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Oppdatert forvaltningsplan

Regjeringen vedtok i forvaltningsplanen for 
Barentshavet  Lofoten i 2006 at planen skulle 
oppdateres første gang i 2010. Denne oppdaterte 
planen bygger på den styrking av kunnskaps-
grunnlaget som har skjedd siden 2006. Rapporten 
om det faglige grunnlaget for oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Barentshavet og havområ-
dene utenfor Lofoten ble utarbeidet av 26 direkto-
rater og forskningsinstitusjoner fordelt på grup-
pene Faglig Forum (ledet av Norsk Polarinstitutt), 
Risikogruppen (ledet av Kystverket) og Overvå-
kingsgruppen (ledet av Havforskningsinstituttet). 
En omforent rapport ble presentert 15. april 2010. 
Den 16. april 2010 ble Oljedirektoratets rapport 
om petroleumsressurser i havområdene utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja lagt frem. Flere til-
leggsutredninger om blant annet ringvirkninger 
og samfunnsøkonomiske konsekvenser av eventu-
ell utvidet petroleumsvirksomhet utenfor Lofo-
ten, Vesterålen og Senja, samt Risikogruppens til-
leggsvurdering om Deepwater Horizon-ulykken i 
Mexicogulfen i 2010, ligger også til grunn for 
denne forvaltningsplanen. Kunnskapsgrunnlaget 
har vært lagt ut for allmennheten for gjennomsyn 
og merknader. Det er avgitt over 80 høringsutta-
lelser som supplerer det faglige grunnlaget som 
planen bygger på.

Oppdateringen av forvaltningsplanen bygger 
på tidligere og ny kunnskap om miljøverdier og 
viktige ressurser for verdiskaping i havområdet 
og utvikling i miljøtilstand, påvirkning på økosys-
temene og miljørisiko. Det er utarbeidet et utvidet 
faglig grunnlag for vurdering av samfunns- og 
næringsmessige forhold og økosystemverdier 
med særlig vekt på områdene utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja.

Ny kunnskap

Etter fremleggelsen av forvaltningsplanen i 2006, 
har arbeidet med å dekke ytterligere kunnskaps-
behov særlig vært konsentrert om kartlegging av 
havbunn, sjøfugl og geologi. Kunnskapen er sær-
lig styrket gjennom bunnkartleggingsprogram-
met MAREANO, sjøfuglprogrammet SEAPOP og 
innsamling av seismikkdata om petroleumsres-
surser under havbunnen. Den største innsatsen 
har vært rettet mot områdene utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja, samt området Eggakanten. 
Disse områdene ble valgt ut i 2006 fordi de var 
interessante for petroleumsvirksomheten samti-
dig som de var identifisert som særlig verdifulle 
og sårbare områder. Sjøfuglprogrammet SEAPOP 

har styrket kunnskapen om sjøfuglenes utbre-
delse i Barentshavet. Det er også gjort et betyde-
lig arbeid med å styrke kunnskapen om tilførsel 
av miljøgifter til norske havområder gjennom 
samordnet overvåking. Videre har kunnskaps-
grunnlaget om effekter, omfang og tempo i klima-
endringer og havforsuring blitt styrket. Kunnska-
pen knyttet til vurdering av risiko for ulykkeshen-
delser og konsekvenser av akutt forurensning har 
blitt videreutviklet. Betydningen av havområdet 
for samfunnsøkonomiske forhold og verdien av 
økosystemtjenester har fått en mer fremtredende 
plass i kunnskapsgrunnlaget.

All natur skal forvaltes kunnskapsbasert. 
Kunnskapsgrunnlaget for tilstand og utvikling for 
arter, naturtyper og økosystem er som helhet 
styrket og mer systematisk tilpasset en kunn-
skapsbasert forvaltning etter etableringen av et 
samordnet overvåkingssystem. Overvåkingen er 
fortsatt under utvikling.

Miljøtilstanden

Den nye kunnskapen gir grunnlag for å fastholde 
konklusjonen om at miljøtilstanden i Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten i hovedsak er 
god. Ny kunnskap, særlig om bunnfauna og sjø-
fugl, har bekreftet og styrket det faglige grunnla-
get for den identifiseringen av de særlig verdifulle 
og sårbare områdene som ble gjort i forvaltnings-
planen i 2006. Dette er områder som ut fra natur-
faglige vurderinger har vesentlig betydning for 
det biologiske mangfoldet og den biologiske pro-
duksjonen, også utenfor områdene selv. De særlig 
verdifulle og sårbare områdene kjennetegnes av 
kombinasjoner av for eksempel næringsrikt hav-
vann, høy planteplanktonproduksjon, gyte- og 
gytevandringsområder og overvintrings- og beite-
vandringsområder for fisk, eller hekke-, myte- 
(fjærskifte) og overvintringsområde for sjøfugl. 
Miljøverdiene kan også være knyttet til kolonier, 
yngleplasser eller andre tette forekomster av sjø-
pattedyr som havert, steinkobbe, nise og spekk-
hogger. På havbunnen er det i noen særlig verdi-
fulle og sårbare områder forekomster av svamp 
og korallrev som også utgjør leveområder for 
andre arter.

Kunnskapsgrunnlaget omhandler de enkelte 
komponentene i økosystemet og det gis i meldin-
gen en grundig gjennomgang av kunnskaps-
grunnlaget og miljøstatus, spesielt i de særlige og 
verdifulle områdene.

