definisjonen av iskanten slik den er fastsatt i tidli-
gere forvaltningsplaner, men vil oppdatere bereg-
ningen av iskanten i forvaltningsplanen basert på
nye registreringer av isens utbredelse.  

Det legges ikke nå opp til å gjøre endringer i
forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten når
det gjelder rammene for næringsaktivitet.

Regjeringen vil i 2020 legge frem en melding
om en helhetlig revidering av forvaltningsplanen
for hele havområdet Barentshavet – Lofoten. Som
en del av det faglige grunnlaget for denne revide-
ringen vil det også bli foretatt en gjennomgang av
definisjonen som ligger til grunn for beregningen
av iskanten.

Forvaltningsplanene beskriver endringer som
skjer i havmiljøet som følge av klimaendringer.
Forvaltningsplanene beskriver også påvirkningen
som menneskelige aktiviteter i det aktuelle hav-
området har på økosystemene i havet, også aktivi-
teter som medfører utslipp av klimagasser og kan
bidra til klimaendringer. Forvaltningsplanene er
ikke et direkte klimapolitisk verktøy. Vedtak om
virkemidler og tiltak for å redusere utslipp av kli-
magasser skjer ikke gjennom forvaltningsplanene
for havområdene, men i andre prosesser.

Denne meldingen omhandler i liten grad ver-
diskaping fra næringsaktiviteter. Verdiskaping vil
bli et sentralt tema i det videre faglige arbeidet
med forvaltningsplanen. Det er med bakgrunn i
den forrige oppdateringen av forvaltningsplanen
Barentshavet – Lofoten i 2011, og petroleumsmel-
dingen samme år, gjennomført omfattende kunn-
skapsinnhenting. Dette er gjort for virkninger av
petroleumsvirksomhet i uåpnede deler langs kys-
ten av Nordland og Troms, og også om virkninger
og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping

Figur 1.1 Forvaltningsplanområdet Barents-
havet og havområdene utenfor Lofoten.

Kilde:  Norsk Polarinstitutt.
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som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter.
Resultatene av disse kunnskapsinnhentingene vil
være et viktig faglig grunnlag ved revideringen av
forvaltningsplanen i 2020.

I forvaltningsplanene for Barentshavet – Lofo-
ten er iskanten beskrevet som et særlig verdifullt
og sårbart område, avgrenset ved en statistisk
fremstilling av havisens utbredelse. De siste
tiårene har det vært en klar negativ trend i isut-
bredelsen i Barentshavet. Beregningen av iskan-
ten i forvaltningsplanene har vært basert på eldre
isdata som ikke lenger er representative for
dagens isforhold. I denne meldingen oppdateres
derfor beregningen av forvaltningsplanens iskant
basert på isdata for perioden 1985–2014.

Den nordlige delen av forvaltningsplanområ-
det omfatter bl.a. Fiskevernsonen rundt Svalbard
og Svalbards territorialfarvann. Innenfor Sval-
bards territorialfarvann er aktiviteter og inngrep
regulert gjennom svalbardmiljølovens bestem-
melser. Gjennom egne stortingsmeldinger om
Svalbard, og sist i St.meld. nr. 22 (2008–2009)
Svalbard og Stortingets behandling av disse, er
det også satt høye mål for bevaring av et uberørt
miljø på Svalbard. 87 % av territorialfarvannet og
mesteparten av kystområdene er vernet som en
del av store naturreservater og nasjonalparker.
Egne forvaltningsplaner for å ivareta verneformå-
lene for disse verneområdene er enten vedtatt
eller under utarbeidelse. I det nordlige Barentsha-
vet er det en nær sammenheng og gjensidig
avhengighet mellom arter og økosystemer på
land og langs kysten av Svalbard og i de omkring-
liggende hav- og drivisområdene. Det går en
administrativ, men ikke noen økologisk grense
ved territorialgrensen 12 nautiske mil fra land ved
Svalbard. Forvaltningen må derfor være helhetlig
og bygge opp under de målene som er satt for
områdene både innenfor og utenfor territorialfar-
vannet ved Svalbard.

1.3 Internasjonalt samarbeid

FNs havrettskonvensjon av 1982 utgjør det grunn-
leggende folkerettslige rammeverk for all maritim
aktivitet. FNs havrettskonvensjon kommer til
anvendelse i alle havområder, herunder Barents-
havet og Polhavet. Konvensjonen inneholder
detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og
ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig
utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhen-
syn og andre overordnede interesser. Havretten
gir Norge råderett over betydelige ressurser.
Kyststatene har samtidig en klar plikt etter kon-

vensjonen til å beskytte miljøet i sine havområder.
Norge har med andre ord et stort ansvar for å for-
valte disse områdene på en god måte.

Av havrettskonvensjonen følger også en plikt
til å samarbeide globalt og regionalt for å beskytte
og bevare det marine miljø. For de områdene som
er i fokus for denne oppdateringen skjer det mest
relevante samarbeidet i FNs sjøfartsorganisasjon
IMO, Arktisk råd, Konvensjonen om beskyttelse
av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav
(OSPAR), den nordøstatlantiske fiskerikommisjo-
nen (NEAFC) og i det bilaterale miljøsamarbeidet
og fiskerisamarbeidet med Russland. I tillegg
kommer et omfattende forskningssamarbeid, bl.a.
under FNs klimapanel IPCC, Det internasjonale
rådet for havforskning (ICES) og den internasjo-
nale hydrografiorganisasjonen (IHO).

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO)

Ekstreme værforhold, periodevis mørketid,
islagte farvann, begrenset tilgang til kommunika-
sjonssystemer og den avsides beliggenheten i
polare farvann er en utfordring både for sikkerhet
for skip, personer om bord og for det sårbare mil-
jøet i polområdene. IMO har i de senere årene
intensivert sitt arbeid med å sikre høy sikkerhet
for skip, mannskap og passasjerer, samt å øke
beskyttelsen av polare farvann. Spesielt viktig er
vedtakelsen av Polarkoden, som etablerer interna-
sjonalt bindende tilleggskrav innen sikkerhet og
miljø for skip som skal operere i Arktis og Antark-
tis. Sikkerhetskravene ble fastsatt i november
2014, og miljøkravene vil bli fastsatt i mai 2015.
Hele Polarkoden vil tre i kraft og gjelde fra 1.
januar 2017 innenfor det området som Polarkoden
definerer som Arktis. En mer utførlig omtale av
Polarkoden gis i kapittel 3.

Skipsfartens bidrag til klimaendring i Arktis er
også på IMOs dagsorden. Utslipp av sot fra skip er
en kortlivet klimaforurenser som har spesielt stor
virkning i Arktis (Black Carbon). Formålet med
IMOs arbeid med dette er å enes om en definisjon
av sot, metoder for å måle utslipp, og mulige
utslippsreduserende tiltak.

Arktisk råd

Innenfor Arktisk råd er det et omfattende samar-
beid mellom de arktiske landene for å fremme en
bærekraftig og økosystembasert forvaltning av
havområdene. Norge har vært en pådriver for
dette samarbeidet, med målsetning om å skape
økt forståelse for en økosystembasert tilnærming
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til forvaltningen av de arktiske havområdene. En
ny arktisk marin strategisk plan utarbeides til Ark-
tisk råds ministermøte våren 2015. Denne inne-
holder strategiske mål og tiltak knyttet til å øke
kunnskapen om de arktiske marine økosys-
temene, beskytte økosystemene, fremme bære-
kraftig bruk av havene og bedre økonomiske og
sosiale vilkår for arktiske innbyggere. Gjennomfø-
ring av en integrert, økosystembasert tilnærming
til forvaltningen står sentralt i planen. Dette har
også vært tema for en ekspertgruppe under Ark-
tisk råd, som leverte sine anbefalinger i 2013.

I tillegg jobbes det kontinuerlig med gjennom-
føring av en økosystembasert forvaltning i de
ulike arbeidsgruppene under Arktisk råd.
Arbeidsgruppen for miljøovervåking (Arctic
Monitoring and Assessment Programme, AMAP)
har identifisert arktiske marine områder av spesi-
ell betydning i lys av endrede klimaforhold og økt
bruk. På ministermøtet i Arktisk råd våren 2015
vil det legges frem oppdatert kunnskap om kortli-
vede klimadrivere (metan, ozon og sot). Arbeids-
gruppen for beskyttelse av det arktiske marine
miljø (Protection of the Arctic Marine Environ-
ment, PAME) har kartlagt skipstrafikken i Arktis
og identifisert bruken av tungolje. Arbeidsgrup-
pen har også fått gjennomført en vurdering av
behovet for beskyttelse av sårbare områder i inter-
nasjonalt farvann i Arktis mot skipstrafikk, og
identifisert mulige tiltak for å redusere risikoen
for miljøskade. Det jobbes også med et felles ram-
meverk som nasjonalstatene kan benytte for å
utpeke marine verneområder innenfor nasjonal
jurisdiksjon. Turismen i Arktis øker, og PAME ser
derfor på tiltak og retningslinjer for å fremme en
bærekraftig marin turisme. Arbeidsgruppen for
beredskap og forebygging av ulykker (Emer-

gency Prevention, Preparedness and Response,
EPPR) har utarbeidet en veileder for opprydning
av oljeforurensning i is og snø, som vil bli lagt
frem i forbindelse med ministermøtet våren 2015.
EPPR utarbeider også en ressursdatabase for olje-
vernutstyr i Arktis. EPPR er nærmere omtalt i
kapittel 3.5.

I 2013 undertegnet medlemslandene i Arktisk
råd en samarbeidsavtale om håndtering av oljefor-
urensning til havs i Arktis, jf. omtale i kapittel 3.5.
De operasjonelle retningslinjene tilknyttet avtalen
vedlikeholdes av EPPR. En rammeplan for samar-
beid om forebygging av oljeforurensning fra
petroleums- og maritime aktiviteter i arktiske hav-
områder utarbeides til ministermøtet i april 2015.

Isbjørnavtalen

Avtalen om vern av isbjørn (Isbjørnavtalen) ble
inngått i 1973 mellom de fem arktiske statene
Canada, Danmark (Grønland), Norge, USA og
Russland (Sovjetunionen). Avtalen har som formål
å beskytte isbjørnens leveområder og dens livs-
miljø gjennom koordinerte tiltak mellom partslan-
dene til avtalen. Isbjørnavtalen er det sentrale
internasjonale samarbeidet for beskyttelse av
isbjørnen og dens leveområder, som i Norge
omfatter de nordlige delene av forvaltningsplan-
området Barentshavet – Lofoten med Svalbard og
de havområdene som er isdekte deler av året.
Gjennom avtalen er partslandene forpliktet til å
sikre en best mulig forvaltning av isbjørnbestan-
dene basert på oppdaterte vitenskapelige data og
tradisjonell kunnskap. I tråd med bestemmelsene
i avtalen er partslandene også forpliktet til å treffe
tiltak for å beskytte de økosystemer som isbjør-
nen er en del av.

Partslandene ble i 2009 enige om at det skal
utvikles en sirkumpolar handlingsplan for beva-
ring av isbjørn, samt nasjonale handlingsplaner.
En norsk handlingsplan er utarbeidet av Miljødi-
rektoratet, mens den internasjonale handlingspla-
nen etter planen skal vedtas på partsmøtet på
Grønland høsten 2015.

OSPAR og NEAFC

OSPAR-konvensjonen om bevaring av det marine
miljø i Nordøst-Atlanteren samler 15 land rundt
Nordøst-Atlanteren, samt EU, som parter i arbei-
det med mål å beskytte, bevare og forbedre det
marine miljøet. OSPAR-området er delt inn i fem
regioner, og de arktiske havområdene (region I)
har i den senere tid blitt viet særskilt oppmerk-
somhet. OSPAR har blant annet en viktig rolle i å

Figur 1.2 Virkeområde for IMOs Polarkode.

Kilde: FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).
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koordinere gjennomføring av EUs havstrategi-
direktiv mellom de av konvensjonspartene som også
er medlemsland i EU.

Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon
(NEAFC) er en regional fiskeriforvaltningsorgani-
sasjon som forvalter alle fiskeressurser i interna-
sjonalt farvann i Nordøst-Atlanteren. Kommisjo-
nen har som formål å sørge for en langsiktig beva-
ring og optimal utnyttelse av fiskeressursene i
konvensjonsområdet. NEAFCs medlemmer er
Norge, Russland, EU, Island og Danmark på
vegne av Færøyene og Grønland. Den viktigste
oppgaven til NEAFC er å bidra til å utvikle gode
kontrollordninger og å fremme en mer økosys-
tembasert forvaltning i havområdene. NEAFC
bestemmer tiltak for at fisket skal være bærekraf-
tig, som kvoter og fangsttider. Tiltakene blir
bestemt av medlemsstatene ut fra vitenskapelige
råd fra Det internasjonale havforskningsrådet
(ICES). NEAFC har i tillegg et omfattende kon-
troll- og håndhevelsesregelverk samt reguleringer
for å verne marine økosystem som er sårbare for
påvirkning fra fiskerier.

OSPAR og NEAFC har de senere årene samar-
beidet tett. Mens OSPARs rolle er å kartlegge mil-
jøtilstand og identifisere eventuell negativ påvirk-
ning på miljøtilstanden, også knyttet til fiskeriene,
er det NEAFCs rolle å fastsette tiltak for å adres-
sere problemene knyttet til fiskerienes påvirkning
på miljøet. I 2014 inngikk OSPAR og NEAFC en
avtale med formål å styrke samarbeidet ytterli-
gere.

Forvaltningsplanene og utviklingstrekk i EU

EUs havstrategidirektiv (Marine Strategy Fra-
mework Directive) ble vedtatt i 2008. Direktivet
legger i stor grad til grunn samme tilnærming og
metodikk som de norske forvaltningsplanene.
Selv om direktivet ikke anses relevant for innlem-
melse i EØS-avtalen, deler Norge de overordnede
målene i direktivet og har en direkte interesse i at
EU-landen ved gjennomføringen av direktivet opp-
når en god miljøtilstand i sin del av våre felles hav-
områder. Direktivet er miljøpilaren i EUs inte-
grerte maritime politikk. Målet med direktivet er
å oppnå god miljøtilstand i EUs havområder innen
2020. Medlemsstatene er forpliktet til å etablere
nasjonale strategier for å nå dette målet. Landene
har frist i 2015 for å legge frem en forpliktende
liste over de tiltak landene vil gjennomføre for å
oppnå god miljøtilstand i 2020, eventuelt tiltak for
å sikre opprettholdelse av miljøtilstanden der den
allerede kan karakteriseres som god (tiltakspro-
gram). Strategiene inkludert tiltaksprogrammene
skal revideres hvert 6. år. Revisjonsprosessen
starter i 2018.

Norge og EØS-/EFTA-landene anser at direk-
tivet ikke er EØS-relevant fordi direktivet faller
utenfor det geografiske virkeområdet for EØS-
avtalen. Dette ble formelt formidlet fra EFTA til
EU høsten 2013, og saken har siden ligget til vur-
dering i EU.

Europakommisjonen har invitert Norge til å
delta i ekspertgruppene som er satt ned for å til-
rettelegge for gjennomføring av direktivet. Det er
videre et krav i direktivet at medlemsstatene skal
koordinere sine strategier seg i mellom og med
tredjeland som deler samme havregion. Det leg-
ges til grunn at slik regional koordinering så langt
som mulig skal benytte seg av regionale havmiljø-
konvensjoner. I våre havområder er dette OSPAR.
Gjennom deltakelse i OSPAR har Norge derfor
anledning til både å følge tett med på utviklingen i
EU og også til å påvirke gjennomføringen av
direktivet.

EUs direktiv om maritim arealplanlegging
(framework for maritime spatial planning) ble ved-
tatt i juli 2014. EUs nye direktiv krever at med-
lemsstatene etablerer maritime arealplaner innen
31. mars 2021. Målet er å fremme bærekraftig
vekst i maritime økonomier, bærekraftig utvikling
av marine områder og bærekraftig bruk av marine
ressurser. Planene skal identifisere fordeling av
nåværende og fremtidige aktiviteter i tid og rom.

Også her kreves et samarbeid med naboland
og tredjeland, gjerne gjennom regionale institu-
sjoner, og Norge deltar i faglig samarbeid under

Figur 1.3 OSPAR-områdets inndeling i fem 
regioner.

Kilde: OSPAR.
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direktivet. Direktivet er ikke merket som EØS-
relevant og Norge har ikke tatt stilling til EØS-
relevans av dette direktivet på nåværende tids-
punkt.

Det bilaterale samarbeidet med Russland

Hovedformålet med det norsk-russiske havmiljø-
samarbeidet er å bidra til å bevare det rene og rike
miljøet i Barentshavet. Dette har utviklet seg til et
samarbeid med sikte på å oppnå en økosystemba-
sert forvaltning av hele havområdet. Barentshavet
er et helhetlig økosystem som strekker seg over
avgrensningslinjen mellom Norge og Russland.
For å få en god forvaltning av miljøet i Barentsha-
vet er det derfor viktig at forvaltningen på begge
sider av avgrensningslinjen skjer på basis av felles
kunnskap og etter samme prinsipper.

Det har vært et godt bilateralt samarbeid om
miljøovervåking over lang tid. Det startet som et
fiskerisamarbeid på 1960/70-tallet hvor miljøfor-
holdene var en del av undersøkelsene og har
siden utviklet seg til å bli en felles havmiljøovervå-
king med årlige tokt. I samarbeidet inngår overvå-
king av både marine ressurser, biologi, oseano-
grafi og miljøskadelige stoffer. Dette bidrar til å gi
unik og samlet informasjon om hele økosystemet.

Det har vært et langsiktig mål å bidra til å eta-
blere et konsept for forvaltningsplan for russisk
side etter modell av den norske forvaltningspla-
nen. På russisk side er det nå bestemt at Barents-
havet skal være et pilotområde for utvikling av
helhetlig havforvaltning for hele Russland. I pro-
sessen som er lagt opp på russisk side, er de nor-
ske erfaringene med forvaltningsplaner og resul-
tatene fra havmiljøsamarbeidet sentrale. En vide-
reføring av dette samarbeidet er derfor høyt prio-
ritert. Norge og Russland vil i løpet av 2015 oppda-
tere en felles miljøstatusrapport for Barentshavet
og ha en felles formidling av kunnskapsgrunnla-
get. Vinteren 2014/2015 har forskere fra en rekke
forskningsinstitusjoner i begge land lagt frem et
felles forslag til indikatorer som vil være grunnlag
for den fremtidige felles miljøovervåking i
Barentshavet.

Barentshavet er et av verdens mest produktive
hav. Den viktigste fiskebestanden i dette området,
nordøstarktisk torsk, er også en av de best forval-
tede. Den gode bestandssituasjonen skyldes både
gode naturlige forutsetninger i havområdet, men
også et svært vellykket og effektivt forvaltnings-
samarbeid innenfor Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon. Norge og Russland har siden
midten av 1970-tallet i fellesskap forvaltet de vik-
tigste fiskebestandene i Barentshavet; torsk, hyse,

lodde, blåkveite og nå også snabeluer. Felles for-
valtningsstrategier og samarbeid om ressurskon-
troll og særlig kampen mot ulovlig, urapportert og
uregistrert fiske, har hatt stor betydning. På de
årlige møtene i Den blandete norsk-russiske fiske-
rikommisjon fastsetter partene totalkvoter og for-
deler dem mellom Norge, Russland og tredjeland.
Kvotefordelingen har ligget fast og er en sentral
forklaring på stabiliteten i samarbeidet. Videre
avtaler partene gjensidig fiskeadgang i hver-
andres soner og bytter kvoter både innenfor fel-
lesbestander og nasjonale bestander. Totalkvo-
tene som Norge og Russland i fellesskap fastset-
ter, er basert på forvaltningsstrategier partene har
blitt enige om og anbefalinger om tilhørende
beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale
råd for havforskning (ICES), hvor både norske og
russiske forskere er representert. Kvotene er
basert på føre-var-tilnærming, med et mål om at
ressursene skal gi et høyt langstidsutbytte. I til-
legg avtaler partene en rekke felles tekniske regu-
leringstiltak, som maskevidde, minstemål, bruk
av sorteringsrist i trålfiske og kriterier for sten-
ging av områder på grunn av for stor innblanding
av ungfisk. Partene har også et velutviklet hav-
forskningssamarbeid som går helt tilbake til
begynnelsen av 1950-tallet. Resultatet fra denne
forskningen danner grunnlaget for de forvalt-
ningsvedtak som hvert år fattes av Den blandete
norsk-russiske fiskerikommisjon, og er således av
avgjørende betydning for forvaltningen av felles
fiskebestander i Barentshavet.

Det ble i 1994 inngått en bilateral avtale mel-
lom Norge og Russland om samarbeid om
bekjempelse av oljeforurensning. Avtalen er ope-
rasjonalisert i en felles beredskapsplan som følges
opp med årlige felles øvelser. Siste øvelse ble
avholdt i grenseområdet mellom Norge og Russ-
land, ytterst i Varangerfjorden, i juni 2014.

Internasjonalt forskningssamarbeid om havmiljø og 
Arktis

Endringene som skjer i Arktis medfører behov for
ny kunnskap, spesielt om klima og miljø. Problem-
stillingene og forskningsbehovene er komplekse.
Samtidig vet vi at forskning i polarområdene er
svært ressurskrevende. Gjennom internasjonale
samarbeidsprosjekter kan vi samle kompetanse
og ressurser nok til å oppnå kunnskapsinnhenting
som ellers ikke er mulig, for eksempel i beskri-
velse av klimaprosessene.

Det finnes noen internasjonale forskningspro-
grammer og -prosjekter i Arktis i dag som for
eksempel ASOF (et internasjonalt program på
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oseanografi i Arktis og subarktiske hav og deres
rolle i klima), og det EU-finansierte prosjektet
ICE-ARC (Ice, Climate, Economics – Arctic Rese-
arch on Change). Her vil forskere fra 11 land foku-
sere på endringer i isen i Polhavet, samt mulige
konsekvenser denne endringen vil kunne få både
økonomisk og sosialt i nord. Når det gjelder øko-
systemforskning i Polhavet, finnes det ikke store
internasjonale forskningsprogrammer i dag, men
blant annet når det gjelder levende marine ressur-
ser er flere forskningsprogram under utvikling
mellom de fem kyststatene. En økosystem-gruppe
for Barentshavet er etablert under det Internasjo-
nale rådet for havforskning (ICES).

Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe under
Arktisk råd som arbeider med utformingen av en
ny avtale mellom de arktiske statene for å styrke
og legge til rette for forskningssamarbeid i Arktis.
Det er identifisert flere utfordringer knyttet til
forskningssamarbeidet i Arktis, som begrensning
i adgang til områder, vanskeligheter med å bringe
inn personell, utstyr og prøver over landegren-
sene og utilstrekkelig samordning, datafangst og
utveksling. Avtalen tar sikte på å etablere foren-
klede prosedyrer som kan styrke samarbeidet.
Arbeidsgruppen vil be om et mandat fra minister-
møtet i Arktisk råd i 2015 om å igangsette for-
melle forhandlinger om en rettslig bindende
avtale.

Det er etablert viktige samarbeidsrelasjoner
gjennom årene som ble forsterket under Det inter-
nasjonale Polaråret (IPY) og som nå til dels vide-
reføres, for eksempel gjennom Norsk Polarinsti-
tutts prosjekt Norwegian Young sea ICE cruise
(N-ICE2015). Det er her et tett forskningssamar-
beid innen klimaforskning med miljøer i Europa
(Tyskland, Frankrike, Finland, England) og med
Nord-Amerika (USA og Canada). De samme lan-
dene samt Russland er også viktige samarbeids-
partnerne innen økosystemforskning.

Det er behov for styrking av store internasjo-
nale forskningsprogrammer som jobber pan-ark-
tisk. EUs rammeprogram for forskning, Horisont
2020 gir en mulighet for finansiering da program-
met er åpent for deltagelse fra USA og Canada. En
av syv samfunnsutfordringer det er lagt vekt på i
Horisont 2020 er «Matsikkerhet, bærekraftig land-
og skogbruk, marin, maritim og ferskvannsrela-

tert forskning og bioøkonomi». En annet er
«Klima, miljø, ressurseffektivitet og råmaterialer».
Joint Programming Initiative (JPI) er et samarbeid
mellom 14 europeiske land om felles planlegging
implementering og evaluering av nasjonale
forskningsprogrammer. JPI-samarbeidet innenfor
klima (JPI-Climate) og hav (JPI-Ocean) er aktuelle
nettverk å utnytte for å etablere gode forsknings-
samarbeid.

Norge har verdensledende miljøer innen
klima- og miljøforskning og marin forskning. Fra
norsk side er det Norsk Polarinstitutt sammen
med Universitetet i Tromsø, Havforskningsinsti-
tuttet, The University Centre in Svalbard (UNIS),
Universitetet i Bergen/Bjerknes-senteret, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU),
Nansen Environmental and Remote Sensing Cen-
ter (NERSC), Universitetet i Oslo, Northern Rese-
arch Institute (Norut), klimaforskningsinstituttet
CICERO som samarbeider mest med de interna-
sjonale fagmiljøene i nordområdene og Arktis.
Framsenteret i Tromsø er en sentral arena for
norsk klima- og miljøforskning i nord.

Norges forskningsråd har i samarbeid med
forskningsmiljøene utarbeidet følgende faglige
prioriteringene for norsk arktisk forskning:
– Klimaforskning – forståelse av det koblete

systemet hav-is-atmosfære
– Klimaendringer og effekter på økosystemet
– Havforsuring
– Effekter av miljøgifter
– Kortlivede klimapådrivere (sot, metan)

Det nye norske isgående forskningsfartøyet som
skal seile fra 2018, vil representere en ny epoke
for norsk polarforskning. Med det nye fartøyet får
norske forskere en unik plattform som i vesentlig
grad vil kunne bidra til å øke mulighetene for
styrke kunnskapen om det nordlige Barentshavet
og Polhavet. Skipet vil kunne dekke alle
forskningsdisipliner innen biologi, klima, oseano-
grafi og geologi.

Et stort internasjonalt prosjekt med norsk del-
takelse er nå under forberedelse, der tyske Alfred
Wegener Institut sin isbryter Polarstern skal fry-
ses inn i det sentrale Polhavet og drive i et år med
isen.
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2  Miljøtilstanden og særlig verdifulle og sårbare områder

Denne oppdateringen av forvaltningsplanen leg-
ger som nevnt vekt på å foreta en oppdatert bereg-
ning av forvaltningsplanens iskant og gi en oppda-
tert beskrivelse av havområdene i de nordlige
delene av forvaltningsplanområdet, særlig med
bakgrunn i de raske endringene som skjer med
høyere havtemperatur og redusert utbredelse av
havis. I Arktis har temperaturene økt raskt og
havisen trukket seg markert tilbake de siste tiå-
rene. Dette er utviklingstrekk som gjelder for hele
Arktis og som i følge FNs klimapanel høyst sann-
synlig skyldes menneskeskapte klimaendringer.
Endringene i Barentshavet er blant de raskeste i
arktiske havområder. Omtalen i det følgende
beskriver de observerte endringene og betydnin-
gen for økosystemene i Barentshavet, og i noen
grad fremtidig utvikling knyttet til klima og havis.

Det er to rådgivende grupper på etats- og
forskningsnivå som arbeider med det faglige
grunnlaget for forvaltningsplanene. Disse er Fag-
lig forum som ledes av Miljødirektoratet, og Over-
våkingsgruppen som ledes av Havforskningsinsti-
tuttet. Overvåkingsgruppen ga i sin rapport i 2014
en evaluering av tilstanden i økosystemet i
Barentshavet – Lofoten med fokus på endringer.
Omtalen som gis i dette kapitlet er særlig basert
på denne rapporten. Denne oppdaterte faglige
kunnskapen er, sammen med de oppdaterte
beregningene av forvaltningsplanens iskant fra
Norsk Polarinstitutt og fagrapporter om bl.a. olje-
vern og skipstrafikk i nordområdene, faglig
grunnlag for arbeidet med denne oppdateringen
av forvaltningsplanen. For revidering av forvalt-
ningsplanen i 2020 vil det faglige grunnlaget utar-
beides gjennom Faglig forum.

2.1 Miljøtilstanden

Barentshavet preges av innstrømming av varmt
atlantisk vann som gjør norskekysten og store
deler av havområdet isfritt hele året. Der det atlan-
tiske vannet møter kaldere polare vannmasser
skapes en oseanografisk front (polarfronten).
Frontsystemer finnes også langs eggakanten og
iskantsonen. Iskantsonen overlapper i vinterhalvå-

ret stort sett med polarfronten. Slike front-
systemer gir opphav til en rik produksjon av
planktonalger som beites av dyreplankton som
igjen er føde for fisk, sjøfugl og pattedyr. Barents-
havet er et grunt hav (gjennomsnittsdyp 230
meter) med store bankområder, også dette frem-
mer produksjonen. Produksjonen i Barentshavet
danner grunnlaget for de store fiskebestandene
som er fundamentet for fiskerinæringen i Norge.
Sild, lodde, torsk og hyse bruker alle området i
hele eller deler av sin livssyklus, og alle artene
trekker inn til kysten for å gyte. Den mest konsen-
trerte gytingen foregår i Lofoten–Vesterålen, og
egg og larver driver så nordover langs kysten og
inn i Barentshavet der de vokser opp. Den rike
produksjonen fører til at Barentshavet har en av
verdens høyeste tettheter av sjøfugl. Nordlige
deler av Barentshavet er i tillegg et viktig leveom-
råde for flere sjøpattedyr- og sjøfuglarter som ikke
forekommer i områder uten is. Flere av disse har
nasjonal og internasjonal verneverdi.

Et karakteristisk trekk for Barentshavet er at
fysiske faktorer som temperatur og isforhold vari-
erer mye mellom sesonger og fra år til år, og at
dette har betydning for økosystemet. Det er imid-
lertid også noen tydelige trender i miljøforhol-
dene, særlig for temperatur og havis. I hele Arktis
har temperaturene økt to til tre ganger så raskt
som det globale gjennomsnittet, og havisen har
trukket seg markert tilbake de siste tiårene. I
følge klimamodellene kan det forventes at utvik-
lingen mot et varmere norsk Arktis vil fortsette.
På lengre sikt avhenger utviklingen i temperatur
og isforhold på hvorvidt man lykkes med å redu-
sere de globale utslippene av klimagasser. Utvik-
lingen mot høyere temperaturer og mindre is i
Arktis involverer selvforsterkende mekanismer
som følge av mindre is og snø som reflekterer sol-
lys, og mer åpent hav som absorberer solinnstrå-
lingen. Videre reduksjon i isdekket i Barentshavet
kan få alvorlige konsekvenser for isavhengige
arter, som vil miste mye av sine leveområder og
fortrenges mot nord og øst. Samtidig forventer
man også at økt temperatur i havet vil føre til at
mer varmekjære arter trekker nordover, hvilket
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igjen får konsekvenser for økosystemene i
Barentshavet.

2.1.1 Temperaturøkning og reduksjon 
i isdekke

De siste tiårene har det vært en samtidig sterk
økning i luft- og havtemperatur i Barentshavet.
Økningen skyldes blant annet at Barentshavet de
siste årene har fått økt varmetilførsel gjennom
innstrømming av relativt varmt atlantisk vann.
Målinger i det sørlige Barentshavet, der det
strømmer inn atlantiske vannmasser, viser at sjø-
temperaturen har hatt en generell økning på
omkring 1,5 °C fra 1977 til 2013.

Generelt varierer isutbredelse i Barentshavet
sterkt med sesongen, vanligvis med maksimal
utbredelse i april1 og minimal utbredelse i sep-
tember (se figur 2.11 og 2.12). Fra 1979 har det
vært en negativ trend i isutbredelsen både i april
og september (se figur 2.19 og 2.20). Den ster-
keste reduksjonen har vært av havis i april. Paral-
lelt med endringene i utbredelsen av is i Arktis,
endres også tykkelsen på havisen, fra tykk flerår-

sis til tynn ettårsis. Dette har omfattende konse-
kvenser for økosystemene.

2.1.2 Effekter på økosystemet

Klimaendringer

Økosystemet i Barentshavet har endret seg som
følge av at det er blitt varmere og større deler av
havområdene har blitt isfrie. Noen arter har fordel
av denne utviklingen, mens andre blir negativt
påvirket.

Miljøtilstanden i Barentshavet er fortsatt i
hovedtrekk god, men påvirkningen på arter og
økosystemer som følge av klimaendringer øker.
Det er i de nordlige, arktiske delene av Barentsha-
vet med Svalbard at klimaendringene forventes å
få størst negative konsekvenser for arter og øko-
systemer. I disse områdene er klimaendringene
den største trusselen mot naturmangfoldet. Arter
som er avhengige av havisen har begrensete
muligheter for å migrere mot nord for å finne nye

1 Tidspunkt for maksimal isutbredelse varierer etter hvilke
områder man ser på. Hvis man ser på hele Arktis vil det
være riktig å bruke mars som måneden med maksimal isut-
bredelse, mens det i Barentshavet og Framstredet vil være
maksimal isutbredelse i månedsskiftet mars–april, med
stor mellomårlig variasjon.

Boks 2.1 Forklaring av begreper

I denne meldingen er det brukt ulike betegnel-
ser for å beskrive iskanten og isdekte havom-
råder:
– Havis brukes som en generell betegnelse

på is som befinner seg på havoverflaten, og
som er dannet ved at havvannet fryser til is.

– Drivis er den delen av havisen som er i
bevegelse med strøm og vind. I tillegg fin-
nes det tidvis is i fjorder, sund og mellom
øyer nær land som ligger fast. Dette kalles
fastis.

– Iskanten eller iskantsonen er overgangen
mellom tett drivis og åpent hav. Denne
overgangssonen kan variere i bredde fra
noen hundre meter til noe titalls kilometer.

– Iskanten er også betegnelsen på et særlig
verdifullt og sårbart område i forvaltnings-
planen for Barentshavet – Lofoten. Hvor-
dan dette området er definert er nærmere
beskrevet i boks 2.5.

Figur 2.1 Iskantsonen fotografert fra fly 
sommerstid.

Foto: Haakon Hop, Norsk Polarinstitutt.
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egnede områder etter hvert som havisen trekker
seg nordover og områdene med isdekke minker.
Dette henger sammen med at havisen trekker seg
tilbake fra de grunne kyst- og sokkelområdene
rundt Svalbard mot det dype og lavproduktive Pol-
havet, som ikke på langt nær gir samme grunnlag
for biologisk produksjon og mangfold.

Allerede i dag ser vi tydelige virkninger av kli-
maendringene i havområdene rundt Svalbard og i
det nordlige Barentshavet. På vestkysten av Sval-
bard har arktiske vannmasser blitt fortrengt av
temperert, atlantisk vann med annen sammenset-
ning av plankton. Dette har ført til store endringer
i det marine økosystemet, og fiskeslag som lodde
sild, torsk, laks og makrell finnes nå periodevis i
fjordene. Det er samtidig klare tendenser til en
romlig forflytning nord og nordøstover i Barents-
havet av fisk og hval. Den kanskje mest slående
«klimavinneren» så langt er torsken, som i dag er
på et historisk høyt nivå og er registrert betydelig
lengre nord og øst enn tidligere.

Ringselen reproduserer nesten ikke lenger på
vestkysten av Svalbard på grunn av mangel på
havis i yngleområdene. Endringene i sammenset-
ningen av plankton og fisk påvirker også noen av
sjøfuglbestandene ved at tilgangen til næring blir
dårligere.

Lengre øst på Svalbard og i Barentshavet er
endringene mindre, men antall hi i de viktigste
hiområdene for isbjørn er kraftig redusert, trolig
fordi det ikke lenger er havis der når de drektige
binnene går i hi på senhøsten. Utbredelsen av
naturtyper og arter vil fortsette å endre seg som
følge av endringer i klima og isutbredelse. Områ-
der som tidligere var viktige leveområder kan bli
uegnet, samtidig som andre områder blir langt
viktigere enn før for arter på jakt etter egnede
leveområder. Arter sørfra vil etter hvert kunne
fortrenge de arktiske artene, og endringer vil for-
plante seg til andre deler av økosystemene.
Endringene i de marine økosystemene vil kunne
skje raskt fordi det er få barrierer som kan
bremse spredning når havet blir varmere. Etter
hvert som klimaet blir varmere, må det forventes
at disse endringene bli større og vil gjelde stadig
flere arter.

Klimaendringene kan bidra til å forsterke også
andre påvirknings- og risikofaktorer. Den natur-
lige barrieren det kalde havvannet i de nordlige
delene av Barentshavet har dannet mot spredning
av fremmede arter svekkes av klimaendringene.
Dette øker risikoen for at fremmede arter som
introduseres får fotfeste og sprer seg også i disse
områdene. På sikt må man også regne med at hav-
forsuring kan få betydelig konsekvenser for de

marine økosystemene i Barentshavet. Dette gjel-
der særlig i de nordligste områdene, blant annet
fordi CO2 tas lettere opp i kaldt vann. Havfor-
suring vil samvirke med klimaendringene på
måter som er vanskelig å forutsi, men som kan
påvirke plankton og andre nøkkelarter og dermed
de marine økosystemenes struktur og funksjon.

Forurensning og marin forsøpling

I de nordligste delene av Barentshavet er det lite
menneskelig aktivitet som gir direkte utslipp av
forurensende stoffer. Det er luft- og havstrømmer
fra andre områder som er hovedkilden til miljøgif-
tene og radioaktive stoffer som måles. Miljøgifter
følger de globale sirkulasjonsmønstrene på den
nordlige halvkule, og fraktes av både havstrøm-
mer og luftstrømmer fra befolkede og industriali-
serte områder lenger sør. Kildene er mange, fra
sigevann fra avfallsfyllinger, avløp og forbrenning
av avfall til landbruk og industri. Atmosfærisk til-
førsel er den hurtigste tilførselsveien, og miljøgif-
ter fraktes til Arktis på bare timer eller dager,
mens transport med havstrømmene kan ta flere
år. Miljøgiftene deponeres i snø og is, eller i havet
via regn eller nedbør. Konsentrasjoner av miljøfar-
lige stoffer i Barentshavet som er kartlagt i sedi-
ment og overvåket i luft, er gjennomgående lave.
Det er likevel noen bekymringer knyttet til at man
stadig oppdager spredning av nye uregulerte mil-
jøgifter. Det er også funnet høye nivåer av miljøgif-
ter i enkelte dyregrupper høyt i næringskjeden,
som for eksempel i sjøfugl og sjøpattedyr. Det er
funnet et bredt spekter av miljøgifter i sjøfugl. Det
finnes lite kunnskap om hvordan summen av mil-
jøgifter virker sammen, men det store antallet mil-
jøgifter observert i sjøfugl gir grunn til bekymring
for mulige helseeffekter også i arter der konsen-
trasjonen av enkeltstoffer ikke overskrider kjente
effektverdier.

I enkelte arter, som polarmåke og ismåke, er
nivåene av miljøgifter så høye at det kan ha direkte
effekter på sjøfuglenes reproduksjon og over-
levelse. Hos isbjørn er miljøgiftnivåene høye nok
til å kunne påvirke individers hormon- og immun-
system og reproduksjonsevne. Hvilken betydning
dette har for bestanden er usikkert. De regulerte
organiske miljøgiftene (for eksempel PCB, DDT)
viser stort sett nedadgående nivåer i luft og noen
organismer, mens nivåer av miljøgifter som ikke er
regulert eller som nylig har blitt regulert (for
eksempel bromorganiske og fosfororganiske stof-
fer), er stabile eller økende. Siloksaner (ringfor-
mede) er nye miljøgifter som er funnet i dyr på
Svalbard, men det er foreløpig lite kunnskap om

4290



2014–2015 Meld. St. 20 15
Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten

virkninger i miljøet. Det er begrenset kunnskap
om utslipp av siloksaner fra produkter, men det er
grunn til å tro at kosmetikk er den største utslipps-
kilden. Ringformede siloksaner er funnet i polar-
torsk, polarmåke, krykkje og sel på Svalbard.
Dette tyder på at stoffene kan spres over store
avstander, langt fra utslippskildene. Overvåking av
miljøgifter i luft avdekker at nivåene av siloksaner i
luft på Svalbard er hundre til tusen ganger høyere
enn for de klassiske miljøgiftene som PCB og
DDT. Siloksanene som måles på Svalbard er høyst
sannsynlig fraktet med luftstrømmer fra kilder len-
ger sør, som Skandinavia og Europa.

Nivåene av de fleste tungmetallene (arsen,
kadmium, bly og nikkel) både i luft og nedbør
over Svalbard har blitt betydelig redusert siden
tidlig på 1990-tallet. Nivåene av kvikksølv i luft har
derimot holdt seg på omtrent det samme frem til i
dag. Dette bekymrer fordi kvikksølv er en svært
farlig miljøgift som kan utgjøre en trussel for dyrs
og menneskers helse. Kvikksølv er lettflyktig og
spres med luft- og havstrømmer inn i arktiske øko-
systemer og næringsnett. Det er funnet urovek-
kende høye nivåer av kvikksølv i fisk, fugl, sjøpat-
tedyr og isbjørn i arktiske områder.

Bakgrunnen for kvikksølvproblemet er sam-
mensatt. Kildene til kvikksølvet er både naturlige

og menneskeskapte. Selv om de menneskeskapte
utslippene er sterkt redusert i Europa og Nord-
Amerika, vil klimaendringene bidra til at kvikk-
sølv som til nå har vært bundet opp i for eksempel
is og permafrost, frigis på nytt. Kvikksølv bioakku-
muleres i fisk og pattedyr og oppkonsentreres i
næringskjeden. Arter høyt i næringskjeden er
derfor særlig utsatt for å oppnå nivåer som kan gi
negative helseeffekter.

Med hensyn til sjømattrygghet er nivåene av
miljøgifter, inkludert radioaktive stoffer, generelt
lave for de utvalgte indikatorene. Unntak er inn-
holdet av enkelte organiske miljøgifter i lever av
torsk, og innholdet av organiske miljøgifter og
kvikksølv i blåkveite fra visse områder.

Havstrømmene fører med seg store mengder
marint søppel, som legger seg på sjøbunnen eller
flyter rundt på havet. Ilanddrevet marint søppel
registreres systematisk på to strender på vestkys-
ten av Svalbard. Sysselmannen gjennomfører også
aksjoner for å rydde større strandområder hver
sommer. Søppelet innebærer en fare for dyr, da
både sjøfugl og sjøpattedyr kan få skader eller
sette seg fast og vikle seg inn i garn og søppel. I
tillegg får sjøfugl og andre dyr i seg plast, enten
direkte eller gjennom byttedyr. Plast tetter til
magen, hvilket igjen svekker og kan ta livet av

Figur 2.2 Strandsøppel på Svalbard.

Foto: Tor Ivan Karlsen, Norsk Polarinstitutt.
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dyret. Andelen individer av sjøfuglarten havhest
på Svalbard som har plast i magen har økt kraftig.
En studie viste at av totalt 40 undersøkte havhest
fra Svalbard, hadde 88 % plast i magen. Hos 23 %
av fuglene var plastinnholdet over den grense-
verdi OSPAR har satt (0.1 gram plast i magen).
Mikroplast, det vil si gjenstander eller biter av
plast under 5 millimeter i størrelse, finnes i stort
antall i så godt som alle havområder. Mikroplast
spises av dyreplankton, og det er stadig flere
undersøkelser som viser at mikroplast på denne
måten tas opp i næringskjeden. Det foregår mye
forskning på hvilken effekt dette har på dyr og
mennesker.

Havforsuring

Havforsuring er et resultat av at økt mengde CO2
fra atmosfæren løser seg i havvannet. CO2 reage-
rer med vann og danner karbonsyre og dermed
endres surhetsgraden (pH) i vannet. Økningen i
CO2 og reduksjonen i pH i havet vil også endre
løseligheten av kalk, noe som særlig forventes å
påvirke levende organismer som benytter kalk i
skjelett og skall negativt. Kalkavhengige plante-
plankton- og dyreplanktonarter, koraller og skjell
er blant de organismene som forventes å bli nega-
tivt påvirket. Regulær overvåking av havforsuring
i Barentshavet fra fastlandet til Svalbard ble star-
tet i 2010, og i 2013 ble også de nordøstlige delene
av Barentshavet inkludert. Havforsuring har til nå
ikke vært en del av indikatorsettet for overvåking
av Barentshavet, men vil bli inkludert i løpet av
2015. På grunn av de store naturlige variasjonene i
pH og den korte tidsserien, er det vanskelig å tall-
feste en langsiktig trend i forsuringen. Sammen-
likning mellom nye og historiske data fra Lofoten-
bassenget viser en reduksjon i pH på 0,07 pH-
enheter fra 1981 til 2009. Havforsuring vil kunne
gi store effekter på de marine økosystemene i
fremtiden. CO2 løses mest effektivt i kaldt vann.
De arktiske havområdene nord for polarfronten
forventes derfor å få den raskeste forsuringen.

2.1.3 De enkelte delene av økosystemet

Plante- og dyreplankton

Hvilke grupper av arter av planteplankton det er
mest av i Barentshavet varierer både gjennom
året og mellom år, der det typisk er en voldsom
oppblomstring i biomasse i løpet av våren og
utover sommeren, særlig i iskantsonen og kyst-
nært. Produksjonen er større i varme år med lite
is enn i kalde år med mye is. Etter en periode med

observasjoner av mer varmekjære arter, har det
ikke blitt observert sørlige arter i de faste overvå-
kingssnittene i Barentshavet (Fugløya-Bjørnøya
og vest for Bjørnøya) i perioden 2011–2013.

Det kan synes som om mengden dyreplankton
har vært ganske stabil de siste ti årene, men små
endringer i tallverdiene representerer markante
endringer som kan ha stor betydning for de
bestandene som beiter på dyreplankton. Etter tre
år med en gradvis reduksjon i 2007, 2008 og 2009
ble det observert en klar økning i mengden dyre-
plankton i 2010. Deretter har mengden vært noe
variabel. I 2013 synes det å være mindre dyre-
plankton enn tidligere, selv om den arealmessige
fordelingen av dyreplankton er svært lik de fore-
gående årene. En så lav totalmengde av dyre-
plankton har ikke vært målt siden 1992. Forekom-
sten av hoppekrepsen raudåte (Calanus finmar-
chicus) har vært relativt stabil, mens det har vært
en nedgang i forekomsten av de større, arktiske
hoppekrepsartene Calanus hyperboreus og ishavs-
åte (Calanus glacialis). Variasjonen er likevel
innenfor det normale. Krill var i 2013 over lang-
tidssnittet. Mengden dyreplankton har stor betyd-
ning for de marine økosystemene, bl.a. for utvik-
ling i de store pelagiske fiskebestandene.

Havbunn og bunndyr

Bunndyr fra ulike artsgrupper lever i, på, eller rett
over sjøbunnen som enten bevegelige eller fastsit-
tende organismer. Bunndyr finnes i store meng-
der nord for iskanten (bl.a. slangestjerner og flere
typer koraller), på skråninger fra Norskehavet og
opp på Nordkapp-platået (Geodia svamper) og på
bankene (kråkeboller og sjøpølser). Den «ben-

Figur 2.3 Mikroskopiske alger i iskantsonen. 
Vanlige planteplanktonarter fra en våroppblom-
string.

Foto: Cecilie von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt.
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tiske polarfront», som er drevet av iskantsonen, er
et skarpt skille som deler bunnsamfunnene i en
sørlig Bjørnøyrenna-del og en nordlig del i Hopen-
dypet. Når isen trekker seg tilbake lenger mot
nord på grunn av økt sjøtemperatur vil kommersi-
elle fiskearter få økt utbredelse. Det er også
observert at fordelingen av dypvannsreker flytter
seg mot nordøst. Dette kan påvirke den geo-
grafiske fordelingen av ulike typer fiskerivirksom-
het i Barentshavet. Bunndyr påvirkes av bunnfisk-
tråling, ankring, kjettinger, invasjon av fremmede
arter (som beiter på bunndyr, og konkurrerer om
plass og bytte), klimaendringer og forurensning.

En bunnlevende organisme som regnes som
ny i Barentshavet er snøkrabbe. Snøkrabbe har
spredt seg til stadig nye områder fra nordøst- og
vestover i Barentshavet. Man er fortsatt usikker
på om snøkrabben har kommet til Barentshavet
som en fremmed art ved hjelp av mennesket eller
om det man ser er en naturlig utvidelse av leveom-
rådet for de snøkrabbene som lever i Beringhavet
og langs kysten av Øst-Sibir. Klimaendringene
kan ha bidratt til å gjøre det mulig for snøkrabben
å spre seg fra kysten av Øst-Sibir til Barentshavet.
De høyeste forekomstene av snøkrabbe noen-

sinne i norske farvann ble registrert i den norske
delen av det sentrale Barentshavet i 2013. Hoved-
tyngden av bestanden ligger fortsatt øst i Barents-
havet i russisk økonomisk sone. Russiske forske-
res estimater antyder at snøkrabbebestanden i
2013 var omtrent ti ganger større enn konge-
krabbebestanden. Snøkrabben ser ut til å få en
mer nordlig utbredelse enn kongekrabben og vil
sannsynligvis kunne etablere seg i områdene
rundt Svalbard. Både kongekrabben og snø-
krabben inntar en nisje i Barentshavets økosys-
tem hvor det er få andre arter de konkurrerer
med, men de har en betydelig påvirkning på arter
de beiter på. De hjemlige krabbeartene som troll-
krabbe, eremittkreps og pyntekrabbe er i tillegg
relativt fåtallige selv om disse også finnes i lokale
større ansamlinger. Den økende bestanden av
snøkrabbe vil kunne påvirke økosystemet knyttet
til havbunnen i Barentshavet i betydelig grad, og
det ventes at snøkrabben vil få en vesentlig rolle i
dette økosystemet.

Det igangsettes i 2015 havbunnskartlegging i
regi av MAREANO-programmet, som vil utgjøre
et langt transekt som går fra Bjørnøyrenna til
Hopen. Denne kartleggingen vil på sikt gi oss et

Figur 2.4 Snøkrabbe. Første individ funnet ved Svalbard.

Foto: Jan Sundet, Havforskningsinstituttet.
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bedre bilde av variasjonen i biologisk mangfold og
produksjon i Barentshavet, bl.a. på tvers av iskant-
sonen.