De viktigste konklusjonene om miljøtilstanden 
er:

Barentshavet er et rent og rikt hav.
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De store fiskebestandene er i god forfatning.
Forvaltningsplanområdet har i all hovedsak et 
lavt forurensningsnivå.
Havklimaet er i endring; økende havforsuring, 
økende havtemperatur, avtagende utbredelse 
av havis.
Mengden dyreplankton har avtatt de siste tre 
år, mens det ikke er noen klar trend for plante-
plankton.
De fleste sjøfuglbestandene er i nedgang.
De isavhengige selartene og enkelte fiskebe-
stander har negative utviklingstrekk.
Kunnskapen om havbunn og forekomst av 
bunnlevende arter er bedret gjennom MARE-
ANO-kartlegging og nye arter er oppdaget. 
Kunnskapen om sjøfugl er bedret gjennom 
kartlegging og overvåking i regi av SEAPOP-
programmet.
Høy miljøverdi i de særlig verdifulle og sårbare 
områdene er blitt ytterligere bekreftet og styr-
ket.

Utvikling i aktivitetsnivå, verdiskaping og 
sameksistens

De viktigste næringsaktivitetene i havområdet er i 
dag fiskerier, skipstrafikk og petroleumsvirksom-
het, men også andre næringer som reiseliv, marin 
bioprospektering og mulig fremtidig havenergi og 
mineralleting på havbunnen omtales i meldingen. 
De marine økosystemtjenestenes betydning for 
verdiskaping og samfunn er også omtalt.

Fiskerier: Den direkte betydningen av fiskeri- 
og havbruksnæringen målt i verdiskaping (bidrag 
til BNP) er beregnet til 18 milliarder kroner på 
nasjonalt nivå i 2009. I tillegg til kjernevirksomhe-
ten (fiskeri, havbruk, fiskeriforedling og grossist) 
bidrar fiskeri- og havbruksnæringen med ring-
virkninger i andre sektorer. Eksempler på dette er 
teknologiarbeidsplasser som lokal verftsindustri 
og leverandører av diverse teknisk utstyr. Den 
samlede eksportverdien fra fiskeri- og hav-
bruksnæringen var på 44,7 milliarder kroner i 
2009 og 53,8 milliarder kroner i 2010.

Skipstrafikk: Trafikken av seismikkskip, off-
shore forsyningsskip og tankskip har økt betyde-
lig mer enn andre fartøysgrupper i perioden 
2005 2009, men fra relativt lave nivåer. Tankski-
pene har også blitt større. Fiskefartøyene sto for 
flest skipsbevegelser i 2008 med om lag 58 pro-
sent av den totale utseilte distansen i området.

Over 80 prosent av all utseilt distanse for skip 
over 10 000 bruttotonn i planområdet foregår nå i 
trafikkseparasjonssystemet Vardø Røst, inklu-
dert nær 100 prosent av all trafikken av tankskip. 

Den resterende trafikken i området domineres av 
stykkgodsskip på 1 000 5 000 bruttotonn, men det 
er også aktivitet med andre lasteskip, offshorefar-
tøy og andre servicefartøy.

Transittrafikken består av de store tank- og 
bulkskipene til/fra russiske havner. Frem til 2008 
har trafikkmengden vært relativt stabil både reg-
net i lastevolum og antall passerende skip. Laste-
mengden har vært i størrelsesorden 10 til 12 milli-
oner tonn per år og dette volumet er fraktet på 
200 til 240 fullastede tankskip. I 2009 steg volumet 
vesentlig. Mye tyder på at fraktet volum fra denne 
transittvirksomheten vil fortsette å øke de kom-
mende årene. Gjennomsnittlig størrelse på tank-
skipene som frakter oljen forventes å øke.

Petroleumsvirksomhet: Siden oppstart av petro-
leumsvirksomhet i Barentshavet syd i 1980 og 
frem til utgangen av 2010 er det i dette området til-
delt 79 utvinningstillatelser og påbegynt 85 under-
søkelses- og avgrensningsbrønner, hvorav 21 lete-
brønner er påbegynt i 2005 og senere. Om lag 
halvparten av boringene har påvist hydrokarbo-
ner. Leteboringene har resultert i en rekke min-
dre og middels store funn, hovedsakelig gass. 
Siden 2006 har det vært boret flere undersøkel-
ses- og avgrensingsbrønner for å utforske fun-
nene videre. Flere av funnene vurderes som inter-
essante, blant annet Tornerose og Nucula.

Goliatfeltet, som ligger 85 km nordvest for 
Hammerfest, er det første oljefeltet som utvikles i 
Barentshavet. Plan for utbygging og drift av feltet 
ble vedtatt av Stortinget i 2009 og produksjonstart 
forventes i løpet av 2013. Operatøren ENI skal 
bygge ut feltet med en flytende lagrings- og losse-
innretning. Oljen vil bli lastet på tankskip og trans-
portert til markedet. Totale investeringer knyttet 
til utbyggingen forventes å bli på nærmere 30 mil-
liarder kroner.

Petroleumsvirksomheten omfatter oljeselska-
per, leverandørindustri og petroleumsrettede fors-
knings- og utdanningsinstitusjoner. Til sammen 
står disse for en vesentlig del av norsk verdiska-
ping og genererer arbeidsplasser over hele landet. 
I 2009 stod petroleumssektoren for 22 prosent av 
verdiskapingen i Norge og samme år utgjorde 
petroleumseksporten nærmere 480 milliarder 
kroner.

Reiseliv: Reiselivsnæringen er en fellesbeteg-
nelse på bransjer der salget til reisende utgjør en 
betydelig andel av produksjonen. Overnattings-, 
serverings-, transport- og opplevelsesbedrifter er 
alle deler av reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen 
lever av og bidrar til å opprettholde levende kyst-
samfunn langs norskekysten. Få land har en like 
lang og variert kystlinje som Norge og kystmiljø-
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ene, fjordene og havområdene representerer et 
stort potensial i reiselivssammenheng. Økt antall 
reisende i en region har ringvirkninger utover den 
direkte verdiskapingen som skjer i reiselivsbedrif-
tene, spesielt innen varehandel.

Statistisk sentralbyrås rapport om reiselivsnæ-
ringen viser at reiselivsnæringen relativt sett 
utgjør en større del av de tre nordligste fylkenes 
totale produksjon enn den gjør i landet for øvrig. 
Det samlede turistkonsumet i Nord-Norge ble i 
2009 beregnet til å være om lag 19 milliarder kro-
ner. Denne summen fordeler seg på de tre fylkene 
som følger: 8,6 milliarder kroner i Nordland, 6,6 
milliarder kroner i Troms og 3,8 milliarder kroner 
i Finnmark.

Marin bioprospektering: Marin bioprospekte-
ring kan beskrives som formålsrettet og systema-
tisk leting etter bestanddeler, bioaktive forbindel-
ser eller gener i marine organismer. Marin biopro-
spektering er ikke en næring i tradisjonell for-
stand, men aktiviteten kan fremskaffe ulike for-
bindelser som kan tas i bruk på mange 
forskjellige næringsområder som for eksempel 
farmasøytisk industri, næringsmidler, fôr, kosme-
tikk, bioenergi og petroleumsindustrien.

Regjeringen ser på marin bioprospektering 
som en kilde til ny og bærekraftig verdiskaping. 
Verdiskapingspotensialet er stort og Norge har 
gode muligheter til å hevde seg i en internasjonal 
konkurranse. Regjeringen mener at Norges lange 
kystlinje og våre havområder gir store muligheter 
med hensyn til ressurstilgang og artsmangfold. Vi 
har infrastruktur og forskningsmiljøer som gjør at 
vi kan hente inn og karakterisere et vidt spekter 
av marine organismer. I kombinasjon med den 
nasjonale kompetansen som allerede er bygget 
opp innen marin sektor og bioteknologi, gir dette 
Norge et godt utgangspunkt for en satsing på 
marin bioprospektering.

Sameksistens: Seismiske undersøkelser fore-
går i alle faser av petroleumsvirksomheten, fra før 
et område åpnes til langt ut i produksjonen for å 
følge utviklingen i reservoaret. Det er denne akti-
viteten som har gitt de største konfliktene mellom 
petroleumsvirksomhet og fiskerier.

For å redusere dette konfliktnivået, har en 
arbeidsgruppe med representanter fra Fiskeridi-
rektoratet og Oljedirektoratet foretatt en gjennom-
gang av regel- og lovverket knyttet til seismiske 
undersøkelser. Som følge av rapporten fra denne 
arbeidsgruppen er det gjort endringer i regelverk 
som regulerer seismiske undersøkelser.

Økosystemtjenester: Nytte og avhengighet av 
økosystemene kan beskrives i form av et stort 
spenn av goder de gir oss. Disse godene, eller øko-

systemtjenestene, er i grunnlaget for meldingen 
beskrevet og klassifisert i fire typer:

Støttende tjenester, dvs. de grunnleggende 
økosystemtjenestene biodiversitet og primær-
produksjon, som er grunnleggende for alle de 
andre økosystemtjenestene.
Regulerende tjenester, i form av regulering av 
klimaet, rensing av vann m.v.
Produserende økosystemtjenester, så som fisk, 
skalldyr og energi, men også genetiske ressur-
ser som gir grunnlag for farmasøytisk og bio-
teknologisk industri.
Kulturelle økosystemtjenester, som gir oss 
nytte i form av rekreasjon, estetiske opplevel-
ser og følelse av tilknytning og identitet.

For en del av de produserende tjenestene vil vi 
finne markedspriser, for eksempel på olje og gass, 
fisk og skalldyr. Øvrige produserende goder og 
tjenester representerer for en stor del fremtidige 
bruksverdier (opsjonsverdier). Dette gjelder for 
eksempel genetiske ressurser og ressurser for 
farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri, 
som ikke lar seg verdsette i dag.

Risiko for akutt forurensning

Det er et relativt lavt aktivitetsnivå i havområdet, 
og sannsynligheten for akutt forurensning er vur-
dert å være fortsatt lav for skipsfart og petrole-
umsvirksomhet. Oversikt over historiske akutte 
utslipp i petroleumsvirksomheten på norsk sok-
kel, sammenstilt med ulike aktivitetsindikatorer, 
viser imidlertid at det ikke er en direkte lineær 
sammenheng mellom aktivitetsnivå og antall eller 
alvorlighetsgrad av akutte utslipp. Aktivitetsnivå 
som risikopåvirkende faktor må derfor ikke tilleg-
ges for stor vekt.