Fiskebestander

En av artene som har tjent på et varmere hav er
torsken. Gytebestanden hos nordøstarktisk torsk
har vokst siden 2001 og er i dag på et historisk
høyt nivå. Samtidig var utbredelsen av torsk i 2012
den nordligste som er registrert, til 82° 30’ nord, i
grunne havområder nord for Frans Josefs land.
Under det norsk-russiske økosystemtoktet høsten
2013 ble det også funnet torsk rekordlangt øst, på

79° 36’ øst, i det nordlige Karahavet. En annen
viktig art i Barentshavet er hyse, også den er tall-
rik nå og har utvidet sitt leveområde lengre øst og
nord. Temperaturøkningen og økt tilgang til mat
har gjort det mulig for torsken og hysa å utvide
sitt leveområde til ellers kalde og mindre produk-
tive områder. Både bestandene av både lodde og
reker, som er viktig føde for torsken, er i god for-
fatning. Bestanden av polartorsk har blitt målt til
relativt lave nivåer de siste årene, men det er stor
usikkerhet i bestandsestimatet. Polartorsken er
en nøkkelart i økosystemet i Barentshavet, særlig
ved iskanten. Makrell har også spredt seg nord-

Boks 2.2 Polartorsk som nøkkelart

Figur 2.5 Polartorsk.

Foto: Peter Leopold, Norsk Polarinstitutt.

Mange næringskjeder i Arktis er enkle med få
arter og koblinger, men med store populasjoner.
Noen dyr er nøkkelarter som innebærer at de er
sentralt plassert i økosystemet, og at mange dyr
spiser dem. Polartorsken er en slik art, som er

svært viktig for energiomsetningen i det marine
økosystemet. Den er hovedføden til fiskespi-
sende sjøfugl i Arktis og viktig føde for både sel
og hval. Bestanden av torsk i Barentshavet har
også polartorsk som næring i tillegg til lodde.
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over de siste årene, og har blitt registrert helt
nord til Svalbard.

Overvåking viser at de fleste av av fiskebestan-
dene er i god forfatning, mens bestandene av van-
lig uer og blåkveite er på lavt nivå. Det er innført
stans i direkte fiske på vanlig uer. For blåkveite
har det vært fiskeribegrensninger de siste to tiå-
rene og det er indikasjoner på en forbedring i
bestanden. Bestandsberegningen på blåkveite er
usikker og har hovedsakelig bare vært brukt som
indikasjon på trender. Det arbeides med å videre-
utvikle metodene for en bedre bestandsestime-
ring av blåkveite.

Sjøpattedyr

Mindre utbredelse av havisen og senere tilfrysing
av fjordene på Svalbard har hatt negative følger
for isavhengige sjøpattedyr. Dette gjelder særlig
ringsel hvor ungedødeligheten har økt som følge
av forringet ynglehabitat. Færre ringsel påvirker
igjen isbjørn, som har ringsel som et av sine vik-
tigste byttedyr. Dette er mest fremtredende i fjor-
dene på Svalbard, der isforholdene har vært så
dårlige siden 2005/2006 at ungeproduksjon av
ringsel er gått ned.

Isbjørnbinner graver ut hi på høsten, i snøhel-
linger på land. Forekomsten av hi på Hopen og
Kongsøya viser tydelig at få binner kommer dit på
høsten dersom havisen kommer seint. Antall
dager med havis rundt alle de fem viktigste hiom-
rådene har hatt en dramatisk negativ trend over
tid fra 1979. Data fra det årlige merkeprogrammet
indikerer en nedgang i produksjon av unger over
tid, men det er usikkert om denne trenden reflek-
terer hva som har skjedd i hele bestanden, eller
bare mer lokalt i områdene isbjørn har blitt mer-
ket. Bestanden av isbjørn ble i 2004 estimert til

mellom 1900 og 3600 bjørn. Bestanden telles på
nytt i 2015.

I perioden etter 2005 er ungeproduksjonen av
grønlandssel redusert med ca. 50 % sammenliknet
med nivået for perioden 1998–2003.

Utbredelsen av bardehval har de senere årene
fått en utbredelse med tyngdepunkt lenger nord, i
de nordlige, grunne områdene øst for Nordaust-
landet, nordøst for Svalbard. Delfinarten kvitnos
observeres nå langt nord for polarfronten.

Sjøfuglbestander

Sjøfuglbestandene i Barentshavet utgjør en bety-
delig del av europeisk bestand for en rekke arter,
og hekkebestanden av sjøfugler i Barentshavet er
anslått til omlag 12 millioner individer. Legger vi
til den delen av bestanden som ikke hekker (bl.a.
ungfugler), men som likevel har tilhold i havområ-
det sommerstid, stiger dette tallet til om lag 20
millioner individer. På grunn av den store produk-
sjonen i det grunne Barentshavet er fordelingen
av sjøfugl mindre styrt av nærhet til kysten slik
som tilfellet er i Norskehavet, men vi finner store
konsentrasjoner av sjøfugl, for eksempel polar-
lomvi, også i åpent hav.

Sjøfuglenes utbredelse i Barentshavet er i
hovedsak styrt av klimatiske, oseanografiske og
biologiske forhold, med en særlig markert gradi-
ent fra sørvest til nordøst, fra varmt og saltholdig
atlanterhavsvann i sørvest til kaldt og saltfattig
polart vann i nord og øst. Polarfronten er et viktig
beiteområde for sjøfuglene. Fordelingen av vann-
masser og polarfrontens beliggenhet gjenspeiles
også i utbredelsesmønstrene til de ulike sjøfuglar-
tene. Særlig påfallende er den betydelige forskjel-
len i artsutvalget på norskekysten og i svalbard-
området. Fastlandskysten har et høyere antall
arter, både hekkende og overvintrende, enn de
nordlige områdene. Arter som skarver og havsule
fantes tidligere kun på norskekysten (havsule eta-
blerte seg på Bjørnøya i 2011), mens polarmåke,
ismåke og alkekonge bare finnes som hekkefu-
gler på de nordlige øyene i Barentshavet. Iskant-
sonen er med sin biologiske produksjon viktig for
sjøfugl i deler av året, for eksempel i forkant av
hekkesesongen da sjøfugler som polarlomvi hen-
ter næring der. Denne produksjonen utnyttes
også av flere arter av sjøfugl som alkekonge, teist,
polarlomvi, havhest og ismåke.

Sjøfugl blir ansett for å være gode indikatorer
for endringer i det marine miljøet. De er synlige
elementer i et miljø der de fleste dyr og planter
lever godt skjult under havoverflaten, de er med
noen unntak lette å registrere og de samles i store

Figur 2.6 Polarlomvi.

Foto: Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt.
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kolonier i hekketiden og gjerne i produktive
marine «hotspots» utenfor hekketiden. Miljøover-
våking av sjøfugl gir grunnlag for forvaltning av
sjøfuglbestander, og samtidig en indikasjon på
næringstilgang (mengden byttedyr) i vannmas-
sene rundt hekkekoloniene. For enkelte av artene
er nedgangen særlig dramatisk; polarlomvibestan-
den på Bjørnøya og øvrige deler av Svalbard har
bestandsreduksjoner på 25–50 % siden midten av
1990-tallet, krykkjebestandene på Bjørnøya og
Spitsbergen har holdt seg stabile eller vist en posi-
tiv endring de siste årene. De regelmessige tellin-
gene av sjøfugler i Miljøovervåking Svalbard og
Jan Mayen (MOSJ) og sjøfuglprogrammet
SEAPOP foregår på vestsiden av Svalbard i tillegg
til Bjørnøya. Det er begrenset kunnskap fra Øst-
Spitsbergen og Nordaustlandet, utover kjennskap
til hekkekolonier generelt. Det finnes ikke til-
strekkelig oppdaterte data for å si noe spesifikt
om de mest nordlige områdene.

Nesten alle artene av sjøfugl viser nedgang i
hekkebestandene, både i de siste ti årene og sam-
let over tidsperioden de har vært overvåket.

Truede arter

Siden 2006 har Norsk rødliste for arter blitt utar-
beidet av Artsdatabanken. Antall truede arter i
Barentshavet – Lofoten økte i perioden 2006 til
2010. Høsting, ødeleggelse av leveområder eller
forurensning er de største påvirkningene på arter
og habitater. I tillegg utgjør klimaendringer en
viktig påvirkningsfaktor for flere rødlistede arter,
særlig i de nordlige delene av Barentshavet. I
2015 lanseres en ny revidert rødliste for arter,
som vil vise om situasjonen er endret for de vur-
derte artene. I 2011 kom den første rødlista for
naturtyper.  I dypvannsområdene i Barentshavet
finner vi tre sårbare og truede naturtyper: Korall-
rev (sårbar (VU)), korallskogbunn (nær truet
(NT)) og grisehalekorall (sårbar (VU)). Ut over
disse er flere arter og artsgrupper vurdert, men
det er generelt store kunnskapsmangler og er der-
for vanskelig å håndtere. For eksempel er det
kunnskapsmangler (datamangel (DD)) knyttet til
kaldkildebunn og 42 arter av svamper og korall-
dyr som vanskeliggjør en vurdering av status i
henhold til rødlista. Arktiske marine økosystemer
knyttet til havis og arktiske kystfarvann er ikke
definert som egne naturtyper i inndelingen av
naturtyper i Norge, og dermed heller ikke vurdert
i den norske rødlisten for naturtyper. Basert på
eksisterende kunnskap synes det likevel klart at
økosystemet knyttet til den Arktiske havisen er
truet av klimaendringer i den norske delen av

Arktis. Naturtyper knyttet til havisen som system
drøftes nå i forbindelse med revisjon av denne
naturtypeinndelingen.

Fremmede arter

Fremmede arter er arter som har fått menneskets
hjelp til å spre seg utenfor sitt naturlige utbredel-
sesområde og spredningspotensial (jf. Internatio-
nal Union for Conservation of Nature – IUCN).
Globalt sett regnes spredning av fremmede arter
som en av de største truslene mot mangfoldet i
naturen. I marine samfunn regnes skipstrafikk
som en av de viktigste årsakene til spredning av
fremmede marine arter (utslipp av ballastvann og
begroing på skipskrog). Fremmede arter kan
påvirke den naturlige sammensetningen av arter i
et område, noe som vil gi endringer i det lokale
systemet. Fremmede arter i Barentshavet er frem-
deles stort sett knyttet til kystnære fastlandsområ-
der mer enn til åpne havområder. Kongekrabbe er
den eneste fremmede arten som overvåkes årlig i
den norske delen av Barentshavet. Nye estimater
viser en generell nedgang i bestanden siden 2004.

I de nordlige delene av Barentshavet utgjør de
kalde, arktiske vannmassene en barriere mot
introduksjon av fremmede arter sørfra. Denne
naturlige barrieren svekkes av klimaendringene
og økende sjøtemperaturer. Dette øker risikoen
for at fremmede arter som introduseres får fot-
feste og sprer seg også i disse områdene. Det for
øyeblikket ingen fremmede arter som er kjent eta-
blert i nordlige del av Barentshavet fra skipsfart.
Kun et begrenset antall introduserte arter er rap-
portert fra Arktis. Av disse er gjelvtang, kort
sandskjell, svartstilket andeskjell og sekkdyret
Molgula manhattensis registrert på Svalbard.

2.1.4 Samlet vurdering

Miljøtilstanden i Barentshavet er generelt god,
men nedgangen i isutbredelse, reduserte sjøfugl-
bestander og nye arter i bunndyrfaunaen gir grunn
til bekymring. Mindre utbredelse av havisen og
senere tilfrysing av fjordene på Svalbard har hatt
negative følger for isrelaterte sjøpattedyr. Dette
gjelder særlig ringsel hvor ungedødeligheten har
økt som følge av forringede yngleområder. Færre
ringsel påvirker næringstilgangen for isbjørn. Min-
dre isutbredelse i Barentshavet betyr også at det er
større avstand mellom grønlandsselens kasteområ-
der i Kvitsjøen og viktige beitehabitat ved iskant-
sonen. Dette kan være medvirkende årsak til kraf-
tig redusert ungeproduksjon hos barentshavbe-
standen av grønlandssel de siste årene.
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Planktonmengden holder seg innenfor histo-
riske rammer, selv om det er en trend i at de store
polare artene av hoppekreps trekker nordover, i
likhet med dyphavsreke. Det er historisk gode
bestander av torsk og stabilt gode bestandstilstan-
der for lodde og en god bestand også av hyse. Det
er samtidig klare tendenser for en romlig forflyt-
ning nord og nordøstover i Barentshavet av fisk
og hval. Det er usikkert hvor langt inn i Polhavet
bunnfisk som torsk og hyse vil kunne vandre.
Sammen med nedgang i isutbredelse kan forflyt-
ninger av tyngdepunkt for plankton, fisk og sjøpat-
tedyr føre til endrete forhold også for bunndyr og
sjøfugl.

Konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i
Barentshavet er stort sett lave, med unntak av
noen stoffer som er målt i enkelte fiskeslag og i
topp-predatorer. Hos enkelte topp-predatorer, som
for eksempel isbjørn, er miljøgiftnivåene høye nok
til å kunne gi negative helseeffekter. Det er funnet
et bredt spekter av miljøgifter i sjøfugl. Det finnes
lite kunnskap om hvordan summen av miljøgifter
virker sammen, men det store antallet miljøgifter
observert i sjøfugl gir grunn til bekymring for
mulige effekter også i arter der konsentrasjonen
av enkeltstoffer ikke overskrider kjente effektver-
dier. Generelt er nivåene av miljøgifter, inkludert

radioaktive stoffer, lave med hensyn til sjømat-
trygghet, med unntak av blåkveite. Klima-
endringene vil kunne påvirke transport og frigjø-
ring av miljøgifter og hvordan miljøgiftene akku-
muleres i fisk og andre dyr.

Høsting, ødeleggelse av leveområder, klima-
endringer og forurensning er i dag de største
påvirkningene på arter og naturtyper i Barentsha-
vet sett under ett. I den nordlige delen av Barents-
havet er klimaendringer som følge av økende glo-
bale utslipp av klimagasser i dag den domine-
rende årsaken til endringer som påvirker øko-
systemer og arter. Disse endringene forventes å
fortsette og forsterkes, og økende negative konse-
kvenser kan forventes, særlig for arter og øko-
systemer i de nordlige delene av Barentshavet. I
fremtiden forventes også havforsuring å kunne gi
store effekter på de marine økosystemene.

For området Barentshavet – Lofoten som hel-
het ble det i 2011 gjort denne vurderingen av sam-
let belastning på de marine økosystemene:

«Ved normal aktivitet på dagens nivå utgjør
høsting den største påvirkningen fra aktiviteter
i forvaltningsplanområdet, mens påvirkninger
fra skipstrafikk og petroleumsvirksomhet er
antatt å være små. Den økende aktiviteten fra

Boks 2.3 Ismåke

Ismåke er blant de mest isavhengige artene vi
har. Ismåken hekker langt nord, blant annet øst
på Spitsbergen og på Nordaustlandet. Nærmere
80 kolonier er kjent fra Svalbard, men ikke alle
er i bruk hvert år. Ismåken lever av fisk og
krepsdyr den finner i iskanten, i tillegg til bytte-
dyrrester etter isbjørn og polarrev. På grunn av
sitt habitat- og næringsvalg er ismåken antatt å
være en god indikator på effekten av redusert
og endret havisutbredelse i Arktis. Arten har
gått kraftig tilbake i Canada og sør på Grønland
trolig som følge av dette, kominert med høye
nivåer av miljøgifter.

Ismåke inngår som overvåkingsart i pro-
grammene MOSJ og SEAPOP. Observasjoner
over de siste årene har styrket antagelsen om til-
bakegang i bestanden i barentshavområdet. Det
forventes at økt avstand mellom hekkeplass og
område for næringssøk vil føre til dårligere kon-
disjon, redusert hekkesuksess, større leveområ-
der og bruk av mindre egnede næringssøkområ-

der og byttedyr. Telemetristudier utført på både
norske (Svalbard) og russiske fugler indikerer
at iskantsonen i Barentshavet er svært viktig
som nærings- og oppvekstområde gjennom hele
den lyse delen av året, men spesielt vår og høst.

Figur 2.7 Ismåke.

Foto: Bjørn Frantzen, Norsk Polarinstitutt.
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disse sektorene vil imidlertid kunne øke påvir-
kningsgraden.

Fremover vil sannsynligvis den samlede
belastningen fra klimaendringer, havforsuring
og langtransportert forurensning øke og få
større betydning i forhold til de ulike aktivite-
tene i Barentshavet. På grunn av flere usikre og
dårlig dokumenterte faktorer er det ikke mulig
å si sikkert hvilke konsekvenser den samlede
menneskelige aktiviteten faktisk har på økosys-
temet, men flere store påvirkninger på samme
sted og tid innebærer større risiko for konse-
kvenser på økosystemet. For eksempel kan en
varig endring i sjøtemperatur og surhetsgrad
føre til så store endringer i økosystemet at det
gjennomgår et irreversibelt økosystemskifte/
regimeskifte. Dette betyr at økosystemet
endrer sin struktur, virkemåte og produksjon.
Konsekvensene av dette er vanskelig å forutsi,
men kan potensielt bli svært store.»

I tiden etter 2011 har forholdene med høye hav-
temperaturer fortsatt, og er den viktigste faktoren
bak endringene i Barentshavet, særlig de nordlige
områdene. Det er ikke gjort en ny fullstendig vur-
dering av påvirkninger fra sektorenes aktiviteter
eller den samlede belastningen på økosystemene i
Barentshavet i denne oppdateringen, men dette
vil inngå i det faglige arbeidet frem mot revidering
av forvaltningsplanen i 2020.

Samlet vurdert er miljøtilstanden i Barents-
havet generelt god, men økosystemet i de nord-
lige delene av havområdet er i betydelig endring
som følge av klimaendringene.

2.2 Generelt om særlig verdifulle og 
sårbare områder

Særlig verdifulle og sårbare områder er områder
som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig
betydning for det biologiske mangfoldet og den
biologiske produksjonen i havområdet, også uten-
for områdene selv. Eksempler på miljøverdier i
særlig verdifulle og sårbare områder er viktige
leve- eller gyteområder for fisk, viktige leveområ-
der for sjøfugl og sjøpattedyr, eller korallforekom-
ster. Områdene er valgt ut ved hjelp av forhånds-
definerte kriterier, hvor betydning for biologisk
mangfold og biologisk produksjon har vært de
viktigste. I tillegg er en rekke utfyllende kriterier
vurdert, for eksempel økonomisk, sosial og kultu-
rell betydning og vitenskapelig verdi.

Miljøverdier i disse områdene er vurdert i for-
hold til sårbarhet for de viktigste påvirkningene

fra fiskerier, skipstrafikk og petroleumsvirksom-
het, i tillegg til klimaendringer og miljøgiftbelast-
ning. Sårbarhet vurderes som en egenskap ved
naturverdiene uavhengig av om påvirkningene
faktisk er til stede eller ikke.

Barentshavet har flere særlig verdifulle og sår-
bare områder. I de nordlige delene av Barentsha-
vet er dette iskantsonen, polarfronten og havom-
rådene rundt Svalbard, inkludert Bjørnøya (se
figur 2.8).

Særlig verdifulle og sårbare områder er områ-
der med særlig verdifulle miljøkomponenter, og er
kartfestet i arbeidet med forvaltningsplanene.
Særlig verdifulle og sårbare områder gir ikke
direkte virkninger i form av begrensninger for
næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av
å vise særlig aktsomhet i disse områdene. De har
vært grunnlag for å fastsette overordnede ram-
mer. For å beskytte verdifulle og sårbare miljøver-
dier kan det også, for eksempel med hjemmel i
gjeldende regelverk, stilles særlige krav til aktivi-
tet som utøves. Kravene kan gjelde hele eller
deler av det aktuelle området, og må vurderes
konkret for ulike aktiviteter.

2.3 Særlig om iskanten

2.3.1 Iskanten som et særlig verdifullt og 
sårbart område

Iskanten er i naturen ikke et skarpt skille mellom
åpent hav og tett drivis, men en dynamisk og grad-
vis overgangssone som varierer i bredde avhen-
gig av vind og strøm. Iskantens beliggenhet varie-
rer sterkt med årstidene, vanligvis med maksi-
mum utbredelse i april og minimum i september.
Isutbredelsen og iskantens beliggenhet varierer
også mye fra år til år.

I de tidligere forvaltningsplanene for Barents-
havet – Lofoten er iskanten beskrevet som et sær-
lig verdifullt og sårbart område. I forvaltningspla-
nene fra 2006 og 2011 er dette særlig verdifulle og
sårbare området kartfestet og kalt «variabel
iskant», fordi dette er et område iskantsonen
beveger seg frem og tilbake gjennom i løpet av en
årlig syklus.

I forvaltningsplanen er iskanten som særlig
verdifullt og sårbart område avgrenset ved hjelp
av en statistisk fremstilling av satellittobservasjo-
ner for en rekke år av havisens varierende utbre-
delse gjennom året.

Siden 1979 har det vært en klar negativ lang-
tidstrend i isutbredelsen til alle årstider (figur 2.19
og 2.20). Avgrensningen av iskanten som et sær-
lig verdifullt og sårbart område er i forvaltnings-
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planene fra 2006 og 2011 basert på eldre data over
isutbredelse, fra perioden fra 1967–1989. Denne
avgrensningen er ikke lenger representativ for
dagens isforhold. Regjeringen har derfor oppda-
tert beregningen av iskanten basert på data for
isutbredelse for perioden fra 1985–2014. Den opp-
daterte avgrensningen av det særlig verdifulle og
sårbare området iskanten fremgår av kartene i
figur 2.8 og 2.23.

I forvaltningsplanene fra 2006 og 2011 er det
betegnelsen «iskanten» som er brukt i beskrivel-
sen av dette særlig verdifulle og sårbare området.
I den videre teksten er «iskanten» derfor brukt
når det henvises til det særlig verdifulle og sår-
bare området og avgrensningen av dette. Iskant-
sonen er en mer presis betegnelse på selve natur-
fenomenet enn iskanten. «Iskantsonen» er derfor-
brukt som begrep i beskrivelsene av naturfeno-
menet som sådan.

2.3.2 Økosystemet i iskantsonen

Iskantsonen er en overgangssone mellom isfritt
og isdekket hav, som påvirkes av havdønning og
preges av forhøyet isdrift og oppbrekking av isen.
Denne sonen varierer i bredde fra noen hundre
meter til flere titalls kilometer. Bredden er vindav-
hengig. Nordøstlig vind fører til en bred og diffus
iskantsone, mens sydlige vinder gir en smalere og
mer veldefinert iskant. Iskantsonen arter seg også
forskjellig under smelteperioden om sommeren
når isen trekker seg tilbake, og om vinteren når
havet fryser til og isen er på fremmarsj. Satellitt-
bildene i figur 2.9 og 2.10 gir et inntrykk av hvor-
dan iskantsonen kan arte seg når isutbredelsen er
på sitt fremste i april måned.

Iskantsonen strekker seg til en hver tid flere
tusen kilometer gjennom Barentshavet, og beve-
ger seg flere hundre kilometer frem og tilbake i
en årlig syklus som er drevet av årstidsvariasjoner
i hav- og lufttemperatur. Isen når sin maksimale
utbredelse om våren, som oftest i april måned.
Utover sommeren trekker iskantsonen seg grad-
vis nordover. Når isutbredelsen når sitt årlige
minimum, som normalt skjer i september, er
Barentshavet oftest tilnærmet isfritt og iskant-
sonen ligger et godt stykke nord for Svalbard.
Variasjonene i isutbredelse fra år til år kan også
være store. Hvor iskantsonen befinner seg i sep-
tember måned kan variere med flere hundre kilo-
meter fra et år til et annet. Også om vinteren og
våren kan isutbredelsen variere mye mellom ulike
år, særlig i de østlige delene av Barentshavet.
Figur 2.11 og 2.12 illustrerer hvordan iskant-
sonens beliggenhet i Barentshavet har variert fra
år til år de siste tiårene i henholdsvis april og sep-
tember måned. Figurene viser også hvordan det
særlig verdifulle og sårbare området med iskan-
ten etter oppdateringen favner de årlige variasjo-
nene i havisens utbredelse de siste ti årene. 

Når isen smelter og trekker seg nordover i
løpet av våren og sommeren, skapes det spesielle
lys- og næringsforhold i iskantsonen som gir en
konsentrert oppblomstring av planteplankton.
Isalgene på undersiden av isen starter sin opp-
blomstring opp til to måneder før planteplankto-
net, så snart det er tilstrekkelig lys om våren.
Dette bidrar til å forlenge den produktive seson-
gen i områder med havis, noe flere beitende arter
har tilpasset seg. Sammen med den viktige rollen
havisen har som leveområde for mange arter
under næringssøk, hvile og reproduksjon, gjør
dette iskantsonen til et biologisk viktig og verdi-
fullt område.

Figur 2.8 Særlig verdifulle og sårbare områder i 
forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten. 
Avgrensningen av  det særlig verdifulle og sårbare 
området iskanten er oppdatert på grunnlag av 
data for isutbredelse gjennom perioden 1985–
2014.

Kilde: Norsk Polarinstitutt.
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Fra april til september beveger denne produk-
tive sonen seg nordover gjennom Barentshavet og
gir næring til plankton, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr.
Fordi denne produksjonen i hovedsak foregår
innenfor en sone på noen titalls kilometer, kan
konsentrasjonen av beitende arter i iskantsonen
til tider være høy. Flere av de aktuelle artene og
bestandene har internasjonal og nasjonal verne-
verdi, er truede arter, ansvarsarter (25 % eller mer
av europeisk bestand) eller nøkkelarter i økosys-
temet i Barentshavet.

Selv om den høye produksjonen i iskantsonen
er begrenset til våren og sommeren, er iskant-
sonen og øvrige områder med havis et svært vik-
tig leveområde for en rekke isavhengige arter
gjennom hele året. Dette gjelder blant annet patte-
dyr som ringsel, storkobbe, hvalross, narhval og
isbjørn. Flere arter av sjøfugl oppholder seg også i
områdene ved iskanten store deler av året.

Havisens sørligste utbredelse sammenfaller
ofte med polarfronten, men ikke alltid. Polarfron-
ten er grensesonen der varmt og salt atlantisk

vann fra Golfstrømmen møter kaldere og mindre
salt vann fra Polhavet. I deler av området nord for
polarfronten er det relativt liten biologisk produk-
sjon utover den algeoppblomstringen som skjer i
iskantsonen når den beveger seg nordover. Varia-
sjonene i iskantsonens utbredelse styrer derfor i
stor grad både den biologiske produksjonen og
utbredelsen av isavhengige arter i de nordlige
delene av Barentshavet. Mye av primærproduk-
sjonen i iskantsonen synker også ned til bunnen
der den kan nyttiggjøres av bunndyr som også er
en viktig del av økosystemet, og næring for sel og
sjøfugl.

Mange av de artene som har drivisen som
leveområde er samtidig avhengige av hekke- og
yngleområder på land eller i områder med fastis i
fjordene på Svalbard og det næringsgrunnlaget
som finnes på sjøbunnen på de grunne bankene
som isen beveger seg over. I den nordlige delen
av Barentshavet med Svalbard befinner havisen
og iskantsonen seg over et grunt sokkelhav der
en stor del av områdene også er kystnære. Denne

Figur 2.9 Satellittbilde av issituasjonen i området øst for Svalbard 19. april 2013. Bildet viser hvordan et 
system av store og små isflak og råker går langt inn i drivisen fra en opprevet ytre iskantsone. Vi ser også 
fastisen i noen av fjordene på Svalbard. Dette bildet viser også skyer, som kan forveksles med is.

Kilde: MODIS, NASA Worldview.
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kombinasjonen av produksjon i iskantsonen og
egnede leveområder i og på isen og langs kysten,
er sammen med havdyp som gir tilgang til næring
på sjøbunnen avgjørende for de rike forekom-
stene av sjøfugl og sjøpattedyr som finnes her.
Havisen har på denne måten en nøkkelrolle for
produktiviteten og mangfoldet i hele det marine
økosystemet i det nordlige Barentshavet gjennom
hele året.

2.3.3 Sårbarhet

Økosystemet i iskantsonen er sårbart både for kli-
maendringer, miljøgifter og akutt oljeforurens-
ning. Området med forhøyet økologisk sårbarhet
langs iskantsonen strekker seg fra den ytre gren-
sen for isutbredelse og gjennom hele det arealet
hvor lys slipper gjennom isdekket. Høye konsen-
trasjoner av sjøfugl og sjøpattedyr kan forekomme
innenfor hele denne sonen, og ofte nær åpent hav.
Lenger inn i iskantsonen ved overgangen til tet-

tere drivis og områder med heldekkende is, opp-
trer isbjørn i spesielt stor tetthet.

Klimaendringer

Økosystemet i iskantsonen og drivisen er svært
sårbart for klimaendringer, som representerer
den klart største trusselen mot arktiske arter og
økosystemer. Klimaendringer vil påvirke både
tidspunktet for når isen legger seg og når den for-
svinner. Dette påvirker i sin tur tidspunkt, lokali-
sering og intensitet på produksjonen i vannsøylen.
Redusert tilgang til is påvirker også arter med
isen som leveområde, og dermed produksjonsfor-
holdene og biodiversiteten i områder med sesong-
messig isdekke. Det kan også få konsekvenser
hvis tidspunktet for algeoppblomstringen i iskant-
sonen endres slik at dette ikke lenger sammenfal-
ler med forekomsten av viktige beitedyr, men det
er stor usikkerhet om mulige effekter. Endrede
isforhold vil også påvirke hvor mye av algepro-

Figur 2.10 Satellittbilde av issituasjonen i området vest for Svalbard 11. april 2013. Bildet viser hvordan 
et system av store og små isflak og råker går langt inn i drivisen fra en opprevet ytre iskantsone. Vi ser 
også fastisen i noen av fjordene på Svalbard. Dette bildet viser også skyer, som kan forveksles med is.

Kilde: MODIS, NASA Worldview.
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duksjonen under isen og ved iskantsonen som
synker ned og blir næring for bunnsamfunnene.

Områdene med havis minker raskt i hele Ark-
tis. I følge FNs klimapanel har den gjennomsnitt-
lige havisutbredelsen i Arktis minket med ca 4 % i
tiåret i perioden 1979 til 2012. Om sommeren har
reduksjonen vært ca 12 % i tiåret. I følge klimapa-
nelet er det svært sannsynlig at menneskeskapte
klimaendringer har bidratt til dette, og at havisen
vil fortsette å minke. Klimapanelets modellbereg-
ninger viser at fremtidige reduksjoner i havisens
utstrekning er kritisk avhengig av utviklingen i de
globale klimagassutslippene. Beregningene viser
gjennomsnittlige reduksjoner i sommerutbredel-
sen av havis mot slutten av dette århundre som
varierer fra 94 % for et scenario med høye utslipp,
til 43 % prosent reduksjon ved lave utslipp. For vin-
terutbredelsen av havis er reduksjonene langt min-
dre, henholdsvis 34 % og 8 %. For det høye utslipps-
scenarioet viser beregningen at Polhavet vil være
tilnærmet isfritt i september allerede rundt midten
av dette århundret. Som det fremgår av figur 2.16
er det store usikkerheter i disse beregningene. I

tillegg til endringer i isutbredelse har endringer i
isens tykkelse og struktur stor betydning for pro-
duksjonsforhold og isavhengige arter.

Barentshavet er et av de områdene i Arktis der
isdekket trekker seg raskest tilbake. I kontrast til
andre deler av Arktis gjelder dette i høy grad også
for isutbredelsen vinterstid (se figur 2.19). Innen-
for de delene av Barentshavet som er isdekte
deler av året, viser beregninger at den isfrie perio-
den fra isen forsvinner om våren og sommeren til
isen kommer tilbake på høsten og vinteren har
økt med mer enn tre uker siden 1979. I denne
perioden har tidspunktet da isen forsvinner om
våren flyttet seg 17 dager tidligere for hvert tiår.
Tidspunktet når isen kommer tilbake har flyttet
seg 24 dager senere på høsten for hvert tiår. Dette
er en langt større endring enn i andre deler av
Arktis, og som i følge klimamodellene forventes å
fortsette. Dette representerer en alvorlig trussel
mot isavhengige arter som isbjørn, som kun kan
klare seg en begrenset periode uten havis.

Allerede i dag ser vi tydelige virkninger av kli-
maendringene på økosystemet knyttet til havisen
og iskantsonen i Barentshavet. Disse endringene
er nærmere beskrevet i kap. 2.1.2. 

Figur 2.11 Gjennomsnittlig isutbredelse i april for 
enkeltårene 2005–2014. Det fremgår at isutbre-
delsen i Barentshavet i april måned varierer mye 
mellom år, særlig i øst. Det skraverte området viser 
avgrensningen av iskanten som et særlig verdifullt 
og sårbart område. Det fremgår at gjennomsnittlig 
isutbredelse i april i Barentshavet de ti siste årene 
alltid har ligget innenfor dette området. Sammen 
med figur 2.12 viser kartet også hvordan det særlig 
verdifulle og sårbare området favner de sesong-
messige variasjonene i isutbredelse det siste tiåret.

Kilde: Norsk Polarinstitutt. Data for månedlig, gjennomsnittlig
isutbredelse er hentet fra National Snow and Ice Data Center,
USA.
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Figur 2.12 Gjennomsnittlig isutbredelse i septem-
ber for enkeltårene 2005–2014. Forskjellen på 
isutbredelse mellom september 2013 og septem-
ber 2014 viser hvor mye isutbredelsen i Barentsha-
vet om sommeren kan variere fra et år til det neste. 
Sammen med figur 2.11 viser kartet også hvordan 
det særlig verdifulle og sårbare området favner de 
sesongmessige variasjonene i isutbredelse det 
siste tiåret.

Kilde: Norsk Polarinstitutt. Data for månedlig, gjennomsnittlig
isutbredelse er hentet fra National Snow and Ice Data Center,
USA.
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FNs klimapanel konkluderer i sin siste rapport
med at risikoen for store endringer i arktiske
marine økosystemer på lengre sikt er svært høy. I
tillegg til å endre fordelingen av miljøverdiene
som er knyttet til havisen og iskantsonen i tid og
rom, vil klimaendringene redusere leveområdene
for mange isavhengige arter. Flere av disse kan på
sikt forsvinne fra stadig større deler av Arktis, og
Barentshavet er blant de områdene dette forven-
tes å skje raskest. Det betyr at leveområdene for
isavhengige arter i Barentshavet vil bli stadig min-
dre. Det er begrensete muligheter for artene til å
migrere mot nord for å finne nye områder med
egnede livsbetingelser. Dette fordi havisen og
iskantsonen når den trekker seg tilbake fra de
grunne sokkel- og kystområdene ved Svalbard vil
havne over det dype og lavproduktive Polhavet,

som ikke på langt nær gir samme grunnlag for
biologisk produksjon og mangfold.

Påvirkning som følge av langtransportert foru-
rensning, havforsuring, og belastning som følge
av aktivitet i havområdet, kommer i tillegg til den
negative påvirkningen klimaendringene har på
mange arter og økosystemer. Når belastningen
som følge av klimaendringene øker, vil den sam-
lede belastningen på disse artene og økosys-
temene også øke. Klimaendringene kan også
gjøre de isavhengige artene og økosystemene
mer sårbare for andre typer påvirkning. De raske
klimaendringene representerer derfor en betyde-
lig utfordring for forvaltningen av aktivitet som
kan påvirke miljøverdiene i iskantsonen og drivi-
sen.

Figur 2.13 Økosystemet i iskantsonen under våroppblomstringen.

Kilde: Norsk Polarinstitutt.
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Boks 2.4 Planter og dyr i iskantsonen

Om våren og forsommeren foregår det en intens
primærproduksjon under isen og i vannmassene i
iskantsonen. Etter hvert som isen smelter om
våren utvikler det seg et stabilt overflatelag, samti-
dig som vinterkonsentrasjoner av næringssalter
avdekkes og vannmassene eksponeres for lys som
igangsetter en oppblomstring av planteplankton.

Isalger, som er bundet til selve isen, er vik-
tige primærprodusenter i tillegg til planteplank-
ton i de frie vannmassene. Disse er tilpasset lite
lys og starter oppblomstringen før planteplank-
ton. Dette bidrar til å forlenge den produktive
sesongen i iskantsonen.

Stor primærproduksjon fører til økte meng-
der av beitende dyreplankton, og arter som
utnytter dette økte matfatet samles i iskant-
sonen.

En del av den biologiske produksjonen syn-
ker ned gjennom vannsøylen til havbunnen, og
skaper grunnlag for rike samfunn av bunnle-
vende organismer i ispåvirkete områder.

Iskantsonen representerer et stort og forut-
sigbart matfat som har avgjørende betydning for

det totale årlige energibudsjettet, dvs. overle-
velse og reproduksjon, til mange arter i Arktis.
Her finner man viktige leve- og næringsområder
for nøkkelarter i det arktiske økosystemet som
lodde og polartorsk. Disse to artene er viktige
byttedyr for sjøfugl og sjøpattedyr, og derfor er
også området et viktig stoppested for mange
trekkende arter av sjøfugl og sjøpattedyr, som
f.eks. krykkje, teist, ismåke, isbjørn, ringsel,
narhval, hvithval og grønlandshval.

Vi finner 80–90 % av den globale bestanden
av ismåke i iskantsonen nord i Barentshavet på
sensommeren. Isbjørn finner man i større tett-
het nært yttergrensen av iskantsonen enn len-
gre nord, og de pelagiske selartene kaster sine
unger på havisen i iskantsonen tidlig på våren,
med god synkronsiering i forhold til våropp-
blomstringen.

Flere av disse artene er rødlistearter både
nasjonalt og internasjonalt, og de store konsen-
trasjonene av mange arter i til dels svært små
arealer i iskantsonen gjør at dette området har
økt sårbarhet i perioden med økt produksjon.

Figur 2.14 Livet i iskantsonen. Bildene viser lodde, polarmåke, isalger og ishavsåte (dyreplankton).

Fotos: Haakon Hop (lodde, isalger), Tor Ivan Karlsen (polarmåke), Allison Bailey (ishavsåte), Norsk Polarinstitutt.
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Miljøgifter

Selv i et urørt, arktisk miljø, langt unna vesentlige
forurensningskilder, utsettes det biologiske
mangfoldet for helse- og miljøskadelige stoffer.
Særlig dyrelivet i iskantsonen risikerer å bli
eksponert for miljøgifter. Dette skyldes i hoved-
sak at miljøgifter avsettes i havisen etter å ha blitt
transportert hit med nordgående hav- og luft-
strømmer. Men også lokale kilder som «gamle
synder» og akuttutslipp kan ha betydning. Modell-
beregninger gjort gjennom Tilførselsprogrammet
(2012) tyder på at havisen skjermer havet mot til-
førsler fra atmosfæren om vinteren, men når isen
smelter blir miljøgiftene i isen tilført havoverfla-
ten. Dette «vårslippet» av miljøgifter kan gi økte
konsentrasjoner av miljøgifter i langs iskanten om
våren. Disse miljøgiftene kan bli tatt opp i marine
alger og dyr. Dette er bekymringsfullt fordi noen
av disse stoffene bioakkumuleres svært effektivt

oppover i de arktiske marine næringskjedene. I til-
legg er ofte nedbrytingen av miljøgifter redusert i
disse områdene som en følge av lave temperatu-
rer. Noen arktiske pattedyr, som isbjørn og
ringsel, er også spesielt sårbare for miljøgifter
fordi de har en livsstrategi som innbefatter lange
perioder med faste. Da tærer dyrene på fettreser-
vene og konsentrasjonene av fettløselige miljøgif-
ter stiger og fordeles i andre mer vitale organ som
lever, hormonkjertler og hjerne. Miljøgifter over-
føres også til avkom ved diing. Slik spres miljøgif-
tene over generasjoner og blir værende i miljøet
lenge. Vi vet foreløpig lite om hvordan klima-
endringene vil virke inn på effektene av miljøgifter
i arktiske økosystemer.

Akuttutslipp av olje

Dersom et uhell skulle skje, vil oljeforurensning i
iskantsonen kunne påvirke både høye konsentra-
sjoner av sjøfugl og sjøpattedyr som forekommer
der, men også plankton, isalger og fiskelarver
som finnes i vannmassene og under isen. Isbjørn,
som kan forekomme i høy tetthet i iskantsonen,
kan også bli påvirket i den delen av iskantsonen
som blir forurenset av et slikt oljeutslipp. Det er
særlig de store konsentrasjonene av sjøfugl og
sjøpattedyr som gjør økosystemet ved iskanten
sårbart for akutt oljeforurensning. Det er fremde-

Figur 2.15 Forventede endringer i overflatetem-
peratur og isutbredelse mot slutten av det 21. 
århundre. Kartene til høyre viser forventet tempe-
raturøkning og sommerisutbredelse med fortsatt 
høye utslipp av klimagasser. Med en slik utslipps-
utvikling forventes Polhavet å være tilnærmet 
isfritt i september allerede rundt midten av dette 
århundret. Kartene til venstre viser forventet tem-
peraturøkning og havisutbredelse ved raske og 
kraftige reduksjoner i globale utslipp av klimagas-
ser. Med en slik utslippsutvikling vil det i følge 
modellene mest sannsynlig fortsatt være is i Pol-
havet også sommerstid mot slutten av dette 
århundre.

Kilde: FNs klimapanel.
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Figur 2.16 Forventede endringer i isutbredelse i 
Arktis om sommeren frem til slutten av det 21. 
århundre. Fremskrivning basert på høye fremti-
dige utslipp er vist i rødt, og fremskrivninger med 
raske og kraftige utslippsreduksjoner er vist i blått. 
Heltrukne linjer er fremskrevne gjennomsnittsver-
dier, mens de skraverte feltene angir usikkerhets-
intervaller. Den horisontale stiplede linjen repre-
senterer tilnærmet isfrie forhold. Som det fremgår 
av figuren forventes de arktiske havområdene ved 
fortsatt høye utslipp å være tilnærmet isfrie i sep-
tember allerede rundt midten av dette århundre.

Kilde: FNs klimapanel.
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les store kunnskapsmangler knyttet til hvilke ska-
devirkninger oljeforurensning vil kunne ha for
økosystemene i iskantsonen, men sårbarheten
anses for å være høy. Disse økosystemene er sen-
trale for store deler av livet i Barentshavet, og et
større akutt utslipp i iskantsonen vil derfor poten-
sielt kunne få alvorlige konsekvenser. Konse-
kvensutredningen for Barentshavet sørøst viste at
et langvarig utslipp med store oljepåslag særlig
kan få alvorlige konsekvenser for marine pattedyr
knyttet til iskantsonen. Sannsynligheten for et
større, akutt utslipp fra petroleumsvirksomheten
er generelt lav. Risiko knyttet til akutte utslipp av
olje fra skipsfart og petroleumsvirksomhet er
omtalt i kapittel 3.

Olje som fryser inn i isen vil kunne transporte-
res rundt med isen og representere en kronisk
forurensningskilde i de områder hvor isen etter
hvert smelter.

På grunn av den høye biologiske produksjo-
nen og mangfoldet i iskantsonen vil oljeforurens-
ning her kunne påvirke leveområdene til en rekke
ulike arter og artsgrupper. Det er fremdeles store
kunnskapsmangler knyttet til hvilke skadevirknin-
ger oljeforurensning vil kunne ha for økosys-

temene i iskantsonen. Men sårbarheten anses for
å være høy, og konsekvensene vil kunne bli særlig
store hvis et større oljeutslipp skulle inntreffe og
påvirke en større del av iskantsonen på våren eller
sommeren når produksjonen i vannmassene er
svært høy, og det kan være store antall og konsen-
trasjoner av sjøfugl og sjøpattedyr.

Sjøfugl som kommer i kontakt med olje vil
fryse i hjel, fordi oljen ødelegger fjærdraktens iso-
lerende egenskaper. Mange arter har høy sårbar-
het gjennom hele året eller i perioder av året, og
vil som oftest omkomme hvis de blir tilsølt, spesi-
elt hvis de er i fjærfelling/myting (sjøfugl) eller
hårskifte/tidlige livsfaser (sel). Andre arter vil
kunne overleve en begrenset tilsøling. Tidlige livs-
stadier hos fisk, samt dyreplankton er også sår-
bare for oljeforurensning. Ulike petroleumspro-
dukter er sammensatt av en mengde ulike stoffer
og har varierende giftighet og potensial for skade-
lige effekter. Avhengig av hvor høye konsentrasjo-
ner enkeltindividene eksponeres for og over hvor
lang tid kan potensielt dødelige fysiologiske og
biokjemiske skader inntreffe både akutt og på len-
gre sikt.

Figur 2.17 Isbjørn i iskantsonen i Barentshavet.

Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt.
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Hvorvidt et større oljeutslipp vil få alvorlige og
langvarige konsekvenser avhenger av mange fak-
torer, som f.eks. tid på året, hvor dyrene er i årssy-
klus med tanke på forplantning, atferd etc. Sær-
lige utfordringer knyttet til oljevernberedskap i
isfylte farvann er omtalt i kapittel 3.5.

2.3.4 Avgrensning av iskanten som et særlig 
verdifullt og sårbart område i tidligere 
forvaltningsplaner

I forvaltningsplanene fra 2006 og 2011 er iskanten
identifisert, beskrevet og kartfestet som et særlig
verdifullt og sårbart område med betegnelsen
«variabel iskant». Dette området omfatter hav-
strekninger som vanligvis er isdekte deler av året,
og som iskantsonen beveger seg gjennom i løpet
av en årssyklus mellom maksimum og minimum
isutbredelse. 

Iskanten i forvaltningsplanen er fastsatt i sam-
svar med den avgrensningen som ble gjort i den
faglige grunnlagsrapporten om Identifisering av
særlig verdifulle områder i Lofoten – Barentshavet,
som ble utarbeidet i 2003. I denne rapporten ble
grensen satt der det forekommer havis 30 % av

dagene i april måned basert på satellittobserva-
sjon av isutbredelse fra perioden 1967–1989
(minus 1976). Kriteriet for forekomst av is er i
denne sammenheng at iskonsentrasjonen er
større enn 15 %. Dette betyr at isen dekker mer
enn 15 % av havoverflaten. Hyppigheten av havis
beregnet på denne måten kalles «isfrekvens», og
gir på kort sikt et uttrykk for sannsynligheten for
forekomst av havis i den perioden av året bereg-
ningen er gjort for.

Denne avgrensningen av det særlig verdifulle
og sårbare området iskanten er basert på statis-
tisk forekomst av havis i en foregående periode, i
dette tilfellet perioden 1967–1989. Det særlig ver-
difulle området omfatter de områdene der iskant-
sonen vanligvis vil befinne seg når den beveger
seg frem og tilbake mellom sitt årlige maksimum
og minimum (se figur 2.11 og 2.12). Dermed
omfatter det særlig verdifulle og sårbare området
også de arealene som gjennom året har størst
betydning for biologisk produksjon og mangfold
knyttet til iskantsonen.

Som for andre særlig verdifulle og sårbare
områder er iskanten et område med særlig verdi-
fulle miljøkomponenter, som har en fast avgrens-

Figur 2.18 Ansamling av grønlandssel i iskantsonen.

Foto: Andrea Taurisano, Norsk Polarinstitutt.
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ning. En slik fast grense kan ikke baseres på et
øyeblikksbilde av hvor iskanten befinner seg på et
gitt tidspunkt, men må fastsettes på grunnlag av
statistikk over iskantsonens bevegelser og varier-
ende beliggenhet gjennom året og variasjoner i
isutbredelsen fra år til år.

Avgrensningen av iskanten er, basert på faglig
skjønn, satt der det er is 30 % av tiden i april
måned. Kriteriet innebærer at det i år med mye is
kan forekomme havis også sør for grensen når
isdekket er nær sitt årlige maksimum (se figur
2.21).

2.3.5 Oppdatert avgrensning av det særlig 
verdifulle og sårbare området iskanten

Det er de siste tre tiårene observert en klar ned-
adgående langtidstrend i isutbredelsen både i
Arktis som helhet og i Barentshavet. I Barentsha-
vet gjelder dette både om sommeren og om vinte-
ren. Dette fremgår av figur 2.19 og 2.20, som viser
trendene for isutbredelse i Barentshavet i april og
september siden 1979, basert på satellittobserva-
sjon. Av figurene fremgår det også at det kan være
store variasjoner i isutbredelse fra år til år. Disse
variasjonene skyldes naturlige svingninger, mens
menneskeskapte klimaendringer antas å være
hovedårsaken til den nedadgående langtidstren-
den.

Den observerte reduksjonen i havis medfører
også at den gjennomsnittlige beliggenheten til
iskantsonen på en gitt tid av året flytter seg stadig
lenger mot nord og øst. Det innebærer at også
økosystemet knyttet til havisen og iskantsonen,
og de sårbare miljøverdiene som finnes der, flytter
seg i samme retning.

Beregningen av iskanten som et særlig verdi-
fullt og sårbart område er i tidligere forvaltnings-
planer basert på eldre isdata fra perioden 1967–
89. I denne perioden var det betydelig mer is i
Barentshavet enn tilfellet er i dag. Denne bereg-
ningen er dermed ikke representativ for dagens
isforhold.

Avgrensningen av et særlig verdifullt og sår-
bart område skal bl.a. gjenspeile hvilke områder
som har særlig betydning for biologisk produk-
sjon og naturmangfold. Beregningen av iskanten
som et særlig verdifullt og sårbart område er der-
for oppdatert med nye isdata, slik at avgrensnin-
gen reflekterer isforholdene i perioden frem til i
dag.

Den oppdaterte avgrensningen av iskanten er,
i likhet med den opprinnelige fra forvaltningspla-
nene i 2006 og 2011, satt der andelen dager det
forekommer havis i et gitt område, er 30 % i april

Figur 2.19 Figuren viser gjennomsnittlig isutbre-
delse i april i Barentshavet, måneden med størst 
utbredelse av is i havområdet. Dataene er vist som 
månedsmiddelverdier for hvert enkelt år (tynn blå 
kurve), løpende middelverdier over 3 år (tykk blå 
kurve), og lineær trend gjennom hele perioden 
(rød linje). Den mellomårlige variasjonen er stor, 
men det er også en tydelig negativ trend i for 
aprilutbredelsen gjennom overvåkingsperioden. 
Den laveste utbredelsen for april ble observert i 
2006.