Det er i grunnlaget for forvaltningsplanen 
utarbeidet utslippsscenarioer som ligger til grunn 
for modelleringer av oljens drift og spredning, 
samt analyser av miljørisiko knyttet til akutte olje-
utslipp for utvalgte utslippspunkter i områdene 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De fleste av 
scenarioene er for petroleumsvirksomhet (og 
petroleumsrelatert skipstrafikk). I tillegg er det 
modellert en hendelse med et alvorlig skipsforlis 
sørvest av Røst.

For skipstrafikk er det ventet en generell 
økning i utseilt distanse for de fleste skipstyper, 
med en markant økning for store gasstankere og 
store oljetankere. For fiskefartøyer er det imidler-
tid ventet nedgang. Etter 2005 er sjøsikkerheten 
blitt styrket gjennom en rekke tiltak. Tiltakene 
som er innført har ført til en betydelig reduksjon i 
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sannsynligheten for uhell. De viktigste tiltakene  
seilingsledsystemet fra Vardø til Røst, trafikksen-
tralen i Vardø og slepebåtberedskapen  har stor 
sannsynlighetsreduserende effekt på to potensi-
elle akutte hendelsestyper: kollisjon og grunnstø-
ting.

Aktivitetsnivået for petroleumsvirksomhet i 
forvaltningsplanområdet er foreløpig lavt, med ett 
gassfelt i produksjon (Snøhvit) og et oljefelt under 
utbygging (Goliat). Per i dag er ulykkesrisikoen 
og sannsynligheten for akutt oljeforurensning fra 
petroleumsvirksomhet i området lav.

Norske myndigheter ser alvorlig på ulykken i 
Mexicogulfen og lignende ulykker, særlig i lys av 
at det ikke kan utelukkes at en storulykke også 
kan inntreffe på norsk sokkel. Resultater og anbe-
falinger fra granskingene av ulykken i Mexicogul-
fen følges opp og evalueres både av de respektive 
norske tilsynsmyndighetene, samt på tvers av eta-
blerte forvaltningsgrenser når det gjelder vurde-
ringer av risiko for miljø. Myndighetene priorite-
rer arbeidet med å studere årsaker og hendelses-
forløp og bruke lærdommen aktivt for å unngå til-
svarende hendelser.

Samlet belastning

En vurdering av samlet belastning på økosyste-
mets struktur, virkemåte, produktivitet og natur-
mangfold tilsier at det ikke er skjedd endringer på 
økosystemnivå i havområdet siden 2006, til det er 
også tidsspennet for kort.

For de enkelte elementene i økosystemet er 
den samlede belastningen vurdert til å være størst 
for koraller, svamp og sjøfjærsamfunn, sjøfugl, 
isavhengige selarter og de fiskebestandene som 
har en dårlig bestandssituasjon. Bestandsnedgang 
hos sjøfuglartene lomvi og krykkje som følge av 
for stor samlet belastning peker seg spesielt ut i 
denne sammenheng.

Fremover vil sannsynligvis den samlede 
belastningen fra klimaendringer, havforsuring og 
langtransportert forurensning øke og få større 
betydning i forhold til de ulike aktivitetene i 
Barentshavet. Flere store påvirkninger på samme 
sted og tid innebærer større risiko for konsekven-
ser 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.

Tiltak for bærekraftig bruk og beskyttelse av 
økosystemene.

I tråd med forvaltningsplanen fra 2006 er regjerin-
gens vurdering fremdeles at miljøtilstanden i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 
hovedsak er god. Regjeringens vurdering ut fra 
dagens kunnskap er at hovedutfordringene i peri-
oden fram mot 2020 er langtransportert foruren-
sing, klimaendringer og havforsuring, nedgangen 
i sjøfuglbestandene, håndtering av risiko for akutt 
oljeforurensing og videreutvikling av de ulike led-
dene i en økosystembasert ressursforvaltning.

Behovet for beskyttelse av havbunn og sjøfugl 
møtes med konkrete tiltak i forvaltningsplanen.

Kartlegging av havbunn gjennom MAREANO-
programmet har påvist en rekke forekomster av 
bunnfauna som korallrev, korallskog, svamp- og 
sjøfjærarter. Regjeringen vil prioritere videre kart-
legging i områder der det er stor sannsynlighet 
for å finne blant annet koraller. Videre vil regjerin-
gen innføre regelverk i norske havområder gene-
relt om at båter med bunntrål og annen bunnsle-
pende redskap må forlate området dersom bifang-
ster av svamp og koraller overstiger en viss fast-
satt mengde, samt sørge for oppdatert kartfesting 
og kunngjøring av korallrev og annen sårbar 
bunnfauna på sjøkart.

Norge har et spesielt forvaltningsansvar for 
flere sjøfuglarter fordi bestandene utgjør en 
vesentlig del av den europeiske eller nordatlan-
tiske bestanden. Det er behov for ytterligere 
kunnskap om årsaker til nedgangen i sjøfuglbe-
standene, og gjennomføring av tiltak på områder 
der belastning på sjøfugl fra menneskelige aktivi-
teter eventuelt viser seg å være et problem. Regje-
ringen vil blant annet videreutvikle en systematisk 
overvåking av de viktigste sjøfuglbestandene og 
øke kunnskapen om bakgrunnen for nedgang i 
sjøfuglbestandene.