Kilde: Norsk Polarinstitutt.
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Figur 2.20 Figuren viser gjennomsnittlig isutbre-
delse i september i Barentshavet, måneden da 
utbredelsen av havis er på det laveste i havområ-
det. Dataene er vist som månedsmiddelverdier for 
hvert enkelt år (tynn rød kurve), løpende middel-
verdier over 3 år (tykk rød kurve), og lineær trend 
gjennom hele perioden (blå linje). Septemberut-
bredelsen viser en negativ trend gjennom overvå-
kingsperioden, men den mellomårlige variasjo-
nen er også stor.

Kilde: Norsk Polarinstitutt.
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måned. Avgrensningen går altså fortsatt der isfre-
kvensen er 30 %. At det forekommer havis betyr,
som i den opprinnelige beregningen, at iskonsen-
trasjonen – andelen av havoverflaten som er dek-
ket av is – er større enn 15 %. Beregningen er
gjort på grunnlag av isdata fra satellittbilder for
30-årsperioden 1985–2014. De nye isdataene som
den oppdaterte iskanten er basert på, er generelt
av bedre kvalitet enn de gamle dataene. En så vidt
lang tidsperiode er valgt for å begrense følsomhe-
ten ved oppdatering av iskanten for kortsiktige
svingninger i isforhold mellom år. Å velge en tids-
serie på 30 år er også i samsvar med lengden på
en standard normalperiode brukt innenfor klima-
tologi/meteorologi. Kart som viser isfrekvensen i
ulike deler av Barentshavet i april måned for
denne årrekken er vist i figur 2.21. Figur 2.22
viser tilsvarende kart over isfrekvensen i septem-
ber måned, når isutbredelsen er på sitt årlige mini-
mum.

Den oppdaterte iskanten er beregnet av Norsk
Polarinstitutt, og inntegnet på kartet i figurene 2.8
og 2.23. Denne oppdateringen gjenspeiler
endringene i isforhold mellom periodene 1967–89
og 1985–2014. Isdataene for den oppdaterte
beregningen kommer fra National Snow and Ice
Data Center i USA, og består av daglige satellitt-
målinger av iskonsentrasjon i 25x25 km ruter.
Som det fremgår av figur 2.23 går den oppdaterte
avgrensningen av iskanten nord for de områdene i

Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirk-
somhet. Sør for dette kan det også være behov for
særlige forvaltningstiltak for å redusere faren for
påvirkning av iskantsonen.

2.3.6 Fremtidige oppdateringer og videre 
arbeid

Neste oppdatering av iskanten som et særlig ver-
difullt og sårbart område vil skje i forbindelse med
revideringen av forvaltningsplanen for Barentsha-
vet – Lofoten i 2020. Som en del av det faglige
grunnlaget for denne revideringen vil det også bli
foretatt en gjennomgang av definisjonen som som
ligger til grunn for beregningen av iskanten.

Det er også behov for å vurdere tilbaketrek-
kingen av iskanten i sammenheng med andre sær-
lig verdifulle og sårbare områder rundt Svalbard,
og hvorvidt disse til sammen dekker de mest ver-
difulle og sårbare delene av det nordlige Barents-
havet. Dette er viktig i lys av at klimaendringene
fører til raske forandringer i økosystemene, samti-
dig som aktivitetsbildet er i endring. 

I forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofo-
ten er både polarfronten og havområdene rundt
Svalbard, inkludert Bjørnøya, identifisert og
beskrevet som særlig verdifulle og sårbare områ-
der. Disse områdene overlapper delvis med iskan-
ten.

Figur 2.21 Figuren viser isfrekvensen  i april 
måned for perioden 1985–2014. I april er normalt 
isutbredelsen på sitt årlige maksimum. Isfrekven-
sen er prosentandelen av dager det forekommer 
havis i et gitt område innenfor en nærmere angitt 
periode. Isfrekvens er nærmere forklart i teksten. 

Kilde: Norsk Polarinstitutt.
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Figur 2.22 Figuren viser isfrekvensen i september 
måned for perioden 1985–2014. I september er 
isutbredelsen på sitt årlige minimum. Isfrekven-
sen er prosentandelen av dager det forekommer 
havis i et gitt område innenfor en nærmere angitt 
periode. Isfrekvens er nærmere forklart i teksten.

Kilde: Norsk Polarinstitutt.
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Polarfronten er området hvor det tempererte
vannet fra Atlanterhavet møter det kalde og min-
dre salte vannet fra Polhavet. Dette er en over-
gangssone med høy primærproduksjon og biodi-
versitet. Når iskanten er på sitt fremste om våren,
sammenfaller denne i stor grad med polarfronten.
Polarfrontens beliggenhet påvirkes, i likhet med
iskantsonen, av klimaendringene. I de østlige
delene av Barentshavet har polarfronten trukket
seg lengre mot nord og øst enn tidligere. Behovet
for å oppdatere avgrensningen av polarfronten
som et særlig verdifullt og sårbart område vil bli
vurdert i forbindelse med revidering av forvalt-
ningsplanen i 2020. 

Havområdene rundt Svalbard, inkludert Bjørn-
øya, er identifisert og beskrevet som et særlig ver-
difullt og sårbart område i forvaltningsplanen for
Barentshavet – Lofoten. Det er bare rundt Bjørn-
øya dette området er kartfestet i forvaltnings-
planen.  En vurdering av hvordan det særlig verdi-
fulle og sårbare området rundt Svalbard kan
avgrenses vil bli gjort som en del av det faglige
arbeidet frem mot revideringen i 2020. 

Frem mot revideringen av forvaltningsplanen i
2020 vil det også være behov for å utvikle indika-
torsettet for vurdering av miljøtilstanden, blant
annet ved å inkludere indikatorer for isavhengige
sjøpattedyr.

Boks 2.5 Definisjon av iskanten som et særlig verdifullt og sårbart område

Iskanten er definert som et særlig verdifullt og
sårbart område som omfatter de havområdene
der iskanten vanligvis vil befinne seg gjennom
året når den beveger seg frem og tilbake mellom
sitt årlige maksimum og minimum. Avgrensnin-
gen av iskanten som et særlig verdifullt og sår-
bart område er satt der det forekommer havis
30 % av dagene i april måned basert på en tids-
serie med satellittobservasjon av isutbredelse
for 30-årsperioden 1985–2014. Kriteriet for fore-

komst av is er en iskonsentrasjonen større enn
15 %, som betyr at isen dekker mer enn 15 % av
havoverflaten. Dette er i samsvar med interna-
sjonal standard. Hyppigheten av havis beregnet
på denne måten kalles «isfrekvens», og gir på
kort sikt et utrykk for sannsynligheten for fore-
komst av havis i den perioden beregningen er
gjort for (se figur 2.21 og 2.22). Den oppdaterte
avgrensningen av iskanten som et særlig sårbart
og verdifullt område fremgår av figur 2.23.
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Figur 2.23 Oppdatert avgrensning av særlig verdifullt og sårbart område iskanten, basert på isdata for 
30-årsperioden 1985–2014.

Kilde: Norsk Polarinstitutt.
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3  Næringsaktiviteter i den nordlige delen av 
forvaltningsplanområdet

3.1 Innledning

Av de norske havområdene er den arktiske delen
av forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofo-
ten det området som er minst direkte påvirket av
menneskelig aktivitet. Endringer i isforholdene
åpner samtidig opp nye områder for aktivitet.
Større områder blir tilgjengelige, også som følge
av teknologisk utvikling. Aktivitetsbildet forven-
tes derfor å endre seg. Dette stiller krav til forvalt-
ningen i nordlige områder.

Fiskerier, skipstrafikk og petroleumsvirksom-
het er de viktigste aktivitetene i området. Kapitlet
er inndelt slik at omtalen av fiskeriene gjelder
selve fisket, mens fiskefartøyene inngår som en
del av skipstrafikken. Statistikken over skipstra-
fikk i den nordlige delen av forvaltningsplanområ-
det vil relatere seg til trafikk nord for grensen for
Arktis slik den er definert i IMOs polarkode. Det
vil også gis en egen omtale av risiko for akutt foru-
rensning og utfordringene for oljevernberedskap i
isfylte farvann.

I lys av utviklingen i nordområdene, med økt
aktivitet i form av sjøtransport og ressursutvin-
ning, må norsk tilstedeværelse og suverenitets-

hevdelse sikres. Norges interesser og særlige
ansvar i nordområdene krever også militære
kapasiteter. Kystvaktens oppdrag, og gode kapasi-
tet innenfor søk og redning, er særlig viktig i
denne sammenhengen. Kystvaktens hovedfunk-
sjon er suverenitetshevdelse og myndighetsutø-
velse. Kystvaktens aktivitet prioriteres til de nord-
lige havområdene.

3.2 Fiskerier

Det er lange tradisjoner for betydelige fiskerier i
våre nordlige havområder. I Barentshavet og den
nordlige delen av Norskehavet driver norske og
utenlandske fartøy fiske på store bestander av
nordøstarktisk torsk, hyse og sei, lodde og norsk
vårgytende sild, samt skalldyr som reke.

Norge har en moderne og effektiv havfiske-
flåte som fisker både langs kysten og i de nordlige
havområdene. Snurpere og pelagiske trålere fis-
ker norsk vårgytende sild langs kysten om høsten
og vinteren, og lodde når den kommer inn for å
gyte på Finnmarkskysten om vinteren. Større trå-
lere, line- og garnbåter fisker torsk, hyse, uer,
blåkveite og reke i Barentshavet i løpet av året.
Førstehånds fangstverdi fra de norske fiskeriene i
de nordlige havområdene utgjorde i 2013 omkring
13 milliarder NOK.

Norge deler de fleste av bestandene vi høster
på med andre land. I tråd med internasjonale for-
pliktelser samarbeider vi derfor om fordeling av
bestandene, fastsettelse av årlige kvoter og andre
felles forvaltningstiltak. For bestandene i nord
foregår dette i hovedsak i Den blandete norsk-rus-
siske fiskerikommisjon og i Den nordøst-atlan-
tiske fiskerikommisjon (NEAFC). I tillegg har
Norge omfattende nasjonale reguleringer og kon-
troll med fiskeriene, bl.a. gjennom overvåking og
inspeksjoner ved Kystvakten.

Norge og Russland forvalter i fellesskap de
viktigste fiskebestandene i Barentshavet, som
nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, lodde,
blåkveite og snabeluer. Gjennom Den blandete

Boks 3.1 Forskning på 
miljøkonsekvenser av ny 

næringsvirksomhet i nord

Forskningsprogrammet Miljøkonsekvenser av
ny og ekspanderende næringsvirksomhet i
nord (MIKON) ble startet opp i 2014 ved
Framsenteret. MIKON skal bidra til å styrke
kunnskapsgrunnlaget for myndighetenes
arbeid med å begrense fotavtrykket av
næringsvirksomhet i nordområdene, og til at
ny næringsaktivitet skjer innenfor miljømessig
forsvarlige rammer. Den faglige aktiviteten tar
utgangspunkt både i eksisterende nærings-
virksomhet og forventninger om fremtidig
næringsutvikling.
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norsk-russiske fiskerikommisjonen og dens
underliggende organer fastsettes totalkvoter og
kvotefordeling mellom Norge, Russland og tredje-
land. Partene avtaler også gjensidig fiskeadgang i
hverandres soner og bytter kvoter både innenfor
fellesbestander og nasjonale bestander, samt har-
monisering av teknisk regelverk. Partene har for-
valtningsplaner for torsk, hyse og lodde som fast-

legger bestandsnivået og tiltaksgrenser som
grunnlag for kvotefastsetting. Totalkvotene som
Norge og Russland fastsetter er basert på anbefa-
linger om beskatningsnivå utarbeidet av Det inter-
nasjonale Råd for Havforskning (ICES), hvor både
norske og russiske forskere er representert. Kam-
pen mot overfiske har sammen med felles forvalt-
ningsstrategier og samarbeid om ressurskontroll
hatt stor betydning for at bestandssituasjonen i
Barentshavet nå er svært god og unik i global
sammenheng.

I 2015 er kvoten av nordøst-arktisk torsk
894 000 tonn. Denne deles likt mellom Norge og
Russland, og det avsettes en kvote til tredjeland
(EU, Island, Grønland og Færøyene). Av nordøst-
arktisk hyse kan det fiskes 178 500 tonn, av lodde
120 000 tonn.

De senere årene har utbredelsesområdet økt
betydelig for noen av de viktigste artene i Barents-
havet, ved at utbredelsen om sommeren og høs-
ten strekker seg nordover til farvannene rundt
Svalbard og også lenger nordøst i Barentshavet
(se figur 3.2). Dette gjelder spesielt for nord-
østarktisk torsk, hyse og lodde. I tillegg har
makrellen endret utbredelse nordover, slik at den
om sommeren er å finne langt nord i Barents-
havet.

Det er ventet at klimautviklingen vil gjøre enda
større områder i nord isfrie om sommeren og høs-
ten. Slike endringer vil kunne påvirke fangstmøn-
steret i fiskeriene.

Fiskeriene representerer den største biolo-
giske påvirkningen på havmiljøet, men dette er en
tilsiktet beskatning av kommersielle fiskebestan-
der. Høsting av fiskebestandene er en villet og
styrt belastning på økosystemet, men kan gi miljø-
konsekvenser hvis beskatningen ikke er bære-
kraftig.

Kystvaktens fiskerikontroll

Kystvakten utøver ressurskontroll gjennom effek-
tiv overvåking, relevant tilstedeværelse og jevn-
lige inspeksjoner i alle områder der det foregår
fangst og fiske. Høyest prioritet skal gis utvalgte
områder der det er størst fiskeriaktivitet og der
sannsynligheten for brudd på de aktuelle regel-
verk er høyest. Kystvakten prioriterer tiltak mot
overfiske i Barentshavet, dumping av fisk, uregis-
trerte landinger og problemer knyttet til bi-fangst.
Kystvakten ivaretar gjennom sine operasjoner
myndighetsutøvelse i norsk økonomisk sone, fis-
kerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen
rundt Svalbard, og støttes med overvåking fra
satellitt, fly og helikoptre.

Figur 3.1 Illustrasjon på trafikktetthet av fiskefar-
tøy i forvaltningsplanområdet i 2014. Polarkodens 
virkeområde er markert med blå linje.

Kilde: DNV GL. Figuren er basert på AIS-data fra Kystverket.

Boks 3.2 Lodde som nøkkelart 
i Barentshavet

Lodde har store naturlige bestandsvariasjoner.
Den er en viktig predator på dyreplankton, og
beitepresset er så sterkt at mengden dyre-
plankton viser tendens til å gå ned når meng-
den av lodde går opp, og omvendt. Lodde bei-
ter i betydelig grad langs iskanten og vandrer
så til den nordlige kysten av Norge for å gyte.
Den frakter derfor deler av den store produk-
sjonen langs iskanten til sørligere deler av
Barentshavet. Ungsild spiser loddelarver, og
omfanget av dette er så stort at loddebestan-
den kan kollapse når det er mye ungsild i
Barentshavet.
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Informasjonssystem for fiskeflåten

Det har lenge vært et ønske fra fiskeflåten om å få
tilgang på en helhetlig og praktisk informasjons-
løsning for distribusjon og rapportering av sentral
informasjon inn på egne systemer. I et samar-
beidsprosjekt mellom sjømatnæringen ved Fis-
keri- og havbruksnæringens Forskningsfond
(FHF) og BarentsWatch er det utviklet en første
versjon, FiskInfo, som ble tilgjengelig for fiskeflå-
ten i februar 2015. Denne versjonen gjør det mulig
til enhver tid å ha oppdatert informasjon på egen
kartplotter om blant annet stående fiskeredskap,
havbunnsinstallasjoner og planlagt og pågående
seismiske undersøkelser. BarentsWatch vil gjen-
nom sitt oppdrag utvikle FiskInfo videre til en tje-
neste som skal ha nytteverdi for andre fartøyty-
per, og andre operasjoner på og ved havet. I 2015
vil derfor relevante brukere fra maritim-, og olje-
og gassnæringen involveres.

3.3 Skipstrafikk

Dagens trafikkbilde

Oversikten over skipstrafikken i farvannet rundt
Svalbard og Bjørnøya er nå betydelig bedre enn
tidligere på grunn av data fra de norske satellit-
tene som fanger opp signaler om skips posisjon og
bevegelse (AIS-satellittene). Vi mangler imidlertid
fremdeles gode nok historiske tall som gir infor-
masjon om utviklingen i trafikkmønster og -mengde
over tid.

I 2014 ble det registrert totalt i overkant av 550
skip (unike skip, norske og utenlandske) i den
delen av forvaltningsplanområdet som vil falle

innenfor Polarkodens virkeområde. Om lag halv-
parten av disse var fiskefartøy. Den nest største
fartøysgruppen i området er passasjerskip/crui-
seskip med 45 skip. Olje- og kjemikalietankere
utgjør en mindre del av trafikken, totalt 17 skip.

Det samme bildet finner vi igjen når vi ser på
utseilt distanse. Fiskefartøy dominerer trafikkbil-
det i dag, og står for rundt 69 % av utseilt distanse.

Forventet utvikling

Det er gjort få fremskrivningsanalyser for Arktis,
og felles for dem er at de er svært usikre. De
fleste analysene viser likevel at vi over tid må
regne med at utviklingen vil gi en økning av skips-
trafikken i Arktis. Omfang og tempo i veksten er
mer usikkert, og nært knyttet til en usikker utvik-
ling og lønnsomhet i næringer som utgjør driv-
krefter for skipsfart. Den største veksten i områ-
det er forventet trafikk tilknyttet petroleumsvirk-
somheten samt gjennomgangstrafikk som følge
av reduksjon i flerårsis og isutbredelse.

For å forhindre ulykker og skadelige utslipp er
det viktig at skipsfarten opererer med høye sjøsik-
kerhets- og miljøstandarder. 

Miljøpåvirkning fra skipstrafikken og pågående arbeid 
i IMO

Skipstrafikk kan påvirke miljøet både ved utslipp
til det marine miljøet og utslipp til luft. Utslipp til
det marine miljø omfattes av ulike typer utslipp
som følger av skipets drift. I tillegg kommer even-
tuelle akutte utslipp av olje og kjemikalier. En hen-
delse med utslipp av tungolje i Arktis vil kunne få
svært alvorlige miljøkonsekvenser. Skipsfartens

Figur 3.2 Forflytning av lodde på sommerbeite fra sentrale til nordøstlige Barentshavet. Fordeling av 
lodde i 2003 (venstre) og i 2012 (høyre).

Kilde: Havforskningsinstituttet.
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driftsutslipp til sjø er svært strengt regulert gjen-
nom internasjonale krav. 

Skipsfarten har også utfordringer knyttet til
luftforurensning, for eksempel utslipp av nitrogen-
og svoveloksider. Skipsfartens utslipp av sot er
problematiske i Arktis fordi sot er en kortlivet
klimaforurenser som er en vesentlig utfordring i
deler av Arktis, og fordi disse utslippene er uregu-
lerte. Det pågår et arbeid i IMO for å adressere
dette miljøproblemet. Spredning av fremmede
arter som sitter festet på skroget eller via ballast-
vann kan forstyrre økosystemet i Arktis. IMOs
ballastvannskonvensjon vil når den trer i kraft
langt på vei eliminere spredning av fremmede
arter. Undervannstøy fra skip er en miljøutfor-
dring hvor det er nødvendig med mer kunnskap
for å forstå mulige virkninger. IMO har fastsatt fri-
villige retningslinjer som har til hensikt å mini-
mere undervannstøy fra skipsfarten.

Miljørisiko i nordlige deler av Barentshavet

Miljørisikoen (sannsynlighet for hendelser med
akutt forurensning kombinert med mulige milj-
økonsekvenser) knyttet til eventuelle uhellsut-

Figur 3.3 Utseilt distanse (i nm) i forvaltningsområdet innenfor Polarkodens virkeområde i 2014.

Kilde: DNV GL. Figuren er basert på AIS-data fra Kystverket.
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slipp fra skipstrafikk i Barentshavet varierer mel-
lom ulike geografiske områder og i ulike seson-
ger. Konsekvenspotensialet vil være størst der
eventuelle utslipp vil kunne berøre områder med
høye tettheter av sårbare miljøverdier, slik som
iskantsonen og kystnære områder. I Barentshavet

vil utslipp også kunne gi alvorlige konsekvenser i
åpne havområder, grunnet tidvis høye tettheter av
sårbare sjøfuglarter i ulike deler av havområdet.

Miljørisikoen knyttet til skipstrafikken er i dag
høyest i områdene på vestsiden av Svalbard og
rundt Bjørnøya. Dette er også områdene hvor
sannsynligheten for hendelser med utslipp fra
skipstrafikken er størst. Sannsynligheten for
utslipp fra skipstrafikken er lavere i farvannet
rundt Svalbard og Bjørnøya enn langs fastlands-
kysten. På grunn av tungoljeforbudet brukes det i
større grad lettere drivstofftyper enn langs kysten
av fastlandet. Dette har betydning for innretnin-
gen av beredskapen mot akutt forurensning. Mil-
jøet har imidlertid høy sårbarhet for oljeforurens-
ning i flere områder, og de potensielle miljøkonse-
kvensene ved et eventuelt utslipp er derfor bety-
delige. Som ledd i forbedring av beredskapen mot
akutt forurensning på Svalbard ble verktøyet Prio-
riterte Miljøområder på Svalbard (PRIMOS) eta-
blert i 2012. Dette er et verktøy som prioriterer og
kartfester sårbare miljøverdier på Svalbard, slik at
bruken av beredskapsressursene kan settes inn
der de trengs mest ved en akutt hendelse.

Tungoljeforbud i verneområder på Svalbard

Tungoljeforbudet i verneområdene på Svalbard
fra 2007 ble utvidet fra 1. januar 2015. Nå er det
forbudt å seile med tungolje også til Ny-Ålesund

Figur 3.5Hovedruter for forventet skipstrafikk 
gjennom Polhavet. Direkterutene må ses på som 
en korridor med mange seilingsmuligheter.

Kilde: Norsk Polarinstitutt.
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og Magdalenefjorden, som tidligere var unntatt
fra forbudet. Tungoljeforbudet innebærer at skip
ikke kan bruke eller frakte med seg tungolje inn i
naturreservatene Nordaust- og Søraust-Svalbard
på østsiden av Svalbard og i de tre store nasjonal-
parkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-
Spitsbergen i vest. I stedet må skip i disse områ-
dene bruke lett marin diesel som medfører min-
dre alvorlig forurensning enn tungolje ved eventu-
elle utslipp.

IMOs Polarkode

Skipsfart i polare farvann er på lik linje med skips-
trafikk i andre farvann omfattet av internasjonale
konvensjoner fastsatt av FNs sjøfartsorganisasjon
(IMO). Regelverket har frem til nå ikke vært til-
passet de særskilte forhold som råder i polare far-
vann. Utviklingen av globale bindende regler for
skip som opererer i Arktis og Antarktis ble satt på
IMOs dagsorden i 2009 etter forslag fra Danmark,

Norge og USA. Polarkoden ble vedtatt i IMO i
2014. Norge har vært en sentral aktør i utviklin-
gen av Polarkoden, og har ledet arbeidet i IMO.

Polarkoden er globale bindende regler for skip
som skal ferdes i polare farvann, dvs. Arktis og
Antarktis. Polarkoden kommer i tillegg til det
regelverk som allerede finnes i gjeldende konven-
sjoner og koder (SOLAS, MARPOL, STCW-kon-
vensjonen etc.).

Polarkoden består av to deler, en sikkerhets-
del og en miljødel. Koden stiller særskilte krav til
skip som opererer i disse farvannene, slik som
bl.a. krav til konstruksjon, utstyr, operasjon,
beskyttelse av det marine miljø, navigasjon og
mannskapets kompetanse. Polarkoden trer i kraft
1. januar 2017.

De viktigste miljøkravene omhandler utslipp
av olje, kjemikalier, kloakk og søppel. Polarkoden
anses for å være et av de viktigste tiltakene for å
øke sikkerheten ved skipstrafikk i polare farvann.

Figur 3.7 Sikkerhetskrav til skip i henhold til IMOs polarkode.

Kilde: FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).
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Regjeringen vil arbeide for å sikre en effektiv
implementering av regelverket.

IMOs særlige sårbare områder for skipstrafikk (PSSA)

IMO kan etter søknad fra medlemslandene eta-
blere sjøområder som særlig sårbare (Particular
Sensitive Sea Area- PSSA). Områdets miljøsårbar-
het vurderes opp mot miljøpåvirkning og risiko
for påvirkning fra skipsfart. Dersom et område
etableres som PSSA må også avbøtende tiltak
identifiseres. Slike tiltak behandles hver for seg i
IMO da det kan innebære nye krav som krever
konvensjonsendringer, eller anbefalte tiltak som
nedfelles gjennom retningslinjer.

Det er globalt vedtatt 14 PSSA-områder (se
figur 3.8).

Arbeidsgruppen Protection of the Arctic
Marine Environment (PAME) under Arktisk råd
gjennomførte i 2013 en kartlegging av områder
utenfor nasjonal jurisdiksjon med høy økologisk
og kulturell betydning i lys av klimaendringene
(den såkalte AMSA II D-rapporten). Kartleggin-
gen hadde som formål å være et grunnlag for å
vurdere mulige felles forslag til beskyttelsestiltak
knyttet til skipstrafikken.

Forebyggende sjøsikkerhet (kyststatstiltak)

Forebyggende sjøsikkerhetstiltak er en forutset-
ning for trygg og effektiv sjøtransport. De siste
årene er det gjennomført en rekke forebyggende
tiltak som, samlet sett, har redusert risikoen for-
bundet med sjøtrafikken i nordområdene betyde-
lig.

Overvåkingen av skipstrafikk i norske havom-
råder har blitt betydelig styrket. Vardø trafikksen-
tral overvåker skipstrafikken i hele norsk økono-
misk sone samt Fiskevernsonen ved Svalbard,
med spesielt fokus på tankskip- og annen risiko-
trafikk. Trafikksentralen sender også ut naviga-
sjonsvarsler til skipstrafikken i nordområdene. De
norske AIS-satellittene gir oss mulighet til å fange
opp posisjonssignaler fra fartøy også langt til havs,
og styrker norske myndigheters muligheter til å
gripe inn ved hendelser til sjøs. Trafikksepara-
sjonssystemer og anbefalte seilingsleder fra Vardø
til Røst og utenfor Vestlandet og Sørlandet er eta-
blert. Systemene flytter risikotrafikk ut fra kysten,
og analyser viser at tiltakene gir betydelig reduk-
sjon i sannsynlighet for og konsekvenser av ulyk-
ker.

Sommeren 2013 ble skipsrapporteringssys-
temet Barents SRS etablert. Dette systemet, som
er godkjent av FNs sjøfartsorganisasjon IMO,
pålegger rapporteringsplikt for skip forbundet
med en viss risiko ved seilas mellom norsk og rus-
sisk farvann. Systemet gir norske og russiske
myndigheter bedre situasjonsforståelse av skip-
strafikken i Barentshavet.

I 2012 ble det innført statlig lostjeneste på Sval-
bard. Med kjennskap til lokale farvann og bred
navigasjonskompetanse bidrar losene til trygg og
sikker seilas i kystnære farvann.

Kystvakten gir viktige bidrag til redningsbe-
redskap, sjøsikkerhet, oljevernberedskap, slepe-
kapasitet og andre sivile oppgaver. Kystvakten
bidrar til den nasjonale beredskapen gjennom del-
takelse i kystberedskap og aksjonsledelse. Innfa-
singen av NH 90 maritime helikoptre vil gi en for-

Figur 3.8 Kart over eksisterende PSSA-områder.

Kilde: FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).
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sterket kapasitet til overvåking og søk- og red-
ningstjeneste i kyst- og havområder.

Sjøkartlegging og presise sjøkart er av avgjø-
rende betydning for sjøsikkerhet. Det er mange
områder ved Svalbard som ikke er sjøkartlagt og
som mangler gode dybdemålinger. Kartleggingen
er de siste årene effektivisert med nytt utstyr og
nye målebåter. På vestsiden av Svalbard priorite-
res gjenstående områder som er viktigst for turist-
trafikken. På nord og østsiden prioriteres områder
av særlig betydning for sikker navigasjon rundt
Svalbard. Fremdriften ved Svalbard er avhengig
av gunstig vær i en kort sesong og mulighetene
for en effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressur-
ser. Kartplaner for Svalbard samt prioriteringene
legges i samråd med Kystverket, forskermiljøene
og sysselmannen.

Samhandlingssystemet BarentsWatch er et
konkret resultat av nordområdearbeidet som også
vil bidra til økt sjøsikkerhet.

Regjeringen vil våren 2015 legge frem en ny
maritim strategi. Nordområdene er et av temaom-
rådene som vil bli behandlet i strategien. Regjerin-
gen tar videre sikte på å legge frem en stortings-
melding med en helhetlig gjennomgang av fore-
byggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Nordområdene vil ha en viktig
plass her.

3.4 Petroleumsvirksomhet

Petroleumsaktivitet i Barentshavet sør

Stortinget åpnet for petroleumsvirksomhet i
Barentshavet i 1979. Da ble 20 blokker på  Trom-
søflaket åpnet. Leteboring startet, og Askeladd-
feltet som er en del av Snøhvit-utbyggingen ble
påvist i 1981. Senere på 1980-tallet ble ytterligere
areal i Barentshavet sør åpnet for petroleumsvirk-
somhet før tilnærmet hele området ble åpnet i
1989. I Barentshavet er det boret til sammen 137
brønner.

Det er gjort flere større og mindre funn av
petroleum, både gass og olje. Snøhvitfeltet med
gass og kondensat er bygget ut og i drift, mens
Goliat planlegger å starte produksjon av olje i
løpet av 2015. Utbyggingen av Johan Castberg-
feltet er i en sen planleggingsfase.

I nordlig del av Barentshavet sør ble det boret
noen letebrønner på slutten av 1980-tallet. I 2013
og 2014 ble letebrønnene Wisting (3 brønner),
Apollo, Mercury, Saturn, Pingvin og Isfjell boret.

Åpningen av Barentshavet sørøst

Det ble i 2011 besluttet, med Stortingets tilslut-
ning, å igangsette en konsekvensutredning etter
petroleumsloven med sikte på tildeling av utvin-
ningstillatelser og en datainnsamling i det tidli-
gere omstridte området vest for avgrensnings-
linjen i Barentshavet sør (Barentshavet sørøst)
når overenskomsten med Russland om maritim
avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Pol-

Figur 3.9 Boring av brønner i Barentshavet 1981–2015.

Kilde: Oljedirektoratet.
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havet trådte i kraft, jf. Meld. St. 28 (2010–2011) og
Meld. St. 10 (2010–2011). 

Konsekvensutredningen for Barentshavet sør-
øst ble ferdigstilt i 2012/2013. Gjennom behand-
lingen av Meld. St. 36 og 41 (2012–2013) ble
Barentshavet sørøst åpnet for petroleumsvirksom-
het av Stortinget. 

I meldingen het det, blant annet, at «i områ-
dene ved iskanten og polarfronten skal det ikke
igangsettes petroleumsvirksomhet nå». Videre
het det også at «Dette er ikke til hinder for at det
kan drives petroleumsvirksomhet i hele Barents-
havet sørøst.» 

Om petroleumsvirksomhet ved iskanten og 
23. konsesjonsrunde

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under
strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivare-
takelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å
sikre god sameksistens med andre næringer.

Dette gjelder også i Barentshavet og for 23. konse-
sjonsrunde.

I tråd med de rammer Stortinget har sluttet
seg til for 23. konsesjonsrunde, settes det tids-
begrensninger for leteboring langs den faktiske/
observerte iskanten (der isen til enhver tid
befinner seg). Disse tidsbegrensningene har
regjeringen i 23. konsesjonsrunde gjort gjeldende
for hele Barentshavet. Med de rammene som set-
tes for nye utvinningstillatelser i Barentshavet
ivaretas miljøverdiene ved iskanten. 

I tillegg viser nyere havisdata at iskanten, slik
den er fastsatt på bakgrunn av isdata fra perioden
1985–2014, ligger nord for de områdene som er
åpnet for petroleumsvirksomhet. Definisjonen av
iskanten er grundig omtalt i kapittel 2 i denne mel-
dingen.

Dette innebærer at det ikke vil drives petrole-
umsvirksomhet ved iskanten i denne stortings-
perioden.

Figur 3.10 Petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Kilde: Oljedirektoratet.
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Miljørisiko ved akutte utslipp av olje

Boring og produksjon medfører risiko for hendel-
ser som kan resultere i akutte utslipp. I forvalt-
ningsplanen for Barentshavet – Lofoten fra 2011
konkluderes det med at sannsynligheten for
større, akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
er generelt lav, og konservative beregninger viser
at denne sannsynligheten vil forbli lav frem mot
2020 for det mest realistiske aktivitetsnivået for
petroleumssektoren i området. Akuttutslipp av
gass har begrensede negative påvirkninger for
miljøet. For å unngå at risikoen øker, kan tiltak
iverksettes for å redusere sannsynligheten for,
eller de potensielle konsekvensene av utslipp. Mil-
jøkonsekvensene knyttet til eventuelle uhellsut-
slipp i ulike deler av Barentshavet varierer som
ellers på norsk sokkel betydelig mellom ulike geo-
grafiske områder og i ulike sesonger. Konsekven-
sene av et eventuelt utslipp vil hovedsakelig
avhenge av utslippets omfang, typen hydrokarbo-
ner som slippes ut, samt hvor og når utslippet fin-
ner sted i forhold til verdifulle og sårbare områder
og ressurser. Konsekvenspotensialet vil være
størst der eventuelle utslipp vil kunne berøre
områder med høye tettheter av sårbare miljøver-
dier, slik som iskantsonen og kystnære områder. I
Barentshavet vil et større utslipp også kunne gi
alvorlige konsekvenser i åpne havområder, grun-
net tidvis høye tettheter av sårbare sjøfuglarter i
ulike deler av havområdet.

Analyser gjennomført i forbindelse med plan-
leggingen av leteboringene som er gjennomført i
Barentshavet viser at miljørisiko i stor grad er
knyttet til de store sjøfuglforekomstene på åpent
hav. For aktiviteter mer kystnært er den største
miljørisikoen knyttet til de store sjøfuglkoloniene
på land (inkludert Bjørnøya). De nordligste lete-
boringene så langt (Wisting-brønnene, Apollo og
Mercury) viser sannsynligheter for å påvirke
iskanten ved større uhellsutslipp av olje ved bor-
ing i enkelte deler av året.

Den etablerte metodikken for å vurdere miljø-
risiko må utvikles videre med tanke på de spesi-
elle utfordringene som blant annet beregning av
oljedrift i is representerer. 

Sikkerhet ved petroleumsvirksomhet i isfylte farvann

Områdene lengst nord på norsk sokkel preges på
vinterstid av is, mørke, kulde og polare lavtrykk.
Sommerstid kan tåke være en utfordring. Skif-
tende værforhold preger aktivitetene hele året.
Det skal allikevel nevnes at dess lenger nord og

øst man kommer, dess bedre blir værforholdene
med tanke på vind og bølger.

Innretninger som skal brukes i petrole-
umsvirksomhet i Barentshavet må klargjøres slik
at de kan møte disse utfordringer. Et viktig tiltak i
første omgang er å beskytte innretningen mot de
lave temperaturene slik at det er sikkert å jobbe
om bord. Dette kalles gjerne for å vinterisere inn-
retningen. I praksis betyr dette å tilrettelegge inn-
retninger med utstyr og arbeidsplasser slik at de
kan operere som normalt også i strengt vinter-
klima. Det viktigste og mest omfattende tiltaket er
innebygging av innretninger, noe som medfører
tilleggsutfordringer med hensyn til muligheter for
gassansamling og eksplosjonsfare. Eksempler på
vinterisert utstyr er varmeisolerte rør, arbeids-
klær som er spesialdesignet for bruk i lave tempe-
raturer og bedre belysning med tanke på mørke-
tid.

I de nordligste områder som er åpnet for
petroleumsvirksomhet er usikkerheten rundt
forekomst av is i sjøen en spesiell utfordring. Isut-
bredelsen i nord er ikke statisk – den varierer
med årstidene og fra år til år. Det er heller ikke
snakk om én type is, men mange forskjellige.
Isfjell, på grunn av sin størrelse, er en trussel som
potensielt kan forårsake stor skade. Mindre isbi-
ter kan enten være rester av isfjell eller mindre
isflak som har brukket fri fra den faste isen og dri-
ver sørover. Isfjell er noe enklere å oppdage enn

Figur 3.11 Vinterisert borerigg. Transocean 
Barents.

Kilde: Transocean.
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mindre isbiter som kan gå mer i ett med havover-
flaten og fortsatt utgjør en fare for skader på inn-
retninger og utstyr i havoverflaten. Isfjell, mindre
isbiter og isflak utgjør en reell fare for innretnin-
ger og brønnkontroll. I områder hvor det er mulig
å møte isfjell og havis, er det derfor nødvendig å
ha gode strategier og verktøy for å håndtere risi-
koen, som for eksempel:
– Tilgang til pålitelige prognoser og varsel om

isforekomst for å sikre tidsvinduer for forsvar-
lige operasjoner.

– Robuste metoder for overvåking av is slik at
man tidligst mulig kan sette i verk tiltak for å
sikre eller stanse aktiviteten.

– Taue bort isfjell, mindre isbiter eller isflak som
er på kollisjonskurs.

– Dimensjonere innretningene slik at de tåler
kollisjon.

– Koble fra innretningen og flytte denne til isfjel-
let har passert.

– Ved produksjon, bruke undervannsinnretnin-
ger med nedgravde brønnhoder, ventiltre og
eventuelle rørledninger.

3.5 Beredskap mot akutt forurensning 
og særlige utfordringer med 
oljevernaksjoner i isfylte farvann

Utfordringer knyttet til oljevernberedskap under 
arktiske forhold

Vi har i dag et godt grunnlag for å vurdere utfor-
dringene knyttet til oljevernberedskap under ark-
tiske forhold, eksisterende bekjempelsesmetoder
for olje i is samt behov for utvikling av oljeverntek-
nologi. Kystverket har blant annet utarbeidet en
miljørisiko- og beredskapsanalyse for Svalbard,
Jan Mayen og Bjørnøya, som med utgangspunkt i
miljørisiko vurderer behovet for statlig beredskap
mot akutt forurensning og håndtering av store
utslipp og oljevern i isfylte farvann.

De nordligste havområdene kjennetegnes av
sparsom infrastruktur, begrensninger i dekning
og kapasitet i telekommunikasjon, begrenset til-
gang på oljevernressurser og mannskap, mangel
på mottakssteder for oppsamlet olje og avfall samt
lange avstander med tilhørende lange responsti-
der ved hendelser.

Naturgitte forhold, som lite dagslys i deler av
året, lave temperaturer som kan gi ising på utstyr
og tidvis raskt skiftende værforhold, vil også
påvirke gjennomføringen av en eventuell oljevern-
aksjon. Is utgjør en betydelig utfordring for effek-
tiv bekjempelse av akutt forurensning. Disse ram-
mebetingelsene stiller andre krav til bekjempel-

sesmetoder og -strategier, beredskapsmateriell og
fartøyer enn for fastlands-Norge. Tilgang på effek-
tive logistikkløsninger vil være en hovedutfor-
dring for alle typer operasjoner i nordområdene.
Personell og materiell må under en oljevernaksjon
transporteres inn og ut av påslagsområdet, og
oppsamlet olje må fraktes ut dersom den ikke
brennes på stedet. De operative plattformene som
skip, båter, fly og droner må være robuste og sik-
kerhetsmessig forsvarlige. Ivaretakelse av helse,
miljø og sikkerhet for beredskapspersonell er en
viktig forutsetning for alle aktiviteter.

Å gjennomføre en større strandrenseopera-
sjon på Svalbard vil være meget krevende på
grunn av store avstander og mangel på ressurser
og infrastruktur på land. Avfallshåndtering er en
særlig utfordring, og det må fokuseres på teknik-
ker for å redusere avfallsmengdene.

Eksisterende bekjempelsesmetoder for olje i is

Erfaringer med gjennomførte aksjoner, herunder
aksjonen etter grunnstøtingen av Godafoss utenfor
Hvaler i Oslofjorden vinteren 2011, tilsier at det i
dag ikke eksisterer fullgode og effektive løsninger
for oljevern i farvann med is. Det er betydelig
usikkerhet knyttet til effektivitet av faktisk tilgjen-
gelig utstyr, operasjonelle utfordringer og ikke
minst miljøeffekter av beredskapstiltak. Ved aksjo-
ner mot akutt forurensning må det alltid vurderes
hvilken bekjempelsesmetode som gir minst mulig
miljøskade. Følgende metoder kan være aktuelle
under aksjoner mot akutt forurensning i nordom-
rådene:

Mekanisk oppsamling med konvensjonelle lenser og 
opptakere

Mekanisk oppsamling innebærer at olje på sjø
samles og konsentreres ved bruk av lenser, og tas
opp med ulike typer opptakere. Mekanisk opp-
samling så nær forurensningskilden som mulig er
hovedstrategien for den statlige beredskapen mot
akutt forurensning. Erfaring fra gjennomførte
aksjoner viser at det er mulig å bruke konvensjo-
nelt mekanisk utstyr ved forekomst av is, men
effektiviteten må forventes redusert.

Kjemisk dispergering

Kjemisk dispergering av oljeforurensning på sjø
innebærer at oljeflaket påføres en flytende kje-
misk løsning som løser opp oljen til små dråper.
Oljedråpene spres og fortynnes i vannmassene,
og brytes ned over tid. Staten ved Kystverket har
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ikke en egen dispergeringsberedskap i dag.
Petroleumsindustrien ved NOFO har disperge-
ringsmidler og påføringsutstyr tilgjengelig for
bekjempelse av utslipp på norsk sokkel, men dette
er ikke særskilt tilpasset bruk i delvis isfylte far-
vann.

Gjennomførte simuleringer og utviklingspro-
grammer tilsier at kjemisk dispergering kan være
et effektivt tiltak mot dieselutslipp i kaldt klima og
delvis isdekke. Det er behov for ytterligere
forskning og utvikling på dette området, både
med hensyn til effektiviteten og eventuelle miljø-
virkninger av dispergering.

Brenning

Brenning innebærer at oljeforurensning anten-
nes ved hjelp av et antenningssystem. Det kan
blant annet være nødvendig å konsentrere oljen
ved hjelp av brannsikre lenser for å oppnå en viss
tykkelse for at den skal kunne antennes. Brenning
er frem til i dag ikke brukt som metode under
aksjoner mot akutt forurensning i Norge.

Lange avstander, sparsomt med oljevernres-
surser, store logistikkmessige utfordringer knyt-
tet til håndtering av oppsamlet olje samt utfordrin-
ger med olje i is taler for at jo mer olje som kan
behandles eller håndteres på stedet, jo bedre er
det. Brenning kan håndtere relativt store olje-
mengder på kort tid med begrensede mengder
avfall som restprodukt, og kan derfor være en
aktuell metode. Forsknings- og utviklingsprosjek-
ter har de siste årene vist at brenning kan være en
effektiv metode i is. Samtidig vil slik brenning av
olje føre til utslipp av sot i det arktiske miljøet. Det
er behov for ytterligere kunnskapsinnhenting og
metodeutvikling, blant annet knyttet til miljøvirk-
ninger av brenning.

Strandrensing

Strandrensing er generelt den mest tid- og ressur-
skrevende delen av aksjoner mot akutt forurens-
ning, og innebærer vanligvis møysommelig, per-
sonellintensiv innsats. Ved strandrensingsaksjo-
ner i nordområdene, vil særlig tilgangen på perso-
nell og ressurser over tid, samt for eksempel man-
gel på dagslys vinterstid være en enda større
utfordring enn i andre deler av landet. Mange av
områdene som kan få oljepåslag er vanskelig til-
gjengelige og vanskelig å komme i land på. Det
må derfor gjøres særskilte sikkerhetsmessige
vurderinger i så henseende. Avfallshåndteringen

av oppsamlet olje er også en særlig utfordring i
disse områdene.

Overvåking og fjernmåling

Overvåking og fjernmåling har som formål å gi en
best mulig oversikt over hvor oljeforurensningen
befinner seg til enhver tid. Dette er en forutset-
ning for å gjennomføre effektiv aksjonering. Dette
er spesielt viktig i arktiske forhold, der aksjoner
ofte må gjennomføres i mørke, tåke og isfylte
farvann. Informasjon fra fjernmålingssensorer er
nødvendig for å posisjonere oljevernressursene
optimalt. Fjernmåling bidrar dermed normalt til å
øke mengden behandlet eller oppsamlet olje. De
nye oljevernfartøyene til Kystverket har infrarøde
kamera og oljedeteksjonsradar. Disse systemene
gir god fjernmålingskapasitet, men har klare
begrensninger i isdekte farvann. Kystverkets
overvåkingsfly har radar- og IR-systemer, og har
kapasitet til å fly fra fastlandet direkte til en even-
tuell hendelse i nordområdene. Flyet har vist å
være en svært nyttig ressurs under aksjoner. Det
forventes en betydelig utvikling innenfor overvå-
king og fjernmåling tilpasset arktiske forhold. Alle
NOFOs fartøyer i stående beredskap har også
oljedetekterende radarsystem (OSD) og infrarøde
sensorer (IR).

Behov for utvikling av oljevernteknologi

Som følge av at skipstrafikken i havområdene
nord for kysten av Finnmark og opp mot Svalbard
forventes å øke i omfang de nærmeste årene og
petroleumsvirksomheten beveger seg lengre
nord, vil det være behov for ny kunnskap, nye pro-
dukter og teknologi for å løse de utfordringer som
oljevernaksjoner i kaldt klima og isfylte farvann vil
møte. Løsningene må ha bedre kapasitet, effekti-
vitet og et større værmessig operasjonsvindu
blant annet med tanke på lys, sikt og temperatur.
Utvikling av bedre separasjon av olje og vann,
transportmetoder og logistikkløsninger som eta-
bleres for å understøtte oljevernaksjoner er viktig.
Logistikkutfordringene øker også behovet for
bedre teknologi og kunnskap for behandling av
olje på stedet, som for eksempel brenning og kje-
misk dispergering i is.

Kystverket samarbeider med NOFO om et tek-
nologiutviklingsprogram kalt Oljevern 2015. Pro-
sjekter som retter seg mot oljevern i Arktis, her-
under oppsamlingsteknologi, dispergering, fjern-
måling og brenning, er av særlig interesse for pro-
sjektet.
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Internasjonalt beredskapssamarbeid i Arktis og 
Barentshavet

Emergency Prevention, Preparedness and
Response (EPPR) er, som nevnt i kapittel 1, en av
de faste arbeidsgruppene under Arktisk råd.
EPPRs mål er å bidra til å beskytte det arktiske
miljøet mot konsekvenser av akutt forurensning,
utslipp av radioaktive materialer og naturka-
tastrofer. Medlemmene utveksler informasjon og
gjennomfører prosjekter som omfatter utvikling
av retningslinjer, risikovurderinger samt kurs og

øvelser. EPPR har også ansvaret for å vedlike-
holde de operasjonelle retningslinjene tilknyttet
den arktiske oljevernavtalen. Pågående prosjekter
inkluderer veiledning om oljevernberedskap i is
og snø og ressursdatabase for oljevernutstyr i
Arktis.

Avtalen mellom de arktiske statene (Norge,
Canada, Danmark, Finland, Island, Russland, Sve-
rige og USA) om samarbeid om beredskap og
aksjon ved marin oljeforurensning i Arktis ble sig-
nert på ministermøtet i Arktisk råd 15. mai 2013.
Avtalen etablerer et forpliktende samarbeid om

Boks 3.3 Beredskap mot akutt forurensning

Statlige beredskapsressurser

Kystverket har 16 oljeverndepoter langs norske-
kysten. Depotene et utstyrt med oljelenser, olje-
opptakere, strandrense- og nødlosseutstyr,
Depotene er bemannet med en depotstyrke på
10 personer og en tilsynsmann. Geografisk plas-
sering av depotene og hvilken type utstyr som er
lagret der er basert på Kystverkets bered-
skapsanalyse. Beredskapsanalysen angir sann-
synlighet for og konsekvenser ved akutt foru-
rensning på de ulike strekningene langs kysten.
Utstyret er i hovedsak utviklet for kystnær
beredskap.

Kystvaktens 11 fartøy og Kystverkets 6 egne
fartøy, er utstyr med spesialisert oljevernutstyr.
Mannskapet på disse fartøyene er trent i bruk av
utstyret for en eventuell oljevernaksjon. Kystver-
ket har videre skrevet kontrakt med 35 mindre
fartøy tilknyttet depotene. Dette er private båter
som skal bistå Kystverket i en oljevernaksjon.
Disse båtene har ikke eget oljevernutstyr
ombord, men skal ved en eventuell aksjon
benytte seg av utstyret på depotene. På Svalbard
er Sysselmannens båt, «Polarsyssel», en viktig
ressurs i beredskapen mot akutt forurensning. I
den delen av året Polarsyssel seiler på Svalbard,
har den oljevernutstyr om bord.

Den nasjonale slepeberedskapen består av 4
fartøyer plassert lang norskekysten. Dette er
også private fartøyer som har en kontrakt med
Kystverket. Sjøtrafikksentralen i Vardø dispone-
rer fartøyene i slepeberedskapen ut fra den til
enhver tid gjeldende trafikksituasjon. Primær-
oppgaven til disse båtene er å hindre båter å
drifte i land.

I tillegg til egne beredskapsressurser har
både operatørene og Kystverket tilgang på res-
surser gjennom avtaler med andre land og orga-
nisasjoner.

Private beredskapsressurser

Operatørene har gjennom NOFO tilgang til 31
oljevernfartøy med NOFO-standard og 34 fartøy
for slep på åpent hav. De har videre 25 havgå-
ende mekaniske oppsamlingssystemer og 10
havgående dispergeringssystemer. Av disse lig-
ger 1 fartøy med både utstyr for mekanisk opp-
samling og dispergering fast på Goliat-feltet. I til-
legg er tre systemer tilgjengelig på basen i Ham-
merfest. Videre oppskalering av beredskapen
for operasjon i Barentshavet må hentes fra felter
lenger sør på sokkelen og basene nedover langs
kysten (Sandnessjøen, Kristiansund, Mongstad,
Stavanger). NOFO 2009-standard som er gjel-
dende for dagens oljevernfartøy inneholder ikke
spesifikke krav til istilpasning eller isforsterk-
ning. NOFO har i tillegg 30 oljevernfartøy for
kystnær beredskap i Finnmark og 30 oljevern-
fartøy fra Vestfjorden til Stad. Videre har NOFO
tilgang på 3 støttefartøy, 4 speedlektere, 1 stor
og 2 mindre arbeidsflåter. Av oppsamlingsutstyr
for bruk i kystsonen ar NOFO blant annet 25
kyst- og fjordsystem, lede- og sperrelenser samt
absorberende lenser.

NOFO har videre etablert en innsatsgruppe
for strandaksjoner bestående av 40 trente perso-
ner som kan settes inn i kritiske områder med
hurtiggående båter og med utstyr for å
begrense skadene i strandsonen.
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oljevernberedskap på operativt nivå mellom med-
lemslandene i Arktisk råd. Varsling av hendelser
og rutiner for å motta og yte assistanse er nær-
mere regulert, og det er utarbeidet operasjonelle
retningslinjer for oppfølging av avtalen. Dette styr-
ker den samlede beredskapen og vår felles evne
til å kunne håndtere omfattende oljeutslipp i Ark-
tis.

Arktisk råd besluttet under ministermøtet i
Kiruna i 2013 at det skulle opprettes en oppdrags-
gruppe for å utarbeide en handlingsplan for hvor-
dan Arktisk råd kan bidra til å forebygge marin
oljeforurensning i Arktis. Norge og Russland har

delt formannskap og ansvar for gjennomføring av
arbeidet. Arbeidsgruppen har utarbeidet en plan
med tiltak for å forebygge forurensning både fra
skipsfart og petroleumsvirksomhet. Planen skal
behandles på ministermøtet i Arktisk råd i Iqualuit
24.–25. april 2015.

Det ble i 1994 inngått en bilateral avtale mel-
lom Norge og Russland om samarbeid om
bekjempelse av oljeforurensning. Avtalen er ope-
rasjonalisert i en felles beredskapsplan som følges
opp med årlige felles øvelser. Siste øvelse utspilte
seg i grenseområdet mellom Norge og Russland,
ytterst i Varangerfjorden, i juni 2014.
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4  Tiltak – bærekraftig bruk og beskyttelse av økosystemene

Formålet med forvaltningsplanene er å legge til
rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk
av ressurser og økosystemtjenester i havområ-
dene og samtidig opprettholde økosystemenes
struktur virkemåte, produktivitet og naturmang-
fold.

Det geografiske hovedfokuset for denne opp-
dateringen av forvaltningsplanen Barentshavet –
Lofoten er den nordlige/arktiske delen av forvalt-
ningsplanområdet. I denne oppdateringen gis det
særlig en grundig omtale av iskanten som et sær-
lig verdifullt og sårbart område og den betydnin-
gen klimaendringene har for miljøtilstanden og
utviklingen av aktiviteter i denne delen av
Barentshavet.

Klimaendringer er i dag den dominerende
årsaken til endringer som påvirker økosystemer
og arter i dette havområdet. Miljøtilstanden i den
nordlige delen av Barentshavet er generelt god,
men vi ser en nedgang i isutbredelse og reduserte
sjøfuglbestander som gir grunn til bekymring. I
fremtiden forventes også havforsuring å kunne gi
større effekter på de marine økosystemene.

De viktigste menneskelige aktivitetene i den
nordlige delen av forvaltningsplanområdet er i
dag fiskerier og skipstrafikk. Endringer i isutbre-
delsen åpner muligheter for nye seilingsruter for
skipstrafikk. Det pågår produksjon av petroleum i
Barentshavet sør, og nye felt er både under utbyg-
ging og i planleggingsfasen. Letevirksomheten
har pågått i 35 år og fortsetter i området.

4.1 Videreføring av systemet med 
forvaltningsplaner

Forvaltningsplanene er et verktøy for både å
fremme næringsutvikling og matsikkerhet innen-
for bærekraftige rammer og sikre en god miljøtil-
stand. Forvaltningsplanene bidrar til klarhet i
overordnede rammer, samordning og prioriterin-
ger i forvaltningen av havområdene. Det er gjel-
dende sektorregelverk som ligger til grunn for
regulering av aktivitet i området. Norge har gjen-
nom systemet med forvaltningsplaner vært et
foregangsland for en helhetlig og økosystemba-

sert havforvaltning. De er et konkret uttrykk for
at Norge som kyststat har evne og vilje til å for-
valte våre havområder på en forsvarlig måte.

En full revidering av forvaltningsplanene for
de enkelte havområdene vil bygge på en grundig
faglig vurdering av næringsutvikling, ny kunn-
skap, resultater fra overvåking og annen kunn-
skap om langsiktige endringer i økosystemene.
En oppdatering er mer begrenset og knyttet til
mer avgrensede problemstillinger eller geo-
grafiske områder. Stortinget har tidligere sluttet
seg til at forvaltningsplanen for Norskehavet skal
revideres senest 2025 og forvaltningsplanen for
Nordsjøen og Skagerrak senest 2030. Regjeringen
legger dette til grunn for sitt arbeid.

Det er nylig foretatt forenkling og effektivise-
ring av det faglige arbeidet for å redusere res-
sursbruken for deltakende institusjoner i Faglig
forum og Overvåkingsgruppen, som er de faglige
gruppene i forvaltningsplanarbeidet. Ytterligere
forenkling og effektivisering kan gjennomføres
for å sikre en hensiktsmessig ressursbruk og inn-
retning.

Regjeringen vil:

– Videreføre systemet med forvaltningsplaner.
– Fremme en melding til Stortinget om revide-

ring av forvaltningsplanen for Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten i 2020.

– Starte opp arbeidet i Faglig forum med det fag-
lige grunnlaget for revideringen i inneværende
stortingsperiode.

– Oppdatere forvaltningsplanene ved behov.

4.2 Særlig verdifulle og sårbare 
områder – iskanten

Iskanten har en helt spesiell kombinasjon av høy
biologisk produksjon og biologisk mangfold, og er
derfor identifisert som et særlig verdifullt og sår-
bart område. Avgrensningen av området er satt
der det forekommer is 30 % av dagene i april
måned, basert på statistikk over havis for de
seneste 30 år. Det skal ikke iverksettes petrole-
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umsvirksomhet ved iskanten. Nyere havisdata
viser at den oppdaterte beregningen av iskanten
ikke overlapper med områder som er åpnet for
petroleumsvirksomhet.

Regjeringen vil:

– Videreføre definisjonen av iskanten som et
særlig verdifullt og sårbart område og med
avgrensning der det forekommer is 30 % av
dagene i april. Denne iskanten beregnes på
grunnlag av isdata for 30-årsperioden 1985–
2014.

– Foreta neste oppdatering av beregningen av
iskanten i revideringen av forvaltningsplanen
for Barentshavet – Lofoten i 2020.

4.3 Kunnskapsoppbygging

Solid kunnskap er et nødvendig grunnlag for vide-
reutvikling av norsk havforvaltning. Styrking av
grunnleggende kunnskap om marine øko-
systemer skal bidra til å opprettholde og videreut-
vikle Norges rolle som marin kunnskapsnasjon og
en ansvarlig forvalter av havet. En bærekraftig for-
valtning er en forutsetning for verdiskaping med
utgangspunkt i havets ressurser.

Klimaendringer, forurensning og generelt
større aktivitet i havområdene medfører behov for
økt kunnskap om påvirkning av de marine økosys-
temene og hvordan man kan sikre robuste øko-
systemer. Vi trenger mer kunnskap for å forstå
hvilke konsekvenser miljø- og klimaendringer får
for økosystemene i nord, og for å legge forsvarlige
rammer for økt næringsaktivitet. Marin forskning
er også i seg selv en viktig del av norsk tilstedevæ-
relse i nordområdene.

Regjeringen vil:

– Vurdere hvordan kunnskapsoppbyggingen om
økosystemene i de arktiske delene av norske
havområder, inkludert forskning på betydnin-
gen av klimarelaterte endringer i arktiske
marine økosystemer, mest hensiktsmessig kan
samordnes og styrkes.

– Videreføre arbeidet med kartlegging av hav-
bunn gjennom MAREANO-programmet.

– Videreføre arbeidet med miljøovervåking i
havområdene.

– Videreføre arbeidet med å utvikle samhand-
lingssystemet BarentsWatch.

4.4 Styrke det internasjonale 
samarbeidet om beskyttelse og 
bærekraftig bruk av det arktiske 
havmiljøet

Samarbeid over landegrensene er avgjørende for
å oppnå en god miljøstatus i havområder som er
delt med andre land, slik som Barentshavet og
Polhavet.

Regjeringen vil:

– Styrke havmiljøsamarbeidet med de andre ark-
tiske statene, herunder i Arktisk råd.

– Videreføre havmiljøsamarbeidet med Russland
med mål om økosystembasert forvaltning på
begge sider av avgrensningslinjen i Barents-
havet.
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5  Økonomiske og administrative konsekvenser

Arbeidet med forvaltningsplanene dekkes innen-
for eksisterende budsjettrammer i departemen-
tene. En forenklet organisering av arbeidet med
forvaltningsplanene forventes å effektivisere res-
sursbruken. Oppfølging av tiltak som krever
bevilgninger vil bli vurdert i de ordinære budsjett-
prosessene og presentert i de ulike departemente-
nes budsjettproposisjoner.

Klima- og miljødepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet
24. april 2015 om oppdatering av forvaltnings-
planen for Barentshavet og havområdene utenfor
Lofoten med oppdatert beregning av iskanten blir
sendt Stortinget.
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Innst. 383 S
(2014–2015)

Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen

Meld. St. 20 (2014–2015) 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om opp-
datering av forvaltningsplanen for Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert
beregning av iskanten

Til Stortinget 

Sammendrag
Klima- og miljødepartementet viser i meldingen

til at det er utarbeidet og lagt fram helhetlige forvalt-
ningsplaner for alle de norske havområdene gjennom
følgende meldinger til Stortinget: 

– St.meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig forvaltning
av det marine miljø i Barentshavet og havområ-
dene utenfor Lofoten (forvaltningsplan).

– St.meld. nr. 37 (2008–2009) Helhetlig forvalt-
ning av det marine miljø i Norskehavet (forvalt-
ningsplan).

– Meld. St. 10 (2010–2011) Oppdatering av for-
valtningsplanen for det marine miljø i Barentsha-
vet og havområdene utenfor Lofoten.

– Meld. St. 37 (2012–2013) Helhetlig forvaltning
av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak
(forvaltningsplan).

Formålet med forvaltningsplanene er å legge til
rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av
ressurser og økosystemtjenester i havområdene og
samtidig opprettholde økosystemenes struktur, vir-
kemåte, produktivitet og naturmangfold. Departe-
mentet viser til at forvaltningsplanene skal være et
verktøy for både å fremme næringsutvikling og mat-
sikkerhet innenfor bærekraftige rammer og sikre en
god miljøtilstand. Forvaltningsplanene skal videre

bidra til klarhet i overordnede rammer, samordning
og prioriteringer i forvaltningen av havområdene.

Forvaltningsplanene beskriver endringer som
skjer i havmiljøet som følge av klimaendringer, og de
beskriver påvirkningen som menneskelige aktiviteter
i det aktuelle havområdet har på økosystemene i ha-
vet. Forvaltningsplanene skal ikke være et direkte
klimapolitisk verktøy.

Regjeringen ønsker med denne oppdateringen av
forvaltningsplanen å rette søkelyset på den nordlige/
arktiske delen av forvaltningsplanområdet Barents-
havet–Lofoten. Av de norske havområdene er det
disse farvannene som er minst direkte påvirket av
menneskelig aktivitet. På samme tid er det her klima-
endringene viser seg tidligst. Endringer i utbredelsen
av havis åpner nye områder for aktivitet, spesielt
skipsfart, fiskerier og petroleumsvirksomhet. Dette
stiller nye krav til forvaltningen.

Regjeringen foreslår ikke nå å endre definisjonen
av iskanten – slik den er fastsatt i tidligere forvalt-
ningsplaner, men vil oppdatere beregningen av is-
kanten i forvaltningsplanen basert på nye registrerin-
ger av isens utbredelse.

Regjeringen legger ikke nå opp til å gjøre endrin-
ger i forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten
når det gjelder rammene for næringsaktivitet. 

Miljøtilstanden og særlig verdifulle og sårbare 
områder

Departementet viser til at denne oppdateringen
av forvaltningsplanen legger vekt på å foreta en opp-
datert beregning av forvaltningsplanens iskant og gi
en oppdatert beskrivelse av havområdene i de nordli-
ge delene av forvaltningsplanområdet, særlig med
bakgrunn i de raske endringene som skjer med høye-
re havtemperatur og redusert utbredelse av havis.
Endringene i Barentshavet er blant de raskeste i ark-
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tiske havområder. Omtalen i meldingen beskriver de
observerte endringene og betydningen for økosyste-
mene i Barentshavet, og i noen grad fremtidig utvik-
ling knyttet til klima og havis.

Departementet viser til at to rådgivende grupper
på etats- og forskningsnivå arbeider med det faglige
grunnlaget for forvaltningsplanene, Faglig forum
som ledes av Miljødirektoratet, og Overvåkingsgrup-
pen som ledes av Havforskningsinstituttet. Overvå-
kingsgruppen ga i sin rapport i 2014 en evaluering av
tilstanden i økosystemet i Barentshavet–Lofoten med
fokus på endringer. Denne oppdaterte faglige kunn-
skapen er, sammen med de oppdaterte beregningene
av forvaltningsplanens iskant fra Norsk Polarinstitutt
og fagrapporter om bl.a. oljevern og skipstrafikk i
nordområdene, faglig grunnlag for arbeidet med den-
ne oppdateringen av forvaltningsplanen. For revide-
ring av forvaltningsplanen i 2020 vil det faglige
grunnlaget utarbeides gjennom Faglig forum.

Det er i meldingen gitt en detaljert omtale av mil-
jøtilstanden i Barentshavet. Departementet viser til at
samlet vurdert er miljøtilstanden i Barentshavet ge-
nerelt god, men økosystemet i de nordlige delene av
havområdet er i betydelig endring som følge av kli-
maendringene. 

Særlig verdifulle og sårbare områder
Særlig verdifulle og sårbare områder er områder

som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig be-
tydning for det biologiske mangfoldet og den biolo-
giske produksjonen i havområdet, også utenfor om-
rådene selv.

Barentshavet har flere særlig verdifulle og sår-
bare områder. I de nordlige delene av Barentshavet er
dette iskantsonen, polarfronten og havområdene
rundt Svalbard, inkludert Bjørnøya.

Særlig verdifulle og sårbare områder er områder
med særlig verdifulle miljøkomponenter, og er kart-
festet i arbeidet med forvaltningsplanene. Særlig ver-
difulle og sårbare områder gir ikke direkte virkninger
i form av begrensninger for næringsaktivitet, men
signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet i
disse områdene. Departementet viser til at for å be-
skytte verdifulle og sårbare miljøverdier kan det for
eksempel med hjemmel i gjeldende regelverk, stilles
særlige krav til aktivitet som utøves i områdene. Kra-
vene kan gjelde hele eller deler av det aktuelle områ-
det, og må vurderes konkret for ulike aktiviteter. 

Særlig om iskanten
Iskanten er i naturen ikke et skarpt skille mellom

åpent hav og tett drivis, men en dynamisk og gradvis
overgangssone som varierer i bredde avhengig av
vind og strøm. Iskantens beliggenhet varierer sterkt
med årstidene, vanligvis med maksimum utbredelse

i april og minimum i september. Isutbredelsen og is-
kantens beliggenhet varierer også mye fra år til år.

Iskantsonen er en overgangssone mellom isfritt
og isdekket hav, som påvirkes av havdønning og pre-
ges av forhøyet isdrift og oppbrekking av isen. Is-
kantsonen strekker seg til enhver tid flere tusen kilo-
meter gjennom Barentshavet, og beveger seg flere
hundre kilometer frem og tilbake i en årlig syklus
som er drevet av årstidsvariasjoner i hav- og lufttem-
peratur. Isen når sin maksimale utbredelse om våren,
som oftest i april måned. Utover sommeren trekker
iskantsonen seg gradvis nordover. Når isutbredelsen
når sitt årlige minimum, som normalt skjer i septem-
ber, er Barentshavet oftest tilnærmet isfritt, og iskant-
sonen ligger et godt stykke nord for Svalbard. Varia-
sjonene i isutbredelse fra år til år kan også være store.

Når isen smelter og trekker seg nordover i løpet
av våren og sommeren, skapes det spesielle lys- og
næringsforhold i iskantsonen som gir en konsentrert
oppblomstring av planteplankton.

Økosystemet i iskantsonen er sårbart både for
klimaendringer, miljøgifter og akutt oljeforurens-
ning. Området med forhøyet økologisk sårbarhet
langs iskantsonen strekker seg fra den ytre grensen
for isutbredelse og gjennom hele det arealet hvor lys
slipper gjennom isdekket. Høye konsentrasjoner av
sjøfugl og sjøpattedyr kan forekomme innenfor hele
denne sonen, og ofte nær åpent hav. Lenger inn i is-
kantsonen ved overgangen til tettere drivis og områ-
der med heldekkende is opptrer isbjørn i spesielt stor
tetthet. 

Oppdatert avgrensning av det særlig verdifulle og 
sårbare området iskanten

Departementet viser til at det er de siste tre tiåre-
ne observert en klar nedadgående langtidstrend i is-
utbredelsen både i Arktis som helhet og i Barentsha-
vet. I Barentshavet gjelder dette både om sommeren
og om vinteren. Det kan også være store variasjoner
i isutbredelse fra år til år. Disse variasjonene skyldes
naturlige svingninger, mens menneskeskapte klima-
endringer antas å være hovedårsaken til den nedad-
gående langtidstrenden.

Den observerte reduksjonen i havis medfører
også at den gjennomsnittlige beliggenheten til is-
kantsonen på en gitt tid av året flytter seg stadig len-
ger mot nord og øst. Det innebærer at også økosyste-
met knyttet til havisen og iskantsonen, og de sårbare
miljøverdiene som finnes der, flytter seg i samme ret-
ning. Beregningen av iskanten som et særlig verdi-
fullt og sårbart område er oppdatert med nye isdata,
slik at avgrensningen reflekterer isforholdene i
perioden frem til i dag.

Den oppdaterte avgrensningen av iskanten er, i
likhet med den opprinnelige fra forvaltningsplanene
i 2006 og 2011, satt der andelen dager det forekom-
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mer havis i et gitt område, er 30 pst. i april måned.
Avgrensningen går altså fortsatt der isfrekvensen er
30 pst. At det forekommer havis betyr, som i den
opprinnelige beregningen, at iskonsentrasjonen – an-
delen av havoverflaten som er dekket av is – er større
enn 15 pst. Beregningen er gjort på grunnlag av isda-
ta fra satellittbilder for 30-årsperioden 1985–2014.
Departementet viser til at de nye isdataene som den
oppdaterte iskanten er basert på, er generelt av bedre
kvalitet enn de gamle dataene. En så vidt lang tidspe-
riode er valgt for å begrense følsomheten ved oppda-
tering av iskanten for kortsiktige svingninger i isfor-
hold mellom år. Å velge en tidsserie på 30 år er også
i samsvar med lengden på en standard normalperiode
brukt innenfor klimatologi/meteorologi. 

Akuttutslipp av olje
Departementet viser til at dersom et uhell skulle

skje, vil oljeforurensning i iskantsonen kunne påvir-
ke både høye konsentrasjoner av sjøfugl og sjøpatte-
dyr som forekommer der, men også plankton, isalger
og fiskelarver som finnes i vannmassene og under
isen. Isbjørn, som kan forekomme i høy tetthet i is-
kantsonen, kan også bli påvirket i den delen av is-
kantsonen som blir forurenset av et slikt oljeutslipp.

Det er særlig de store konsentrasjonene av sjø-
fugl og sjøpattedyr som gjør økosystemet ved iskan-
ten sårbart for akutt oljeforurensning. Det er fremde-
les store kunnskapsmangler knyttet til hvilke skade-
virkninger oljeforurensning vil kunne ha for økosys-
temene i iskantsonen, men sårbarheten anses å være
høy. Disse økosystemene er sentrale for store deler
av livet i Barentshavet, og departementet viser til at
et større akutt utslipp i iskantsonen derfor potensielt
vil kunne få alvorlige konsekvenser. Konsekvensut-
redningen for Barentshavet sørøst viste at et langva-
rig utslipp med store oljepåslag særlig kan få alvorli-
ge konsekvenser for marine pattedyr knyttet til is-
kantsonen.

Departementet viser til at sannsynligheten for et
større, akutt utslipp fra petroleumsvirksomheten er
generelt lav. Risiko knyttet til akutte utslipp av olje
fra skipsfart og petroleumsvirksomhet er nærmere
omtalt i meldingen. 

Fremtidige oppdateringer og videre arbeid
Departementet viser til at neste oppdatering av

iskanten som et særlig verdifullt og sårbart område
vil skje i forbindelse med revideringen av forvalt-
ningsplanen for Barentshavet–Lofoten i 2020. Som
en del av det faglige grunnlaget for denne reviderin-
gen vil det også bli foretatt en gjennomgang av defi-
nisjonen som ligger til grunn for beregningen av is-
kanten.

Det er også behov for å vurdere tilbaketrekkin-
gen av iskanten i sammenheng med andre særlig ver-

difulle og sårbare områder rundt Svalbard, og hvor-
vidt disse til sammen dekker de mest verdifulle og
sårbare delene av det nordlige Barentshavet.

I forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten er
både polarfronten og havområdene rundt Svalbard,
inkludert Bjørnøya, identifisert og beskrevet som
særlig verdifulle og sårbare områder. Disse område-
ne overlapper delvis med iskanten. 

Næringsaktiviteter i den nordlige delen av 
forvaltningsplanområdet

Det er i meldingen gitt en omtale av næringsakti-
viteter i den nordlige delen av forvaltningsplanområ-
det. Dette gjelder fiskerier, skipstrafikk og petro-
leumsvirksomhet som er de viktigste aktivitetene i
området. Det pågår produksjon av petroleum i Ba-
rentshavet sør, og nye felt er både under utbygging
og i planleggingsfasen. Letevirksomheten har pågått
i 35 år og fortsetter i området.

I meldingen er det gitt en beskrivelse av bered-
skap mot akutt forurensning og særlige utfordringer
med oljevernberedskap i isfylte farvann. 

Om petroleumsvirksomhet ved iskanten og 23. 
konsesjonsrunde

Departementet viser til at petroleumsvirksomhe-
ten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og
sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tilleg-
ges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næ-
ringer, som også gjelder i Barentshavet og for 23.
konsesjonsrunde.

I tråd med de rammer Stortinget har sluttet seg til
for 23. konsesjonsrunde, settes det tidsbegrensninger
for leteboring langs den faktiske/observerte iskanten
(der isen til enhver tid befinner seg). Det vises til at i
23. konsesjonsrunde har regjeringen gjort disse tids-
begrensningene gjeldende for hele Barentshavet. De-
partementet viser til at med de rammene som settes
for nye utvinningstillatelser i Barentshavet, ivaretas
miljøverdiene ved iskanten.

Departementet viser i tillegg til at nyere havisda-
ta viser at iskanten, slik den er fastsatt på bakgrunn
av isdata fra perioden 1985–2014, ligger nord for de
områdene som er åpnet for petroleumsvirksomhet.
Dette innebærer at det ikke vil drives petroleums-
virksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden. 

Tiltak og videreføring av systemet med 
forvaltningsplaner

Departementet viser til at forvaltningsplanene
skal bidra til klarhet i overordnede rammer, samord-
ning og prioriteringer i forvaltningen av havområde-
ne. Gjeldende sektorregelverk ligger til grunn for re-
gulering av aktivitet i områdene, og Norge har –
gjennom systemet med forvaltningsplaner – vært et
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foregangsland for en helhetlig og økosystembasert
havforvaltning.

En full revidering av forvaltningsplanene for de
enkelte havområdene vil bygge på en grundig faglig
vurdering av næringsutvikling, ny kunnskap, resulta-
ter fra overvåking og annen kunnskap om langsiktige
endringer i økosystemene. Regjeringen vil legge til
grunn for sitt videre arbeid at Stortinget tidligere har
sluttet seg til at forvaltningsplanen for Norskehavet
skal revideres senest i 2025, og forvaltningsplanen
for Nordsjøen og Skagerrak senest i 2030.

Regjeringen vil: 

– Videreføre systemet med forvaltningsplaner.
– Fremme en melding til Stortinget om revidering

av forvaltningsplanen for Barentshavet og hav-
områdene utenfor Lofoten i 2020.

– Starte opp arbeidet i Faglig forum med det fagli-
ge grunnlaget for revideringen i inneværende
stortingsperiode.

– Oppdatere forvaltningsplanene ved behov. 

Særlig verdifulle og sårbare områder – iskanten
Departementet viser til at det ikke skal iverkset-

tes petroleumsvirksomhet ved iskanten, og nyere
havisdata viser at den oppdaterte beregningen av is-
kanten ikke overlapper med områder som er åpnet for
petroleumsvirksomhet.

Regjeringen vil: 

– Videreføre definisjonen av iskanten som et sær-
lig verdifullt og sårbart område og med avgrens-
ning der det forekommer is 30 pst. av dagene i
april. Denne iskanten beregnes på grunnlag av is-
data for 30-årsperioden 1985–2014.

– Foreta neste oppdatering av beregningen av is-
kanten i revideringen av forvaltningsplanen for
Barentshavet–Lofoten i 2020. 

Kunnskapsoppbygging
Departementet viser til at styrking av grunnleg-

gende kunnskap om marine økosystemer skal bidra
til å opprettholde og videreutvikle Norges rolle som
marin kunnskapsnasjon og en ansvarlig forvalter av
havet.

Regjeringen vil: 

– Vurdere hvordan kunnskapsoppbyggingen om
økosystemene i de arktiske delene av norske hav-
områder, inkludert forskning på betydningen av
klimarelaterte endringer i arktiske marine øko-
systemer, mest hensiktsmessig kan samordnes og
styrkes.

– Videreføre arbeidet med kartlegging av havbunn
gjennom MAREANO-programmet.

– Videreføre arbeidet med miljøovervåking i hav-
områdene.

– Videreføre arbeidet med å utvikle samhandlings-
systemet Barents Watch. 

Styrke det internasjonale samarbeidet om beskyt-
telse og bærekraftig bruk av det arktiske havmiljøet

Departementet viser til at samarbeid over lande-
grensene er avgjørende for å oppnå en god miljøsta-
tus i havområder som er delt med andre land, slik
som Barentshavet og Polhavet.

Regjeringen vil: 

– Styrke havmiljøsamarbeidet med de andre arktis-
ke statene, herunder i Arktisk råd.

– Videreføre havmiljøsamarbeidet med Russland
med mål om økosystembasert forvaltning på
begge sider av avgrensningslinjen i Barentsha-
vet. 

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  Å s m u n d  A u k r u s t ,  A n e t t e
K r i s t i n e  D a v i d s e n ,  E v a  K r i s t i n  H a n -
s e n ,  P e r  R u n e  H e n r i k s e n  o g  T e r j e  A a s -
l a n d ,  f r a  H ø y r e ,  N i k o l a i  A s t r u p ,  T i n a
B r u ,  O d d  H e n r i k s e n  o g  E i r i k  M i l d e ,  f r a
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  J a n - H e n r i k  F r e d -
r i k s e n  o g  O s k a r  J .  G r i m s t a d ,  f r a  K r i s -
t e l i g  F o l k e p a r t i ,  R i g m o r  A n d e r s e n
E i d e ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  M a r i t  A r n s t a d ,
f r a  V e n s t r e ,  l e d e r e n  O l a  E l v e s t u e n ,  f r a
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  H e i k k i  E i d s -
v o l l  H o l m å s ,  o g  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e ,  R a s m u s  H a n s s o n , viser til Meld.
St. 20 (2014–2015) Oppdatering av forvaltningspla-
nen for Barentshavet og havområdene utenfor med
oppdatert beregning av iskanten. 

Helhetlig forvaltningsplan
K o m i t e e n  viser til at forvaltningsplanene dek-

ker både petroleumsvirksomhet og annet næringsliv
som har både muligheter og risiko knyttet til seg.
K o m i t e e n  er opptatt av at forskning, faglige vur-
deringer og føre-var-prinsippet skal være grunnlaget
for politiske beslutninger, innenfor et oversiktlig
rammeverk.

K o m i t e e n  mener en helhetlig revidering av
forvaltningsplanen fortsatt skal skje med utgangs-
punkt i miljøfaglige råd som er gjenstand for allmenn
høring. Slik kan ulike hensyn ses i sammenheng, og
helhetlige beslutninger fattes, i tråd med praksis for
arbeid med helhetlige forvaltningsplaner for havom-
rådene. 
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K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e ,  mener at petroleumsvirksomhet i og ved iskan-
ten ikke er forenlig med en forsvarlig forvaltning av
havområdene våre.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  finner det natur-
lig at en eventuell ny definisjon av iskanten skjer ved
neste helhetlige revidering av forvaltningsplanen.
D i s s e  m e d l e m m e r  forutsetter at dette skjer se-
nest i 2020. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e , mener de helhetlige forvaltningsplanene er fun-
damentet for den langsiktige forvaltningen av våre
havområder, og sikrer at havbasert næringsliv og iva-
retagelse av miljøet i havet ses i sammenheng. Disse
oppdateres via avklarte prosesser, inkludert grundig
forarbeid i Faglig forum med tilhørende høringer. In-
tegriteten i dette rammeverket er avgjørende for den
helhetlige og kunnskapsbaserte forvaltningen.
F l e r t a l l e t  vil slå ring om forvaltningsplanregimet.

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget sender Meld. St. 20 (2014–2015) til-
bake til regjeringen, og ber regjeringen igangsette ar-
beid med ordinær helhetlig revidering av forvalt-
ningsplanen for Barentshavet og havområdene uten-
for Lofoten, og komme tilbake til Stortinget med
denne.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e  avviser forslaget om en ad hoc oppdatering av de-
ler av Forvaltningsplanen for det marine miljø i Ba-
rentshavet og utenfor Lofoten, utenom de ordinære
rulleringsprosessene og uten å ta hensyn til ny kunn-
skap på en helhetlig måte. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  viser til Meld. St. 37 (2012–
2013) s. 128, hvor det fremgår at regjeringen skal: 

«… oppdatere forvaltningsplanen for Barentsha-
vet –Lofoten i løpet av neste stortingsperiode. Ut fra
et samlet behov, vil det i god tid startes en prosess
med sikte på å revidere den planen i 2020 for perio-
den fram mot 2040.»  

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at hovedtrekke-
ne i Meld. St. 37 (2012–2013) fikk enstemmig tilslut-

ning i Stortinget. D i s s e  m e d l e m m e r  viser vide-
re til at en samlet komité i Innst. 502 S (2012–2013)
støttet og så verdien av at regjeringen fremstilte og
sammenstilte kartbaserte data for oppdatering og for-
midling av forvaltningsplanene. D i s s e  m e d l e m -
m e r  merker seg at flertallet i komiteen ikke lenger
ser verdien av dette. Regjeringen har fulgt opp Meld.
St. 37 (2012–2013) ved å fremme Meld. St. 20
(2014–2015). 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at Stortin-
get ønsket en oppdatering av forvaltningsplanen i
denne stortingsperioden, ikke en helhetlig revisjon
av forvaltningsplanen. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
til at oppdateringen av forvaltningsplanen er basert
på nye isobservasjoner fra Polarinstituttet fra perio-
den 1985–2014. D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg
at et flertall i Stortinget, gjennom å sende den oppda-
terte forvaltningsplanen tilbake til regjeringen, fore-
trekker å basere seg på utdaterte isobservasjoner fra
perioden 1967–1985. At stortingsflertallet ikke vil
forholde seg til oppdaterte isdata forandrer imidlertid
ikke det fysiske faktum at iskanten har endret seg.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener videre at de hel-
hetlige forvaltningsplanene er et viktig fundament
for den langsiktige forvaltningen av våre havområ-
der, og sikrer at havbasert næringsliv og ivaretagelse
av miljøet i havet ses i sammenheng. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at forvaltnings-
planene lages og revideres via avklarte prosesser, in-
kludert grundig forarbeid i Faglig forum med tilhø-
rende høringer. Dette betyr likevel ikke at det ikke
kan gjøres oppdateringer av forvaltningsplanene, i
samråd med relevante faglige etater og instanser,
hvis det skulle være nødvendig. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til at Stortinget sluttet seg til den rød-
grønne regjeringens forslag om at forvaltningsplanen
for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
skulle oppdateres i denne stortingsperioden – i Meld.
St. 37 (2012–2013). Integriteten i dette rammeverket
er avgjørende for den helhetlige og kunnskapsbaserte
forvaltningen av våre havområder. D i s s e  m e d -
l e m m e r  vil slå ring om forvaltningsplanregimet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  registrerer at Stortinget
er varslet om at forvaltningsplanen for Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten skal revideres se-
nest i 2020. 

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår: 

«Meld. St. 20 (2014–2015) – vedlegges protokol-
len.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e  viser til at det er bred enighet i Stortinget om at
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det i områdene ved iskanten og polarfronten ikke skal
igangsettes petroleumsvirksomhet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at også Høyres
medlemmer i Energi- og miljøkomiteen i den forbin-
delse reagerte på regjeringens definisjoner og tidlige-
re beslutninger, og gjorde følgende presisering i sin
merknad i debatt i Stortinget 19. juni 2013 – om
Meld. St. 36 (2012–2013): 

«Vi ønsker ikke olje- og gassaktivitet i disse om-
rådene nå, men etterlyser en faglig diskusjon om og
definisjon av hva som skal oppfattes som polarfron-
ten og iskanten, slik at vi kan få en enhetlig og kunn-
skapsbasert tilnærming til hvordan vi skal sette disse
grenselinjene framover».  

Og videre, jf. Innst. 495 S (2012–2013):  

«Disse medlemmer vil understreke at iskanten er
et særlig biologisk rikt og viktig område som er iden-
tifisert som særlig verdifullt og sårbart i forvaltnings-
planen. Disse medlemmer legger derfor til grunn at
det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i om-
rådene ved iskanten. Disse medlemmer mener det er
uheldig at regjeringen legger ulike definisjoner til
grunn for iskanten, og mener det må avklares hva
som skal være den faglige definisjonen.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det på denne bak-
grunn er riktig å rydde opp i de ulike iskantdefinisjo-
nene som er vedtatt av Stortinget, og viser til at en del
av blokkene som er planlagt utlyst gjennom 23. kon-
sesjonsrunde, ligger i et område hvor det er pågående
faglig debatt om det er miljømessig forsvarlig å åpne
for petroleumsvirksomhet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at i tråd med etab-
lerte forvaltningsprinsipper må det faglige grunnla-
get på plass før det åpnes for petroleumsvirksomhet i
de omstridte områdene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at regjeringens
stortingsmelding ikke tar utgangspunkt i den faglige,
oppdaterte kunnskapen på området, og viser til at
Norsk Polarinstitutt i april 2014 presenterte sin fagli-
ge beskrivelse av iskanten som et sårbart og viktig
område i høringsprosessen for 23. konsesjonsrunde,
og fraråder åpning av 30 blokker. Samtidig ga Miljø-
direktoratet klare miljøfaglige anbefalinger om var-
somhet. Miljødirektoratet fraråder åpning av 28 av
de totalt 54 blokkene som er utlyst i Barentshavet.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  V e n s t r e  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til at den rød-grønne regjeringen vå-
ren 2013, under åpningen av Barentshavet sørøst,
forsøkte å uthule dette prinsippet ved å introdusere
begrepet «observert iskant». 

Oljevernberedskap
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a

A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e , peker på at rammene for petroleumsvirksomhe-
ten skal fastsettes i forvaltningsplanen.

F l e r t a l l e t  mener at oljevernberedskapen i
nord må styrkes, og teknologiutviklingen innen olje-
vernteknologi må intensiveres parallelt med arbeidet
med rullering av forvaltningsplanen. 

Særlig verdifulle områder
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  viser til Meld.
St. 10 (2010–2011) – og Stortingets vedtak om åp-
ning av Barentshavet sørøst, jf. Innst. 495 S (2012–
2013), hvor rammene for den 23. konsesjonsrunden
ble lagt. D i s s e  m e d l e m m e r  forutsetter at disse
rammene ligger fast. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  viser til at det er de siste tre
tiårene observert en klar nedadgående langtidstrend i
isutbredelsen både i Arktis som helhet og i Barents-
havet. I Barentshavet gjelder dette både om somme-
ren og om vinteren. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener forvaltningspla-
nenes legitimitet hviler på at de er faglig forankret og
basert på oppdatert og relevant kunnskap. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at iskanten slik den ble pre-
sentert i Meld. St. 10 (2010–2011), er basert på
isobservasjoner i perioden 1967–1989, og dermed
ikke gir et korrekt bilde av status for havisutbredel-
sen i Barentshavet. D i s s e  m e d l e m m e r  støtter
derfor at forvaltningsplanen oppdateres med ny
kunnskap om iskanten basert på isdata fra perioden
1985–2014.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at iskan-
ten slik den fremkommer i forvaltningsplanen i
Meld. St. 10 (2010–2011), dekket deler av området
som ble åpnet for petroleumsvirksomhet av Stortin-
get i 2013, jf. Meld. St. 36 (2012–2013) og Meld. St.
41 (2012–2013). Derimot viser oppdaterte iskantob-
servasjoner de siste 30 årene at iskanten har trukket
seg nordover.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til at kvalite-
ten på isobservasjonene fra denne perioden er langt
bedre enn kvaliteten på isobservasjonene fra perio-
den 1967–1989. D i s s e  m e d l e m m e r  understre-
ker at definisjonen av iskanten er den samme som er
brukt i tidligere forvaltningsplaner lagt frem under
tidligere regjeringer, basert på et faglig omforent råd
fra de fremste ekspertene i Norge på området. Nyere
havisdata viser at iskanten, slik den er fastsatt på bak-
grunn av isdata fra perioden 1985–2014, ligger nord
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for de områdene som er åpnet for petroleumsvirk-
somhet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at en eventuell
endring av definisjonen må komme som et resultat av
en full faglig revidering av forvaltningsplanen for
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, som
regjeringen i Meld. St. 20 (2014–2015) foreslår skal
gjøres i 2020. Endringer i definisjonen av iskanten
basert på enkeltstående høringsinnspill, er ikke i tråd
med Stortingets tidligere forutsetninger om at slike
spørsmål skal være et resultat av et helhetlig faglig
arbeid i Faglig Forum. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor det er ten-
densiøst når partier på Stortinget vil sette de normale
prosedyrer for avklaring av faglige spørsmål til side,
og kun basere sin politikk på enkeltstående hørings-
uttalelser fra Norsk Polarinstitutt. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e  viser til at iskanten og polarfronten i gjeldende
forvaltningsplan fra 2011 er definert som Særlig Ver-
difulle Områder (SVO) der det ikke skal drives petro-
leumsvirksomhet. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at
petroleumsvirksomhet i og ved iskanten og polar-
fronten ikke er forenelig med en forsvarlig forvalt-
ning av havområdene våre.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sikre at det i område-
ne ved iskanten og polarfronten ikke igangsettes pet-
roleumsvirksomhet.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at spørsmålet om
iskanten og polarfronten skal vurderes i forbindelse
med en helhetlig revidering av forvaltningsplanen
for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten,
slik det framgår av åpningsmeldingen for Barentsha-
vet sørøst.

D i s s e  m e d l e m m e r  ber regjeringen legge
best tilgjengelige faglige råd til grunn når iskanten og
polarfronten kartfestes i en ny helhetlig forvaltnings-
plan.

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg Norsk
Polarinstitutts notat fra april 2014, «Iskant og Iskant-
sone – Fremstilling av iskantsonen som sårbart are-
al».

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det i notatet
sies: 

«Hvordan kan iskantbeskrivelsen benyttes?

Det er nå utarbeidet maks-grenser for iskantso-
nen for alle måneder i året, noe som innebærer at vi
har et tilgjengelig faktagrunnlag for større oppløs-

ning i tid. Til nå har gjennomsnittlig grense for isut-
bredelse i mars vært benyttet som en fast maksi-
mumsgrense fordi mars tradisjonelt har vært den må-
neden hvor isutbredelsen er størst. Vi har nå utarbei-
det aggregerte maks-grenser for iskantsonen for hver
måned gjennom året for den siste 30-årsperioden.
Det er ikke gitt at måneder for hhv. Minimum og
maksimum isutbredelse vil være de samme i fremti-
den pga. klimaendringer. En frittstående gjennom-
snittgrense for is som er benyttet i forvaltningspla-
nen, sier ingenting om variasjon gjennom måneden,
og gir i så måte ingen informasjon om hvor iskant/Is-
kantsonen ligger i denne perioden. Derfor er de må-
nedlige maksimums- og minimumsgrensene mer an-
vendelige, da se sier noe om hvor grensen egentlig
ligger og sammen med isfrekvens hvordan grensen
forandrer seg over tid.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  V e n s t r e ,
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r -
t i e t  D e  G r ø n n e  merker seg at regjeringen ikke
benytter Polarinstituttets oppdaterte definisjon av is-
kant og iskantsone i den fremlagte stortingsmeldin-
gen, men holder fast ved den gamle iskantdefinisjo-
nen slik den er kartfestet fra Forvaltningsplanen fra
2011, Meld. St. 10 (2010–2011).

D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at regjerin-
gen bevisst velger ikke å benytte best tilgjengelige
faglige kunnskap ved fastsettelse av iskanten i den
fremlagte Meld. St. 20 (2014–2015). 

Petroleumsvirksomhet ved iskanten og 23. konse-
sjonsrunde

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  viser til at petroleumsvirk-
somheten i Norge skjer under strenge krav til helse,
miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø.
Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med
andre næringer. Dette gjelder også i Barentshavet og
for 23. konsesjonsrunde. Med de rammer Stortinget
har sluttet seg til for 23. konsesjonsrunde ivaretas
miljøverdiene ved iskanten, og det blir ingen petro-
leumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperi-
oden.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til rammene Stor-
tinget har sluttet seg til for 23. konsesjonsrunde, der
det fremgår at det er tidsbegrensninger for leteboring
langs den faktiske/observerte iskanten, det vil si der
isen til enhver tid befinner seg. I 23. konsesjonsrunde
har regjeringen gjort disse tidsbegrensningene gjel-
dende for hele Barentshavet. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at det ikke skal drives letevirksomhet nærme-
re enn 50 km fra den til enhver tid observerte iskant i
perioden 15. desember til 15. juni. Rammene for 23.
konsesjonsrunde er lagt i Stortingets vedtak om åp-
ning av Barentshavet sørøst, og ligger fast.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at permanent
drift av petroleumsinstallasjoner nord i Barentshavet
sørøst ikke er aktuelt i inneværende stortingsperiode. 
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D i s s e  m e d l e m m e r  legger til grunn at det
stilles krav til eventuell permanent drift i fremtiden,
som – i likhet med øvrige deler av norsk sokkel – iva-
retar helse, miljø og sikkerhet og Barentshavets uni-
ke økosystem på best mulig måte. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til at sannsynligheten for et større,
akutt utslipp fra petroleumsvirksomheten er generelt
meget lav. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e  merker seg at Norsk Polarinstitutt skriver følgen-
de om 23. konsesjonsrunde: 

«En av de foreslåtte blokkene nordøst I Barents-
havet sørøst (7435/9) er direkte overlappende med
SVO Variabel iskant og blokkene 7335/3, 7435/10-
12 og 7436/1,10 ligger enten innenfor eller i berøring
med SVO Polarfront. I disse områdene skal det i føl-
ge Forvaltningsplanen ikke igangsettes petroleums-
virksomhet.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norsk Polar-
institutt derfor fraråder tildeling av disse blokkene.

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at Norsk Po-
larinstitutt her viser til rammer fra gjeldende Forvalt-
ningsplan, Meld. St. 10 (2010–2011), behandlet av
Stortinget i 2011, i tillegg til oppdatert kunnskap.

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg også at
Norsk Polarinstitutt fraråder tildeling av følgende
blokker på grunn av påvirkning av områder med for-
høyet økologisk sårbarhet i iskantsonen og Polar-
fronten: 7322/3, 7323/1, 7335:1-2 og 7434/2-9

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at Norsk Po-
larinstitutt her også benytter den oppdaterte kunnska-
pen fra notatet «Iskant og Iskantsone – Fremstilling
av iskantsonen som sårbart areal» i sine øvrige kom-
mentarer til 23. konsesjonsrunde.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at Miljø-
direktoratet fraråder tildeling av de samme blokkene
som Norsk Polarinstitutt, fordi de mener det er nød-
vendig med en grundigere faglig prosess for å define-
re en grense for iskanten som også dekker de mer
ekstreme år. Direktoratet mener dette bør gjøres
gjennom det tverrsektorielle arbeidet med faglig
grunnlag for forvaltningsplanene, og at blokker ikke
bør tildeles før dette arbeidet er ferdigstilt. Miljødi-
rektoratet mener dette også gjelder blokkene 7332/9
og 7333/7.

D i s s e  m e d l e m m e r  er enig med Norsk Polar-
institutt og Miljødirektoratet, og fremmer derfor føl-
gende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen avstå fra å tildele
blokkene 7336/1, 7435/9, 7435/10, 7435/11, 7435/
12, 7436/10, 7435/3 og 7335/1, 7435/2, 7434/7,
7434/8, 7434/9, 7332/9, 7333/7, 7322/3 og 7323/1 i

23. konsesjonsrunde, i tråd med Norsk Polarinstitutts
og Miljødirektoratets høringsinnspill.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
påpeker at iskanten, uansett definisjon, på tross av
global oppvarming, i gitte værmessige forhold for
kortere eller lengre tid kan bli liggende lenger sør enn
forventet.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at det i til-
deling av konsesjoner må tas høyde for dette, og at
det må ligge en klausul i alle konsesjoner i Barents-
havet om at dersom iskanten på noe tidspunkt reelt
sett er nærmere installasjoner for petroleumsutvin-
ning eller leting enn 50 km, skal produksjon og leting
umiddelbart stanses og ikke igangsettes igjen før is-
kanten er lenger unna enn nevnte sikkerhetssone. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  vil minne om at tillatelser til ny petro-
leumsvirksomhet i området Barentshavet sørøst vil
kunne føre til svært store klimagassutslipp.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til behandlingen av
Dokument 8:39 S (2013–2014), der d i s s e  m e d -
l e m m e r  foreslo å stanse 23. konsesjonsrunde på
norsk sokkel. I innstillingen til forslaget (Innst. 206 S
(2013–2014)) peker d i s s e  m e d l e m m e r  blant an-
net på at:

«FNs siste klimarapport slår fast at mellom 86 og
73 prosent av verdens kjente reserver av fossil energi
må bli liggende i bakken dersom en skal ha mulighet
til å nå togradersmålet. Denne dokumentasjonen vi-
ser at også allerede påviste reserver av konvensjonell
olje og gass må bli liggende i bakken. Dette må også
gjelde for Norge. Å gi nye letetillatelser i Barentsha-
vet er derfor uansvarlig overfor olje- og gassindustri-
en, skattebetalerne og fremtidige generasjoner.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at disse argumen-
tene står seg svært godt. D i s s e  m e d l e m m e r  me-
ner grunnlaget for å avvise ny petroleumsaktivitet i
Barentshavet har blitt styrket i løpet av det siste året. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at oljeprisen har
falt og at risikoen ved dyre utbyggingsprosjekter har
økt. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at situasjo-
nen for verdens klima og risikoen for betydelige øko-
nomiske tap som følge av feilinvesteringer, tilsier at
Norge bør sette i gang en styrt avvikling av olje- og
gassvirksomheten over en tjueårsperiode. Det første
steget bør være å unngå store petroleumsinvesterin-
ger i Barentshavet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  peker på at i en analyse
basert på IEAs anslag – og utført på oppdrag for Mil-
jøverndepartementet – konkluderer Rystad Energy
med at 35 prosent av kjente globale oljereserver og
38 prosent av kjente globale gassreserver må bli lig-
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gende i bakken, dersom togradersmålet skal nås med
mer enn 50 prosent sannsynlighet.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at det er
tvilsomt om fremtidige planer for utbygging og drift
i nye blokker i Barentshavet bør godkjennes av Stor-
tinget. D i s s e  m e d l e m m e r  mener dette er spes-
ielt relevant for blokkene som ligger lengst mot nord,
og som berøres av iskanten. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  vil peke på at klimautfordringene til-
sier at Barentshavet sørøst aldri burde blitt åpnet for
oljevirksomhet. 

Forslag fra mindretall
Forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet:
Forslag 1

Meld. St. 20 (2014–2015) – vedlegges protokol-
len. 

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre, 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sikre at det i områdene
ved iskanten og polarfronten ikke igangsettes petro-
leumsvirksomhet. 

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen avstå fra å tildele blok-

kene 7336/1, 7435/9, 7435/10, 7435/11, 7435/12,
7436/10, 7435/3 og 7335/1, 7435/2, 7434/7, 7434/8,
7434/9, 7332/9, 7333/7, 7322/3 og 7323/1 i 23. kon-
sesjonsrunde, i tråd med Norsk Polarinstitutts og
Miljødirektoratets høringsinnspill. 

Komiteens tilråding
Bak tilrådingen står Arbeiderpartiet, Kristelig

Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. 

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, vi-
ser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

Stortinget sender Meld. St. 20 (2014-2015) tilba-
ke til regjeringen, og ber regjeringen igangsette ar-
beid med ordinær helhetlig revidering av forvalt-
ningsplanen for Barentshavet og havområdene uten-
for Lofoten, og komme tilbake til Stortinget med
denne.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. juni 2015

Ola Elvestuen Heikki Eidsvoll Holmås
leder ordfører
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for olje- og gassvirksomheten 
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1 Innledning og sammendrag 

1.1 Innledning 

Departementet mottok 13. februar 2015 søknad 
om godkjennelse av plan for utbygging og drift av 
Johan Sverdrup-feltet og søknad om tillatelse til 
tilhørende planer for anlegg og drift, henholdsvis 
for eksportrørledninger for olje og gass fra feltet 
samt for kraft fra land-løsningen. Gjennom denne 
proposisjonen forelegges Stortinget utbyggingen. 

Siden midten av 2014 har oljeprisen falt kraf
tig. En effekt av dette er at oljeselskapene har tatt 
grep for å styrke sin lønnsomhet, herunder kuttet 
ned på sine investeringer og sin leteaktivitet, 
samt iverksatt tiltak for å redusere sine kostna
der. Sett i lys av dette, gis det i proposisjonen 
også en status for petroleumsvirksomheten på 
norsk sokkel. Proposisjonens del 1 inneholder et 
sammendrag av proposisjonen. Del 2 gir status 
for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, 
mens planene for utbygging av Sverdrup-feltet 
behandles i del 3. 