Regjeringen fastla i St.meld. nr. 8 (2005 2006) 
rammer for petroleumsaktivitet i forvaltningsplan-
området. Regjeringen varslet at disse rammene vil 
bli vurdert på nytt med utgangspunkt i det kunn-
skapsgrunnlaget som foreligger i forbindelse med 
jevnlig oppdatering av forvaltningsplanen, første 
gang i 2010. Det fremgår av regjeringens politiske 
plattform for stortingsperioden 2009 2013 at 
regjeringen ikke ville åpne for petroleumsaktivitet 
utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI og VII 
og Troms II) i denne stortingsperioden, men ta 
stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en kon-
sekvensutredning for petroleumsvirksomhet i for-
bindelse med denne første oppdateringen. Videre 
fremholdt St.meld. nr. 37 (2008 2009) at regjerin-
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gen vil vurdere om det skal settes i gang en 
åpningsprosess, herunder konsekvensutredning 
for petroleumsvirksomhet i kystsonen, nordlig del 
i Norskehavet. Disse vurderingene fremgår av 
denne meldingen som del av nye rammer for 
petroleumsvirksomheten. De nye rammene 
erstatter rammene fra St.meld. nr. 8 (2005 2006).

Avgrensningsavtale med Russland

Avtalen mellom Norge og Russland om maritim 
avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Pol-
havet vil når den trer i kraft, innebære en avkla-
ring av grensene for norsk del av Barentshavet. 
Det faglige grunnlaget til forvaltningsplanen for 
Barentshavet  Lofoten har hittil omfattet hele det 
tidligere omstridte området med hensyn til gene-
rell beskrivelse av miljøforhold, påvirkning fra 
menneskelige aktiviteter mv. ut fra eksisterende 
kunnskap. Kunnskapsstatusen i dette området 

skiller seg ikke vesentlig fra andre deler av 
Barentshavet, med unntak av mer begrenset 
kunnskap om geologi, og petroleumsressurser og 
havbunnskartlegging.

Fortsatt kunnskapsbehov

Kunnskapen om økosystemet i Barentshavet  
Lofoten kan generelt karakteriseres som omfat-
tende, men på flere områder er det fortsatt kunn-
skapsbehov. En sentral utfordring er å få mer 
kunnskap om tempoet og effekter av klimaendrin-
ger, havforsuring og de faktorene som påvirker 
motstandskraften mot endringer i økosystemene i 
Barentshavet  Lofoten. Det er også behov for 
mer kunnskap om hvordan effekter av havforsur-
ing og klimaendringer kan samvirke med hveran-
dre og med effekter av andre menneskelige aktivi-
teter som fiskerier, petroleumsvirksomhet og 
skipstrafikk.
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2  Innledning

2.1 En helhetlig og økosystembasert 
havforvaltning

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. Forvaltnings-
planen skal medvirke til felles forståelse av forvalt-
ningen av havområdet mellom næringsinteres-
sene, lokale, regionale og sentrale myndigheter, 

samt miljøvernorganisasjoner og andre interesse-
grupper.

Forvaltningsplanen for Barentshavet  Lofoten 
var den første forvaltningsplanen for et norsk hav-
område. Regjeringens forslag ble presentert i 
St.meld. nr. 8 (2005 2006) Helhetlig forvaltning av 
det marine miljø i Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten (forvaltningsplan) og behandlet 
av Stortinget våren 2006. Både den forutgående 
prosessen og forvaltningsplanen var senere 
modell for St.meld. nr. 37 (2008 2009) Helhetlig 
forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (for-
valtningsplan), som ble behandlet av Stortinget 
høsten 2009. Regjeringen tar sikte på å presentere 
en tilsvarende forvaltningsplan for Nordsjøen
Skagerrak i 2013.

Norge er en havnasjon. Regjeringen har som 
mål at Norge skal være et foregangsland når det 
gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning 
av havområdene. Arbeidet med forvaltningspla-

Figur 2.1 Havhest

Foto: Cecilie von Quillfeldt
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nene for norske havområder har også fått betyde-
lig internasjonal oppmerksomhet.

2.2 Bakgrunn og grunnlag for 
oppdateringen

Det fremgår av St.meld. nr. 8 (2005 2006) at for-
valtningsplanen skal være rullerende og oppdate-
res jevnlig. Regjeringen varslet i meldingen at den 
vil:

løpende vurdere behovet for oppfølging og 
oppdatering av forvaltningsplanen
på bakgrunn av statusrapportene, første gang i 
2010 og deretter jevnlig, vurdere samlet beho-
vet for nye tiltak for å nå målene i planen.

Oppdateringen i denne meldingen gir ikke en full 
gjennomgang av tiltak som ble presentert i for-
valtningsplanen i 2006, men legger størst vekt på 
særskilte spørsmål som ble reist og oppfølgingen 
av disse. Ut fra et samlet behov, vil det i god tid 
startes en prosess med sikte på å revidere hele 
planen i 2020 for perioden frem mot 2040.