1.2 Status for petroleums
virksomheten 

Petroleumsvirksomheten er en bærebjelke i 
norsk økonomi og vil fortsette å være det i over
skuelig fremtid. Den er Norges største næring 
målt i verdiskaping, statlige inntekter, investerin
ger og eksportverdi, og bidrar derigjennom til å 
finansiere velferdsstaten. Selv små utbyggingspro
sjekter på norsk sokkel ville vært svært store 
industriprosjekter hvis gjennomført på land. Virk
somheten sysselsetter direkte og indirekte rundt 
240 000 personer, og bidrar derigjennom til 
arbeidsplasser og nærings-, teknologi- og sam
funnsutvikling over hele landet Petroleumsklyn
gen er Norges største kommersielle kunnskaps
base. Leverandørindustrien og oljeteknologibe
driftene er Norges nest største eksportnæring 
målt i verdi, etter salg av olje og gass. Hovedmålet 
i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønn
som produksjon av olje og gass i et langsiktig per
spektiv. For regjeringen vil det være viktig å bidra 
til at leverandørindustrien får mulighet til vekst og 

videreutvikling for å sikre sin ledende posisjon i et 
internasjonalt marked. 

Siden årtusenskiftet har norsk sokkel vært 
gjennom en periode med sterk vekst i aktivitetsnivå 
og investeringer. Oljemarkedet og oljenæringen er 
syklisk. Oljeprisen har økt kraftig siden årtusen
skiftet, men har falt betydelig siden midten av 2014. 
Prisfallet, som skyldes både forhold på tilbuds- og 
etterspørselssiden, har bidratt til utsettelser og kan
selleringer av prosjekter, også på norsk sokkel. Til 
sammen betyr dette at investeringsnivået går bety
delig ned fra 2014 til 2015, men vil fortsatt være på 
et høyt nivå framover historisk sett 

Det er mange store oljefelt med fallende pro
duksjon rundt omkring i verden, noe som gjør at 
det kreves mye ny produksjonskapasitet bare for å 
opprettholde dagens oljeproduksjon. I tillegg skal 
eventuell etterspørselsvekst dekkes. Dette krever 
hvert år store investeringer. Konvensjonelle 
oljeressurser som de norske, er konkurransedyk
tig sammenlignet med andre oljeressurser i ver
den. De langsiktige globale tilbuds- og etterspør
selsforholdene tilsier at oljeprisnivået over tid vil 
understøtte en lønnsom utvikling av ressursbasen 
på norsk sokkel. 

Gassprisene har ikke falt tilsvarende det olje
prisen har gjort. Den norske gassressursbasen er 
konkurransedyktig internasjonalt, særlig i det 
europeiske markedet, noe som tilsier et langsiktig 
prisnivå på gass som vil understøtte en lønnsom 
utvikling av norske gassressurser. 

Petroleumsnæringen er global. Utviklingen i 
norsk petroleumssektor kan derfor ikke ses på 
isolert. De siste årene har næringen vært preget 
av sterkt økende kostnader. Økende kostnader 
ved ny produksjon, kombinert med avtagende 
produksjon fra felt i drift, har ført ti] press på sel
skapenes lønnsomhet. Fallet i oljeprisen siden 
midten av 2014 forsterket utfordringene for sel
skapene. Responsen i selskapene er blant annet 
kutt i investeringer og leting, forskyving av aktivi
tet ut i tid og iverksettelse av kostnadsreduksjons
programmer. 

Norsk leverandørindustri har vært gjennom 
en sterk vekstperiode, med økte leveranser både 
til norsk sokkel og internasjonalt. Samtidig har 
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også norske offshoreverft de siste årene tapt 
anbudskonkurranser om flere store nybyggskon
trakter. Oljeselskapenes kutt i investeringer, både 
på norsk sokkel og internasjonalt, fører til færre 
oppdrag og oppgaver å konkurrere om for leve
randørindustrien enn tidligere forventet. 

Innstramming i aktiviteten på norsk sokkel er 
en del av en internasjonal trend som krever 
omstilling i både oljeselskaper og i leverandør
industrien. Mange norskbaserte selskaper har 
allerede redusert bemanningen. Det må forventes 
ytterligere kutt. Effektene for ulike deler av leve
randørindustrien varierer i styrke og slår inn til 
ulik tid. Hvor store effektene blir, vil blant annet 
avhenge av utviklingen i oljeprisen. 

Et stort lyspunkt på norsk sokkel er utbyggin
gen av Sverdrup-feltet. Denne utbyggingen kom
mer som bestilt for å opprettholde utbyggingsakti
viteten de nærmeste årene, samt sikre oljeproduk
sjon og verdiskaping også etter 2020. For mange i 
leverandørindustrien hadde fremtidsutsiktene 
vært vesentlig mer negative uten dette gigantpro
sjektet. Samtidig vil det uansett være mye arbeid 
som skal gjøres på alle våre produserende felt, og 
de nye utbyggingene som settes i produksjon skal 
også driftes. 

Aktørene på sokkelen og i den tilhørende land
baserte industrien har opplevd svingninger tid
ligere og gjerne kommet styrket ut av disse. Det 
er det all grunn til å tro at dette vil skje også denne 
gangen. Det er derfor viktig at næringsaktørene 
tar ansvar for at den kapasitet og kunnskap som er 
avgjørende for å dekke de langsiktige behov til 
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel ikke 
forvitrer som følge av dagens situasjon. 

Å holde kostnadene under kontroll med effek
tiv og smart drift, er avgjørende for at verdiskapin
gen skal bli størst mulig. Historien har vist at det 
er krevende for næringen å holde effektiviteten 
oppe og kostnadene under kontroll i perioder med 
økende oljepris. Så også de siste årene. Det koster 
vesentlig mer å bygge ut et gitt felt i dag enn i år 
2000. Dette tilsier at potensialet for kostnads
reduksjoner og effektivisering er stort Næringen 
har hovedansvaret i dette arbeidet. Unødvendig 
byråkrati må bort, og unødvendig dokumenta
sjonskrav må fjernes. Større grad av standardise
ring og forenkling må til. 

Departementet er opptatt av at næringen lyk
kes med sine bestrebelser på dette viktig områ
det, og støtter fullt opp under dette arbeidet. Myn
dighetene skal også bidra i dette arbeidet. Olje- og 
energidepartementet har blant annet satt i gang et 
arbeid med andre berørte departementer slik at 
beslutninger myndighetene tar overfor næringen 

blir bedre og at kost-nytte blir nøyere vurdert før 
beslutninger fattes. 

Samtidig er det viktig at kostnadskutt ikke 
betyr at lønnsomme investeringer og tiltak i til
knytning til felt, funn og leteområder på norsk 
sokkel, blir skrinlagt av de involverte rettighets
haverne. Dette gjelder ikke minst ressurser som 
er avhengig av å produseres innenfor et bestemt 
tidsrom for å være lønnsomme, eksempelvis på 
grunn av den økonomiske levetid for eksisterende 
infrastruktur. Slike tidskritiske ressurser fordrer 
en særskilt oppfølging. Oljeselskapene har en for
pliktelse til å utnytte det fulle ressurspotensialet i 
de tillatelser de er rettighetshavere. 

For å opprettholde et stabilt og høyt aktivitets
nivå og derigjennom skape store verdier for felles
skapet, trenger vi en bred agenda. Ressursbasen 
gir oss rike muligheter. En forutsetning for å 
skape størst mulig verdier fra petroleumsressur
sene er at rammeverket gjør at oljeselskapene, 
som driver den daglige leting, utbygging og drift, 
har egeninteresse av å fatte de beslutningene som 
maksimerer verdiskapingen fra norsk sokkel. En 
hovedoppgave for departementet er å sørge for at 
rammeverket virker på denne måten. Et slikt 
effektivt rammeverk skal også være robust mot 
perioder både med høye og lave oljepriser. Regje
ringens tilnærming til situasjonen er derfor å 
videreføre hovedlinjene i petroleumspolitikken, 
med stor oppmerksomhet på å: 
1. legge til rette for at potensialet i eksisterende 

felt og infrastruktur utnyttes 
2. legge til rette for at alle lønnsomme funn byg

ges ut 
3. legge til rette for at det regelmessig gjøres nye 

store funn, og at påvisningen av nye ressurser 
fortsetter i modne områder 

4. støtte opp under næringens arbeid med omstil
ling, kostnadskontroll og ta i bruk nye, mer 
effektive tekniske og kommersielle løsninger 

Dette må skje samtidig som hensyn til helse, 
miljø og sikkerhet ivaretas på en best mulig måte. 
Sektoren skal fortsatt stå overfor en virkemiddel
bruk som gir næringen en sterk egeninteresse av 
å redusere sine utslipp av CO2, og som har gitt 
gode resultater i form av lavere klimagassutslipp. 

Ved å lykkes innen disse områdene vil vi opp
rettholde høy verdskaping og aktivitet i tiår fram
over. Det betyr langsiktige og stabile leveranser 
av norsk olje og gass til verden, og langsiktige 
markedsmuligheter for norske leverandører. Det 
vil gi viktige bidrag til finansieringen av velferds
samfunnet. 
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Å få det maksimale potensialet ut av de 81 fel
tene som er i produksjon på norsk sokkel er avgjø
rende for verdiskaping og aktivitet på kort og mel
lomlang sikt Dette gjør den daglige driften av 
eksisterende felt viktig. Det samme gjelder nye 
prosjekter for økt utvinning fra feltene - både 
store og små Mange av tiltakene er tidskritiske. 
Det er avgjørende å få til gode løsninger tidsnok 
for slike ressurser. 

Det er 91 funn på norsk sokkel som det pågår 
arbeid med hos rettighetshaverne med sikte på 
utbygging. Av disse funnene er noen snart mod
net fram til investeringsbeslutning, andre er i en 
tidlig planleggingsfase, atter andre trenger ytter
ligere kartlegging. Selv om de fleste funnene er 
små og vil være naturlig å knytte opp til eksis
terende infrastruktur, ligger det et stort potensial i 
disse. En del av funnene venter på ledig infra
struktur, noen må få ned kostnadene, andre må 
finne samarbeidsløsninger med andre småfunn og 
atter andre må påvise tilleggsressurser. Å få til 
utbygging av disse enkeltfunnene er et arbeid vi 
sammen må prioritere høyere framover. Det er 
viktig at utviklingen av disse funnene ikke blir 
stanset fordi de ikke når opp i konkurransen med 
enda større muligheter i andre felt og funn i sel
skapenes globale portefølje av forretningsmulig
heter_ Det mangfoldet av oljeselskap som er bygd 
opp over de siste 15 år gjør at næringen i dag er 
bedre stilt til å utnytte disse mulighetene enn 
tidligere. Et mangfold som nå også viser seg i 
utbygging og drift, i tillegg til i letefasen. 

I tillegg til mange småfunn har vi det store 
Castberg-funnet i Barentshavet Utbyggingen av 
dette blir en viktig milepæl for petroleumsaktivite
ten i Nord-Norge og Barentshavet som petroleum
sprovins. 

Verdiskapingen i virksomheten er helt avhen
gig av at det gjøres nye funn. Regjeringen vil 
holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjel
der å tildele nye områder for petroleumsaktivitet, 
både i nummererte konsesjonsrunder og i tilde
ling i forhåndsdefinerte områder (TFO). 

Å gjøre store, nye funn regelmessig vil være 
avgjørende for nivået på produksjon og verdiska
ping fra 2025 og fremover. 23. konsesjonsrunde, 
som for første gang siden 1994 inneholder helt 
nye leteområder på norsk sokkel, er særlig spen
nende i så måte. Tildeling i runden vil skje i første 
halvår 2016. Med de tidsbegrensningene som 
regjeringen legger på leteboring i oljeførende lag 
for nye utvinningstillatelser i Barentshavet i 23. 
konsesjonsrunde, ivaretas miljøverdiene ved 
iskanten. I tillegg viser nyere havisdata at iskan
ten, slik den er definert i forvaltningsplanen for 

Barentshavet-Lofoten, går nord for Barentshavet 
sør. Dette innebærer at det ikke vil drives petro
leumsvirksomhet ved iskanten i denne stortings
perioden. 

Samtidig er det viktig at næringen også frem
over lykkes med å påvise nye ressurser i de mest 
utviklede petroleumsområdene våre. Nordsjøen 
vil i lang tid forbli motoren i norsk petroleumsvirk
somhet Gjennom TFO.rundene og leterefusjons
ordningen, samt politikken om at verdiene skal til
falle feltene og ikke infrastrukturen, legger ram
meverket godt til rette for å lykkes med dette 
arbeidet. Tildelinger under årets runde (TFO 
2015) vil skje i første kvartal 2016. 

1.3 Norges største industriprosjekt -
utbygging og drift av Johan 
Sverdrup-feltet 

Johan Sverdrup-feltet er det største oljefeltet som 
er funnet på norsk sokkel på tiår. Feltet er så stort 
at det er nødvendig å bygge det ut i flere trinn. 
Første byggetrinn som selskapene nå har levert 
inn utbyggingsplan for, vil være første skritt i opp
startsfasen for feltet. Når oppstartsfasen er gjen
nomført og produksjonen er på platå, vil feltet 
alene stå for anslagsvis en fjerdedel av norsk olje
produksjon. 

Sverdrup-feltets første byggetrinn omfatter 
plan for utbygging og drift av feltet, planer for 
anlegg og drift av eksportrørledninger for olje og 
gass, samt plan for anlegg og drift av kraft fra 
land. Det er operatøren Statoil, på vegne av rettig
hetshaverne Statoil Petroleum AS, Lundin Nor
way AS, Petoro AS, Det norske oljeselskap ASA og 
Maersk Oil Norway AS, som har levert inn utbyg
gingsplanene. I proposisjonen beskrives også 
fremtidige byggetrinn for feltet, samt opp
følgingen av Innst 237 S (2013-2014). 

Olje- og energidepartementet skal fordele 
forekomsten. Frem til departementets beslutning 
foreligger, skal følgende eierfordeling gjelde for 
feltet Statoil (40,0267 pst.), Lundin (22,1200 pst.), 
Petoro (17,8400 pst.), Det norske oljeselskap 
(11,8933 pst.) og Maersk (8,1200 pst.). 

Feltet har fått navnet Johan Sverdrup. Johan 
Sverdrup var en norsk jurist, redaktør, politiker, 
stortingsrepresentant og statsminister. Han blir 
ofte referert til som den norske parlamentaris
mens far. 

Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i den 
midtre delen av Nordsjøen, om lag 155 km fra 
Karmøy. Forekomsten ble påvist i 2010. Havdypet 
er 110-120 meter. Utvinnbare reserver i første 
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byggetrinn er anslått til 296 mill. Sm3 oljeekviva
lenter (o.e.). Dette tilsvarer om lag 1,86 mrd. fat 
o.e. Om lag 95 pst. av dette er olje, 3 pst. er tørr
gass og 2 pst. NGL. 

Det første byggetrinnet omfatter et feltsenter 
bestående av fire broforbundne plattformer og tre 
havbunnsrammer. Oljen fra feltet skal transporte
res gjennom en ny rørledning til Mongstad-termi
nalen, hvor det også skal gjøres modifikasjoner. 
Gassen fra feltet skal transporteres gjennom en 
ny rørledning via Statpipe rikgassrørledning og til 
Kårstø. Sverdrup-feltets kraftbehov vil bli dekket 
av kraft fra land fra produksjonsstart. Kraften hen
tes fra sentralnettet med tilkobling på Kårstø. Pro
duksjonsstart er planlagt i desember 2019, og for
ventet produksjonsperiode er 50 år. 

Totale investeringer for utbyggingens første 
byggetrinn er av operatøren anslått til 117 mrd. 
2015-kroner. De forventede årlige driftskost
nadene vil i gjennomsrutt være om lag 3,4 mrd. 
2015-kroner. Operatørens økonomiske analyser 
viser at utbyggingens første byggetrinn har en for
ventet nåverdi før skatt på om lag 270 mrd. 2015-
kroner. Utbyggingen er lønnsom ved oljepriser på 
over 32 US dollar per fat o.e. 

Operatøren planlegger å legge driftsorganisa
sjonen til Stavanger, hovedforsyningsbasen til 
Dusavika utenfor Stavanger, og helikoptertran
sporten fra Stavanger lufthavn Sola. 

Det er gjennomført konsekvensutredninger 
for hele utbyggingen, inkludert for rørledninger 
og for kraft fra land-løsningen. Konsekvensutred
ningene har ikke avdekket forhold som tilsier at 
prosjektet ikke bør gjennomføres eller at det bør 
gjennomføres avbøtende tiltak utover de som lig
ger til grunn for utbyggingsplanene. Olje- og 
energidepartementet anser utredningsplikten for 
Sverdrup-feltet som oppfylt 

I tillegg til inntekter til staten gjennom skatter, 
avgifter og SDØE-ordningen, vil utbyggings- og 
driftsfasen gi betydelige sysselsettingseffekter 

regionalt og nasjonalt. Ifølge arbeider gjort i for
bindelse med konsekvensutredningen er utbyg
gingsfasen for prosjektets første byggetrinn ven
tet å generere om lag 51 000 årsverk i norske 
bedrifter, fordelt over årene 2014-2026. For drifts
fasen i første byggetrinn er det ventet at prosjek
tet vil generere om lag 2 700 årsverk i norske 
bedrifter årlig. Disse årsverkene vil komme 
direkte i form av offshore- og driftsbemanning og 
bestillinger til leverandører, indirekte i form av 
leveranser fra underleverandører, og i form av 
konsumeffekter videre i kjeden. 

På grunn av størrelsen på Sverdrup-funnet må 
feltet bygges ut i flere byggetrinn. Oppstartsfasen, 
der produksjonen fra feltet bygges opp til full 
kapasitet, vil derfor omfatte flere byggetrinn. Sel
skapene har en sterk økonomisk egerunteresse i å 
gjennomføre byggetrinnene i oppstartsfasen av 
Sverdrup-feltet så raskt som mulig. Konseptvalg 
for andre byggetrinn er forventet i 4. kvartal 2015. 
Investeringsbeslutning og innlevering av plan for 
utbygging og drift er ventet i 2017. Planlagt pro
duksjonsstart er i 2022. Rettighetshaverne vurde
rer flere konsepter for den videre utvikling av fel
tet. For andre byggetrinn vil det bli levert en selv
stendig plan for utbygging og drift. 

Basert på operatørens planer og vurderinger 
gjort av sikkerhetsmyndighetene, Oljedirektora
tet og Gassco fremstår utbyggingen av Sverdrup
feltet som et samfunnsøkonomisk lønnsomt og 
meget robust prosjekt, som tilfredsstiller kravene 
til god ressursforvaltnfog og kan gjennomføres 
samtidig som hensyn til ytre miljø og fiskeri
interesser ivaretas. Departementet mener derfor 
at utbyggingsplanene knyttet til første byggetrinn 
av Sverdrup-feltet kan godkjennes med de vilkår 
som fremgår av denne proposisjonen. Vilkårene 
er blant annet knyttet til Sverdrup-feltets bidrag 
for å etablere en områdeløsning for kraft fra land, 
samt for å legge til rette for god ressursforvalt
ning. 
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2 Nye utfordringer- nye muligheter 

2.1 Verden trenger både mer og renere 
energi 

Verden trenger stadig mer energi. Befolknings
økning og økt inntekt per innbygger bidrar til økt 
energibruk. Det har historisk vært nær sammen
heng mellom økonomisk vekst og økt energibruk. 
Det er landene utenfor OECD som gjennom de 
siste tiårene har hatt den største veksten i energi
bruk. Særlig har veksten vært stor i Kina og andre 
framvoksende økonomier. I OECD-landene har 
lav befolkningsvekst og energieffektivisering 
bidratt til at energibruken har holdt seg om lag 
uendret. Det har også vært en betydelig utflytting 
av energiintensiv industri fra OECD-området til 
resten av verden som har bidratt til lavere vekst i 
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energibruken innenfor OECD. Den økte energi
bruken har de siste tiårene i all vesentlig grad blitt 
dekket av fossilt brensel, jf. figur 2.1. 

Som følge av økt energibruk baser t på fossile 
energikilder, har også de globale utslippene av 
klimagassene økt betydelig over tid. Den globale 
utslippstrenden må snus for å nå verdens mål om 
å holde temperaturøkningen innenfor 2 grader 
sammenlignet med førindustriell tid (tograders
målet). 

Den viktigste driveren bak økningen i globale 
klimagassutslipp de siste årene er den økte bruken 
av kull. Siden 2000 har bruken av kull vokst med 60 
prosent. Økt bruk av kull har dekket om lag halv
parten av økningen i verdens energibehov det siste 
tiåret, og kullets andel av verdens energiforsyning 

2000 2010 2012 

Vannkraft Biomasse Andre fornybare 

Figur 2.1 Energibærerne som har dekket det økende globale energibehovet 

Kilde: IEA World Energy Outlook 2014 
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har økt med 5 prosentpoeng i samme periode. Kul
lets andel av total energibruk utgjør nå om lag 30 
prosent, den høyeste andelen siden 1970. Største
delen av veksten i kullbruk har kommet i Kina, jf. 
figur 2.2. Den økte kullbruken i Kina skyldes at ver
dens mest folkerike land er i sterk vekst, og at mer 
av verdens industrivarer blir produsert i Kina og 
eksportert blant annet til OECD-land. Samtidig har 
industriproduksjon og industrirelaterte utslipp gått 
ned i Europa de siste årene. For Kina har kull vært 
en rimelig, tilgjengelig og, i stor grad, nasjonalt til
gjengelig energikilde. 

Når en skal lage scenarioer for verdens utvik
ling på energiområdet framover, står en overfor 
mange ulike og store usikkerhetsmomenter. To 
forhold som er kjent er at verdens befolkning øker 
og et geografisk skifte i energibruken mot Asia og 
andre fremvoksende økonomier. Selv om energi
systemet har store innebygde tregheter, kan 
utviklingen påvirkes. Enkeltlands valg, tatt på 
grunnlag av egne lokale omstendigheter, kan ha 
store effekter for det globale energisystemet. Den 
raske veksten i ukonvensjonell produksjon av olje 
og gass i Nord-Amerika og den voksende bruken 
av fornybare energi i mange deler av verden, er 
eksempler på dette. Enkeltlands valg kan også tas 
på bakgrunn av globale utfordringer som klimaut
fordringen eller av energisikkerhetshensyn. Gjen-
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Andel kull av verdens totale energiforbruk (h.a.) 

nom en scenariotilnærming belyser Det interna
sjonale energibyrået (IEA) effekten av politiske 
valg av ulike lands myndigheter, veksttakten i 
energibruk og hvilke energibærere som dekker 
verdens energibehov. 

I sitt sentralscenario («New Policy Scenario») i 
World Energy Outlook 2014 anslår IEA at energi
forbruket globalt vil øke med i underkant av 40 pro
sent fram til 2040. I dette scenarioet tas det hensyn 
til eksisterene og planlagt politikk i de ulike lan
dene. I et scenario som reflekterer togradersmålet 
er veksten i samme periode 17 prosent. I scenarioet 
der dagens politikk videreføres («Current Policy 
Scenario») er veksten 50 prosent. 

I sentralscenarioet er den årlige, gjennomsnitt
lige veksten i energibruken på 1,1 prosent. Dette 
er vesentlig lavere enn den historiske veksten. 
Årsaken er at det er lagt til grunn raskere forbe
dring i energieffektiviteten, og at det skjer struk
turelle endringer i den globale økonomi i retning 
av mindre energiintensiv aktivitet. Energi- og 
klimapolitiske tiltak i ulike land er et element bak 
denne utviklingen. Selv om utviklingen i sentral
scenarioet representerer innføring av en sterkere 
global klimapolitikk enn i dag, er det ikke tilstrek
kelig for å nå togradersmålet En viktig faktor bak 
utviklingen i energietterspørselen vil også fram
over være nivået på den globale økonomiske vek-
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Figur 2.3 Historiske oljepriser 1974-2015 (reelle 2015 dollar per fat) 

Kilde: EIA 

sten. Bruken av naturgass og energi med lave kli
magassutslipp vokser sterkest og tar andeler fra 
kull og olje over tid. Den årlige, gjennomsnittlige 
veksten i energibruken i de to andre scenarioene 
er henholdsvis 0,6 prosent (2 gradersscenarioet) 
og 1,5 prosent («current policy»). 

Andelen av fossile energibærere i verdens 
totale energiforsyning - som har vært tilnærmet 
konstant i løpet av de siste tre tiår, faller i alle 
scenarioene, men fossile energibærere forblir 
dominerende i energiforsyningen i 2040. De fos
sile brenslenes andel faller fra 82 prosent i 2012 og 
til 74 prosent i sentralscenarioet. I de to øvrige 
scenarioene er andelen i 2040 henholdvis 80 pro
sent («current policy») og i underkant av 60 pro
sent (2 gradersscenarioet). Utfalletsrommet er 
størst for kull og fornybar energi utenom vann
kraft og bruk av tradisjonell biomasse, dette fordi 
disse energikildene er mest påvirket av utviklin
gen i tiltak mot lokal luftforurensning, energisik
kerhet og klimapolitikk rundt om i verden. 

Den største økningen i energibruken fram
over ventes å komme fra kraftsektoren. Bruken av 
gass øker i alle IEAs scenarioer, mens særlig kull
bruken varierer betydelig mellom scenarioene. Å 
erstatte kull med renere gass i kraftforsyningen er 
en effektiv måte å redusere klimagassutslippene 
på for kullbrukende land. Dette fordi C02-utslip-

pene fra et gasskraftverk kan være halvparten av 
det fra et kullkraftverk. Med kommersialisering 
av karbonfangst og -lagring kan gasskraft produ
seres nesten uten klimagassutslipp. 

Utfordringen for energipolitikken framover er 
å underbygge en fortsatt positiv velstandsutvik
ling globalt, samtidig som man sikrer at klimamå
lene nås. Energipolitikken må bidra til å holde 
kostnadene ved energiforsyningen nede, støtte 
opp under en videre økning i energieffektivitet, 
sikre at energi er tilgjengelig for brukerne når de 
trenger den og sørge for at trenden med økning i 
klimagassutslippene fra energibruk endres. 

2.2 Et oljemarked i endring 

Oljemarkedet er syklisk og det har de siste 
tiårene vært flere runder med store endringer i 
oljeprisen. Siden årtusenskiftet har oljeprisen ste
get kraftig avbrutt av et midlertidig fall i forbin
delse med finanskrisen i 2008, mens det blant 
annet midt på 80-tallet og på slutten av 90-tallet 
inntraff store prisfall, jf. figur 2.3. På 70-tallet opp
levde verden to store prishopp. 

De store svingningene i oljeprisen skyldes at 
både etterspørsels- og tilbudssiden responderer 
lite på endringer i oljeprisen på kort sikt Treg-
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hetene i oljemarkedet gjør at det må store pri
sendringer til for å justere markedet mot en ny 
likevekt. Med mindre produksjon justeres av pro
dusenter, kan derfor oljeprisen på kort sikt falle 
dypere eller vokse til høyere nivåer enn det 
grunnleggende langsiktige tilbuds- og etterspør
selsforhold tilsier. For å unngå mangel på oljepro
dukter, og dermed høye oljepriser, ved uventede 
bortfall i oljeproduksjonskapasiteten globalt, har 
også mange land etablert strategiske lagre av olje 
som kan brukes for å avhjelpe slike situasjoner. 

I løpet av det siste året har oljeprisen falt bety
delig. Hovedårsaken til prisfallet er en kombina
sjon av raskt økende oljeproduksjon fra land uten
for OPEC og svak global etterspørselsvekst. 
OPEC har på sin side besluttet å opprettholde sitt 
produksjonsnivå på 30 mill. fat/dag. En sterkere 
dollar har bidratt til å redusere fallet i kjøpekraf
ten av et fat olje målt i annen valuta. 

2.2.1 Oljemarkedet er syklisk 

Selv om oljebruk i mange land er tungt avgiftsbe
lagt, og oljeprisen har økt kraftig siden årtusen
skiftet, er oljeprodukter meget konkurransedyk
tig innen mange bruksområder. Særlig gjelder 
dette transportsektoren. Da oljeproduktene bidrar 
til å dekke grunnleggende behov, og det i trans
portsektoren foreløpig er begrenset med alterna
tiver, har forbruket i stor grad blitt opprettholdt 
selv om prisene har økt. Samtidig er det en nær 
sammenheng mellom økonomisk vekst og etter
spørselen etter oljeprodukter. Det skal derfor 
store prisendringer til for å endre etterspørselen 
på kort sikt. Det tar tid før konsummønstre 
endres. Den økonomiske utviklingen påvirker 
etterspørselen etter olje. Det samme gjør økt 
effektivitet i bruken av olje, og utviklingen av 
alternative transportdrivstoff og teknologier som 
stimuleres i mange land, bl.a. som del av klima
politikken. Lavere oljepriser stimulerer økono
misk vekst, men det tar noe tid før dette igjen 
bidrar til høyere oljeforbruk. 

Tilbudet av olje kan endres både gjennom 
reduserte investeringer i nye felt og lavere produk
sjon fra eksisterende felt. Driftskostnadene per fat 
fra eksisterende felt og prosjekter er relativt sett 
lave. Produksjon fra disse er således robust mot 
kortere perioder med lavere priser. Over tid kan 
imidlertid produksjonen på eksisterende felt bli 
redusert hvis perioder med lavere priser medfører 
at tilleggsinvesteringer ikke blir gjennomført. De 
fleste konvensjonelJe oljeprosjekter har lang lede
tid fra leting og funn, til investeringsbeslutning, og 
videre til produksjonsoppstart. Det tar således tid 

før en endring i pris slår gjennom i lavere produk
sjon av konvensjonell olje. 

Framveksten av skiferoljeproduksjon har 
bidratt til at deler av oljetilbudet raskere vil kunne 
tilpasse seg prissignalene i framtiden. Skiferolje
produksjon har kortere ledetider fra investerings
beslutning til produksjonsstart enn konvensjonell 
oljeproduksjon. Produksjonen fra en skiferolje
brønn faller raskt også etter den settes i produk
sjon. Følgelig må det investeres i nye brønner og 
tilhørende infrastruktur kontinuerlig for å opprett
holde produksjonen over tid. Fra utgangen av 2014 
har antallet aktive borerigger i skiferoljeområdene 
falt sterkt som reaksjon på oljeprisfalJet, jf. figur 2.4. 

Den lange ledetiden for størstedelen av verdens 
oljeproduksjon bidrar til at det kan bli store 
endringer i oljeprisen som følge av forstyrrelser på 
etterspørsels- og tilbudssiden. De siste førti årene 
har OPEC-landene samlet hatt ledig produksjons
kapasitet, og har bidratt til stabilitet i oljemarkedet. 

I årene 2010-2013 var oljeprisen stabil på 
rundt 110 USD per fat. Dette prisnivået bidro til 
sterk produksjonsvekst, spesielt av skiferolje i 
USA Framveksten av skiferolje ble fram til 2014 
motvirket av uventete produksjonsbor tfall i Midt
østen og Nord Afrika. I løpet av 2014 fortsatte den 
sterke økningen i produksjon fra skiferolje, mens 
produksjonsbortfallet i Midtøsten og Nord-Afrika 
ikke økte tilsvarende. Dette bidro samlet sett til at 
verdens oljeproduksjon vokste raskere enn årene 
før. I tillegg ble veksten i verdensøkonomien 
lavere enn forventet i 2014, noe som bidro til min
dre oljeetterspørsel enn anslått ved inngangen til 
året Prisfallet siden midten av 2014 er en kons~ 
kvens av disse utviklingstrekkene. 

2.2.2 Den norske ressursbasen er 
konkurransedyktig 

Produksjon fra eksisterende oljefelt faller utover i 
levetiden, og IEA 1 anslår at eksisterende oljefelt 
kun vil dekke om lag 40 pst. av verdens oljeetter
spørsel fram mot 2040. For kun å opprettholde 
produksjonen på dagens nivå kreves det svært 
store investeringer i ny produksjonskapasitet i 
årene framover. 

Ved å gjøre antagelser om framtidig tilbud og 
etterspørsel etter olje, herunder utvinningsgrad og 
kostnader ved ulik oljeproduksjon, samt politisk 
utvikling i de ulike oljeproduserende land, kan en 
anslå fra hvilke deler av den globale oljeressurs
basen verdens oljekonsum vil bli dekket av fram
over. Slike analyser er beheftet med betydelig usik-

1 IEA World Energy lnvestment Outlook Special Report 2014 
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Figur 2.4 Antallet aktive oljerigger på land i USA 

Oppdatert per 10. april 2015 
Kilde: PIRA U.S. Rig Monitor 

kerhet, men illustrerer det store behovet for ny 
produksjonskapasitet framover, i takt med at eksis
terende felt tømmes ut, jf. figur 2.5. 

Den geografiske sammensetningen av det glo
bale oljetilbudet er i endring, jf. figur 2.6. Ny olje
produksjonskapasitet framover ventes særlig å 
komme fra Irak, Brasil og Midtøsten, ettersom det 
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er her store deler av verdens oljereserver ligger. 
Det er betydelig usikkerhet både hvor raskt og 
hvor stor produksjonen fra disse landene vil bli. 
Produksjonen av skiferolje forventes å vokse på 
mellomlang sikt, men det er usikkerhet både 
rundt hvor store de amerikanske skiferoljereser
vene er, samt i hvilken grad, og når, det vil være 
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58 millioner far 
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Figur 2.6 Sammensetningen av oljetilbudet endres over tid 

Kilde: IEA World Energy Outlook 2013 
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sjonskrav innebærer at den ansvarlige aktør fast
legger hvordan kravet konkret skal møtes, vur
dert ut fra de spesifikke forholdene som knytter 
seg til den enkelte aktiviteten. Hvor krevende 
HMS-forskriftene er å oppfylle vil være avhengig 
av risikoforholdene i hver enkelt virksomhet Her 
vil blant annet områdets geografiske, klimatiske 
og miljømessige forhold påvirke det totale risiko
bildet og derigjennom kravene til forebyggende 
og konsekvensreduserende tiltak. 

Regelverket regulerer ansvarsforholdene når 
det gjelder ivaretakelse av helse, miljø og sikker
het på norsk sokkel. Rettighetshavere er ansvar
lige og er ilagt et påse-ansvar i de utvinningstil
latelsene de er tildelt. Operatøren har det direkte 
ansvaret på vegne av eierne, og er pliktig til å påse 
at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, 
ved ansatte, ved entreprenører eller underentre
prenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø
og sikkerhetslovgivningen. 

Regelverket stiller også krav til at det skal 
gjennomføres risikoanalyser, og at det skal etable
res prosesser for å redusere risikoen innenfor 
helse, miljø og sikkerhet så langt det er praktisk 
mulig. Kravene til risikoreduksjon må også ses i 
sammenheng med at regelverket stiller krav til en 
kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og 
sikkerhet. For å nå denne målsetningen må nærin
gen fortløpende styrke sin kunnskap om risiko, 
utvikle ny teknologi og oppdatere aktuelle indus
tristandarder og prosedyrer, mens myndighetene 
på sin side må vurdere behovet for nye regel
verkskrav og endret tilsynsinnsats. 

Det foregår en utstrakt overvåkning av risiko
nivået knyttet til uønskede hendelser i norsk 
petroleumsvirksomhet i et utvidet samarbeid mel
lom Petroleumstilsynet, næringen, partene og 
forskningsmiljøer. Dette er organisert gjennom 
prosjektet Risikonivå norsk petroleumsvirksom
het (RNNP), hvor man blant annet har utviklet et 
trendmålingsverktøy som måler utvikling av 
risiko over tid for en rekke forhåndsdefinerte fare
og ulykkessituasjoner. I årlige rapporter publise
res utvikling innenfor utvalgte indikatorer samti
dig som sentrale forutsetninger for å måle effek
ten av forebyggende innsats og prioritere sats
ningsområder blir fulgt opp. Det er også utviklet 
et særskilt verktøy for å måle utvik1ingen i risiko 
for akutte utslipp. Siden RNNP ble utviklet i 2000 
kan det spores en vedvarende positiv trend i form 
av redusert risiko bransjen sett under ett. 

Operatørene skal årlig rapportere resultater 
fra pålagt miljøovervåking og opplysninger om 
utslipp til sjø, luft og grunn samt avfallshånd
tering. Dette gir godt grunnlag for å følge trender 

i utslipp og mulig miljøpåvirkning. Utslippene føl
ger i stor grad aktivitetsnivået og påvirkes også av 
hvilken fase aktivitetene er inne i. 

4.1.3 Sterke incentiver til å redusere 
klimagassutslipp 

For å begrense klimagassutslippene fra petrole
umssektoren har det i flere tiår vært brukt sterke 
virkemidler. Myndighetene begrenser utslippene 
av klimagasser fra sektoren gjennom kvoter, avgif
ter og andre tiltak. Innenfor disse rammene er det 
opp til selskapene ålete etter, bygge ut og utvinne 
de ressursene som er lønnsomme. Ulønnsomme 
ressurser vil bli liggende igjen i bakken. Myndig
hetenes rolle er ikke å ta forretningsmessige 
beslutninger innen leting, utbygging og drift, men 
å sette rammer for de samlede utslippene i sam
funnet som er forsvarlige i et klimaperspektiv. 

Virkemidlene overfor næringen har resultert i 
at det er gjennomført omfattende tiltak som 
direkte eller indirekte har gitt lavere utslipp av 
klimagasser. Avbrenning av overskuddsgass har 
aldri vært tillatt på norsk sokkel, og takling er kun 
tillatt av sikkerhetsmessige grunner. Petroleums
sektoren har siden 1991 også stått overfor sterke 
økonomiske virkemidler, herunder C02-avgift og 
etter hvert EUs kvotesystem. 

Utnyttelse av stordriftsfordeler som også leg
ger til rette for energieffektiv drift, har alltid vært 
et viktig hensyn for aktiviteten på sokkelen. Nye 
utbygginger baserer seg på best tilgjengelig tek
nologi, også energieffektivitetsmessig. Nye og 
mer energieffektive løsninger er utviklet og tatt i 
bruk på norsk sokkel gjennom de siste tiårene. 
Kunnskap og kompetanse i petroleumssektoren 
brukes aktivt for å utvikle teknologi og finne løs
ninger som begrenser utslipp av klimagasser. 

Kombinasjonen av både COz-avgift og kvote
plikt betyr at sektoren står overfor en høy pris på 
utslipp, noe som gir næringen en sterk egeninte
resse i å begrense sine C02-utslipp. COz-avgiften 
ble økt til om lag 400 kroner per tonn som følge av 
klimaforliket (Innst. 390 S (2011-2012)).1 Prisen 
på/kostnaden ved klimagassutslipp på sokkelen 
er, med dagens kvotepris og avgiftssats, om lag 
490 kroner per tonn C02• Prisingen av utslipp har 
gitt store resultater i form av reduserte utslipp fra 
norsk sokkel, anslått til 5 mill. tonn C02-ekvivalen
ter årlig. De tre eneste C02-håndteringsprosjek-

1 I henhold til klimaforliket skal COz-avgiften justeres opp/ 
ned hvis kvoteprisen endres slik at samlet pris (CO2-avgift 
og kvotepris) forblir om lag på samme nivå. 
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tene i Europa: Sleipner, Gudrun og Snøhvit, finner 
alle sted på norsk sokkel. 

Aktiviteten på norsk sokkel står overfor de 
sterkeste klimavirkemidlene i verden. Det gjør at 
norsk olje og gass utvinnes med relativt sett lave 
klimagassutslipp, og at de mest C02-intensive res
sursene blir liggende i bakken. Fra enkelte hold 
har det vært argumentert for at man i stedet for å 
sette slike rammer, heller bør stenge ned deler av 
produksjonen på norsk sokkel som et klimatiltak. 
En slik tilnærming vil bare føre til at olje og gass 
utvinnes andre steder. Det vinner ikke klimaet på, 
og det vil være skadelig for Norge. 

Energiforsyningsløsningen til en petroleums
installasjon blir også behandlet i forbindelse med 
myndighetenes godkjenning av en utbygging. 
Dette skjer både i prosessen med konsekvensu
tredning og i den etterfølgende behandlingen av 
utbyggingsplanen. Siden 1997 har det vært et krav 
at det ved aUe nye feltutbygginger på norsk sokkel 
skal legges fram en oversikt over energimengde 
og kostnader ved å benytte kraft fra land framfor å 
bruke gassturbiner. Dette for å sikre at kraft fra 
land blir valgt når det er hensiktsmessig. En løs
ning med kraft fra land forutsetter at det er sikret 
utbygging av tilstrekkelig ny kraft eller at det 
framføres tilstrekkelig nytt nett slik at det ikke 
oppstår regionale ubalanser på utbyggingstids
punktet. Samtidig må naturmangfoldet og hen
synet til tiltakskostnadene ivaretas. 

De teknologiske og økonomiske konsekven
sene av en kraft-fra-land-løsning varierer sterkt fra 
utbygging til utbygging. Kraft fra land krever 
store investeringer og vil som oftest kun være rea
listisk ved enkelte større, selvstendige utbyggin
ger eller større ombygginger av store felt. Kraft 
fra land til eksisterende innretninger generelt er 
svært kostbart. Gitt variasjonen i konsekvenser, 
er det avgjørende å ta stilling til spørsmålet om 

bruk av kraft fra land ved behandlingen av den 
enkelte utbygging. 

Regjeringens langsiktige mål er at Norge skal 
bli et lavutslippssamfunn i 2050. En ambisiøs poli
tikk nasjonalt må bidra til å redusere utslippene 
globalt. Dette innebærer blant annet at det må tas 
hensyn til konsekvensene av kvotesystemet (EU 
Emissions Trading Scheme). I Meld. St. 13 (2014--
2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles 
løsning med EU, har regjeringen presentert sitt for
slag til ny, internasjonal klimaforpliktelse. Norge vil 
søke å inngå en avtale med EU om felles oppfyllelse 
av vår forpliktelse. Dette vil innebære at Norge i 
kvotepliktig sektor vil bidra til gjennomføring av 
utslippsreduksjoner på 43 pst. sammenliknet med 
2005 innenfor EUs kvotesystem. Kvotepliktig sek
tor i Norge, herunder petroleumssektoren, viJ opp
fylle forpliktelsen sammen med bedrifter i EU-land. 

Både petroleumssektoren og elektrisitets
sektoren er underlagt kvoteplikt i EUs kvote
system. Utslippsreduksjonene vil finne sted i sek
torer og land hvor kostnadene ved å redusere 
utslippene er lavest. Utslippseffekten gis av nivået 
på kvotetaket på europeisk nivå, uavhengig av 
hvor utslippene :finner sted. Det prinsipielle 
grunnlaget for et kvotesystem er at de samlede 
utslippene er bestemt i kvoteperioden. Det betyr 
at reduserte utslipp et sted innenfor systemet mot
svares av økte utslipp et annet sted. I et slikt sys
tem er derfor den eneste direkte måten å redu
sere utslppene på å redusere antallet kvoter. 

4.2 Videreutvikling av eksisterende 
felt 

4.2.1 Et økende antall felt i produksjon 

Det har de siste årene vært et svært høyt aktivi
tetsnivå i petroleumsvirksomheten. Det er i dag 

7 736 millioner standard kubikkmeter olJeekv,valenter 

I Uoppdaget 

Ressurser i funn 

Ressurser i felt 

I Reserver 2 961 

Figur 4.1 Ressurser i felt 

Kilde: Oljedirektoratet 

2 835 
7,7 

1 121 

4360



56 Prop.114S 2014-2015 
Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten 

nene av Pil og Bue påviste hovedsakelig olje, men 
også noe gass. Funnene har fornyet interessen for 
leting i dette området 

I Nordsjøen er det blant annet gjort nye funn 
ved Fram, Grane, Gullfaks, Heimdal, Oseberg og 
Visund. Funnet Skarfjell har blitt avgrenset i 2014, 
ressurspotensialet er anslått til 10 - 23 mill. Sm3 

utvinnbar olje og 8 - 15 mrd. Sm3 utvinnbar gass. 

4.4.3 Forsvarlig petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet 

Stortinget åpnet for petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet i 1979. Da ble 20 blokker på 
Tromsøflaket åpnet. Leteboring startet, og Aske
ladd som er del av Snøhvitutbyggingen ble påvist i 
1981. Senere på 80-tallet ble ytterligere areal i 
Barentshavet sør åpnet for petroleumsvirksom
het før tilnærmet hele området ble åpnet i 1989. I 
2013 åpnet Stortinget den delen av det tidligere 
omstridte området mot Russland som ligger vest 
for avgrensningslinjen for petroleumsvirksomhet. 

I over tretti år med petroleumsaktivitet i norsk 
del av Barentshavet, er det boret godt over 100 
letebrønner. Snøhvit har vært i produksjon siden 
2007, og oljefeltet Goliat skal starte produksjon 
inneværende år. Oljefunnet Castberg har kommet 
langt i planleggingsfasen, og det er nylig gjort 
nye, spennende funn. Interessen for leteaktivitet i 
området har økt de siste årene. 

Det gis ikke tillatelse til petroleumsvirksomhet 
i Norge hvis det ikke kan skje på en forsvarlig 
måte. Det kreves samtykke/myndighetstillatelse 
for all aktivitet, inkludert ved leteboringer, utbyg
ginger og i driftsfasen. Petroleumsvirksomheten i 
Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og 
sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det til
legges stor vekt å sikre god sameksistens med 
andre næringer. Dette gjelder også i Barents
havet Som en følge av dette vil også et eventuelt 
funn i Barentshavet kun bygges ut og utvinnes 
hvis det kan gjøres på en forsvarlig måte. En 
utbygging i Barentshavet sørøst vil tidligst 
komme midt på 2020-tallet. Regjeringen vil da ta 
stilling til en eventuell utbyggingsplan for et slikt 
funn. Store, viktige utbygginger som dette vil også 
bli forelagt Stortinget. 

Deler av Barentshavet sørøst ligger langt fra 
relevant infrastruktur. Området kan være utfor
drende i forhold til sterk vind, lave temperaturer, 
fare for ising og mørke om vinteren. Slike forhold 
er kjent fra andre deler av norsk sokkel der det 
pågår petroleumsaktivitet og krever tilpasninger i 
design samt planlegging og gjennomføring av ope
rasjoner. I deler av området kan det forekomme 

havis i enkelte måneder enkelte år. Disse utfor
dringene kan imøtekommes gjennom de ram
mene som settes for virksomheten og løsninger 
som tilpasses den enkelte aktivitet og lokalitet. 
For å møte alle typer utfordringer uavhengig av 
naturgitte og operasjonelle forhold, har myndig
hetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og 
næringen, utviklet et omfattende HMS-regelverk 
som stiller strenge krav til sikkerhet og styring av 
virksomheten. Regelverkets funksjonelle karakter 
innebærer at kravene til forsvarlighet blir stren
gere når virksomheten foregår i områder som til
sier strenge krav. Dette er lagt til grunn for all 
aktivitet som har vært gjennomført i Barents
havet, tilsvarende som det gjøres for aktivitet i 
andre havområder. Det vil også bli lagt til grunn 
for all framtidig lete-, utbyggings- og produksjons
aktivitet i havområdet 

Et arbeid for å identifisere og utrede operasjo
nelle usikkerhets- og risikofaktorer ved petro
leumsvirksomhet i Barentshavet sørøst er igang
satt etter et initiativ fra sikkerhetsmyndighetene, 
som gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet 
og der næringen selv bidrar betydelig. 

Oljedirektoratets vurdering av potensialet for 
olje og gass i Barentshavet sørøst konkluderer 
med at det i den nordlige delen av området er for
ventet gass. Et akuttutslipp av gass har begren
sede negative påvirkninger på miljøet I nordlige 
deler av Barentshavet sørøst er det et betydelig 
konsekvenspotensial for miljøverdiene ved iskan
ten ved et akuttutslipp av olje. I tråd med de ram
mer Stortinget har sluttet seg til for Barentshavet 
sørøst, settes det derfor tidsbegrensninger for 
leteboring langs den faktiske/ observerte iskan
ten (der isen til enhver tid befinner seg). Disse 
tidsbegrensningene har regjeringen i 23. konse
sjonsrunde gjort gjeldende for hele Barentshavet. 
Med de rammene som settes for nye utvinningstil
latelser i Barentshavet ivaretas miljøverdiene ved 
iskanten. 

I tillegg viser nyere havisdata at iskanten, slik 
den er definert i forvaltningsplanen for Barents
havet-Lofoten, går nord for Barentshavet sør. De 
siste tiårene har det vært en klar negativ lang
tidstrend i isutbredelsen i Barentshavet, og iskan
ten fra forvaltningsplanene har vært fastsatt på 
bakgrunn av eldre data som ikke er representa
tive for dagens isforhold. I forståelse med samar
beidspartiene har regjeringen derfor lagt fram en 
melding for Stortinget med en oppdatert bereg
ning av iskanten, jf. Meld. St. 20 (2014-2015), 
Oppdatering av forvaltningsplanen for Barents
havet og havområdene utenfor Lofoten med opp
datert beregning av iskanten. 
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Dette innebærer at det ikke vil drives petro
leumsvirksomhet ved iskanten i denne stortings
perioden. 

De siste tre tiårene er det observert en klar 
nedadgående langtidstrend i isutbredelsen i 
Barentshavet. Det er store variasjoner i isutbre
delsen fra år til år, noe som skyldes naturlige 
svingninger. Menneskeskapte klimaendringer 
antas å være hovedårsaken til den nedadgående 
langtidstrenden. Det sesongvariable isdekket er 
sentralt for dynamikken i Barentshavet. Vinter
isen som blir dannet i deler av Barentshavet er 
ettårig, slik at store deler av havet har en årlig 
dynamikk med frysing og påfølgende smelting. 
Iskantsonen beveger seg flere hundre kilometer 
fram og tilbake gjennom det nordlige Barentsha
vet i en årlig syklus som er drevet av årstidsvaria
sjoner i hav- og lufttemperatur. Isen når sin maksi
male utbredelse om våren, som oftest i april 
måned. Utover sommeren trekker iskantsonen 
seg gradvis nordover_ Når isutbredelsen når sitt 
årlige minimum, normalt i september, er Barents
havet oftest tilnærmet isfritt og iskantsonen ligger 
et godt stykke nord for Svalbard. Variasjonene i 
isutbredelse fra år til år er store. Hvor iskantsonen 
befinner seg en gitt måned i året kan variere med 
flere hundre kilometer fra et år til et annet. I 
enkeltmåneder i enkeltår kan det forekomme 
havis i Barentshavet sør. I forvaltningsplanen for 
Barentshavet - Lofoten er iskanten beskrevet som 
et særlig verdifullt og sårbart område. Slike områ
der er områder som ut fra naturfaglige vurderin
ger har vesentlig betydning for det biologiske 
mangfoldet og den biologiske produksjonen i hav
området, også utenfor områdene selv. 

Oljeselskapene må uansett forholde seg til de 
faktiske forholdene som finnes i et område slik at 
de kan bedrive forsvarlig petroleumsvirksomhet. 
Dette gjelder også områder der det i enkeltmåne
der i enkeltår tidvis kan forekomme havis. For å 
skape et enda bedre kunnskapsgrunnlag, har 
departementet gitt Oljedirektoratet i oppdrag å 
utarbeide en faglig vurdering knyttet til hvilken 
betydning havis/havisdata har for muligheten til å 
drive forsvarlig petroleumsvirksomhet. Vurderin
gen skal omfatte både fysisk forekomst av eventu
ell havis i et område og betydningen av historiske 
isdata. 

Større akuttutslipp av olje kan ha alvorlige 
miljøkonsekvenser. På grunnlag av erfaringer fra 
petroleumsvirksomhet i andre områder på norsk 
sokkel, vurderes sannsynligheten for et slikt 
utslipp som lav. Hvis et akuttutslipp først skjer, 
kan det få alvorlige konsekvenser for miljøet. Kon
sekvenspotensialet av et akuttutslipp av olje kyst-

nært er betydelig for sjøfugl. For Barentshavet 
legges det derfor blant annet til grunn at det mel
lom 35 og 65 km fra grunnlinjen ikke vil være til
latt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. 
mars til 31. august. 

Forskning og teknologiutvikling er nødvendig 
for å utvikle ny teknologi og løsninger som gjør 
det mulig å utnytte petroleumsressursene i nord
områdene på en effektiv og bærekraftig måte. 
Målet er en høyest mulig ressursutnyttelse samti
dig som hensynet til miljø og sikkerhet skal ivare
tas. I 2014 ble Research Centre for Arctic Petro
leum Exploration (ARCEx) ved Universitetet i 
Tromsø åpnet. Senteret har som mål å framskaffe 
ny kunnskap om petroleumsressursene i Arktis 
og utvikle kunnskap og metodikk for mer miljø
vennlig leting. Senteret skal utvikle ny teknologi 
for leting og framskaffe kunnskap om økosys
temene for analyse av miljøpåvirkning og -risiko. 
Utdanning og formidling vil være en sentral aktivi
tet. De samarbeidende universitetene i senteret vil 
utvikle et koordinert tilbud for Master- og PhD
utdanning. SAMCoT (Sustainable Arctic Marine 
and Coastal Technology) er et Senter for 
forskningsdrevet Innovasjon (SFI) som ble eta
blert i 2011. Senteret skal utvikle robust teknologi 
for arktiske områder. SAMCoTs hovedmål er å 
bygge kunnskap i industrien slik at den blir i 
bedre stand å takle utfordringene i arktiske strøk, 
også under ekstreme vær- og isforhold. Det inne
bærer blant annet utvikling av nye materialer og 
teknologi for mer robuste offshorestrukturer/-far
tøy. NTNU er vertsinstitusjon for forskningen. 
SAMCoT har også et tett samarbeid med UNIS og 
SINTEF og fem internasjonale forskningspart
nere. Ti industrielle partnere deltar, herunder 
DNV GL, GDF Suez, Shell, Statoil og Total. 

4.4.4 Petroleumsvirksomhet i nord har 
foregått i mange tiår. 

Allerede før andre verdenskrig var det letevirk
somhet på land i «arktiske deler» av Russland og 
Canada. Kommersiell produksjon startet på Nor
man Wells i Canada i 1932 og ble intensivert på 
1980-tallet med bygging av en 900 km rørledning 
til Alberta i Canada. Andre områder med betydelig 
arktisk petroleumsvirksomhet er North Slope med 
Prudhoe Bay (USA), samt Jamal-Nenets-regionen 
og Timan-Petsjora-bassenget i Russland. Petro
leum har blitt produsert fra Jamal-Nenets-regionen 
og Timan-Petsjora-bassenget siden 1960-tallet. 

Etter Prudhoe Bay-funnet ble gjort i 1967 ble 
letevirksomheten til havs utvidet til offshore 
Beauforthavet og Tsjuktsjerhavet utenfor Alaska 
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Issoner i arktisk 

sone I 

• førsteårsis & flerårsis 

• Begrenset sesong med 
åpenthav 

sone li 

• førsteårsis 

• sone Ill 

• Begrenset førsteårsis, 

eller åpent hav 

Figur 4.9 Issoner i Arktis 

Kilde: ConocoPhillips 

og til Mackenzie-deltaet i Canada på 1970-tallet. 
Videre til Barentshavet (Stockman-feltet) og 
Petsjorahavet i Russland på 1980-tallet. På 1990-
tallet startet letevirksomhet i grønlandsk farvann. 

Petrolewnsoperasjoner i og rundt is har fore
gått i flere tiår, herunder i Petsjorahavet, New
foundland, Alaska, Sakhalin og Grønland. Alle 
disse områdene har fysiske utfordringer knyttet til 
is og isfjell. I disse områdene foregår fysiske ope
rasjoner i is med kjent teknologi. De nevnte områ
dene har til dels hardere klimatiske forhold enn 
norske farvann. 

Det ytre miljøet til havs varierer i stor grad 
mellom ulike deler av Arktis. Dette gjelder ikke 
minst forekomsten av havis/isfjell. Golfstrømmen 
gjør at de norske områdene i Barentshavet har 
ingen eller lite havis, at havis bare vil kunne fore
komme i deler av året, og at den er ettårig. I noen 
områder i nord er det årlig isdekke, men da med 
ettårig is. I de mest krevende områdene av Arktis 
er det både ettårig og flerårig is og kun begren
sede perioder med isfritt hav, jf. figur 4.9. 

Disse naturomgivelsene setter rammer for det 
å drive forsvarlig petroleumsvirksomhet. Aktivite
ten i Barentshavet har større likhet med det som 
skjer på andre deler av norsk sokkel enn aktivite
ten i andre lands oljeprovinser i nord med mer 
krevende forhold. Både i Canada, USA og Russ-

land har man funnet løsninger slik at en kan ha 
lønnsom og forsvarlig helårig produksjonsaktivi
tet i kalde områder. De tekniske løsningene varie
rer, jf. figur 4.10. 

I Norge har leteaktiviteten pågått siden 1980. 
Godt over 100 letebrønner har blitt boret. Snøhvit
feltet er i produksjon og på Goliat-feltet skal det 
snart startes oljeproduksjon. Ved disse utbyggin
gene håndteres de andre naturgitte forholdene i 
Barentshavet - som kulde og ising av innretnin
ger. Castberg-funnet som det nå arbeides med 
utbyggingen av, ligger i et område der det kan 
forekomme havis i ekstremår. Dette vil bli hensyn
tatt i utbyggingen . 

Det er den enkelte stat som har ansvar for å 
regulere petroleumsaktivitet på sin kontinental
sokkel og på sitt landområde. Det gis ikke tilla
telse til petroleumsvirksomhet i Norge hvis det 
ikke kan skje på en forsvarlig måte. Det er ikke 
foretatt en vurdering av om den aktiviteten i andre 
petroleumsprovinser som er beskrevet i dette 
avsnittet tilfredsstiller norske krav. 

4.4.5 To likestilte konsesjonsrunder på norsk 
sokkel 

På norsk kontinentalsokkel er det to likestilte kon
s sjonsrunder: nummererte konsesjonsrunder i 
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F siske isforhold o vannd 

Beskrivelse 

Typisk isfritt, alle 

vanndyp 
Mindre forekomster av 

førsteårsis, mulighet for 

isfjell. 

Alle typer isforhold, 

nær land og på grunt 
vann 

<~ 15mvann 

Åpent hav > - to 
måneder, alle 

vanndyp 
I hovedsak førsteårsis, 

eventuelt i kombinasjon 

med flerårsis, isfjell og 

isøyer. 

Vanndyp bestemmer 

utbyggingsløsning 

(større eller mindre enn 

- 100meterer 

nøkkelfaktor). 

Åpentvann <-to 

måneder, alle 
vanndyp 

Sannsynlighet for at 

flerårsis og/eller isfjell 

forekommer og, noen 

steder, /søyer. 

Vanndyp bestemmer 

utbyggingsløsning 

(større eller mindre enn 

- 100meterer 

nøkkelfaktor). 

Begrenset til ikke 

åpent hav 

Flerdrsis forekommer 

hyppig, med isfjell og 

/søyer. 

Eksempler 

Barentshavet 

sør/sørøst 

Newfound land 

Lete- og utbyggingsteknologi 

Leting og utbygging, utprøvd 
(Ulike borerigger, flytende innretninger, bunnfaste 

Globalt, nær land Leting og utbygging, utprøvd 
(inkludert amerikansk (Øyer av is og grus, betong- og stålkonstruksjoner, 

del av Beauforthavet 

og Tsjuktsjerhavet) 

Okhotskhavet 

Petsjorahavet 

Labradorsjøen 

Amerikansk del 

av Tsjuktsjerhavet 

og Beauforthavet 

Karahavet sør 

Dypvannsområder 

i Beauforthavet 

Dypvannsområder 

nord i russisk del 

av Polhavet 

Nordøst-Grønland 

Dypvannsområder 

nord i russisk del 

av Polhavet 

Nor'thsrar 

Leting, utprøvd; for utbygging utprøvd 
hovedsakelig ~< 100 meter 
Is håndtering er påkrevd 

~< 100 m, utbygg ing ved bunnfaste innretninger 

(GBS) 

-> 100 m, utbygging ved flytende innretninger og 

havbunnsløsninger 

Canmar boreskip 

Leting og utbygging er mulig med 

teknologiforbedringer 
Økt evne til ishåndtering og mulig ny teknologi 

Teknologiutvikling eller ny teknologi er 

nødvendig 
Flytende, robuste ishåndteringsløsninger 

Teknologiutvikling innen bunnfaste innretninger 

(GBS)/ havbunnsløsninger eller ny teknologi. 

Vanskelig å mobilisere utstyr utenfor sesongen for 

åpent hav. 

Figur 4.10 Utbyggingsløsninger i kalde strøk 

Kilde: The National Petroleum Council. «Figure ES-16. Exploration and Development in Various Arctic Condilions.~ I Arctic Poten
tia/: Realizing the Promise of U.S. Arctic Oil and Gas Resources. Washington D.C.: The National Petroleum Council, 2015. Copyright 
2015 National Petroleum Council. Gjengitt med tillatelse 
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umodent areal og TFO-runder (tildeling i for
håndsdefinerte områder) i modent areal. Umodne 
områder kjennetegnes av mindre kunnskap om 
geologien, større tekniske utfordringer og man
glende infrastruktur. Sannsynligheten for å gjøre 
funn ved leteaktiviteten er vanligvis lavere i slike 
områder, men samtidig er muligheten for å gjøre 
nye, store funn også størst Modne områder kjen
netegnes av kjent geologi, mindre tekniske utfor
dringer og utbygd eller planlagt infrastruktur. 
Dette gjør at funnsannsynligheten ved boring av 
letebrønner er relativt høy, men samtidig er også 
sannsynligheten for å gjøre store funn mindre. 

Strategien for konsesjonsrunder i ny-åpnede 
og umodne områder har som hovedregel fulgt 
prinsippet om sekvensiell leting. Dette innebærer 
at resultater fra brønner i et område bør foreligge 
og være evaluert før det utlyses nye blokker i det 
samme området Denne framgangsmåten gjør at 
store områder kan kartlegges med relativt få lete
brønner. Tilgjengelig informasjon blir dermed 
benyttet til videre leting slik at boring av unødven
dige og tørre brønner kan unngås. Sekvensiell 
leting gir en rasjonelJ kartlegging av de geologisk 
mindre kjente områdene av sokkelen. Strategien 
fører eksempelvis til at kun utvalgte nøkkelblok
ker blir utlyst og tildelt i første omgang selv om 
store områder blir åpnet. Blokkene som lyses ut 
er antatt å være de mest prospektive og/ eller ha 
høy informasjonsverdi for videre utforskning. I de 
umodne områdene utlyses og tildeles areal gjen
nom nummererte konsesjonsrunder. Antall 
utlyste blokker i de senere nummererte konse
sjonsrundene har variert og gjenspeiler interes
sen fra industrien, hensynet til sekvensiell leting 
og forventet prospektivitet i de tilgjengelige area
lene. De siste årene har nummererte konsesjons
runder vanligvis funnet sted hvert andre år, men 
hensyn til blant annet sekvensiell leting har gjort 
at det av og til har vært lengre tidsrom mellom 
disse rundene. 

I de modne områdene harTFO-ordningen vært 
viktig for å sikre effektiv utforskning. Ordningen 
tar hensyn til at rask og tidsriktig utforskning er 
viktig for disse områdene slik at etablert og plan
lagt infrastruktur kan utnyttes godt over tid. Ord
ningen. bidrar til forutsigbarhet for oljeselskapene 
ved jevnlige tildelinger og en årlig syklus. TFO har 
også bidratt til å styrke mangfold og konkurranse 
innen leting på norsk sokkel, og har bidratt til å 
opprettholde leteaktiviteten i modne områder slik 
at ressurser blir påvist og produsert. 

TFO-området utvides etter hvert som nye 
områder modnes over tid. Områder overføres fra 
nummererte runder til TFO-runder i takt med at 

den geologiske kjennskapen til området øker og at 
hensynet til sekvensiell leting blir mindre viktig. 
Forutsigbarhet om hvilke områder som det er 
mulig å søke på med jevnt tilsig av nytt areal er vik
tig for effektiviteten av ordningen, og er en sentral 
egenskap ved ordningen. Når myndighetene vur
derer hvilke arealer som foreslås å inngå i TFO
området legges petroleumsfaglige vurderinger til 
grunn innenfor rammene av forvaltningsplanene. 
Det er sentralt å holde et forutsigbart og høyt 
tempo på tildeling av areal for å bidra til oppretthol
delse av leteaktivitet og produksjon på norsk sok
kel. Departementet vil også framover vektlegge 
slike vurderinger ved utvidelse av TFO-området. 

Både de nummererte konsesjonsrundene og 
TFO-rundene er gjenstand for en høringsrunde 
før utlysning. 

4.4.6 Påvise mer ressurser i modne områder -
TFO 2015 

Det forhåndsdefinerte områder er, i tråd med gjel
dende politikk, gradvis utvidet og omfatter i dag 
store deler av norsk sokkel, jf. figur 4.11. Dette 
reflekterer at norsk sokkel blir stadig mer moden. 

I TFO 2014 ble det i januar 2015 tildelt 54 
utvinningstillatelser til 43 selskaper. Disse utvin
ningstillatelsene fordeler seg på 34 i Nordsjøen, 
16 i Norskehavet og fire i Barentshavet. Det kom 
inn rekordmange søknader fra totalt 47 selskaper 
i TFO 2014. 43 ulike selskaper fikk tildelt andeler i 
en eller flere utvinningstillatelser. 23 av disse sel
skapene fikk også operatørskap. 

20. januar 2015 ble høringsgrunnlaget for TFO 
2015 offentliggjort. Det ble da foreslått å utvide 
TFO arealet med 46 blokker, 35 i Norskehavet og 
11 i Barentshavet. Høringsfristen ble satt til 6. mars 
2015. 47 høringsinstanser sendte inn uttalelser. 

21. april 2015 ble TFO 2015 utlyst hvor de 
samme 46 blokkene var inkludert. Søknadsfrist 
ble satt til 2. september 2015. Regjeringen tar 
sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser gjen
nom TFO 2015 i første kvartal 2016. 

4.4.7 Store, nye muligheter I nord - status for 
23. konsesjonsrunde 

Nye attraktive leteområder er viktig for den lang
siktige verdiskapingen på norsk sokkel. For første 
gang siden 1994 inngår et nylig åpnet område i en 
konsesjonsrunde. Dette gjør runden særlig spen
nende. 

23. runde er et konkret resultat av at Stortin
get i 2013 åpnet hele Barentshavet sørøst for 
petroleumsvirksomhet, jf. Innst 495 S (2012-

4365



2014-2015 Prop. 114 S 61 
Norge største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten 

...,._ 

fS"N-

10'N-

IO'N-

~-1'3 
I 

10'W 

-I 
..,... 

I 

I .. 

,..., 
I 

:!D"W lll"W 
I J 

10'E 
I 

Polh9Ve\ 

I , ... 

Arealstatus på norsk sokkel per april 2015 

LJ TFO områder 

D Blokkef utlyst i 23 runde 

Grense - norsk sokkel ihht Havrettskonvensjonen 

LJ Åpnet, spes. orrln, ref. Meld. Sl 28 (2010-2011) 

~ Åpnet for petroleumsvirksomhet 

I 
20'E 

I ,... 

Figur 4.11 TFO- området, utlyste blokker i 23. runde og foreslåtte blokker i TFO 2015 

Kilde: Oljedirektoratet 

-75-W 

-,O'N 

4366



62 Prop. 114 S 2014-2015 
Norges største industriprosjekt- utbygging og drift av Johan Sv rdrup-feltel med status for olje- og gassvirksomheten 

~.,- C) fFOOl:lllla' -... -·-- -- IA,n._._lz:1,,... 

- OIi,-- - -- IT-,-,.--,-.,--, -

Figur 4.12 Blokker utlyst under 23. konsesjonsrunde 

Kilde: Oljedirektoratet 

2013). Barentshavet sørøst er den sørlige del av 
den delen av det tidligere omstridte området som 
ligger vest for avgrensningslinjen. Stortinget støt
tet ved behandlingen av åpningsmeldingen også 
de rammene som ble foreslått for å ivareta viktige 
miljøhensyn i 23. konsesjonsrunde. Dette innebar 
at når selskapene skulle nominere areal d ønsk t 
inkludert i 23. konsesjonsrunde, var det ikke 
mulig å nominer blokker i et belte 35 km fra 
grunnlinjen, og at følgende rammer skulle legges 
til grunn ved utlysning av runden: 
- I området mellom 35 km og 65 km fra grunn

linjen i åpningsområdet vil det ikke være tillatt 
med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. 
mars - 31. august. 

- I områder nærmere enn 50 km fra den fak
tiske/observerte iskanten vil det ikke være til
latt med leteboring i oljeførende lag i perioden 
15. desember - 15. juni. 

I tillegg støttet Stortinget at det igangsettes et 
arbeid med sikte på å identifisere og utrede opera
sjonelle usikkerhets- og risikofaktorer ved petro
leumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Dette 
arbeidet er iverksatt. 

I august 2013 ble 23. konsesjonsrunde startet 
ved at departementet inviterte oljeselskapene til å 

.......... . .,.. --
I 

nominere blokker de ønsket inkludert i runden. 
Nominasjonsprosessen gir myndighetene infor
masjon om hvilk blokker selskapene ønsker å 
utforske. I januar 2014 mottok departementet 
nominasjoner fra 40 selskaper. Selskapene hadde 
til sammen nominert 140 blokker i Barentshavet 
og 20 blokker i Norskehavet. 86 blokker ble 
nominert av to eller flere selskaper. Oljeselska
pene viste særlig stor interesse for Barentshavet 
sørø t. 

I februar 2014 sendte departementet ut et for
slag til utlysning på høring. Forslaget var basert på 
nominasjonene fra selskapene og myndighetenes 
egne vurderinger. Forslaget inneholdt totalt 61 
blokker eller deler av blokker fordelt på 7 blokker i 
Norskehavet:. 34 blokker i Barentshavet sørøst og 
20 blokker i resten av Barentshavet sør. Hørings
fristen ble satt til 4. april 2014. Over 40 hørings
instanser sendte inn uttalelser. Det framkom ikke 
ny, vesentlig informasjon i høringsrunden. 

23. kons sjonsrunde ble utlyst 20. januar 
2015 med søknadsfrist 2. desember 2015. Run
den omfatter 57 blokker eller deler av blokker. 
Disse fordeler seg på 34 blokker i Barentshavet 
sørøst, 20 blokker i øvrige deler av Barentshavet 
og 3 blokker i Norskehavet, jf. figur 4.12. Fire av 
blokkene i Norskehavet som var på offentlig 
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6 Konsekvensutredning for Johan Sverdrup-feltet 

6.1 Innledning 

Konsekvensutredningen for Sverdrup-feltet har 
vært på offentlig høring. Forslaget til program for 
konsekvensutredning ble oversendt høringsin
stansene 20. februar 2014. 

Basert på det forslaget og kommentarer fra 
høringsrunden fastsatte Olje- og energideparte
mentet utredningsprogrammet 2. september 2014. 

Operatøren Statoil har på denne bakgrunn 
utarbeidet en konsekvensutredning som ble sendt 
på høring 31. oktober 2014, med høringsfrist 15. 
januar 2015. En oppsummering av merknadene til 
konsekvensutredningen med operatørens kom
mentarer er gjengitt i vedlegg 1. 

Utbyggingen ventes ikke å ha negative konse
kvenser av betydning for naturressurser og miljø. 
Investeringene i Sverdrup-felt t og inntektene til 
rettighetshaverne, leverandørene og staten vil ha 
positive virkninger for samfunnet. Prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-10 er reflektert, blant 
annet gjennom departementets vurdering av kon
sekvensutredningen, samt supplerende informa
sjon fra operatøren, og vil bli fulgt opp i gjennom
føringen av prosjektet. 

6.2 Utslipp til luft 

Sverdrup-feltets kraftbehov vil bli dekket av kraft 
fra land fra produksjonsstart. Kraften hentes fra 
nettet på Kårstø i Rogaland, og omformes til like
strøm på en ny omformerstasjon på Haugsneset, 
før den overføres i 200 kilometer lange kabler ut 
til feltsenteret. Det er anslått at kraft fra land for 
Sverdrup-feltets første byggetrinn vil føre til en 
besparelse på vel 13 mill. tonn CO2 i løpet av fel
tets levetid, tilsvarende 330 000 tonn CO2 årlig. 
For en fullfeltsutbygging er det tilsvarende anslått 
at kraft fra land vil føre til en reduksjon i CO2-

utslipp på Sverdrup-feltet på 19 mill. tonn i løpet av 
Sverdrup-feltets levetid, tilsvarende 460 000 tonn 
CO2 årlig. 

Det vil også gjøres investeringer på land som 
forbereder områdeløsningen som skal forsyne 
Sverdrup-feltet, samt feltene Grieg, Aasen og 

Krog, med kraft fra land. Stortinget har bedt om at 
regjeringen stiller krav om at hele områdets kraft
behov skal dekkes av kraft fra land senest i 2022. 

Totale utslipp til luft i anleggsfasen for feltets 
første byggetrinn, fra 2015 til 2019, vil være om lag 
342 000 tonn CO2, 7000 tonn NOx og 350 tonn 
nm VOC. Dette stammer hovedsakelig fra bore- og 
brønnoperasjoner, marine operasjoner ved legging 
og installasjon av rørledninger, transportvirksom
het og lokal kraftgenerering i utbyggingsfasen. 

Pumper og kompressorer på Sverdrup-feltet 
vil bli drevet med kraft fra land, og generer derfor 
ikke utslipp til luft på plattformene. I driftsfasen vil 
utslippene stamme fra transport og marine opera
sjoner, boring og brønnintervensjoner fra mobile 
innretninger, testing av nødutstyr og nødgenerato
rer, sikkerhetsfakling og varmeproduksjon. Drift 
av feltets første byggetrinn tt r 2020, forventes å 
medføre årlige gjennomsnittlige utslipp på om lag 
30 000 tonn CO2, 360 tonn NOx og 120 tonn 
nmVOC. 

Utslipp av CO2 vil være omfattet av Det euro
peiske kvotesystemet og det vil bli betalt CO2-

avgift. Ox-avgift vil bli betalt som for andre 
utslipp fra petroleumssektoren. 

6.3 Utslipp til sjø 

Det vil være noe utslipp til sjø i forbindelse med 
boring og ferdigstillelse av brønnene på Sverdrup
feltet Utslipp til sjø vil i hovedsak være borekaks 
og borevæske fra boring med vannbasert bore
væske, utslipp av renset borekaks fra boring med 
oljebasert borevæske og unntaksvis produsert 
vann. Ved boring av den øverste brønnseksjonen 
vil det bli benyttet sjøvann. Ved neste brønnsek
sjon vil det enten bli benyttet sjøvann eller vann
basert borevæske. I de mer krevende brønnsek
sjonene lenger nede vil det bli benyttet oljebasert 
borevæske. 

Borekaks fra boring med oljebasert bore
væske vil bli renset på boreplattformen og sluppet 
ut til sjø. Borevæsken vil bli gjenvunn t. For 
mobile borerigger vil borekaksen bli tatt til land 
for rensing og sluttdisponering der. 

4368



82 Prop. 114 S 2014-2015 
orges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten 

Den vannbaserte borevæsken inneholder kun 
stoffer fra Miljødirektoratets grønne og gule liste 
og regnes ikke som miljøskadelige. Den olje
baserte borevæsken inneholder kjemikalier fra 
Miljøctirektoratets røde liste, men leverandørene 
er bedt om å finne alternative borevæsker uten 
røde kjemikalier. Ved installasjon av rørledninger 
for transport av olje og gass vil det bli tilsatt stof
fer for å hindre korrosjon og begroing. Egen søk
nad sendes til Miljødirektoratet for utslipp av 
disse stoffene. Det vil også være noe utslipp i for
bindelse med oppstart av plattformene. Det vil 
være begrensede miljømessige konsekvenser 
som i hovedsak vil komme fra sanitæravløpsvann 
fra flotell, testing av utstyr, drenasjevann fra instal
lasjonene og lignende. 

Produsert vann er formasjonsvann som følger 
med brønnstrømmen fra reservoaret, og som der
fra kan inneholde uorganiske salter, tungmetaller 
og organiske stoffer, inklusive disperg rt olje og 
kjemikalier som er tilsatt brønnen eller brønn
strømmen. Det produserte vannet vil i normalsitu
asjonen renses og deretter injiseres i reservoaret 
for å opprettholde trykket Rensing av produsert 
vann vil bli utført med best tilgjengelig teknologi. 

Akutte utslipp til sjø kan komme fra utblåsnin
ger fra feltinnretninger under boring eller drift, 
lekkasjer fra rør, lekkasjer fra undervannsinstalla
sjoner, prosesslekkasjer eller lekkasjer fra skyttel
tankere eller lasteoperasjoner. Operatøren plan
legger å installere et system for automatisk oppda
ging av olje til sjø. 

Operatøren planlegger å ha 17 systemer fra 
Norsk oljevernforening for operatørselskap 
(NOFO) for å håndtere et eventuelt utslipp til 
havs.1 For å håndtere et eventuelt utslipp i kyst og 
strandsonen planlegger operatøren å ha 13 kyst
systemer og 19 fjordsystemer fra NOFO. 

En utilsiktet gasslekkasje er i større grad en 
sikkerhetstrussel enn en miljøtrussel. 

6.4 Arealbeslag og fysiske inngrep 

Sverdrup-feltet ligger utenfor de områdene hvor 
det er høyest :fiskeriaktivitet Likevel er det noe 
fiske i området, først og fremst av sild og makrell. 
De vanligste :fiskemetodene i området for den 
type fiske er bruk av flytetrål og ringnot, mens 
bunntrål ikke brukes. Bunntrål har enkelte år blitt 
brukt for å fiske en del hvitfisk (hyse, torsk og 
sei). Det er betydelig høyere frekvens av uten-

1 Et slikt oljevernsystem består av oljevernfartøy med tank
kapasitet, slepefartøy, oljelense og oljeopptaker. 

landske fiskefartøy i området enn av norske, 
ifølge opplysninger fra Fiskeridirektoratet. 

Det vil bli opprettet en sikkerhetssone på 500 
meter fra plattformenes ytterpunkter. Sikkerhets
sonen går fra havbunnen til 500 meter over platt
formenes høyeste punkt For feltsenteret vil sik
kerhetssonen utgjøre om lag 2 km2• 

6.5 Samfunnsmessige konsekvenser 

Utbyggingen av Sverdrup-feltet er et av de største 
industriprosjektene i Norge på flere tiår. I tillegg 
til inntekter til staten gjennom skatter, avgifter og 
SDØE-ordningen vil utbyggingen medføre bety
delige aktiviteter i forbindelse med utbygging og 
drift, samt gi inntekter og sysselsetting for norsk 
industri. Sverdrup-utbyggingen utgjør en betyde
lig andel av investeringene på norsk sokkel i 
årene fremover, og er derfor svært viktig for 
norsk offshorerettet næringsliv. 

Operatøren legger til grunn at det senest to år 
etter at feltet er satt i produksjon, skal gjennom
føres en analyse av regionale og lokale ringvirk
ninger av utbyggingen. 

Samlede kostnader for utbygging og drift i 
50 år av Sverdrup-feltets første byggetrinn er vel 
280 mrd. 2015-kroner. SamJede inntekter fra fel
tets første byggetrinn er beregnet til om lag 1 000 
mrd. 2015-kroner. Prosjektet er dermed samfunn
søkonomisk lønnsomt, og størsteparten av dette 
overskuddet tilfaller det norske samfunnet i form 
av skatteinntekter. 

Basert på tidligere utbyggingsprosjekter på 
norsk sokkel er det beregnet at norsk andel av 
vare- og tjenesteleveringen til utbyggingen av 
Sverdrup-feltets første byggetrinn vil være 57 pst. 
For driftsperioden, som er anslått til å vare i 50 år, 
er andelen beregnet til å være 94 pst. Disse tallene 
representerer leveranser fra norske leverandører 
og underleverandører, ikke kontraktsverdier i seg 
selv. En norsk leverandør kan bruke en uten
landsk underleverandør, og det utenlandske bidra
get blir da fratrukket. Tilsvarende kan en uten
landsk leverandør bruke en norsk underleveran
dør, og det norske bidraget vil da inngå i den nor
ske andelen. 

Utbyggingen vil også gjennom konsumvirk
ninger bidra til sysselsetting hos leverandørene 
og underleverandørene. Nasjonale sysselsettings
virkninger av utbyggingsfasen av prosjektets før
ste byggetrinn er ber gnet til om lag 51 000 
årsverk i norske bedrifter, fordelt over perioden 
2014-2026. Av ctisse kommer om lag 22 000 
årsverk i leverandørbedrifter, 12 000 i underleve-
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Figur 6.1 Anslått verdi av norske leveranser i første byggetrinn, fordelt på ulike næringer 

Kilde: Statoil 

randører og vel 17 000 årsverk kommer fra de 
omtalte konsumvirkningene. 

Første byggetrinn er beregnet å generere om 
lag 2 700 årsverk i norske bedrifter hvert år i 
driftsperioden. Av disse kommer om lag 1 300 

årsverk i offshore- og driftsorganisasjon og 
leverandørbedrifter, 500 hos underleverandører, 
mens 900 årsverk kommer som følge av konsum
virkninger. 
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7 Konsekvensutredning for eksportrørledninger 
for olje og gass 

7.1 Innledning 

Det er utarbeidet en samlet konsekvensutredning 
for eksportrørledningene fra Johan Sverdrup-fel
tet. Konsekvensutredningen har vært på offentlig 
høring. 

Det ble utarbeidet separate forslag til pro
gram for konsekvensutredning for henholdsvis 
olje- og gassrørledningen. Forslaget til program 
for konsekvensutredning for oljerørledningen 
ble oversendt høringsinstansene 30. april 2012. 
Basert på dette forslaget og kommentarer fra 
høringsrunden fastsatte Olje- og energideparte
mentet utredningsprogrammet 10. oktober 2012. 
Forslaget til program for konsekvensutredning 
for gassrørledning n ble oversendt hørings
instansene 14. februar 2014. Basert på dette for
slaget og kommentarer fra høringsrunden fast
satte departementet utredningsprogrammet 11. 
juni 2014. 

Statoil utarbeidet deretter konsekvensutred
ning for eksportrørledningene fra Sverdrup-feltet 
Den ble sendt på høring 22. september 2014, med 
høringsfrist 23. desember 2014. 

Samtidig pågår det en planprosess for regule
ring av oljerørledningen på land. Dette inklude
rer en konsekvensutredning i henhold til plan- og 
bygningsloven. 

Nedenfor følger en samlet omtale av hoved
punktene i konsekvensutredningen. Oppsumme
ringer av merknadene til konsekvensutredningen 
med operatørene sine kommentarer er gjengitt i 
vedlegg 2. Oppsummeringen i vedlegg 2 inne
holder også merknader til planprogrammet. Dette 
for å gi en best mulig oversikt 

Rørledningene ventes ikke å ha negative kon
sekvenser av betydning for naturressurser og 
miljø. Investeringene i rørledningene og inn
tektene til rettighetshaverne, leverandørene og 
staten vil ha positiv virkninger for samfunnet. 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 10 er 
reflektert, blant annet gjennom departementets 
vurdering av konsekvensutredningen, og vil bli 
fulgt opp i gjennomføringen av prosjektet. 

7 .2 Nærmere om prosjektene 

Oljerørledningen skal transportere stabilisert olje 
fra Sverdrup-feltet til Mongstad-terminalen. Rørled
ningen har en diameter på 36 tommer og en samlet 
lengde på 274 kilometer. Landfall for rørledningen 
vil være ved Bergsvikhamn, vest på Fosnøya i 
Austrheim kommune, om lag 10 kilometer før den 
når Mongstad. Derfra vil den legges delvis over 
land nedgravet i grøft og delvis i tunnel. 

Rørledningen starter ved stigerørsplattfor
men på feltet og ender på Mongstad-terminalen. 
Røret følger rørledningen Zeepipe IIA i om lag 57 
kilometer før den legges vider nordøstover ned i 
Norskerenna i et rett strekk inn mot Fedje. Samlet 
krysser rørledningen 20 eksisterende eller plan
lagte rør og kabler. Strekningen på om lag 20 kilo
meter fra sørvest for Fedje til landfallet er kre
vende på grunn av sjøbunnstopografi og bunnfor
hold, med vanndyp som varierer fra 150 til 580 
meter. Det vil være nødvendig med intervensjons
arbeider på sjøbunn før rørlegging, samtidig som 
selve leggingen også krever spesielle tiltak. På 
land vil rørledningen bli gravd ned med minimum 
overdekning på 0,6- 1,2 meter. Der rørledningen 
går i undersjøisk tunnel, vil tunnelen bli fylt med 
sjøvann. 

På Mongstad skal det bygges en ny sluse for 
mottak av rørskraper. Det vil bli :tjernet voks i rør
ledningen ved å sende rørskraper fra Sverdrup
feltet stigerørsplattform til terminalen ved behov. 
Etter slusen installeres det forgreninger til alle 
seks eksisterende fjellhaller for lagring av olje på 
terminalen. I tillegg gjøres det oppgradering av 
ulike hjelpe- og støttesystemer, og modifikasjon av 
eksisterende fiskal målestasjon for eksport over 
kai. 

Gassrørledningen skal transportere rikgass 
fra Sverdrup-feltet til Statpipe rikgassrørledning 
for videre transport til Kårstø. Rørledningen vil 
kobles til Statpipe i sjøen vest for Kalstø, mens 
Statpipe er i drift. Det skal installeres ventiler 
både ved stigerørsplattformen og ved tilkoblings
punktet på Statpipe. Rørledningen har en diame
ter på 18 tommer og er 156 kilometer lang. 
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Figur 7. 1 Eksportrørledningen for olje vil strekke seg over enkelte landområder til Mongstad. Grønn stiplet 
linje er rørledn ingen. Dobbel svart stiplet linje indikerer tunnel 

Kilde: Statoil 

Gasseksportrøret starter på nordøstsiden av 
stigerørsplattformen på feltet og legges i nesten 
rett strekk mot det planlagte tilkoblingspunktet på 
Statpipe. Største vanndyp er 280 meter over 
Norskerenna, hvor rørledningen vil krysse en del 
groper. Grusinstallasjon vil være nødvendig for å 
unngå for lange frispenn. 

7 .3 Utslipp til luft og sjø 

1 anleggsfasen vil det være utslipp til luft fra 
marine operasjoner og fra generell anleggs- og 
transportvirksomhet knyttet til etablering av rør
ledningstraseen over land og driving av tunnelen. 
Utslippene vurderes til ikke å medføre vesentlige 
negative miljømessige konsekvenser. 

Akutte utslipp av stabilisert råolje som ekspor
teres til Mongstad-terminalen kan skje som følge 
av lekkasje eller brudd på rørledningen. Utslipps
scenarioer som kan gi størst miljøskade er relatert 
til skade på sjøfugl og strandhabitat Miljørisiko 
knyttet til fisk ble funnet å være neglisjerbar. 

Miljørisikoen vil bli redusert gjennom teknisk 
design og drift - og beredskapstiltak. Regionen 
har en stor og god kapasitet av oljevernressurser 
som er tilpasset et allerede høyt aktivitetsnivå. 

Import av olje fra Sverdrup-feltet til Mongstad-ter
minalen vil erstatte oljevolumer fra andre felter, og 
antall utskipninger vil være sammenlignbare med 
tidligere nivå. Mongstad-terminalen har en risiko
og beredskapsanalyse som revideres etter hvert 
som aktivitetene endres. 

7.4 Arealbeslag og fysiske inngrep på 
sjøbunn 

Oljerørtraseen vil krysse orskerenna før den 
legges inn i de kystnær dypere fjordområdene. 
Rørledningen vurderes ikke å berøre særlig ver
difulle og sårbare områder. Steininstallasjoner er 
nødvendig for å kontrollere bevegelse i rørene 
og i forbindelse med kryssing av eksisterende 
rørledninger og kabler. I tillegg vurderes stein
installasjon ved kryssing av innsynkingsgroper 
på havbunnen for å unngå frispenn. Ved legging 
av oljerørledning i topografisk krevende, kyst
nære farvann vil motvekter på sjøbunnen bli mid
lertidig benyttet, inntil oljerørledningen er per
manent stabilisert. Under det videre prosjekte
ringsarbeidet og optimalisering av rørled
ningstraseene i sjø, vil det tilstrebes å redusere 
steinmengden. 
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Ved landfall vil oljerørledningen etter planen 
legges i landfallsgrøft. Anleggsarbeid kystnært i 
forbindelse med installasjon av oljerørledningen 
kan lokalt påvirke torskens gyting i influensområ
det. Midlertidige forstyrrelser i gyteområder vur
deres likevel ikke å ha vesentlig virkning på fiske
bestanden i området. Det er registrert skipsvrak 
og korallforekomster, men rørledningen vil legges 
utenfor disse og vil ikke representere konflikt 
med disse. 

Gassrørtraseen krysser en del av Karmøy-fel
tet, som har status som et særlig verdifullt 
område. Innenfor dette området er det registrert 
et viktig gyte-, oppvekst og beiteområde for norsk, 
vårgytende sild. Samlet sett er det vurdert at de 
planlagte anleggsaktivitetene ikke vil medføre 
vesentlige negative konsekvenser. De forventes 
heller ikke å medføre negativ konsekvens for 
marint miljø og marine kulturminner som følge av 
arealbeslag i driftsfasen. 

7.5 Arealbeslag og fysiske inngrep på 
land 

I anleggsfasen vil det være behov for en anlegg
skorridor på inntil 30 meter, samt midlertidige 
anleggsområder. Berørte naturområder vil søkes 
tilbakeført til nær opp til før-tilstand. Visuell 
påvirkning av landskapets karakter vil bli størst i 
anleggsfasen, før traseene er revegetert, og i peri
oden da ett eller flere av tiltaksområdene benyttes 
for mellomlagring. Samlet sett vurderes inngre
pene å gi begrenset med varige, visuelle virknin
ger for landskapsbildet. 

Det er ikke registrert spesielt verdifulle kul
turminner eller kulturmiljø i utredningsområdet, 
og samlet sett er det vurdert at de planlagte aktivi
tetene ikke vil medføre noen påvirkninger for 
kjente kulturminner. Med bakgrunn i undersøkel
sesplikten etter kulturminneloven pågår det 
undersøkelser etter kulturminner som ikke er 
kartlagt. 

Langs rørledningstraseen og de planlagte til
taksområdene er det få områder som er tilrette
lagt for friluftsliv. I anleggsfasen vil friluftslivet 
kunne bli midlertidig påvirket av støy, visuell for
styrrelse og landskapsinngrep. Konsekvensene 
for friluftsliv vurderes samlet sett å bli ubetyde
lige, og områdene vil bevare sin attraktivitet. 

Lokalisering av massedeponier og disponerin
gen av disse vil påvirke hvordan anleggstrafikken 
vil virke inn på lokale trafikale forhold. Driving av 
tunnelen vil foregå samtidig i begge retninger, 
med utkjøring av masser gjennom begge tunnel-

påslag. Tunnelmassen vil bli lagt i deponi i tilknyt
ning til påslagene, med begrenset behov for krys
sing av offentlig vei. Anleggstrafikken vil bli kart
lagt, og planer for avbøtende tiltak vil bli utarbei
det i nær dialog med berørte kommuner og regio
nale veimyndigheter. 

Relativ støyøkning som følge av anleggsdriften 
i normalt støysvake områder vil for noen boliger 
være stor, selv om støynivået vil ligge innenfor 
grenseverdiene. Områder for håndtering og mel
lomlagring av steinmasser vil forsøkes lagt til 
områder med noe avstand til boliger. I utgangs
punktet vil det trolig legges opp til anleggsarbeid 
innenfor perioden på dagtid, men det kan ikke ute
lukkes at det også vil kunne forekomme noe 
arbeid og aktivitet utover kvelden. Det vil ikke bli 
lagt opp til arbeid på natten ved tunnelpåslagene. 

Grunnvannsbrønner og private avløp, som lig
ger i eller nær rørledningstraseen eller tiltaksom
rådene, kan bli berørt. Prosjektet vil sørge for at 
vannforsyning opprettholdes under og etter 
anleggsarbeidene og etablere alternative løsnin
ger for de private avløpsanlegg som eventuelt blir 
negativt påvirket. 

7 .6 Konsekvenser for fiskeri, 
akvakultur og skipstrafikk 

Mesteparten av olje- og gassrørledningene i sjø vil 
etableres i åpne havområder med til dels høy fis
keriaktivitet. Rørledningene og strukturer vil gis 
en overtrålbar utforming som reduserer ulem
pene for fiskeriene. 

Samlet sett er det vurdert at de planlagte aktivi
tetene ikke vil medføre vesentlige negative konse
kvenser for fiskeri og akvakultur. Påvirkningen vil i 
hovedsak være avgrenset til et kort tidsrom i legge
fasen. Et oppdrettsanlegg for laks like utenfor land
fall vil måtte flyttes midlertidig i anleggsfasen. 

Traseene vil krysse områder med stor skips
trafikk. Anleggsaktiviteter vil kunne påvirke skips
trafikken i kortere perioder. Gjennom gode ruti
ner for varsling er det vurdert at øvrig skipstrafikk 
vil ha gode muligheter til å styre unna leggefar
tøyet, og at det ikke vil bli vesentlige ulemper for 
annen skipstrafikk i områdene. 

7 .7 Konsekvenser for jordbruk og 
skogbruk 

Konsekvensene for jordbruk og skogbruk er sam
let vurdert som små. Skogsarealer langs rørled
ningstraseene i strekning fra østre tunnelinnslag 
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til Mongstad vil måtte avvirkes. Anleggsarbeid vil 
kunne medføre at adkomst til jordbruksområdene 
kan hindres lokalt i en kortere periode og drene
ringsgrøfter i jordbruksområdene vil kunne bli 
berørt. Prosjektet vil inngå dialog med grunneiere 
og brukere av berørte områder for å identifisere 
gode løsninger for å redusere ulemper under 
anleggsarbeidene. 

7 .8 Samfunnsmessige konsekvenser 

Anlegg og drift av eksportørledninger fra Johan 
Sverdrup vil ha en positiv effekt for norsk 
næringsliv, fordi prosjektet kan gi betydelige vare
og tjenesteleveranser og skape verdifulle 
sysselsettingseffekter i det norske samfunnet. Av 

de totale investeringer på om lag 10 mrd. 2015-
kroner forventes det at rundt 50 pst. vil tilfalle nor
ske leverandører. Aktiviteter som undersøkelser, 
støttefunksjoner, steinleveranser og tildekking av 
rørledningene med stein forventes å ha en høy 
norsk andel. 

På regionalt plan er det anslått at sysselset
tingseffekter av modifikasjoner på terminalen og 
bygge- og anleggsarbeider langs traseen på land 
vil generere rundt 200 årsverk i anleggsfasen, for
delt over fire år fra 201~2019. Sysselsettings
effekten vil være sterkest i 2018 med godt over 
100 årsverk. 

Rørprosjektene er en integrert del av første 
byggetrinn av Sverdrup-feltet, med de tilhørende 
store positive samfunnsmessige konsekvenser 
omtalt i avsnitt 6.5. 
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8 Konsekvensutredning for kraft fra land 

8.1 Innledning 

Konsekvensutredningen for kraft fra land til Sver
drup-feltet har vært på offentlig høring. Forslaget 
til program for konsekvensutredning ble oversendt 
høringsinstansene 13. mars 2012. Basert på det for
slaget og kommentarer fra høringsrunden fastsatte 
Olje- og energidepartementet utredningsprogram
met 7. september 2012. Statoil har på denne bak
grunn utarbeidet en konsekvensutredning som ble 
sendt på høring 31. oktober 2014, med høringsfrist 
15. januar 2015. En oppsummering av merknadene 
til konsekvensutredningen med operatøren sine 
kommentarer er gjengitt i vedlegg 1. Nedenfor føl
ger en samlet omtale av hovedpunktene i konse
kvensutredningen. 

Det omsøkte tiltaket gjennomføres for å forsyne 
Sverdrup-feltets første byggetrinn med kraft fra 
land, som et alternativ til lokal kraftgenerering ved 
hjelp av gassturbiner. Det er beregnet at tiltaket for 
Sverdrup-feltet representerer en besparelse i CO2-
utslipp på feltsenteret på nær 13 mill. tonn CO2 i fel
tets levetid, tilsvarende 330 000 tonn årlig. 

Anleggene ventes ikke å ha negative konse
kvenser av betydning for naturressurser og miljø. 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-10 er 
reflektert, blant annet gjennom departementets 
vurdering av konsekvensutredningen, og vil bli 
fulgt opp i gjennomføringen av prosjektet. 

Nærmere om prosjektet 

Anlegget for kraft fra land skal kobles opp mot 
sentralnettet på Kårstø i Rogaland. Det behøves 
en kapasitet på 100 MW levert på feltet for å 
dekke kraftbehovet for Sverdrup-feites første byg
getrinn. Da er det tatt hensyn til maksimal pro
duksjon, samt en sikkerhetsmargin på 20 pst. for 
beredskap og implementering av mulige tiltak for 
økt utvinning. 

PAD omfatter utvidelse av eksisterende bry
terstasjon innenfor industriområdet på Kårstø. 
Denne vil bli utvidet og dimensjonert for et uttak 
fra landnettet på 300 MW. Fra denne bryterstasjo
nen vil det bli lagt om lag 4 kilometer jordkabler 
for overføring av vekselstrøm til en ny omformer-

stasjon på Haugsneset Her omformes veksel
strøm til likestrøm, før den transporteres til felt
senteret på Sverdrup ved hjelp av to om lag 200 
kilometer lange likestrømskabler. På stigerør
splattformen på feltsenteret omformes likestrøm
men igjen til vekselstrøm og distribueres til de for
skjellige forbrukerne på feltsenteret. Omformer
modulen på stigerørsplattformen på feltsenteret 
inngår i PUD for Sverdrup-feltet, ikke plan for 
anlegg og drift av kraft fra land-løsningen. 

I tillegg omfatter PAD en gjennomgang av for
beredelsene til den kommende områdeløsningen 
for kraft fra land. Forberedelsene består av utvi
delse av bryterstasjon på Kårstø, vekselstrømska
bler mellom Kårstø og Haugsneset, adkomstvei og 
opparbeidelse av tomt på Haugsneset Alle disse 
forberedelsene gjelder for både første og andre 
byggetrinn. I tillegg kommer klargjøring av land
fallsområdet på Haugsneset og tilrettelegging for 
inntrekking av ytterligere ett sett kabler, samt alt 
arbeid knyttet til sprenging, større graveopera
sjoner og planering for omformerbygg for andre 
byggetrinn. 

8.2 Arealbeslag og fysiske inngrep 

De nye vekselstrømskablene mellom Kårstø og 
Haugsneset skal graves ned. I forbindelse med 
legging av disse vil det bli etablert en midlertidig 
anleggsvei langs kabelgrøften. Denne veien fjer
nes etter leggingen, og terrenget tilbakeføres til 
naturtilstanden så langt det er mulig. Dette tilta
ket vil ikke berøre kjente sårbare eller truede 
vegetasjonssamfunn. Den aktuelle traseen ble 
undersøkt av arkeologer i 1988 uten registrering 
av nyere tids kulturminner eller kulturlandskaps
elementer. I samme forbindelse ble Haugsneset 
undersøkt og deretter frigitt for anleggsarbeid. I 
tillegg ble området undersøkt igjen i 2012 av 
Rogaland fylkeskommune, som deretter bekref
tet at undersøkelsesplikten var oppfylt i henhold 
til kulturminneloven § 9. 

Etablering av kabelgrøft, midlertidige anleggs
veier samt anleggstrafikk vil i en periode kunne 
være til ulempe for lokal trafikk og for utøvelse av 
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Figur 8.1 Omformerstasjon og landfall for likestrømskabler og kjølevannsledninger. Kabeltraseen er markert 
i rosa på bildet, fra Kårstø til venstre og t il likeretterstasjonen på Haugsneset til høyre. Kun den ene av de to 
omformerstasjonene vist på illustrasjonen bygges i forbindelse med første byggetrinn. 

Kilde: Statoil 

landbruksdrift. Anleggsarbeidene forventes ikke 
å ha konsekvenser for kulturminner eller kultur
miljø. Eventuelle funn av kulturminner vil bli rap
portert til vedkommende myndighet. 