Regjeringen sa i St.meld. nr. 8 (2005 2006) at 
man ville gå varsomt frem med ny petroleumsvirk-
somhet i Barentshavet  Lofoten. Rammer for 
petroleumsaktivitet i området ble etablert ut fra 
hensynet til de områdene som ble identifisert som 
særlig verdifulle og sårbare og en vurdering av 
risikoen for akutt oljeforurensning. Regjeringen 
varslet i forvaltningsplanen at disse rammene vil 
bli vurdert på nytt med utgangspunkt i det kunn-
skapsgrunnlaget som foreligger i forbindelse med 
jevnlig oppdatering av planen, første gang i 2010. 
På spesifikke områder var det behov for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget, spesielt gjaldt dette kart-
legging av havbunn, sjøfugl og geologi.

Det fremgår av den politiske plattformen for 
flertallsregjeringen at regjeringen «vil ikke åpne 
for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vester-
ålen (Nordland VI og VII og Troms II) i denne 
stortingsperioden. Regjeringen vil ta stilling til 
hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensut-
redning for petroleumsvirksomhet i forbindelse 
med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010.» 
Videre fremholdt St.meld. nr. 8 (2005 2006) at 
spørsmålet om petroleumsvirksomhet i området 
mellom 35 50 km fra grunnlinjen utenfor Troms 
og Finnmark skulle vurderes i denne oppdaterin-
gen.

Regjeringen varslet videre i St.meld. nr. 37 
(2008 2009) Helhetlig forvaltning av det marine 
miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) at det i for-
bindelse med oppdateringen av forvaltningspla-

nen for Barentshavet  Lofoten også vil bli vurdert 
om det skal settes i gang en åpningsprosess, her-
under konsekvensutredning, for petroleumsvirk-
somhet i nordlig del av kystsonen i Norskehavet.

Oppdateringen av forvaltningsplanen bygger 
på tidligere og ny kunnskap om miljøverdier og 
viktige ressurser for verdiskaping i havområdet 
og utvikling i miljøtilstand, påvirkning på økosys-
temene og miljørisiko. Det er utarbeidet et utvidet 
faglig grunnlag for vurdering av samfunns- og 
næringsmessige forhold og økosystemverdier 
med særlig vekt på områdene utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja.

Meldingen omtaler delvis, men behandler 
ikke, temaer og politikkområder som folkeretts-
lige spørsmål, klimapolitikk, sikkerhetspolitikk og 
næringspolitikk.

Geografisk hovedfokus

Faglig grunnlag, beskrivelser og vurderinger i 
denne meldingen omfatter forhold i hele forvalt-
ningsplanområdet. Det er likevel lagt særlig vekt 
på beskrivelse og vurdering av havområdene 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bakgrunnen 
for dette er den særlige innsatsen på kunnskaps-
oppbygging i disse områdene og at rammene for 
petroleumsvirksomhet nå vurderes på nytt.

Avgrensningen mellom forvaltningsplanområ-
dene i Barentshavet og Norskehavet ble justert i 
forvaltningsplanen for Norskehavet for å følge en 
naturlig avgrensning av økosystemene. Innholdet 
i denne meldingen følger den nye avgrensningen.

Avtalen om maritim avgrensning og samarbeid 
i Barentshavet og Polhavet

Overenskomsten mellom Norge og Russland om 
maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet 
og Polhavet ble undertegnet i Murmansk 15. sep-
tember 2010. Avtalen klargjør den nøyaktige gren-
sen for henholdsvis norske og russiske soner og 
kontinentalsokler i Barentshavet og Polhavet. 
Avtalen vil skape klarhet, forutsigbarhet og stabi-
litet hva gjelder myndighetsutøvelse, kontroll og 
råderett over ressursene i dette området. Den 
inneholder også bestemmelser om videreføring av 
det omfattende og gode norsk-russiske fiskeri-
samarbeidet, samt bestemmelser om samarbeid 
om utnyttelse av mulige grenseoverskridende 
petroleumsforekomster i disse havområdene.

Stortinget ga sitt samtykke til ratifikasjon av 
avtalen 8. februar 2011. I midten av februar 2011 
oversendte den russiske presidenten avtalen til 
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Dumaen for beslutning om ratifikasjon. Det er på 
tidspunktet for trykking av denne meldingen ikke 
kjent når Dumaen vil ta stilling til ratifikasjons-
spørsmålet, men forhåpentligvis vil Dumaen fatte 
beslutning om ratifikasjon i nær fremtid slik at 
avtalen kan ratifiseres og tre i kraft.

Avtalen innebærer at det tidligere omstridte 
området på omkring 175 000 km2 deles i to tilnær-
met like deler. En omtale av miljøstatus og aktivi-
tet i det tidligere omstridte området gis i kapittel 
3.2.

2.3 Sentrale, overordnede rammer og 
prosesser

Forvaltningen av havmiljøet er i stadig utvikling. 
Særlige utviklingstrekk de siste to årene omtales 
kort her. For en mer utførlig omtale vises det til 
St.meld. nr. 8 (2005 2006) og St.meld. nr. 37 
(2008 2009) Helhetlig forvaltning av det marine 
miljø i Norskehavet (forvaltningsplan).

Internasjonalt

FNs havrettskonvensjon av 1982 utgjør det grunn-
leggende folkerettslige rammeverk for all maritim 
aktivitet, og angir dermed også den overordnede 
rettslige rammen for aktiviteter og tiltak i Barents-
havet og havområdene utenfor Lofoten, Vester-
ålen og Senja. Den fastsetter rettigheter og plikter 
for Norge som kyststat både når det gjelder utø-
velse av myndighet vedrørende sjøtransport, 
utnyttelse av de levende ressursene og petrole-
umsressursene, samt ivaretakelse av miljøhensyn. 
Havrettskonvensjonen utgjør også det folkeretts-
lige grunnlaget for fastsettelsen av norsk territori-
algrense 12 nautiske mil fra grunnlinjen, de nor-
ske 200 nautiske mils sonene ved fastlandet, Sval-
bard og Jan Mayen og kontinentalsokkelens 
utstrekning.

Norge leverte i november 2006 dokumenta-
sjon til Kontinentalsokkelkommisjonen (CLCS) 
over norsk kontinentalsokkels utstrekning uten-
for 200 nautiske mil i Barentshavet, Norskehavet 
og Polhavet. Kommisjonen ga i sin endelige anbe-
faling for disse områdene i mars 2009 i det alt 
vesentlige tilslutning til den norske dokumenta-
sjonen. Anbefalingen omfatter et sokkelområde på 
omkring 235 000 km2 utenfor 200 nautiske mil, 
noe som tilsvarer nesten tre fjerdedeler av Norges 
fastlandsareal.

Avtale om gjennomføring av bestemmelsene i 
Havrettskonvensjonen om bevaring og forvaltning 
av vandrende fiskebestander og langt migrerende 
fiskebestander av 1995 (FN-avtalen om fiske på 
det åpne hav) implementerer og presiserer Hav-
rettskonvensjonens regler om fiske på vandrende 
og migrerende fiskebestander. FNs fiskeriresolu-
sjon fra 2006 (A/RES/61/105) oppfordrer stater 
og regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner til 
å beskytte sårbare marine økosystemer mot 
destruktive fiskemetoder, herunder skadelig 
bunnfiske, i samsvar med føre-var-prinsippet og 
innenfor rammen av en økosystembasert forvalt-
ning. Oppfordringen ble gjentatt i resolusjonen fra 
2009 (A/RES/64/72) der man gjennomgikk state-
nes oppfølging av 2006-resolusjonen. FNs mat- og 
landbruksorganisasjon (FAO) vedtok i 2008 ret-
ningslinjer for dyphavsfiske på åpent hav som har 
vært styrende for regelverksutviklingen i de regi-
onale fiskeriforvaltningsorganisasjonene.

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) 
er en rammekonvensjon som omfatter både vern 
og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold, 
samt rettferdig fordeling av godene som oppnås 
ved bruk av genetiske ressurser. Partsmøtet 

Figur 2.2 Forvaltningsplanområdet Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten

Kartografi: Norsk Polarinstitutt 2011
Kilde for dybdedata: IBCAO
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under CBD, som fant sted i Nagoya, Japan i okto-
ber 2010 vedtok målsettinger om blant annet:

å stanse tapet av biologisk mangfold slik at man 
innen 2020 har robuste økosystemer,
å verne eller beskytte 10 prosent av havområ-
dene innen 2020,
å minimere presset fra menneskelige aktivite-
ter på korallrev og andre økosystemer som er 
sårbare for effekter av klimaendringer innen 
2015 og
å forvalte levende marine ressurser bærekraf-
tig innen 2020.

Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø 
i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR) danner et 
helhetlig rammeverk for beskyttelse av havmiljøet 
mot forurensning og annen skadelig påvirkning. 
Konvensjonen bygger blant annet på føre-var-prin-
sippet, anvendelsen av best tilgjengelige teknologi 
og beste miljøvernpraksis samt prinsippet om at 
forurenseren betaler. Ministermøtet i OSPAR i 
Bergen i september 2010, fattet vedtak på flere 
områder. For første gang ble seks marine beskyt-
tede områder utenfor nasjonal jurisdiksjon inn-
lemmet i OSPARs nettverk av marine beskyttede 
områder, som i tillegg omfatter rundt 160 områder 
innenfor partenes nasjonale jurisdiksjon. Det ble 
også fattet vedtak knyttet til arbeid for reduksjon 
av marint søppel og oppfølgingen av ulykken på 
Deepwater Horizon.

Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen 
(NEAFC) har i tråd med føringene fra FNs gene-
ralforsamling de senere årene bidratt mye til 
utviklingen av gode regionale kontrollregimer og 
en mer økosystembasert forvaltning av havområ-
dene utenfor 200-milssonene. I 2009 vedtok 
NEAFC blant annet å lukke flere områder på til 
sammen 355 000 km2, noe som innebærer forbud 
mot bunntrål i disse områdene, samt (med reser-
vasjon fra EU) forbud mot utkast av en rekke av 
de viktigste artene som reguleres av NEAFC. 
Samarbeid mellom OSPAR og NEAFC, blant 
annet knyttet til vern og beskyttelse av marine 
områder, er forankret i en egen samarbeidsavtale 
mellom de to organisasjonene.

Den nordvestatlantiske fiskerikommisjon 
(NAFO) har i likhet med NEAFC og i tråd med 
oppfordringen fra FNs generalforsamling, vedtatt 
omfattende prosedyrer og regelverk for beskyt-
telse mot skadelig fiske med bunnredskaper.