Omformerstasjonen på Haugsneset er en ny 
støykilde i området Beregninger viser at gjeldende 
grenser for støy blir overholdt, uavhengig av om en 
velger vannkjøling eller luftkjøling av anlegget 

Det vil bU etablert en permanent adkomstvei fra 
kommunal vei til Haugsneset. Den vil ha bredde på 
6,5 meter i anleggsperioden, men vil reduseres til 
3,5 meter etter anleggsperioden og ha utvidet skul
der for syklister og fotgjengere. Det vil også bli satt 
opp midlertidige anleggsbrakker i området i 
anleggsperioden, samt midlertidige lagringsom
råder. 

Ettersom vekselstrømskablene mellom Kårstø 
og Haugsneset graves ned, midlertidig anleggsvei 
fjernes og området så langt som mulig settes til
bake til opprinnelig stand, er det ikke ventet at 
dette inngrepet påvirker muUghetene for friluftsliv 
i nevneverdig negativ grad, utover i selve anleggs
perioden. Omformerstasjonen på Haugsneset er 
et permanent inngrep og vil kunne redusere even
tuelt friluftsliv i umiddelbar nærhet. For friluftsliv 
til sjøen medfører kabelleggingen kun en midlerti
dig negativ påvirkning. 

Anleggsaktiviteten legges så langt som mulig 
utenom hekkesesongen for fugl, som er mellom 
april og juni. Eventuelle gravearbeider i Årvikelva, 
som vekselstrømskabelen skal krysse, legges 
utenfor gyteperioden for laks og sjøørret. 

Ved etablering av kraft fra land-løsningen, skal 
det legges to kabler mellom Haugsneset og Sver
drup-feltets stigerørsplattform. Begge kablene 
skal legges i samme kabelgrøft. Fiberkabler for 
kommunikasjon og styring av anleggene på land 
fra feltsenteret vil bli installert sammen med like
strømskablene. I visse områder av traseen kan 
kablene ikke graves ned, men skal overdekkes 
med grus. Det er antatt at mellom 5-20 pst av tra
selengden kan kreve legging av grus. I krysnings
områder med eksisterende kabler og rørledninger 
vil disse normalt bli gravd ned med grus, slik at 
likestrømskablene legges over disse. Eierne av 
slike innretninger vil bli kontaktet. 

Havbunnen har blitt undersøkt på fire forskjel
lige lokaliteter langs kabeltraseen for analyse av 
sedimentene. Resultatene viser at sedimentene 
generelt er lite forurenset Kaldtvannskoraller er 
ikke registrert innenfor prosjektområdet. 

Kabeltraseen passerer to særlig verdifulle 
områder. Det ene er Karmøy-feltet, der det er 
registrert et viktig gyte-, oppvekst- og beiteom-
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råde for norsk, vårgytende sild. Gyteområder for 
sild er sårbare for aktiviteter i gytetiden som med
fører inngrep i sjøbunnen eller oppvirvling av 
sedimenter. De registrerte gyteområdene ligger 
for det meste i god avstand fra kabeltraseen, og 
oppvirvlingen av sedimenter forventes å være 
beskjeden. Det forventes derfor ikke negative 
konsekvenser av betydning. Det forventes heller 
ikke merkbar negativ påvirkning på makrell. 

Det andre området, kalt Bokna:fjorden/Jær
strendene, har særlig verdi for sjøfugl og som 
kasteområde for sel. Påvirkningen på sjøfugl, selv 
under de mer følsomme perioder for fuglene, vur
deres å være liten. Kabeltraseen vil ikke krysse 
eller passere nær verneområder for sjøfugl. 
Videre vil anleggsarbeidet nær kysten foregå kun 
i en kort periode. Aktivitetene knyttet til kabelleg
gingen utgjør bare en liten økning sammenlignet 
med eksisterende skipstrafikk i området. Forstyr
relser av hekkende sjøfugl vil bli søkt unngått ved 
at fartøyer involvert i kabelleggingen holder så 
god avstand som mulig. Omfanget av steindum
ping vil bli avgrenset til et minimum. Det er ikke 
forventet at legging av kabelen vil gi målbart 
negative effekter for sjøfugl, verken i leggeperio
den eller i driftsfasen. 

Det er ikke forventet at legging av kabelen vil 
gi målbare negative effekter for marine pattedyr, 
verken i leggeperioden eller i driftsfasen. 

Legging av kabelen vil ikke medføre negative 
effekter for rødlistede arter eller for noen av de 
særlig verdifulle områdene som er registrert. Det 
forventes ingen målbare negative effekter av 
kabler i driftsfasen. 

8.3 Samfunnsmessige konsekvenser 

Landarbeidene knyttet til anleggene for kraft fra 
land er beregnet å gi regionale leveranser i Hau
gesunds-området på om lag 365 mill. 201~kroner. 
Anleggsperioden vil generere om lag 380 årsverk i 
denne regionen, fordelt på årene 2016-2018. 
Anleggene på land, og kablene i sjøen innenfor 
grunnlinjen vil kunne gi Tysvær kommune årlige 
inntekter i form av eiendomsskatt. Slike skatteinn
tekter vil gi grunnlag for økt kommunal sysselset
ting, som gir inntekter til husholdningene, som 
igjen bruker inntektene på konsum. Det er anslått 
at kraft fra land-utbyggingen vil kunne generere 
mellom 35 og 40 årsverk i driftsperioden i Hauge
sunds-området. 
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Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Nor-
ges største industriprosjekt – utbygging og drift
av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og
gassvirksomheten

Til Stortinget

Sammendrag
Status for petroleumsvirksomheten

Olje- og energidepartementet viser i proposisjo-
nen til at hovedmålet i petroleumspolitikken er å leg-
ge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i
et langsiktig perspektiv. Petroleumsvirksomheten er
en bærebjelke i norsk økonomi og vil fortsette å være
det i overskuelig fremtid. Den er Norges største næ-
ring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investe-
ringer og eksportverdi. Petroleumsklyngen er Norges
største kommersielle kunnskapsbase. Leverandørin-
dustrien og oljeteknologibedriftene er Norges nest
største eksportnæring målt i verdi, etter salg av olje
og gass.

Oljeprisen har økt kraftig siden årtusenskiftet,
men har falt betydelig siden midten av 2014. Dette
har bidratt til utsettelser og kanselleringer av prosjek-
ter, også på norsk sokkel. Investeringsnivået vil gå
ytterligere ned fra 2014 til 2015, men vil fortsatt være
på et høyt nivå framover historisk sett.

Gassprisene har ikke falt tilsvarende det oljepri-
sen har gjort. Den norske gassressursbasen er kon-
kurransedyktig internasjonalt, særlig i det europeiske
markedet, noe som tilsier et langsiktig prisnivå på
gass som vil understøtte en lønnsom utvikling av
norske gassressurser.

Departementet viser til at innstramming i aktivi-
teten på norsk sokkel er en del av en internasjonal

trend som krever omstilling i både oljeselskaper og i
leverandørindustrien. Et lyspunkt på norsk sokkel er
utbyggingen av Sverdrup-feltet. Utbyggingen her vil
opprettholde utbyggingsaktiviteten de nærmeste åre-
ne, samt sikre oljeproduksjon og verdiskaping også
etter 2020. For mange i leverandørindustrien hadde
framtidsutsiktene vært vesentlig mer negative uten
dette gigantprosjektet. 

Det vises i proposisjonen til at en forutsetning for
å skape størst mulig verdier fra petroleumsressursene
er at rammeverket legger til rette for at oljeselskape-
ne, som driver den daglige leting, utbygging og drift,
har egeninteresse av å fatte de beslutningene som
maksimerer verdiskapingen fra norsk sokkel. En ho-
vedoppgave vil være å sørge for at rammeverket er
effektivt og robust mot perioder både med høye og
lave oljepriser. Regjeringens tilnærming til situasjo-
nen er å videreføre hovedlinjene i petroleumspolitik-
ken, med stor oppmerksomhet på å

– legge til rette for at potensialet i eksisterende felt
og infrastruktur utnyttes

– legge til rette for at alle lønnsomme funn bygges
ut

– legge til rette for at det regelmessig gjøres nye
store funn, og at påvisningen av nye ressurser
fortsetter i modne områder

– støtte opp under næringens arbeid med omstil-
ling, kostnadskontroll og ta i bruk nye, mer effek-
tive tekniske og kommersielle løsninger

Dette skal skje samtidig som hensyn til helse,
miljø og sikkerhet ivaretas på en best mulig måte.
Sektoren skal fortsatt stå overfor en virkemiddelbruk
som gir næringen en sterk egeninteresse av å reduse-
re sine utslipp av CO2, og som det vises til at har gitt
gode resultater i form av lavere klimagassutslipp.
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Det er avgjørende for verdiskaping og aktivitet
på kort og mellomlang sikt å få det maksimale poten-
sialet ut av de 81 feltene som er i produksjon på norsk
sokkel, og som gjør den daglige driften av eksisteren-
de felt viktig. Det samme gjelder nye prosjekter for
økt utvinning fra feltene – både store og små.

Verdiskapingen i petroleumsvirksomheten er av-
hengig av at det gjøres nye funn. Regjeringen vil hol-
de et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å til-
dele nye områder for petroleumsaktivitet, både i
nummererte konsesjonsrunder og i tildeling i for-
håndsdefinerte områder (TFO). Å gjøre store, nye
funn regelmessig vil være avgjørende for nivået på
produksjon og verdiskaping fra 2025 og fremover.

Det vises til at 23. konsesjonsrunde – og for før-
ste gang siden 1994 – inneholder helt nye leteområ-
der på norsk sokkel. Tildeling i årets runde (TFO
2015) vil skje første kvartal 2016. Med tidsbegrens-
ningene som regjeringen legger på leteboring i olje-
førende lag for nye utvinningstillatelser i Barentsha-
vet i 23. konsesjonsrunde, vil miljøverdiene ved is-
kanten ivaretas. I tillegg viser nyere havisdata at is-
kanten, slik den er definert i forvaltningsplanen for
Barentshavet–Lofoten, går nord for Barentshavet sør.
Departementet viser til at dette innebærer at det ikke
vil drives petroleumsvirksomhet ved iskanten i den-
ne stortingsperioden.

Det er samtidig viktig at næringen også fremover
vil lykkes med å påvise nye ressurser i de mest utvik-
lede petroleumsområdene, og Nordsjøen vil i lang tid
forbli motoren i norsk petroleumsvirksomhet. Gjen-
nom TFO-rundene og leterefusjonsordningen, samt
politikken om at verdiene skal tilfalle feltene og ikke
infrastrukturen, vil rammeverket legges til rette for å
lykkes med dette arbeidet.  

Ressurser og investeringsaktivitet på norsk 
sokkel

I 2014 utgjorde petroleumssektoren 19 pst. av all
verdiskaping i landet og stod for 46 pst. av eksport-
inntektene. Petroleumsvirksomheten stod for 27 pst.
av statens samlede inntekter, og investeringene i sek-
toren utgjorde 29 pst. av Norges samlede investerin-
ger i 2014. 

Store gjenværende ressurser, investeringsnivå, sys-
selsetting m.m.

Oljedirektoratets ressursregnskap viser totale
forventede utvinnbare petroleumsressurser fra norsk
sokkel, og omfatter alle kartlagte områder på norsk
kontinentalsokkel. Ved utgangen av 2014 var disse
anslått til 14,1 mrd. Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Det
er produsert 6,4 mrd. Sm3 o.e. Det betyr at om lag
55 pst. av de totale, forventede utvinnbare ressursene
ikke er produsert. Dette vil gi grunnlag for fortsatt

høy verdiskaping og store statlige inntekter fra sekto-
ren også i tiårene som kommer.

I henhold til ressursregnskapet er 49 pst. av de
gjenværende ressursene på norsk sokkel, reserver el-
ler ressurser knyttet til eksisterende felt, om lag
14 pst. ligger i påviste funn, mens om lag 37 pst.
gjenstår å påvise.

De fleste produserende felt og om lag 69 pst. av
de gjenværende påviste ressursene ligger i Nordsjø-
en, mens Norskehavet har 21 pst. og Barentshavet
10 pst. Situasjonen for de uoppdagede ressursene vi-
ser at om lag 43 pst. ligger i Barentshavet, og om lag
28 pst. i Nordsjøen og 29 pst. i Norskehavet. Basert
på dagens kunnskap er det anslått, med 90 pst. sik-
kerhet, at det i Barentshavet finnes mellom 485 og
2 670 mill. Sm3 o.e. uoppdagede utvinnbare ressur-
ser. Tilsvarende intervall for Norskehavet er 270 og
1 770 mill. Sm3 o.e., mens for Nordsjøen er interval-
let 440 og 1 250 mill. Sm3 o.e. Letevirksomhet er
nødvendig for å avklare hvor mye ressurser som fak-
tisk er til stede i et område.

I 2014 var investeringene på norsk sokkel på om
lag 170 mrd. kroner. For inneværende år tilsier ansla-
gene til Oljedirektoratet en nedgang i investeringene
(leting, nedstengning og disponering ikke medreg-
net) på om lag 15 pst. Den sterke veksten i oljeinves-
teringene siden årtusenskiftet, med unntak av 2010,
stopper således opp.

Investeringsnivået for 2015 er fortsatt høyt i et
historisk perspektiv. Sammenlignet med investerin-
ger fire år tilbake i tid, er anslaget for 2015 om lag
20 mrd. kroner høyere. Utbyggingen av første byg-
getrinn for Sverdrup-feltet bidrar til å dempe fallet i
investeringene. Første byggetrinn av Sverdrup utgjør
alene nærmere 120 mrd. kroner i investeringer. Det er
betydelig usikkerhet knyttet til investeringsnivået et-
ter 2015, blant annet vil utviklingen i oljeprisen være
viktig. De siste anslagene fra Oljedirektoratet tilsier
at investeringene vil øke noe igjen fra og med 2018.

Ifølge beregninger var det i 2012 nær 28 000 sys-
selsatte i oljeselskap og rundt 126 000 sysselsatte i
den petroleumsrettede leverandørindustrien. Dersom
etterspørselsvirkningene den samlede petroleums-
virksomheten har på andre deler av økonomien in-
kluderes, er tallet på sysselsatte anslått til rundt
240 000. Det utgjorde 8,7 pst. av den samlede syssel-
settingen i Norge i 2014. 416 av 428 kommuner i
Norge har sysselsatte i petroleumsnæringene.

Departementet viser til at å utvikle næringsvirk-
somhet med basis i olje og gass, har vært en målset-
ting siden petroleumsvirksomheten startet på norsk
sokkel. Den petroleumsrelaterte leverandørindustri-
en har siden den gang utviklet seg til en høykompe-
tent og internasjonalt konkurransedyktig industri
som i dag er Norges nest største næring målt i omset-
ning etter salg av olje og gass. Av leverandørindustri-
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ens totalomsetning på 524 mrd. kroner i 2013, kom
rundt 40 pst. fra internasjonale markeder.

Departementet viser til at en hovedoppgave for
myndighetene er å etablere og vedlikeholde et ram-
meverk for petroleumsvirksomheten som gjør at det
er i oljeselskapenes egeninteresse å utnytte olje- og
gassressursene på en måte som også er best for sam-
funnet. God ressursforvaltning vil sikre høyest mulig
verdiskaping for samfunnet, og legge til rette for at
det norske folk sikres store verdier gjennom skatte-
systemet og SDØE.

Det er 91 funn på sokkelen, hovedsakelig små,
som kan bygges ut i årene som kommer. Enkelte av
disse funnene venter på ledig kapasitet i infrastruktu-
ren for å kunne bygges ut. For å opprettholde produk-
sjon og verdiskaping på lang sikt, er det også viktig
at det regelmessig gjøres nye, store funn. For videre
aktivitet i de mest etablerte produksjonsområdene på
sokkelen er det viktig at det kontinuerlig påvises mer
lønnsomme ressurser. 

Kostnadsnivå
Departementet viser til at unødvendig høye kost-

nader på norsk sokkel medfører mindre inntekter til
fellesskapet og lavere overskudd for selskapene.
Kostnadsnivået har økt kraftig de siste årene, og det
har også stor betydning for hvor mye av ressursene vi
klarer å utvinne. Økningen i kostnadsnivået i sekto-
ren medfører lavere verdiskaping fra feltene. Et høy-
ere kostnadsnivå gir mindre overskudd fra løpende
produksjon og vil i tillegg gi lavere verdiskaping fra
felt i drift. 

For høye enhetskostnader gjør produksjonen
mindre lønnsom og mindre robust for endringer i ol-
jeprisen, noe som fører til at selskapene avslutter pro-
duksjonen tidligere enn planlagt. Ressurser og verdi-
er blir ikke utnyttet.

En økning i kostnadsnivå betyr også at det blir
mer krevende å få gjennomført nye tiltak for videre-
utvikling av feltene i drift, for eksempel økt utvin-
ning, fordi disse investeringene blir mindre lønnsom-
me. Når feltet kommer lenger ut i produksjonsforlø-
pet, vil lønnsomheten ved ytterligere tiltak vanligvis
avta og tiltak for økt utvinning vil vurderes som mar-
ginale prosjekter av selskapene. Det vil særlig være
krevende for rettighetshaverne å få tilstrekkelig lønn-
somhet i prosjekter som medfører nye store investe-
ringer, for eksempel i nye innretninger eller ombyg-
ging av eksisterende innretninger.

Et område hvor kostnadsveksten har vært særlig
sterk, er innenfor boring. Over 50 pst. av investerin-
gene på felt i drift de nærmeste årene vil være knyttet
til boring av produksjonsbrønner. Kostnadene ved
boring etter små ressurser og/eller ressurser som
innebærer lange brønnbaner, er derfor avgjørende når
det skal besluttes om det skal bores flere brønner på

et felt. Det er viktig at det arbeides med å redusere
kostnadene ved boring av brønner slik at mindre bo-
remål kan nås på en lønnsom måte. Effektivisering
av boreprosessen og standardisering av brønndesign
og utstyr vil være et viktig bidrag til bedre lønnsom-
het. Lavere riggrater vil bidra positivt.

Et høyt kostnadsnivå vil redusere lønnsomheten
i utbygging av nye funn. De fleste funnene på norsk
sokkel som ikke er besluttet bygget ut, ligger i en av-
stand nært nok til eksisterende infrastruktur til at de
kan bygges ut som havbunnsfelt knyttet til eksiste-
rende infrastruktur. Et unødvendig høyt kostnadsnivå
vil påvirke mulighetene for lønnsom utbygging av
disse funnene. Dette vil også påvirke vertsfeltenes
mulighet for å få utnyttet den ledige kapasitet i infra-
strukturen gjennom innfasing av tredjeparter. En slik
utvikling trekker ytterligere i retning av tidligere
nedstenging av felt i drift.

Det vises til at det for framtidig verdiskaping vil
være viktig at selskapene finner løsninger for billige-
re og mer effektiv leting, utbygging og drift på norsk
sokkel. Myndighetene vil bidra til bedre ressursfor-
valtning og høyere verdiskaping, blant annet gjen-
nom sterkere oppmerksomhet på kost-nytte-analyser
i tilknytning til myndighetstiltak. 

Norges største industriprosjekt – utbygging og 
drift av Johan Sverdrup-feltet

Johan Sverdrup-feltet er det største oljefeltet som
er funnet på norsk sokkel på tiår. Når oppstartsfasen
er gjennomført og produksjonen er på platå, vil feltet
alene stå for anslagsvis en fjerdedel av norsk oljepro-
duksjon.

Sverdrup-feltets første byggetrinn omfatter plan
for utbygging og drift av feltet, planer for anlegg og
drift av eksportrørledninger for olje og gass, samt
plan for anlegg og drift av kraft fra land. Operatøren
Statoil, på vegne av rettighetshaverne Statoil Petro-
leum AS, Lundin Norway AS, Petoro AS, Det norske
oljeselskap ASA og Maersk Oil Norway AS, har le-
vert inn utbyggingsplanene. Statoil skal være opera-
tør for feltet, for kraft-fra-land-anlegget og for rør-
ledningene.

Rettighetshaverne har i tillegg søkt myndighete-
ne om anleggskonsesjon etter energiloven for byg-
ging og drift av elektriske anlegg for å forsyne Sverd-
rup-feltet med kraft fra land. Søknaden omfatter ka-
belanlegg med tilhørende elektriske anlegg nødven-
dige for et uttak på inntil 300 megawatt (MW) fra
Kårstø. Statoils søknad har vært på høring og er nå til
behandling i Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet skal fordele fore-
komsten. Frem til departementets beslutning forelig-
ger, skal følgende eierfordeling gjelde for feltet: Sta-
toil (40,0267 pst.), Lundin (22,1200 pst.), Petoro
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(17,8400 pst.), Det norske oljeselskap (11,8933 pst.)
og Maersk (8,1200 pst.).

Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i den
midtre delen av Nordsjøen, om lag 155 km fra Karm-
øy. Utvinnbare reserver i første byggetrinn er anslått
til 296 mill. Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette tilsva-
rer om lag 1,86 mrd. fat o.e. Om lag 95 pst. av dette
er olje, 3 pst. er tørrgass og 2 pst. NGL.

Oljen fra feltet skal transporteres gjennom en ny
rørledning til Mongstad-terminalen, hvor det også
skal gjøres modifikasjoner. Gassen fra feltet skal
transporteres gjennom en ny rørledning via Statpipe
rikgassrørledning og til Kårstø. Sverdrup-feltets
kraftbehov vil bli dekket av kraft fra land fra produk-
sjonsstart. Kraften hentes fra sentralnettet med til-
kobling på Kårstø. Produksjonsstart er planlagt i de-
sember 2019, og forventet produksjonsperiode er
50 år.

Totale investeringer for utbyggingens første byg-
getrinn er av operatøren anslått til 117 mrd. 2015-
kroner. De forventede årlige driftskostnadene vil i
gjennomsnitt være om lag 3,4 mrd. 2015-kroner.
Operatørens økonomiske analyser viser at utbyggin-
gens første byggetrinn har en forventet nåverdi før
skatt på om lag 270 mrd. 2015-kroner. Utbyggingen
er lønnsom ved oljepriser på over 32 US dollar per
fat o.e.

For fullfeltsutbyggingen er det forventet at de to-
tale investeringene vil ligge på om lag 200 mrd.
2015-kroner. De årlige gjennomsnittlige driftskost-
nadene ved full feltutbygging ventes å være om lag
4,9 mrd. 2015-kroner. Tallene er forbundet med stor
usikkerhet, da konseptet for neste byggetrinn ikke er
valgt ennå.

Operatøren planlegger å legge driftsorganisasjo-
nen til Stavanger, hovedforsyningsbasen til Dusavika
utenfor Stavanger, og helikoptertransporten fra Sta-
vanger lufthavn Sola.

Sverdrup-feltets kraftbehov vil bli dekket av
kraft fra land fra produksjonsstart. I første byggetrinn
vil kraftforsyningen fra nettet på land og ut til Sverd-
rup-feltet etableres. Kraften vil føres inn på stigerørs-
plattformen, og herfra fordeles til de andre plattfor-
mene som utgjør feltsenteret. Kraftforsyningskapas-
titet for første byggetrinn på Sverdrup vil være
100 MW levert på feltet.

Det vil også bli gjort investeringer som forbere-
der anlegget på den framtidige områdeløsningen for
kraft fra land. Den framtidige utvidelsen av kraft-fra-
land-løsningen vil bli omfattet av en egen PAD. 

Kontraktsmessige forpliktelser
I medhold av petroleumsloven skal vesentlige

kontraktsmessige forpliktelser ikke inngås og bygge-
arbeid ikke påbegynnes, før plan for utbygging og
drift er godkjent, med mindre departementet samtyk-

ker til dette. Eventuelle vesentlige kontraktsmessige
forpliktelser som inngås før godkjennelse av PUD
skal ha kanselleringsklausuler.

Departementet viser til at et samtykke til kon-
traktsinngåelse eller påbegynt byggearbeid vil ikke
påvirke myndighetenes behandling av utbyggings-
planen. Planen vil bli vurdert uavhengig av inngåtte
kontraktsmessige forpliktelser og påbegynt byggear-
beid. 

Rettighetshaverne i Sverdrup-feltet har søkt om å
få tildele hovedkontrakter tidlig for å kunne overhol-
de tidsplanen for oppstart av feltet. Dette for å be-
grense økonomisk risiko, for å sikre kapasitet hos en-
keltleverandører og for å sikre god prosjektgjennom-
føring.

For å legge til rette for framdrift og god prosjekt-
gjennomføring har Olje- og energidepartementet
samtykket i at rettighetshaverne kan inngå kontrakts-
messige forpliktelser med en antatt eksponering fram
til antatt PUD-godkjenning på om lag 2,5 mrd. 2015-
kroner, inkludert kanselleringskostnader. Totalom-
fang av disse kontraktene er på om lag 37,9 mrd.
2015-kroner. 

Konsekvensutredning for Johan Sverdrup-feltet
Det er gjennomført konsekvensutredninger for

hele utbyggingen, inkludert for rørledninger og for
kraft-fra-land-løsningen. Konsekvensutredningene
har ikke avdekket forhold som tilsier at prosjektet
ikke bør gjennomføres, eller at det bør gjennomføres
avbøtende tiltak utover de som ligger til grunn for ut-
byggingsplanene. Olje- og energidepartementet an-
ser utredningsplikten for Sverdrup-feltet som opp-
fylt.

I tillegg til inntekter til staten gjennom skatter,
avgifter og SDØE-ordningen, vil utbyggings- og
driftsfasen gi betydelige sysselsettingseffekter regio-
nalt og nasjonalt. Ifølge arbeider gjort i forbindelse
med konsekvensutredningen er utbyggingsfasen for
prosjektets første byggetrinn ventet å generere om
lag 51 000 årsverk i norske bedrifter, fordelt over
årene 2014–2026. For driftsfasen i første byggetrinn
er det ventet at prosjektet vil generere om lag 2 700
årsverk i norske bedrifter årlig. 

På grunn av størrelsen på Sverdrup-funnet må
feltet bygges ut i flere byggetrinn. Investeringsbe-
slutning og innlevering av plan for utbygging og drift
er ventet i 2017. Planlagt produksjonsstart er i 2022. 

Basert på operatørens planer og vurderinger gjort
av sikkerhetsmyndighetene, Oljedirektoratet og
Gassco fremstår utbyggingen av Sverdrup-feltet som
et samfunnsøkonomisk lønnsomt og meget robust
prosjekt. Departementet mener at utbyggingsplanene
knyttet til første byggetrinn av Sverdrup-feltet kan
godkjennes med de vilkår som fremgår av denne pro-
posisjonen. Vilkårene er blant annet knyttet til Sverd-
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rup-feltets bidrag for å etablere en områdeløsning for
kraft fra land, samt for å legge til rette for god res-
sursforvaltning.

En oppsummering av merknadene til konse-
kvensutredningen med operatøren Statoils kommen-
tarer er gjengitt i vedlegg til proposisjonen. 

Utslipp til luft
Sverdrup-feltets kraftbehov vil bli dekket av

kraft fra land fra produksjonsstart. Kraften hentes fra
nettet på Kårstø i Rogaland, og omformes til like-
strøm på en ny omformerstasjon på Haugsneset, før
den overføres i 200 kilometer lange kabler ut til felt-
senteret. Det er anslått at kraft fra land for Sverdrup-
feltets første byggetrinn vil føre til en besparelse på
vel 13 mill. tonn CO2 i løpet av feltets levetid, tilsva-
rende 330 000 tonn CO2 årlig. For en fullfeltsutbyg-
ging er det tilsvarende anslått at kraft fra land vil føre
til en reduksjon i CO2-utslipp på Sverdrup-feltet på
19 mill. tonn i løpet av Sverdrup-feltets levetid, til-
svarende 460 000 tonn CO2 årlig.

Det vil også gjøres investeringer på land som for-
bereder områdeløsningen som skal forsyne Sverd-
rup-feltet, samt feltene Grieg, Aasen og Krog, med
kraft fra land. Departementet viser til at Stortinget
har bedt om at regjeringen stiller krav om at hele om-
rådets kraftbehov skal dekkes av kraft fra land senest
i 2022.

Totale utslipp til luft i anleggsfasen for feltets
første byggetrinn, fra 2015 til 2019, vil være om lag
342 000 tonn CO2, 7000 tonn NOx og 350 tonn nm-
VOC. Dette stammer hovedsakelig fra bore- og
brønnoperasjoner, marine operasjoner ved legging
og installasjon av rørledninger, transportvirksomhet
og lokal kraftgenerering i utbyggingsfasen.

Pumper og kompressorer på Sverdrup-feltet vil
bli drevet med kraft fra land, og genererer derfor ikke
utslipp til luft på plattformene. Drift av feltets første
byggetrinn etter 2020 forventes å medføre årlige
gjennomsnittlige utslipp på om lag 30 000 tonn CO2,
360 tonn NOx og 120 tonn nmVOC.

Det vises til at utslipp av CO2 vil være omfattet
av Det europeiske kvotesystemet og det vil bli betalt
CO2-avgift. NOx-avgift vil bli betalt som for andre
utslipp fra petroleumssektoren. 

Utslipp til sjø
Det vil være noe utslipp til sjø i forbindelse med

boring og ferdigstillelse av brønnene på Sverdrup-
feltet. Utslipp til sjø vil i hovedsak være borekaks og
borevæske fra boring med vannbasert borevæske, ut-
slipp av renset borekaks fra boring med oljebasert
borevæske og unntaksvis produsert vann.

Den vannbaserte borevæsken inneholder kun
stoffer fra Miljødirektoratets grønne og gule liste og
regnes ikke som miljøskadelige. Den oljebaserte bo-
revæsken inneholder kjemikalier fra Miljødirektora-
tets røde liste, men leverandørene er bedt om å finne
alternative borevæsker uten røde kjemikalier. Det vi-
ses til at egen søknad vil sendes Miljødirektoratet for
utslipp av disse stoffene.

Operatøren planlegger å installere et system for
automatisk oppdaging av olje til sjø. Operatøren
planlegger å ha 17 systemer fra Norsk oljevernfore-
ning for operatørselskap (NOFO) for å håndtere et
eventuelt utslipp til havs. For å håndtere et eventuelt
utslipp i kyst og strandsonen planlegger operatøren å
ha 13 kystsystemer og 19 fjordsystemer fra NOFO. 

Arealbeslag og fysiske inngrep
Sverdrup-feltet ligger utenfor de områdene hvor

det er høyest fiskeriaktivitet, det er likevel noe fiske
i området, først og fremst av sild og makrell. Ifølge
opplysninger fra Fiskeridirektoratet er det betydelig
høyere frekvens av utenlandske fiskefartøy i området
enn av norske.

Det vil bli opprettet en sikkerhetssone på
500 meter fra plattformenes ytterpunkter. Sikker-
hetssonen går fra havbunnen til 500 meter over platt-
formenes høyeste punkt. For feltsenteret vil sikker-
hetssonen utgjøre om lag 2 km². 

Samfunnsmessige konsekvenser
Utbyggingen av Sverdrup-feltet er et av de stør-

ste industriprosjektene i Norge på flere tiår, og vil
medføre betydelige aktiviteter i forbindelse med ut-
bygging og drift, samt gi inntekter og sysselsetting
for norsk industri. 

Operatøren av Sverdrup-utbyggingen legger til
grunn at det senest to år etter at feltet er satt i produk-
sjon, skal gjennomføres en analyse av regionale og
lokale ringvirkninger av utbyggingen.

Samlede kostnader for utbygging og drift i 50 år
av Sverdrup-feltets første byggetrinn er vel 280 mrd.
2015-kroner. Samlede inntekter fra feltets første byg-
getrinn er beregnet til om lag 1 000 mrd. 2015-kro-
ner. Prosjektet er dermed samfunnsøkonomisk lønn-
somt, og størsteparten av dette overskuddet tilfaller
det norske samfunnet i form av skatteinntekter.

Basert på tidligere utbyggingsprosjekter på norsk
sokkel er det beregnet at norsk andel av vare- og tje-
nesteleveringen til utbyggingen av Sverdrup-feltets
første byggetrinn vil være 57 pst. For driftsperioden,
som er anslått til å vare i 50 år, er andelen beregnet til
å være 94 pst. Disse tallene representerer leveranser
fra norske leverandører og underleverandører, ikke
kontraktsverdier i seg selv. 
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Konsekvensutredning for kraft fra land
Konsekvensutredningen for kraft fra land til

Sverdrup-feltet har vært på offentlig høring. En opp-
summering av merknadene til konsekvensutrednin-
gen med operatøren sine kommentarer er gjengitt i
vedlegg til proposisjonen.

Det omsøkte tiltaket gjennomføres for å forsyne
Sverdrup-feltets første byggetrinn med kraft fra land,
som et alternativ til lokal kraftgenerering ved hjelp
av gassturbiner. Det er beregnet at tiltaket for Sverd-
rup-feltet representerer en besparelse i CO2-utslipp
på feltsenteret på nær 13 millioner tonn CO2 i feltets
levetid, tilsvarende 330 000 tonn årlig.

Anleggene ventes ikke å ha negative konsekven-
ser av betydning for naturressurser og miljø. Prinsip-
pene i naturmangfoldloven §§ 8–10 er reflektert,
blant annet gjennom departementets vurdering av
konsekvensutredningen, og vil bli fulgt opp i gjen-
nomføringen av prosjektet.

Anlegget for kraft fra land skal kobles opp mot
sentralnettet på Kårstø i Rogaland. Det behøves en
kapasitet på 100 MW levert på feltet for å dekke
kraftbehovet for Sverdrup-feltes første byggetrinn.
Da er det tatt hensyn til maksimal produksjon, samt
en sikkerhetsmargin på 20 pst. for beredskap og im-
plementering av mulige tiltak for økt utvinning.

Anleggsaktiviteten for de nye vekselstrømkable-
ne legges så langt som mulig utenom hekkesesongen
for fugl, som er mellom april og juni.

Landarbeidene knyttet til anleggene for kraft fra
land er beregnet å gi regionale leveranser i Hauge-
sunds-området på om lag 365 mill. 2014-kroner. An-
leggsperioden vil generere om lag 380 årsverk i den-
ne regionen, fordelt på årene 2016–2018. Det er an-
slått at kraft-fra-land-utbyggingen vil kunne generere
mellom 35 og 40 årsverk i driftsperioden i Hauge-
sunds-området. 

Oppfølging av Innst. 237 S (2013–2014)
Departementet viser til at Stortinget gjennom

Innst. 237 S (2013–2014) har tatt opp ulike forhold
knyttet til en områdeløsning for kraft fra land, som
omfatter blant annet Sverdrup-feltet.

På grunn av størrelsen på Sverdrup-funnet må
feltet bygges ut i flere byggetrinn. Rettighetshaverne
arbeider nå med flere konsepter for framtidige byg-
getrinn for feltet, og har gjennomført studier av mu-
lige utbyggingsløsninger. Utformingen av første
byggetrinn støtter alle de aktuelle utbyggingsløsnin-
ger for fremtidige byggetrinn. I andre byggetrinn
planlegges det å utvide prosesskapasiteten. I tillegg
vil flere brønner bores fra feltsenteret, og produksjon
fra ett eller flere områder utenfor det sentrale områ-
det vil bli knyttet opp til feltsenteret. De neste bygge-
trinnene vil også involvere mulig implementering av
metoder for økt oljeutvinning.

Rettighetshaverne arbeider med fire overordnede
konsepter for framtidige byggetrinn, og vil arbeide
videre med de fire konseptene, samt flere varianter
av disse fram mot konseptvalg for andre byggetrinn.
Andre byggetrinn skal etter planen starte produksjon
i 2022. Det vil kreves ny plan for utbygging og drift
for andre byggetrinn. Konseptvalg for andre bygge-
trinn er forventet i 4. kvartal 2015. Beslutning om vi-
dereføring er planlagt i 2016, og investeringsbeslut-
ning og innlevering av plan for utbygging og drift
(PUD) er planlagt på slutten av 2017.

Departementet viser til at alle utbyggingskonsep-
ter for andre byggetrinn som rettighetshaverne vur-
derer, inkluderer etablering av en områdeløsning for
kraft fra land innen 2022. Det er Oljedirektoratets
vurdering at alle de omtalte utbyggingskonseptene
teknisk kan ivareta etableringen av områdeløsnin-
gen. Alle konsepter legger også til rette for at feltene
Grieg, Aasen og Krog kan knytte sine vekselstrøm-
kabler til kraftanlegget på Sverdrup-feltet i tilknyt-
ning til dette byggetrinnet. 

Konklusjoner og vilkår
Olje- og energidepartementet vil godkjenne plan

for utbygging og drift av første byggetrinn av Johan
Sverdrup-feltet i samsvar med planene operatøren
har framlagt, de merknadene som framgår av propo-
sisjonen, og på følgende vilkår: 

1. Anlegget for permanent installerte seismiske
sensorer (permanent reservoarmonitorering –
PRM), beskrevet i PUD for Sverdrup-feltets før-
ste byggetrinn, skal være operativt senest ett år
etter produksjonsstart. En meddelelse om at in-
vesteringsbeslutning er tatt, og grunnlaget for be-
slutningen, skal framlegges for departementets
godkjenning innen 1. juli 2017. En vurdering av
om anlegget skal utvides til større deler av feltet
enn området som omfattes av første byggetrinn,
skal framlegges samtidig. Departementet kan
stille ytterligere vilkår knyttet til en utvidelse av
PRM-området basert på den framlagte vurderin-
gen.

2. Det skal gjennomføres et pilotprosjekt med poly-
merinjeksjon med oppstart innen to år etter pro-
duksjonsstart. Alternativt skal det gjennomføres
en tidlig implementering av polymerinjeksjon
som beskrevet i PUD for første byggetrinn. Pilot-
prosjektet skal gjennomføres med minimum to
brønner (produksjons- og injeksjonsbrønn). En
meddelelse om at investeringsbeslutning for pi-
lotprosjektet eller implementeringen er tatt, og
grunnlaget for beslutningen skal framlegges for
departementets godkjenning innen 31. desember
2017. En vurdering av om polymerinjeksjon skal
benyttes for større deler av feltet, skal framlegges
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innen 1. juli 2023. Departementet kan stille ytter-
ligere vilkår knyttet til en forsvarlig utnyttelse av
ressursene basert på den framlagte vurderingen.

3. Rettighetshaverne i Johan Sverdrup-feltet skal i
tilknytning til andre byggetrinn for feltet, som
har planlagt oppstart senest i 2022, etablere en
områdeløsning for kraft fra land som skal kunne
dekke hele kraftbehovet til feltene Johan Sver-
drup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

4. Rettighetshaverne i Johan Sverdrup-feltet skal
legge fram en egen plan for anlegg og drift for
områdeløsningen for kraft fra land for myndighe-
tenes godkjennelse som del av andre byggetrinn
på Sverdrup-feltet, som har planlagt oppstart se-
nest i 2022. 

Olje- og energidepartementet vil gi tillatelse til
anlegg og drift av Sverdrup oljerørledning i samsvar
med planene operatøren har fremlagt, de merknader
som fremgår av proposisjonen og på følgende vilkår: 

1. Statoil Petroleum AS skal være operatør for olje-
rørledningen. Departementet kan, når særlige
grunner foreligger, utpeke ny operatør for olje-
rørledningen. Departementet skal i rimelig tid
varsle om overføringen av operatøroppgavene og
kan gi utfyllende uttalelser og fastsette vilkår for
gjennomføringen.

2. Departementet kan på et senere tidspunkt kreve
at det skal opprettes et eget interessentskap for
oljerøret, bestående av de samme rettighetsha-
verne som i Sverdrup-feltet.

3. Dersom det opprettes et eget interessentskap for
oljerøret, skal deltakeravtalen forelegges depar-
tementet til godkjennelse. 

Olje- og energidepartementet vil gi tillatelse til
anlegg og drift av Sverdrup gassrørledning i samsvar
med planene operatøren har fremlagt, de merknader
som fremgår av proposisjonen og på følgende vilkår:

1. Statoil Petroleum AS skal være operatør for gass-
rørledningen fram til driftsstart. Gassco skal
overta som operatør fra dette tidspunkt. Departe-
mentet kan når særlige grunner foreligger, utpeke
en annen operatør for gassrørledningen. Departe-
mentet skal i rimelig tid varsle om overføringen
av operatøroppgavene og kan gi utfyllende utta-
lelser og fastsette vilkår for gjennomføringen.

2. Gassrørledningen vil bli gjenstand for de gene-
relle adgangsreglene samt myndighetsfastsatte
tariffer, jf. kapittel 9 i forskrift 27. juni 1997
nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petro-
leumsforskriften) og forskrift 20. desember 2002
nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for be-
stemte innretninger (tarifforskriften).

3. Departementet kan gi pålegg om at gassrørled-
ningen skal innlemmes i Gassled eller slås
sammen eiermessig med andre transport- og be-
handlingsanlegg for gass som ikke er innlemmet
i Gassled. Etter et slikt eventuelt pålegg skal par-
tene fremforhandle vilkårene for slik innlemmel-
se. Dersom det ikke oppnås enighet om vilkårene
for innlemmelse i Gassled innen rimelig tid, kan
departementet avgjøre hvordan innlemmelsen
skal skje, og fastsette deltagerandel til den enkel-
te i Gassled etter innlemmelsen. Departementet
vil fastsette eierfordeling og vilkår som, slik de-
partementet vurderer det, gir deltagerne en rime-
lig fortjeneste, blant annet ut fra investering og
risiko. 

Olje- og energidepartementet vil gi tillatelse til
anlegg og drift av Sverdrup-feltets kraft-fra-land-an-
legg i samsvar med planene operatøren har fremlagt
og de merknader som fremgår av proposisjonen. 

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  Å s m u n d  A u k r u s t ,  A n e t t e
K r i s t i n e  D a v i d s e n ,  E v a  K r i s t i n  H a n -
s e n ,  P e r  R u n e  H e n r i k s e n  o g  T e r j e  A a s -
l a n d ,  f r a  H ø y r e ,  N i k o l a i  A s t r u p ,  T i n a
B r u ,  O d d  H e n r i k s e n  o g  E i r i k  M i l d e ,  f r a
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  J a n - H e n r i k  F r e d -
r i k s e n  o g  O s k a r  J .  G r i m s t a d ,  f r a  K r i s -
t e l i g  F o l k e p a r t i ,  R i g m o r  A n d e r s e n  E i -
d e ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  M a r i t  A r n s t a d ,
f r a  V e n s t r e ,  l e d e r e n  O l a  E l v e s t u e n ,  f r a
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  H e i k k i  E i d s -
v o l l  H o l m å s ,  o g  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e ,  R a s m u s  H a n s s o n , viser til at det i
Prop. 114 S (2014–2015) gis en oversikt over status
for petroleumsnæringen. 

K o m i t e e n  viser til at olje- og gassnæringen er
Norges største og viktigste næring. Virksomheten gir
arbeidsplasser over hele landet og har siden starten
bidratt til næringsutvikling, teknologiutvikling og
samfunnsutvikling som har kommet hele landet til
gode.

K o m i t e e n  viser til at hovedmålet i petro-
leumspolitikken om nasjonal styring og kontroll, er
at virksomheten skal skape næringsutvikling og sam-
funnsutvikling som kommer hele landet til gode, og
at virksomheten skal drives innen forsvarlige ram-
mer mht. helse, miljø og sikkerhet, ligger fast. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  V e n s t r e , peker på at brede politiske
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flertall bak mål og rammebetingelser for næringen
har gitt stabile og forutsigbare forhold gjennom over
40 år. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r -
p a r t i e t , viser også til Stortingets behandling av
Meld. St. 28 (2010–2011) En næring for framtida –
om petroleumsvirksomheten, jf. Innst. 143 S (2011–
2012). Denne stortingsmeldingen, som er den siste
om petroleumspolitikken, viderefører hovedmålset-
tingene og langsiktigheten i petroleumspolitikken.
Det er særlig viktig med en langsiktig og forutsigbar
politikk for denne næringen der prosjektene er så
langvarige og kapitalintensive.

D e t t e  f l e r t a l l e t  har merket seg at Olje- og
energidepartementet i proposisjonen anser at de nor-
ske olje- og gassressursene er konkurransedyktige
internasjonalt, gitt den kunnskap vi i dag har om be-
hov for reserveerstatning og det globale kostnadsbil-
det.

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at petroleumsvirk-
somheten således i mange tiår vil ha en sentral rolle
for norsk verdiskapning, sysselsetting, teknologiut-
vikling og samfunnsutvikling. Også i et lavutslipps-
samfunn vil det være etterspørsel etter petroleums-
produkter. D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at gjennom
en global prising av CO2-utslipp vil de ressursene
som kan produseres med lavest utslipp, være posisjo-
nert til å levere de fossile ressursene som etterspørres
i et slikt scenario. 

E t  t r e d j e  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Miljøpartiet De Grønne, mener det er viktig at
norsk petroleumsnæring fortsetter å søke nye mulig-
heter for å redusere egne utslipp og produsere med
lavere karbonavtrykk enn i dag, da det vil være viktig
for næringens fremtidige konkurransekraft interna-
sjonalt. 

Ressurser og investeringsaktivitet
K o m i t e e n  viser til at situasjonen i den globale

petroleumsnæringen med stort prisfall og høyt kost-
nadsnivå også rammer virksomheten på norsk sok-
kel. Det har vært en kostnadsøkning i næringen glo-
balt, som blant annet kan tilskrives et høyt aktivitets-
nivå og sterk konkurranse om kompetanse og kapasi-
tet. Fallet i oljeprisen har gitt ekstra press på oljesel-
skapenes allerede reduserte inntjening. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S o s i a -
l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  er bekymret for at selskapene i denne

situasjonen synes å prioritere utbytte fremfor inves-
teringer og vedlikehold. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  V e n s t r e , vi-
ser til at ulike selskaper har ulike finansielle behov
og strategier i møte med den nåværende situasjonen
i oljenæringen. F l e r t a l l e t  viser til at det er gene-
ralforsamlingene ved aksjonærene og styrene i de
ulike selskapene som har ansvaret for å fatte de stra-
tegiske og finansielle beslutninger rundt spørsmål
som f.eks. utbytte til aksjonærene. 

K o m i t e e n  erkjenner at effektivisering og ra-
sjonalisering for å redusere kostnadsnivået er nød-
vendig. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
met fra Miljøpartiet De Grønne, vil likevel fremheve
betydningen av at både kompetanse, kapasitet og ak-
tivitet må tilpasses det langsiktige behov, slik at vi
ikke får en ny oppadgående kostnadsspiral når akti-
viteten øker.  

K o m i t e e n  er videre av den oppfatning at kom-
petansen i leverandørindustrien vil være avgjørende
også i utviklingen av det grønne skiftet og Norge som
et lavutslippssamfunn. K o m i t e e n  viser blant annet
til rapporten «Grensesprengerne» fra Norsk olje og
gass, som viser at teknologi og kompetanse fra leve-
randørindustrien har spredt seg til et bredt spekter av
næringer.

K o m i t e e n  viser til at antall selskap og mang-
foldet har økt betydelig det siste tiåret. Særlig positiv
er økningen i antall operatører. Et mangfold av sel-
skaper gir også variasjon i letestrategier, utbyggings-
strategier og driftskonsepter. For norsk leverandørin-
dustri er det også viktig at ikke enkeltselskaper får
for stor markedsmakt.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e  o g  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i , viser til at dette var et sentralt tema
da Stortinget behandlet St.prp. nr. 60 (2006–2007)
Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirk-
somhet.  

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , mener det samtidig er
viktig med mangfold og konkurranse også på leve-
randørsiden. 
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K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
met fra Miljøpartiet De Grønne, merker seg at Statoil
fortsatt har en dominerende rolle i pågående og for-
ventede utbyggingsprosjekter. Dette selskapets kon-
traktsstrategier og innkjøpspolitikk har derfor stor
påvirkning på utviklingen i hele den norske leveran-
dørklyngen. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r -
p a r t i e t , merker seg at det fortsatt er store utvinnba-
re reserver på norsk sokkel, som vil gi grunnlag for
høy aktivitet i mange tiår fremover.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
met fra Miljøpartiet De Grønne, viser til at det norske
petroleumsskattesystemet har tjent Norge svært godt.
Systemet er utformet slik at inntektene fra olje- og
gassvirksomheten skal komme hele det norske sam-
funnet til gode.  

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r -
p a r t i e t , viser til at det norske petroleumsskattesys-
temet kjennetegnes av forutsigbarhet, langsiktighet
og bred politisk enighet. D e t t e  f l e r t a l l e t  mener
det er viktig at olje- og gassnæringen har stabile og
forutsigbare rammevilkår. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  vil påpeke betydningen le-
terefusjonsordningen, innført med bred støtte i Stor-
tinget i 2004, har hatt for både økt leting, nye funn og
et større aktørmangfold på norsk sokkel.  

E t  t r e d j e  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t , viser til at denne
ordningen, i tillegg til TFO-rundene og de ordinære
konsesjonsrundene, vil være viktige også i et frem-
tidsbilde med behov for nye funn og for å oppretthol-
de god aktivitet på norsk sokkel. 

Leverandørindustrien
K o m i t e e n  viser til at oppbygging av en sterk

norsk leverandørindustri har vært en sentral målset-
ting siden starten av norsk petroleumsvirksomhet.
Fremveksten av denne industrien har gitt oss tekno-
logi- og produktutvikling basert på kunnskap om
norsk sokkel og de utfordringer som ligger i utbyg-
ging og drift av felt her. En sterk norsk leverandørin-
dustri er således viktig for en god ressursforvaltning
på norsk sokkel.

K o m i t e e n  viser til at det har også helt siden
starten vært et mål at virksomheten på sokkelen skal
gi arbeidsplasser og næringsutvikling over hele lan-

det, og slik komme hele folket til gode. K o m i t e e n
viser til § 1-2 i petroleumsloven, hvor det slås fast at: 

«Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsik-
tig perspektiv slik at de kommer hele det norske sam-
funn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi
landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselset-
ting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og
industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige
hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virk-
somhet.» 

K o m i t e e n  viser videre til at petroleumsressur-
sene ikke er evigvarende ressurser. Kompetansen le-
verandørindustrien har utviklet fra oppstarten av ol-
jealderen i Norge, er likevel viktig å ta vare på også
når investeringene på norsk sokkel avtar. Det er også
viktig å bygge videre på teknologi og kompetanse fra
den oljerelaterte leverandørindustrien, slik at den
også kan brukes til å styrke grønn næringsutvikling,
landbasert industri og arbeidet med å utvikle løsnin-
ger på klimaproblemet. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  viser til at mange leverandører til oljevirk-
somheten leverer også til andre industrier og nærin-
ger. Dette gir disse selskapene en økt robusthet ved
at de kan flytte innsatsen til de forretningsområdene
hvor markedet til enhver tid er best. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
met fra Miljøpartiet De Grønne, viser til at norsk le-
verandørindustri nå er lokalisert i alle landsdeler og
står for en stor del av sysselsettingen. Målsettingen
om at vi skal ha en sterk norsk og internasjonalt kon-
kurransedyktig leverandørindustri som skaper ar-
beidsplasser og utvikler teknologi for en effektiv ut-
nyttelse av ressursene på norsk sokkel, står fast. 

F l e r t a l l e t  vil uttrykke bekymring dersom
kortsiktige bedriftsøkonomisk begrunnete kontrakts-
strategier og leverandørvalg fører til nedbygging av
segmenter i leverandørindustrien, som har en viktig
rolle i videreutviklingen av industrien som helhet.
Dette kan på sikt svekke industrien, med påfølgende
tap av arbeidsplasser, kompetanse og god ressursut-
nytting. F l e r t a l l e t  viser i den forbindelse til den
bekymring som både næringsorganisasjoner og ar-
beidstakerorganisasjonene ga uttrykk for i komiteens
høring 11. mai 2015. 

F l e r t a l l e t  viser til at et høyt kostnadsnivå,
både i olje- og gasselskapene og i leverandørindustri-
en, har gitt behov for et samarbeid for å redusere
kostnader og øke standardiseringen i næringen.
F l e r t a l l e t  mener det er viktig at dette arbeidet
fortsetter. 

F l e r t a l l e t  vil videre påpeke at norsk leveran-
dørindustri er en høykompetent og svært internasjo-
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nalt konkurransedyktig næring, noe tildelingen av de
første store kontraktene i tilknytning til Johan Sverd-
rup-utbyggingen har vist. Leverandørindustrien om-
satte i 2013 for 524 mrd. kroner, og er Norges største
næring etter salget av olje og gass. I 2014 eksporterte
leverandørindustrien for 200 mrd. kroner, og det er
stadig flere innenfor den norske leverandørnæringen
som jobber med eksport. Også i en fremtid med lave-
re utvinning fra norsk sokkel vil derfor en konkurran-
sedyktig leverandørnæring fortsatt kunne være en le-
vedyktig næring i Norge.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til at regjeringen
og samarbeidspartiene arbeider for å styrke norsk
næringslivs konkurranseevne og trygge norske ar-
beidsplasser, blant annet gjennom næringsrettet skat-
telette, satsing på kunnskap og innovasjon og inves-
tering i infrastruktur. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  viser til at vi
også tidligere har opplevd sykluser med brå aktivitets-
nedgang i petroleumsvirksomheten. I slike situasjo-
ner har det med stort hell blitt tatt initiativ fra politis-
ke myndigheter for å styrke norsk industris konkur-
ransedyktighet. I 1993 fikk vi Norsok-standarden, i
1997 ble Intsok opprettet og i 2000 ble KonKraft
opprettet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  anser dagens situasjon i
leverandørindustrien som svært utfordrende, og ser
behov for sterkere innsats fra myndighetene for å sik-
re at vi beholder kapasitet og kompetanse det vil
være behov for på norsk sokkel og øvrig næringsliv i
årene som kommer.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen vurdere følgende til-
tak og komme tilbake til Stortinget med sak i budsjet-
tet for 2016: 

1. Styrke arbeidet i KonKraft ved at OED gjenopp-
tar deltakelse.

2. Tiltak som kan bidra til at kompetansen i norsk
leverandørindustri i større grad kan overføres og
tas i bruk i andre deler av industrien.

3. Økte bevilgninger for å forsere arbeidet med re-
visjon av NORSOK-standardene.

4. Hvordan myndighetene kan bidra for å forsere
arbeidet med plugging av permanent forlatte
brønner, for derigjennom å utnytte ledig riggka-
pasitet.

5. Tilpasse beregningsgrunnlaget for lønnsplikt ved
permittering, slik at belastningen på næringer

som har rotasjonsordning blir lik øvrige nærin-
ger.

6. Tiltak for å sikre at lønnsomme modifikasjons-
og vedlikeholdsprosjekter realiseres, for deri-
gjennom å nyttiggjøre seg ledig kapasitet i leve-
randørindustrien.

7. Tiltak for å sikre at tidskritiske og lønnsomme
prosjekter for økt utvinning realiseres, for deri-
gjennom å sikre god ressursutnyttelse og nyttig-
gjøre seg ledig kapasitet i leverandørindustrien.

8. Sikre at petroleumsfaglige linjer ved videregåen-
de skoler ikke legges ned som følge av at selska-
pene i dagens situasjon ikke rekrutterer.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n -
t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
merker seg at mange store prosjekter på norsk sokkel
har hatt store kostnadsøkninger og blitt forsinket. I
Oljedirektoratets «Vurdering av gjennomførte pro-
sjekter på norsk sokkel» (oktober 2013) fremgår det
at forsinkelser og overskridelser bl.a. kommer som
følge av at kontraktørene ikke har hatt tilstrekkelig
kunnskap om NORSOK-standard, norsk HMS-regel-
verk og mangler ved operatørenes prekvalifisering
og oppfølging av leverandører. Kostnadsøkningen
belastes først og fremst staten gjennom skattesyste-
met. D i s s e  m e d l e m m e r  mener det derfor er av
stor samfunnsmessig interesse at myndighetene har
og bruker tilgjengelige virkemidler, for å sikre at det
velges leverandører som kan levere på tid og pris i
henhold til NORSOK-standarder og norske HMS-
krav. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan myn-
dighetene gjennom en tettere oppfølging av utbyg-
gingsprosjekter kan sikre at kontraktsstrategier og
prosjektgjennomføring bidrar til at våre overordnete
målsettinger i petroleumspolitikken nås.» 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , deler bekymringen for
at yrkesfagelever på petroleumsfag i videregående
skole har utfordringer med å få læreplass i en tid hvor
selskapene nedbemanner og sparer kostnader. F l e r -
t a l l e t  viser til at regjeringen har lansert et yrkesfags-
løft for å styrke kvaliteten og heve statusen til de yr-
kesfaglige studieretningene. Bedrifter som tar imot
lærlinger fremhever lærlingtilskuddet som det aller
viktigste for deres mulighet til å ta imot lærlinger.
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F l e r t a l l e t  viser til at regjeringen og samarbeids-
partiene derfor øker lærlingtilskuddet med ytterligere
2 500 kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2015.
Med det har Høyre/Fremskrittspartiet-regjeringen, i
samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, økt
lærlingtilskuddet med 10 000 kroner per lærlingkon-
trakt siden 2013. 

F l e r t a l l e t  mener det er viktig at fylkene di-
mensjonerer utdanningstilbudet etter næringslivets
langsiktige behov. En stor årsak til at elever på yrkes-
faglige linjer dropper ut av videregående opplæring
er manglende lærlingplass, da opplæring i skole når
man har forventninger om å komme ut i praksis i ar-
beidslivet virker demotiverende. Videregående opp-
læring av fagarbeidere er et samarbeid mellom de vi-
deregående skolene, ved fylkeskommunen, og næ-
ringslivet for å sikre fremtidens arbeidskraft. F l e r -
t a l l e t  vil derfor påpeke viktigheten av at næringsli-
vet ikke lar kostnadskutt og nedbemanning ramme
fremtidens kompetanse ved å unnlate å ta imot lær-
linger.

Videre viser f l e r t a l l e t  til at det allerede pågår
prosesser, både i olje- og gassindustrien og andre fora
utenfor næringen, med henblikk på å overføre kom-
petanse og teknologi fra denne industrien til andre.
Etter f l e r t a l l e t s  mening er det næringslivet og be-
driftene selv som er best skikket til å identifisere
lønnsom og nyttig overføringsverdi av både kompe-
tanse og teknologi fra olje- og gassvirksomhet til an-
nen industri. 

F l e r t a l l e t  viser til at olje- og gassindustrien i
Norge står i en omstillingsprosess, hvor både oljesel-
skapene og leverandørindustrien jobber med å styrke
egen konkurransekraft, redusere kostnader og øke ef-
fektiviteten. F l e r t a l l e t  mener det ikke er Stortin-
gets eller regjeringens oppgave å identifisere lønn-
somme modifikasjons- og vedlikeholdsprosjekter på
enkeltfelt. Myndighetenes oppgave er å utforme ram-
mevilkårene for produksjon og drift på norsk sokkel.
Det norske petroleumsskattesystemet er en del av
disse rammenevilkårene, og er utformet på en slik
måte at selskapene skal ha en egeninteresse av å
gjennomføre alle lønnsomme tiltak og prosjekt. 

F l e r t a l l e t  viser til at norsk leverandørindustri
ikke blir mer konkurransedyktig av å skjermes for
konkurranse. Myndighetenes oppgave er dog å sikre
at næringslivet har gode rammevilkår som styrker
deres konkurranseevne. F l e r t a l l e t  mener at tilde-
lingen av samtlige av de store kontraktene på utbyg-
gingen av Johan Sverdrup-feltet til norske verft og le-
verandører viser at den norske industrien i aller
høyeste grad er internasjonalt konkurransedyktig og
har lyktes med å styrke egen konkurransekraft, etter
at mange store kontrakter ble tildelt leverandører i ut-
landet for få år siden. Videre er f l e r t a l l e t  tilfreds
med at regjeringen og samarbeidspartiene kontinuer-

lig arbeider med å styrke norsk næringslivs konkur-
ransekraft gjennom satsing på næringsrettet forsk-
ning, innovasjon og næringsrettet skattelette. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  viser til at det er selskapene
som har ansvaret for å planlegge og gjennomføre nye
utbygginger på norsk sokkel på en trygg, god og ef-
fektiv måte. Myndighetene følger tett opp nye utbyg-
gingsprosjekter og viktige prosjekter på felt i drift
gjennom planfasen fram mot investeringsbeslutnin-
ger og innlevering av plan for utbygging og drift for
å godtgjøre at det er blitt tatt hensyn til god ressurs-
forvaltning. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Oljedirektora-
tets rapport «Vurdering av gjennomførte prosjekter
på norsk sokkel» konkluderer med at de fleste pro-
sjektene på norsk sokkel har blitt gjennomført innen-
for det usikkerhetsspennet for investeringer som an-
gis ved innlevering av plan for utbygging og drift.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at trenden med over-
skridelser i store kompliserte prosjekter også ble på-
vist ikke å være et særnorsk fenomen, og flere studier
viser en tilsvarende trend internasjonalt. Samtidig er
store kostnadsoverskridelser, forsinkelser og kvali-
tetsutfordringer ikke ønskelig. Rapporten fra Oljedi-
rektoratet trekker videre frem at et grundig tidligfase-
arbeid er blant de viktigste faktorene for å unngå
problemer i prosjektgjennomføringen. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er derfor tilfreds med at
regjeringen har tatt grep for å styrke oppfølgingen av
prosjektene i planleggingsfasen for å redusere sann-
synligheten for kostnadsoverskridelser i fremtiden. 

HMS
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, viser til at det er Stortin-
gets målsetting at norsk petroleumsvirksomhet skal
være verdensledende på HMS. Et godt regulert ar-
beidsliv, sterke fagforeninger og godt partssamar-
beid er pilarer i HMS-arbeidet i norsk arbeidsliv.  

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r -
t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , merker seg
at både arbeidstakernes organisasjoner og industrien
bekymrer seg om hvorvidt HMS-standard tillegges
tilstrekkelig vekt i vurdering av anbud på installasjo-
ner til norsk sokkel. Mange oppdrag har f.eks. gått til
Korea, som ifølge det koreanske arbeidstilsynet
(KOSHA) i 2013 hadde en arbeidsskade dødsfallfre-
kvens på 12,5 pr 100 000 årsverk, mens Norge hadde
1,8, og i industrien var frekvensen den halve av dette.  
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K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt
målsettingen om å være verdensledende på HMS kan
styrkes ved at hele, eller deler av Forskrift om helse,
miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på
enkelte landanlegg (Rammeforskriften), gjøres gjel-
dende også ved bygging av installasjoner til norsk
sokkel.»  

Klimavirkemidler
K o m i t e e n  peker på at norsk sokkel har de ster-

keste klimavirkemidlene i verden.  CO2-avgift samt
kvotepris gir norsk sokkel en høy pris på CO2, slik
skapes incentiver til teknologiutvikling og utslipps-
reduksjoner. Dette har gjort det lønnsomt å utvikle og
ta i bruk teknologi som anslagsvis har redusert utslip-
pene med 5 millioner tonn årlig. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e  o g  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t , viser til at politisk styrt reduksjon i utvik-
lingen av norske reserver vil bli kompensert med økt
produksjon i andre petroleumsprovinser for å dekke
etterspørselen, noe som igjen vil føre til høyere ut-
slipp ved produksjon. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Miljøpartiet De Grønne, peker videre på at mål-
settingen om at Norge skal være et lavutslippsam-
funn i 2050, gjør det nødvendig å fortsette arbeidet
med å redusere utslipp. Forbud mot fakling og avgift
på klimagassutslipp, sammen med kvoteplikt, skal
videreføres. Arbeid med energieffektivisering og
bruk av fornybar energi fremfor fossil energi på fel-
tene må fortsette, også med støtte fra virkemiddelap-
paratet.

E t  t r e d j e  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  V e n s t r e , har ambisjoner på vegne av
norsk petroleumsvirksomhet. Det ligger en utfor-
dring til næringen i å gjøre det mulig å nå målsettin-
gene uten å stille våre klimamål i fare. Svaret ligger i
ny teknologi. Dersom norsk olje og gass skal levere
noe av den energien verden trenger i 2050-årene, så
forplikter det på utvikling av lavutslippsteknologi. 

E t  f j e r d e  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r -

p a r t i e t , viser til at det er satt i gang flere ulike ini-
tiativ i norsk olje- og gassnæring for å redusere kli-
mautslipp og effektivisere energibruken. CO2-avgif-
ten og kvoteplikt skal fortsatt være de viktigste virke-
midlene for å realisere klimatiltak i næringen.
Samtidig vil d e t t e  f l e r t a l l e t  påpeke at det er i
næringens egen interesse, både ut ifra et kostnads- og
konkurranseperspektiv, å lede an i arbeidet med å
produsere olje og gass med et lavt karbonavtrykk og
lave utslipp. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e  viser til at Statistisk sentralbyrå i mai 2015 la
fram statistikk som viste at petroleumsindustrien har
økt sine utslipp med 91 pst. fra 1990 til 2014. Dette
viser at olje- og gassproduksjon har vært drivkraften
bak veksten i norske klimagassutslipp de siste 20 åre-
ne. Videre heter det i Miljødirektoratets rapport
«Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling»
(2014) at «elektrifisering av eksisterende og planlag-
te innretninger er viktig dersom man vil sikre betyde-
lige utslippsreduksjoner i sektoren i årene fremover».
Norske klimagassutslipp må kuttes i årene som kom-
mer. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at utslippsfri
kraftløsning må være hovedregelen og ikke unntaket
ved nye petroleumsutbygginger og større ombyggin-
ger på eksisterende felt. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at norsk petro-
leumsvirksomhet bidrar med utslipp både fra pro-
duksjon og når oljen forbrennes ved bruk. FNs kli-
mapanel anslår at for å unngå global oppvarming
over to grader må man holde verdens samlede karbo-
nutslipp under 750 gigatonn CO2 fram mot 2050.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at med dagens tem-
po vil dette «budsjettet» være brukt opp om 15 år. All
den tid den rike delen av verden har bidratt med om
lag to tredeler av klimagassene som er sluppet ut i at-
mosfæren siden den industrielle revolusjonen, mener
d i s s e  m e d l e m m e r  at fattige land har større rett
til å bruke av verdens gjenværende karbonbudsjett
enn det rike land som Norge har.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig at
oljenæringen reduserer sine utslipp av CO2. D i s s e
m e d l e m m e r  mener derfor at CO2-avgiften på sok-
kelen burde økes.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  mener at det bør opprettes et tempoutvalg
for oljevirksomheten, som skal gi råd om hva som er
en rettferdig norsk andel av det gjenværende karbon-
budsjettet, og at dette skal være førende for tildeling
av nytt areal til oljeindustrien. 
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K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til forslag i Dokument 8:32
(2014–2015) – for ytterligere utslippskutt fra olje-
sektoren, der d e t t e  m e d l e m  fremmet forslag om
å følge opp Miljødirektoratets anbefalinger i rappor-
ten: Faglig grunnlag for videreutvikling av den na-
sjonale og internasjonale klimapolitikken: Klimatil-
tak mot 2020 og plan for videre arbeid, der de fore-
slår tiltak for utslippskutt i petroleumssektoren. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at forslagene ble av-
vist av flertallet, jf. Innst. S 212 (2014–2015). Etter
d e t t e  m e d l e m s  oppfatning viser dette at regjerin-
gen ikke har til hensikt å nå Stortingets fastsatte kli-
mamål. 

Felt i drift
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

met fra Miljøpartiet De Grønne, merker seg at det er
et stort potensial for økt verdiskaping fra felt i drift.
Det er viktig at investeringer blir gjort mens infra-
struktur er på plass. F l e r t a l l e t  er derfor bekymret
for at dagens situasjon med investeringskutt kan få
negativ virkning også for lønnsomme tiltak på felt i
drift. F l e r t a l l e t  forutsetter at myndighetene har et
sterkt fokus på dette, og viser i denne sammenheng til
Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes ar-
beid for økt utvinning fra modne områder på norsk
kontinentalsokkel, Dokument 3:6 (2014–2015), som
nå er til behandling i Stortinget. F l e r t a l l e t  viser til
at Riksrevisjonens anbefalinger setter søkelys på
Oljedirektoratets rolle, samordningsmuligheter og
Olje- og energidepartementets virkemidler for om-
råder hvor det eksisterer et forbedringspotensial.  

TFO 2015 og 23. konsesjonsrunde
K o m i t e e n  merker seg at det pågår to konse-

sjonsrunder på norsk sokkel, – TFO 2015 i modne
områder og 23. konsesjonsrunde i de mindre geolo-
gisk kjente områdene.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t , viser til at Stortin-
get har lagt tidsbegrensninger for leteboring i oljefø-
rende lag for nye utvinningstillatelser under 23. kon-
sesjonsrunde i Barentshavet sørøst, både nær grunn-
linjen og den faktiske/observerte iskanten, jf. Meld.
St. 41 (2012–2013) og Innst. 495 (2012–2013).

F l e r t a l l e t  peker på at departementet har lagt
disse rammene til grunn for 23. konsesjonsrunde og
gjort begrensningene nær iskanten gjeldende for hele
Barentshavet sør. F l e r t a l l e t  viser til at disse ram-
mene ligger fast. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e  o g  F r e m s k r i t t s -

p a r t i e t , viser til at næringen, i Stortingets høring
om Prop. 114 S, løftet frem viktigheten av 23. konse-
sjonsrunde for aktiviteten på norsk sokkel. 23. konse-
sjonsrunde gir olje- og gassnæringen tilgang til nye
areal på norsk sokkel for første gang siden 1994.
D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at tilgang til nytt lete-
areal er avgjørende for å opprettholde produksjonen
på norsk sokkel i tiårene fremover. Fra det åpnes for
leting og til et funn er gjort, til en investeringsbeslut-
ning tas, utbygging starter og produksjon kommer i
gang går det lang tid. Å gi næringen tilgang til nye
areal nå er derfor viktig for å sikre aktivitet flere år
frem i tid, etter hvert som resten av norsk sokkel be-
veger seg inn i en mer moden fase. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  vil understreke betydningen
av å opprettholde et forutsigbart og høyt tempo når
det gjelder å tildele nye områder for petroleumsakti-
vitet, både når det gjelder de ordinære konsesjons-
rundene og TFO-rundene.

D e t t e  f l e r t a l l e t  vil også vise til de betydeli-
ge ringvirkningene olje- og gassaktivitet i Barentsha-
vet vil ha for de ulike lokalsamfunnene i Nord-Nor-
ge. Drivverdige funn og utbygginger i Barentshavet
vil skape ny industri, nye næringsmuligheter og nye
arbeidsplasser i nord. 

Johan Sverdrup-feltet
PUD

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  V e n s t r e , viser til plan for utbygging
og drift av Johan Sverdrup-feltet. Dette er det største
industriprosjektet i Norge på flere tiår. Med en for-
ventet produksjonsperiode på 50 år blir prosjektet
viktig for sysselsetting og verdiskaping i generasjo-
ner fremover. Samlede inntekter fra første bygge-
trinn er beregnet til å bli ca. 1 000 mrd. kroner, og
fratrukket investerings- og driftskostnader på ca. 280
mrd. 2015-kroner vil dette bli et lønnsomt prosjekt
for både rettighetshavere og samfunnet.

F l e r t a l l e t  viser til at Johan Sverdrup-feltet
også blir viktig for annen etablert infrastruktur ved at
olje og gass vil bli transportert henholdsvis til Mong-
stad og Kårstø, hvor både modifikasjoner og drift vil
gi arbeidsplasser. Utbyggingsløsningen er fleksibel
og gir muligheter til å fase inn tilleggsressurser i om-
rådet. Dette bidrar til god ressursforvaltning.

F l e r t a l l e t  merker seg beregningene av norsk
andel på vare- og tjenestelevering på utbyggingen av
feltets første byggetrinn.

F l e r t a l l e t  viser til analysen av norsk verdiska-
ping i utbyggingsprosjekter på norsk sokkel utført av
Agenda Kaupang på vegne av Olje- og energidepar-
tementet, i samarbeid med Norsk Olje og Gass,
Norsk Industri og LO. Denne viser at det er betydelig
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forskjell i norsk innhold på feltutbygginger, og at for
de utbygginger hvor plattformene bygges i utlandet,
mister man verdiskaping tilsvarende 20 pst. av felte-
nes utbyggingskostnader. For Johan Sverdrup-feltet
vil et slikt tap beløpe seg til over 20 mrd. kroner.

F l e r t a l l e t  viser til at Johan Sverdrup-utbyg-
gingen vil bli viktig for norsk olje- og gassindustri,
da utbyggingen sammenfaller med en tid preget av
lav oljepris og lavere aktivitet i næringen. 

F l e r t a l l e t  er tilfreds med at de første kontrak-
tene som er tildelt har gått til norske aktører. I den si-
tuasjonen norsk leverandørindustri er i nå, gir dette
viktige bidrag til opprettholdelse av kapasitet og
kompetanse. F l e r t a l l e t  mener dette viser at norsk
leverandørindustri er internasjonalt konkurransedyk-
tig og godt rustet til store oppdrag, og har forventnin-
ger til at utbyggingen av Johan Sverdrup vil gi bety-
delig aktivitet i norsk petroleumsrettet næringsliv. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til at oljebransjen og leverandørin-
dustrien i Norge nå er i en krevende situasjon, særlig
på grunn av fallende oljepriser. Dette merkes godt,
og særlig på Vestlandet gjennom permitteringer og
økende arbeidsledighet. Arbeidsledighet er fortvilen-
de for dem det gjelder. Samtidig er det viktig å er-
kjenne at den høye oljeaktiviteten i Norge ikke kan
fortsette for evig. Oljen er ingen fornybar ressurs.
Omstilling trengs. Norge må ta vare på og bruke den
teknologiske kompetansen og arbeidskraften som er
utviklet gjennom oljeaktiviteten, og bruke den videre
for å bygge samfunnet og for å bidra til løsninger på
klimaproblemet. D i s s e  m e d l e m m e r  vil under-
streke at det er viktig å legge til rette for at den kunn-
skapen man har bygget opp i oljealderen tas vare på
og brukes i andre næringer.

D i s s e  m e d l e m m e r  erkjenner at det er et
flertall som vil bygge ut Johan Sverdrup-feltet. D i s -
s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig å stille strenge
krav til utbyggingen, og støtter derfor meldingens
vilkår samt endringene som er formulert i denne inn-
stillingen. D i s s e  m e d l e m m e r  vil derfor gi sin
støtte til romertallene IV–VI.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil på bakgrunn av merk-
nadene over gå imot utbyggingen av Johan Sverdrup-
feltet, og fremmer derfor følgende forslag, som stil-
les opp mot innstillingens romertall I–III: 

«Stortinget samtykker ikke i utbygging og drift
av Johan Sverdrup-feltet, og ber i henhold til petro-
leumsloven § 4-5 om at utbygging av feltet utsettes
på ubestemt tid.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til Innst. 206 S (2013–2014),

der d e t t e  m e d l e m  gikk inn for en pause i tildeling
av nye letelisenser i påvente av et tempoutvalg som
kunne vurdere hvor stor andel av Norges oljeressur-
ser som må bli liggende, dersom man på en rettferdig
måte skal nå målet om å hindre farlig global oppvar-
ming på mer enn 2 grader. 

D e t t e  m e d l e m  gikk i samme innstilling der-
for inn for å stoppe 23. konsesjonsrunde. D e t t e
m e d l e m  viser til at det ennå ikke er nedsatt et tem-
poutvalg, og at en slik vurdering ikke er foretatt, og
mener derfor at konsesjonstildelingen TFO 2015 må
avlyses.

D e t t e  m e d l e m  vil understreke at klimaend-
ringene krever omstilling, og at noe fossil energi blir
liggende ubrukt. D e t t e  m e d l e m  mener Norge må
ta sin del av ansvaret, og at tiden for de store oljeut-
byggingene nå er forbi. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at Johan Sverdrup-
feltet er et av de største oljefeltene i Nordsjøen, og
feltet kan ha en levetid på 50 år, og kanskje opp til 70
år. Beslutningen om å bygge ut feltet kommer til å
øke norsk oljeproduksjon i årene som kommer og vil
forlenge den norske oljealderen med flere tiår. Det er
etter d e t t e  m e d l e m s  oppfatning problematisk,
når løsningen på klimaproblemet er at vi må vri in-
vesteringer fra fossil til fornybar, og unngå å gjøre in-
vesteringer i infrastruktur og produkter med lang le-
vetid som låser oss til framtidige utslipp. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at Klimapanelets fem-
te hovedrapport har fortalt oss at det finnes grenser
for hvor mye fossil energi verden kan utvinne og
samtidig unngå de verste konsekvensene av klima-
endringene. En beregning fra klimaforskerne viser at
de påviste reservene av olje, kull og gass inneholder
fem til ni ganger mer CO2 enn vi kan tillate oss å slip-
pe ut. Andre beregninger viser andre tall, men erkjen-
nelsen er at mye fossil energi må bli liggende i bak-
ken. 

D e t t e  m e d l e m  viser derfor til at kampen mot
klimaendringene ikke bare er en miljøkamp, men
også et fordelingsspørsmål om hvem som skal få ut-
vinne resterende ressurser. Norge er et rikt land som
tjent mye penger på å utvinne fossil olje og gass over
flere tiår allerede. Etter d e t t e  m e d l e m s  oppfat-
ning står derfor ikke Norge fremst i køen når man
skal vurdere hvordan det er rettferdig å fordele hvem
som kan gjøre fossile investeringer i årene som kom-
mer. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at oljenæringen over
lang tid har vent seg til et svært høyt investeringsnivå
på norsk sokkel, fordi det politiske flertallet har veg-
ret seg for å drive et moderat investeringstempo.
D e t t e  m e d l e m  viser til at Sosialistisk Venstrepar-
ti i mange tiår har advart mot det høye tempoet i
norsk oljeutvinning, og derfor en rekke ganger de sis-
te tiårene har stemt for både å utsette enkeltstående
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oljeutbygginger og mot tildeling av mer leteareal.
De store partiene i norsk politikk har ønsket en annen
utvikling. På tross av innvendinger, også fra flere enn
Sosialistisk Venstreparti, har det stadig høyere inves-
teringsnivået lenge vært en realitet. Dette har gjort
Norge mer oljeavhengig og omstilling mer krevende.  

Kraft fra land
K o m i t e e n  viser til at Stortinget har fattet ved-

tak om ambisiøse klimapolitiske mål for Norge fram
mot 2020, og at Stortinget nylig i Innst. 211 S (2014–
2015) sluttet seg til EUs klimamål fram mot 2030.
Dersom Norge skal nå målene både på kort og lengre
sikt, vil tiltak som kraft fra land på norsk sokkel gi
viktige bidrag. 

K o m i t e e n  viser til at Stortinget ved flere an-
ledninger har uttalt seg om valg av kraftløsning for
Johan Sverdrup og de andre feltene på den sørlige
Utsirahøyden, senest i Innst. 237 S (2013–2014).
Stortinget vedtok i nevnte innstilling at kraftbehovet
for Johan Sverdrup, Ivar Aasen, Edvard Grieg og
Gina Krogh skal dekkes av en felles løsning med
kraft fra land. I Innst. 237 S (2013–2014) skrev ener-
gi- og miljøkomiteen følgende om valg av løsning: 

«Komiteen ber regjeringen komme tilbake i stor-
tingsproposisjonen om første byggetrinn for Sver-
drup-funnet, som planlegges lagt fram for Stortinget
våren 2015, med vilkår knyttet til etablering av en
områdeløsning for kraft fra land til feltene Krog,
Grieg, Aasen og Sverdrup, uten at dette forsinker før-
ste byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet.

Komiteen ber om at regjeringen i den forbindelse
stiller krav om at hele områdets kraftbehov skal dek-
kes av kraft fra land så raskt som mulig og senest i
2022. Det skal heller ikke gis tillatelse til produk-
sjonsstart for byggetrinn to på Johan Sverdrup-feltet
eller nye satellitter som ikke er omtalt i stortingspro-
posisjonen for første byggetrinn på Johan Sverdrup-
feltet, uten at områdeløsningen for kraft fra land er
satt i drift. Komiteen ber regjeringen holde Stortinget
løpende orientert om framdriften i dette arbeidet.» 

K o m i t e e n  viser til at Stortinget i behandlingen
av Innst. 237 S (2013–2014) gjorde følgende vedtak: 

«Stortinget ber regjeringen i plan for utbygging
og drift for Johan Sverdrup stille krav om etablering
av en områdeløsning som omfatter Gina Krog, Ed-
vard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup, hvor hele
områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land, med
en tidsplan for gjennomføring.

Stortinget ber regjeringen i plan for utbygging og
drift for Johan Sverdrup stille krav om at kabelfor-
bindelse mellom de ulike installasjonene på Utsira-
høyden etableres i forbindelse med oppstartsfasen av
Johan Sverdrup.

Stortinget ber regjeringen legge flertallets merk-
nader i denne innstillingen til grunn for det videre ar-

beidet med utviklingen av petroleumsaktivitet på den
sørlige Utsirahøyden.» 

K o m i t e e n  er tilfreds med at det i plan for ut-
bygging og drift av Johan Sverdrup stilles krav i tråd
med Stortingets tidligere vedtak. 

K o m i t e e n  viser til at vilkårene for utbygging
av Johan Sverdrup stiller krav om etablering av en
områdeløsning for kraft fra land i forbindelse med ut-
bygging av Johan Sverdrups byggetrinn 2.

K o m i t e e n  viser til Oljedirektoratets vurdering
og anerkjenner at det er mest hensiktsmessig for ope-
ratøren og lisenshaverne å se plassering og dimensjo-
nering av en områdeløsning i sammenheng med ut-
vikling av byggetrinn 2, men understreker Stortin-
gets vedtak om at områdeløsning for kraft fra land
skal være på plass senest i 2022.

K o m i t e e n  fremmer på denne bakgrunn føl-
gende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen om at konklusjoner
og vilkår, punkt tre, skal lyde: 

Rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet skal
senest i 2022 etablere en områdeløsning for kraft fra
land som skal dekkel hele kraftbehovet til feltene Jo-
han Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina
Krogh.» 

K o m i t e e n  viser til at Statoil på komiteens hø-
ring 11. mai 2015 uttalte at kraft fra land skal være
tilgjengelig i 2022, og at dette er det eneste alternati-
vet de jobber med. Samtidig uttalte Statoil at det er
full enighet og forståelse i lisensen om at områdeløs-
ning skal realiseres innen 2022 – også dersom man
kommer på kritisk linje i gjennomføring av bygge-
trinn 2 på Johan Sverdrup.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  viser til at i høringen uttalte
Statoil at områdeløsningen ikke på noen måte er fri-
koblet fra byggetrinn 2, og at de to må sees i sam-
menheng. 

K o m i t e e n  er tilfreds med at kraft fra land er
eneste alternativ lisensen jobber med, og at kraft fra
land skal være tilgjengelig i 2022. K o m i t e e n  un-
derstreker derfor videre at hele områdets kraftbehov
skal dekkes med kraft fra land så tidlig som mulig og
senest i 2022, også dersom byggetrinn to skulle bli
forsinket. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e  viser til Miljødirektoratets rapport «Kunnskaps-
grunnlag for lavutslippsutvikling» (2014), hvor det
heter at: 
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«elektrifisering av eksisterende og planlagte inn-
retninger er viktig dersom man vil sikre betydelige
utslippsreduksjoner i sektoren i årene som fremover.
» 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at poten-
sialet for elektrifisering på Utsirahøyden i Nordsjøen
er stort, og at beslutningen om områdeelektrifisering
i forbindelse med utbyggingen av Johan Sverdrup
også gjør det interessant å vurdere andre elektrifise-
ringsprosjekter. 

På denne bakgrunn fremmer d i s s e  m e d l e m -
m e r  følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen i det videre arbeidet
med kraft fra land til Utsira-området også utrede
kraft fra land for hel- eller delelektrifisering av Gu-
drunfeltet og Sleipnerfeltet.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  understreker at en etablering av områ-
deløsning med kraftkabler mellom de ulike feltene på
Utsirahøyden vil være fornuftig også før hele områ-
dets kraftbehov kan dekkes med kraft fra land,
og krever derfor at dette skjer så raskt som mulig i
fase 1. 

D e t t e  m e d l e m  ser således ikke behov for en
separat PAD for kabelforbindelser mellom Johan
Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog,
men kun når det gjelder utvidelsen med ny kraftkabel
med kraft fra land ut til området.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  har merket seg at regjeringen i de pågåen-
de klimaforhandlingene jobber for at en internasjonal
klimaavtale skal ha som mål «netto nullutslipp» i
2050, men konstaterer at dette perspektivet er fravæ-
rende i proposisjonen som anslår at feltet vil være i
drift til omkring 2072. 

D i s s e  m e d l e m m e r  minner videre om at fi-
nanskomiteen nylig av etiske grunner enstemmig
gikk inn for å selge Statens pensjonsfond utland
(SPU) ut av selskaper som driver med kullgruver og
kullkraftproduksjon, jf. Innst. 290 S (2014–2015).
D i s s e  m e d l e m m e r  finner det påfallende at SPU
trekkes ut av fossile investeringer begrunnet i risik-
oen for klimaendringer, samtidig som et enormt fos-
silt industriprosjekt gjennomføres i Norge uten at de
samme hensynene engang er vurdert. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil også peke på at en til-
strekkelig ambisiøs og forpliktende global klimaav-
tale forutsetter en rimelig fordeling av de enkelte lan-
denes mulighet til å produsere sine fossile energires-
surser. Hvis Norge bygger ut Johan Sverdrup-feltet,
innebærer det at et annet land må la sine ressurser bli
liggende i bakken.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at forvente-
de klimagassutslipp fra både produksjon og forbren-
ning av petroleum blir en del av alle fremtidige pla-
ner for utbygging og drift av felt på norsk sokkel.» 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det i
fremtidige planer for utbygging og drift av felt på
norsk sokkel gjennomføres en grundig analyse av
klimarisiko.»

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  reagerer sterkt på at det i proposisjo-
nen ikke er foretatt noen beregninger eller analyser
av de samlede klimagassutslippene som forbrenning
av oljen fra Johan Sverdrup vil innebære. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at det i Grunnloven
§ 112 heter at «borgerne har rett til kunnskap (…) om
virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i na-
turen». D e t t e  m e d l e m  stiller seg uforstående til
at sentrale faktaopplysninger om Johan Sverdrup-fel-
tets innvirkning på vår tids største utfordringer ikke
tilfaller Stortinget.

D e t t e  m e d l e m  har merket seg at andre aktø-
rer har beregnet at de samlede klimagassutslippene
som følge av forbrenning av petroleum fra Johan
Sverdrup, vil bli i størrelsesorden 900 millioner tonn
CO2. Det tilsvarer 18 ganger Norges årlige utslipp.
Med feltets lange planlagte levetid vil en betydelig
del av disse utslippene komme også rundt 2050. 

D e t t e  m e d l e m  mener at Norge bør sette i
gang en styrt avvikling av olje- og gassvirksomheten
over en tjueårsperiode. 

På denne bakgrunn mener d e t t e  m e d l e m  det
er uansvarlig av Stortinget å godkjenne planen om ut-
bygging og drift av Johan Sverdrup-feltet. D e t t e
m e d l e m  vil derfor ikke gi sitt samtykke til dette. 

D e t t e  m e d l e m  vil som et sekundært stand-
punkt støtte forslag om å gi tillatelse til anlegg og
drift av kraft fra land-anlegg, samt foreslå at det leg-
ges til rette for at kraft fra havbasert fornybar energi
kan leveres til områdeløsningen.

D e t t e  m e d l e m  mener at det bør legges til ret-
te for at havbasert fornybar energi kan levere kraft til
områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden.
D e t t e  m e d l e m  viser til at vindkraft til havs er en
mulig framtidsnæring med stort potensial i Norge.
D e t t e  m e d l e m  peker på at vindkraft til havs kre-
ver marin kompetanse og teknologi som Norge har
utviklet gjennom petroleumsnæringen. Utbygging
og drift av flytende havvindparker gir derfor store
muligheter for fornybar norsk verdiskaping og etab-
lering av en ny leverandørindustri. Hittil er det i ho-
vedsak bygget ut bunnfast havvind på grunne hav-
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områder. D e t t e  m e d l e m  viser til at utviklingen
har kommet kortere for flytende havvind, og at det er
behov for betydelig innsats for å gjøre flytende hav-
vind til kommersielt tilgjengelig teknologi. 

D e t t e  m e d l e m  mener utbyggingen av Johan
Sverdrup-feltet og etableringen av kraft fra land-an-
legg for Utsirahøyden kan bli en arena for utvikling
av løsninger for flytende havvind, og mener det bør
legges til rette for dette i forbindelse med etablerin-
gen av kraft fra land-anlegget.

D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at
kraft fra havbasert fornybar energi kan leveres til om-
rådeløsningen.» 

Varmebehov
K o m i t e e n  viser til proposisjonens omtale av

kraftbehovet i området og varmebehovet på feltene
som knyttes til områdeløsning for kraft fra land, og
registrerer at det arbeides med forskjellige løsninger
for dekning av varmebehov. For Edvard Grieg-feltets
del vil den pålagte tilknytning til områdeløsningen
for kraft fra land medføre at all egen kraftgenerering
fra gassturbiner fases ut. K o m i t e e n  merker seg at
det i den forbindelse arbeides med alternative løsnin-
ger for dekning av varmebehovet. 

K o m i t e e n  viser til at alle feltene i området
med unntak av Sverdrup vil ha en annen kraftforsy-
ning enn kraft fra land ved produksjonsstart, men vil
understreke at det i PUD-godkjenningene for alle fel-
tene i området ble stilt krav om tilknytning til fremti-
dig områdeløsning for kraft fra land. K o m i t e e n
forutsetter at operatørene har tatt høyde for dette i
valg av design og tekniske løsninger på plattformene,
slik at varmebehovet kan dekkes effektivt og med la-
vest mulige utslipp.

K o m i t e e n  merker seg at det i proposisjonen
fremholdes at industrien har lite erfaring med elek-
triske kjeler og at en kvalifiseringsprosess anses som
nødvendig. K o m i t e e n  forventer at en slik prosess
gjennomføres i forkant av beslutningen om hvordan
varmebehov for Edvard Grieg dekkes.

K o m i t e e n  imøteser orientering fra departe-
mentet om hvordan dette skal løses.  

Forslag fra mindretall
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 
Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt mål-
settingen om å være verdensledende på HMS kan

styrkes ved at hele, eller deler av Forskrift om helse,
miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på
enkelte landanlegg (Rammeforskriften), gjøres gjel-
dende også ved bygging av installasjoner til norsk
sokkel. 

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen vurdere følgende tiltak
og komme tilbake til Stortinget med sak i budsjettet
for 2016: 
1. Styrke arbeidet i KonKraft ved at OED gjenopp-

tar deltakelse.
2. Tiltak som kan bidra til at kompetansen i norsk

leverandørindustri i større grad kan overføres og
tas i bruk i andre deler av industrien.

3. Økte bevilgninger for å forsere arbeidet med re-
visjon av NORSOK-standardene.

4. Hvordan myndighetene kan bidra for å forsere
arbeidet med plugging av permanent forlatte
brønner, for derigjennom å utnytte ledig riggka-
pasitet.

5. Tilpasse beregningsgrunnlaget for lønnsplikt ved
permittering, slik at belastningen på næringer
som har rotasjonsordning blir lik øvrige nærin-
ger.

6. Tiltak for å sikre at lønnsomme modifikasjons-
og vedlikeholdsprosjekter realiseres, for deri-
gjennom å nyttiggjøre seg ledig kapasitet i leve-
randørindustrien.

7. Tiltak for å sikre at tidskritiske og lønnsomme
prosjekter for økt utvinning realiseres, for deri-
gjennom å sikre god ressursutnyttelse og nyttig-
gjøre seg ledig kapasitet i leverandørindustrien.

8. Sikre at petroleumsfaglige linjer ved videregåen-
de skoler ikke legges ned som følge av at selska-
pene i dagens situasjon ikke rekrutterer. 

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen utrede hvordan myn-

dighetene gjennom en tettere oppfølging av utbyg-
gingsprosjekter kan sikre at kontraktsstrategier og
prosjektgjennomføring bidrar til at våre overordnete
målsettinger i petroleumspolitikken nås. 

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialis-
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 4

Stortinget ber regjeringen i det videre arbeidet
med kraft fra land til Utsira-området også utrede
kraft fra land for hel- eller delelektrifisering av Gu-
drunfeltet og Sleipnerfeltet.  
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Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar-
tiet De Grønne:
Forslag 5

Stortinget samtykker ikke i utbygging og drift av
Johan Sverdrup-feltet, og ber i henhold til petro-
leumsloven § 4-5 om at utbygging av feltet utsettes
på ubestemt tid. 

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen sørge for at forventede

klimagassutslipp fra både produksjon og forbrenning
av petroleum blir en del av alle fremtidige planer for
utbygging og drift av felt på norsk sokkel. 

Forslag 7
Stortinget ber regjeringen sørge for at det i frem-

tidige planer for utbygging og drift av felt på norsk
sokkel gjennomføres en grundig analyse av klimari-
siko. 

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 8

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at
kraft fra havbasert fornybar energi kan leveres til om-
rådeløsningen. 

Komiteens tilråding
Bak tilrådingen I, II og III står Arbeiderpartiet,

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Sen-
terpartiet og Venstre. 

Bak tilrådingen IV, V og VI står komiteen. 

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, vi-
ser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre føl-
gende

v e d t a k :

I

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet godkjenner plan for utbygging og drift av
Sverdrup-feltet. 

II

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet gir tillatelse til anlegg og drift av Sverdrup
oljerørledning. 

III

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet gir tillatelse til anlegg og drift av Sverdrup
gassrørledning. 

IV

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet gir tillatelse til anlegg og drift av kraft fra
land-anlegg. 

V

Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er ret-
tighetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan
delta i utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet og
anlegg og drift av Sverdrup oljerørledning, Sverdrup
gassrørledning og kraft fra land-anlegg. 

VI

Stortinget ber regjeringen om at konklusjoner og
vilkår, punkt tre, skal lyde: 

Rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet skal
senest i 2022 etablere en områdeløsning for kraft fra
land som skal dekke hele kraftbehovet til feltene
Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina
Krogh. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. juni 2015

Ola Elvestuen Per Rune Henriksen
leder ordfører
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Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 

1
Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke 
om utvinningstillatelse for petroleum på den norske kontinentalsokkel i henhold til lov 29. 
november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet, og forskrift 27. juni 1997 nr.653 til lov om 
petroleumsvirksomhet, heretter kalt petroleumsloven og petroleumsforskriften.  

2
Utvinningstillatelser vil kun bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i et annet land som 
har sluttet seg til Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller 
til fysisk person hjemmehørende i en EØS-stat.  

Selskaper som ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse 
dersom de er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel.  

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe vil bli behandlet på like vilkår av 
Departementet. Den som leverer individuell søknad, eller den som inngår i en gruppe som 
sammen med andre leverer felles søknad, er å betrakte som søker av utvinningstillatelse. 
Departementet kan, på grunnlag av innsendte gruppesøknader og individuelle søknader sette 
sammen rettighetshavergrupper som skal tildeles en utvinningstillatelse, herunder fjerne søkere 
som inngår i en gruppesøknad og legge til individuelle søkere, samt utpeke operatør for slike 
grupper.  

3
Tildeling av utvinningstillatelse(r) vil følge tidligere etablert praksis for tildelinger på norsk 
kontinentalsokkel. Dette innebærer at utvinningstillatelsens geografiske omfang, beliggenhet, 
varighet, arbeidsforpliktelse og blokkspesifikke vilkår for øvrig fastsettes på tildelingstidspunktet. 

Det er anledning til å søke om andeler i utvinningstillatelser for følgende blokker eller deler 
av blokker:  

6503/1, 2, 4 
7132/1, 2, 3, 6 
7133/1, 4 
7220/9, 12 
7221/7, 8, 10 
7228/11 
7232/10 
7234/3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
7235/1, 2, 3, 4, 5, 7 
7322/3, 7, 9 
7323/1, 5, 6 
7324/5, 6, 10 
7325/2, 3, 4, 5, 6 
7332/9 
7333/7 
7335/1, 2, 3 
7336/1 
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7434/7 
7434/8, 9 
7435/9, 10, 11, 12 
7436/10 
 
Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller del(er) av blokk(er). 
  
4 
Vilkår for tildeling  
 
a) Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse vil det bli stilt 
krav om inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder samarbeidsavtale og en 
regnskapsavtale. Er utvinningstillatelsen stratigrafisk delt over eller under annen 
utvinningstillatelse, vil det også bli stilt krav om inngåelse av en stratigrafisk samarbeidsavtale. 
 
Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til 
enhver tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen.  
 
Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på de relevante dokumenter fra 
22.konsesjonsrunde. Siktemålet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres 
kjent for industrien før søknadsfristen utløper.  
 
b) En nærmere presisering av miljø-, HMS- og fiskerivilkår fremgår av vedlegg med miljø-, 
HMS- og fiskerivilkår.  
 
c) Ved produksjon av petroleum i områder som ligger utenfor 200 nm, er Norge i medhold av FNs 
havrettskonvensjon av 1982 artikkel 82 fra og med det sjette produksjonsåret forpliktet til å yte et 
årlig bidrag gjennom Den internasjonale havbunnsmyndigheten som er etablert under 
konvensjonen. Rettighetshaver vil kunne bli pålagt utgiftsdekning i denne forbindelse. I så fall vil 
kostnaden være fradragsberettighet under petroleumsbeskatningen. 
 
5 
Forhandlingsområder  
 
Departementet forbeholder seg retten til å forhandle med søkeren(e) om følgende:  
 
a) Området for utvinningstillatelsen  
 
b) Innhold, omfang og tidsplan for arbeidsforpliktelsen.  
 
c) Varighet av utvinningstillatelsens initielle periode og varighet av konsesjonsperioden etter 
utløpet av initiell periode.  
 
Fastsettelsen av initiell periode, jf. petroleumsloven § 3-9, vil for utvinningstillatelser tildelt i 23. 
konsesjonsrunde bli tilpasset blokkspesifikke forhold.  
 
Arbeidsforpliktelsene i utvinningstillatelsene vil som hovedregel omfatte krav om en 
fremdriftsplan for aktivitetene innenfor rammen av den initielle perioden.  
Arbeidsforpliktelsene vil kunne bestå av en serie beslutningspunkter med tilhørende aktiviteter 
som må gjennomføres innen fastsatte frister. Alternativet til å gjennomføre hele 
arbeidsforpliktelsen er at utvinningstillatelsen tilbakeleveres eller bortfaller.  
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Departementet skal, med kopi til Oljedirektoratet, informeres om beslutningen som fattes i hvert 
beslutningspunkt. Ved tilbakelevering skal rettighetshaver innen tre måneder sende 
Oljedirektoratet en statusrapport. Statusrapporten skal inneholde en oppsummering av innsamlede 
data, eventuelle studier samt resultatene av disse og en oversikt over prospektiviteten i det 
tilbakeleverte området.  
 
Arbeidsforpliktelsene vil kunne bli utformet slik at rettighetshaverne først får en gitt periode til å 
gjennomføre en seismisk forpliktelse før de bestemmer seg om de vil gjennomføre en pålagt 
boreforpliktelse eller tilbakelevere området for utvinningstillatelsen i sin helhet.   
 
Ved utløpet av den initielle perioden skal som hovedregel det området som ikke avgrenser en 
eller flere petroleumsforekomster påvist ved boring tilbakeleveres. 
 
6 
Tildelingskriterier  
 
For å fremme god ressursforvaltning gjennom effektiv leting etter og utvinning av petroleum på 
norsk kontinentalsokkel, vil følgende kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i 
utvinningstillatelser, sammensetning av rettighetshavergrupper og ved utpeking av operatør:  
 
a) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det aktuelle geografiske område og hvordan 
rettighetshaver planlegger å foreta en effektiv undersøkelse etter petroleum der.  
 
b) Søkeren(e)s relevante tekniske kompetanse, samt hvordan denne kan bidra aktivt til en 
kostnadseffektiv undersøkelse etter, og eventuell utnyttelse av, petroleum fra det berørte 
geografiske område.  
 
c) Søkeren(e)s erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre 
områder.  
 
d) At søkeren(e) har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta undersøkelse etter, og 
eventuell utnyttelse av, petroleum fra det aktuelle geografiske område.  
 
e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta 
hensyn til enhver form for manglende effektivitet eller manglende ansvarlighet utvist av søkeren 
som rettighetshaver.  
 
f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst en 
rettighetshaver har boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har 
tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.  
 
g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav 
minst en med erfaring som nevnt under f).  
 
h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst 
en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell 
erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.  
 
i) For utvinningstillatelser på store havdyp skal både den som utpekes som operatør og minst en 
annen rettighetshaver selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør, eller 
ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. I 
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