Samarbeidet i Den blandete norsk-russiske fis-
kerikommisjon om fiskeriforvaltning i Barentsha-
vet er det mest langvarige fiskerisamarbeidet 
Norge har, og et viktig institusjonelt knutepunkt 
mellom Norge og Russland. De sentrale fiskebe-

standene i Barentshavet har utbredelse i både 
norske og russiske farvann, og kvotene fastsettes 
i tråd med vitenskapelige tilrådninger og trygt 
innenfor bærekraftige rammer. Fiskerisamarbei-
det omfatter også et utstrakt og langvarig fors-
kningssamarbeid mellom partene. Samarbeid om 
ressurskontroll og felles forvaltningsstrategier 
har lagt grunnlaget for at bestandssituasjonen i 
Barentshavet nå er svært god i global sammen-
heng. Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet inne-
holder også tiltak om harmoniserte tekniske 
regler for fisket, herunder avtalt felles maske-
vidde, felles minstemål for enkeltarter og kriterier 
for stenging og åpning av fiskefelt.

Innenfor samarbeidet under Den blandete 
norsk-russiske miljøvernkommisjon, foregår et 
omfattende havmiljøsamarbeid. Dette er rettet 
mot å utvikle det nødvendige kunnskapsmessige 
grunnlag og en helhetlig, mest mulig felles tilnær-
ming til en forsvarlig forvaltning av Barentshavet. 
En milepæl ble nådd i 2009, da en felles norsk-rus-
sisk miljøstatusrapport for Barentshavet ble lagt 
frem. Rapporten tok blant annet utgangspunkt i 
de årlige økosystemrapportene utarbeidet av Hav-
forskningsinstituttet og russiske PINRO under 
den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen. 
Miljøstatusrapporten skal søkes fulgt opp gjen-
nom etablering av et felles miljøovervåkingssys-
tem for havområdet. Den vil også være viktig når 
man nå fra russisk side skal i gang med utarbei-
delsen av en helhetlig forvaltningsplan for sin del 
av Barentshavet. Et felles miljøovervåkingssystem 
og forvaltningsplaner bygd på de samme prinsip-
per vil være av betydning i forbindelse med økt 
økonomisk aktivitet i nordlige områder, særlig 
innenfor olje- og gassvirksomhet, fiskeri og skips-
fart. Innen havmiljøsamarbeidet er det i økende 
grad fokus på petroleumsrelaterte problemstillin-
ger, blant annet sammenligning av norsk og rus-
sisk regelverk for petroleumsvirksomhet i nord-
områdene, erfaringsutveksling når det gjelder til-
syn og kontroll og harmonisering av metoder for 
miljøovervåking.

Et omfattende internasjonalt samarbeid pågår 
gjennom Arktisk Råd der ministermøtet i Tromsø 
i april 2009 satte fokus blant annet på klimaendrin-
gene i Arktis. Arbeidsgruppen som arbeider med 
beskyttelse av det marine miljø i Arktis (PAME) 
har blant annet gjennomført en utredning om 
skipsfart i arktiske strøk og behovet for tiltak 
(Arctic Marine Shipping Assessment 2009). 
Utredningen er blant annet fulgt opp innenfor 
rammen av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) som 
har besluttet å utvikle bindende regler for å øke 
sikkerheten og trygge havmiljøet i polare havom-
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råder («Polarkoden»). Arbeidet startet i IMO 
våren 2010, og regelverket antas å kunne ferdig-
stilles i 2012 (med ikrafttredelse i 2015).

Det ble på det ovennevnte ministermøtet i Ark-
tisk Råd i Tromsø i 2009 også etablert en arbeids-
gruppe for å utvikle en folkerettslig bindende 
avtale om samarbeid innen søk og redning i Arktis 
innen 2011. Formålet med en slik avtale er å eta-
blere en bedre regional organisering av søk og 
redning i Arktis, samt å dele inn Arktis i hensikts-
messige nasjonale søk- og redningsregioner for å 
tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom polhavssta-
tene.

Den internasjonale hydrografiorganisasjonen 
(IHO) opprettet høsten 2010 en egen regional 
hydrografisk kommisjon for Arktis. I dag er min-
dre enn ti prosent av havområdene i Arktis sjømålt 
med moderne teknologi, og med isens tilbake-
trekning anses det som svært viktig å utvikle en 
maritim infrastruktur og pålitelige sjøkart for å 
sikre sikker navigasjon og en bærekraftig forvalt-
ning i disse områdene.

Konvensjonen om vern av trekkende arter av 
ville dyr (Bonnkonvensjonen) omfatter blant 
annet en avtale om vannfugler. Avtalen trådte i 
kraft i 1999, og Norge tiltrådte denne avtalen i 
2008. Avtalen omfatter i alt 255 arter av fugl til-
knyttet vann, herunder mange av våre sjøfugler. 
Blant arter i Barentshavet og Lofoten er storskarv, 
fiskemåke, polarmåke, gråmåke, sildemåke, kryk-
kje, alkekonge, lomvi, polarlomvi, alke, teist og 
lundefugl. Målsettingen med avtalen er å opprett-
holde, eller gjenopprette, en gunstig bevaringssta-
tus for trekkende vannfuglarter, med særlig fokus 
på truede arter og arter som har en ugunstig 
bevaringsstatus.

EU

EU har gjennom de senere årene aktivt lansert 
virkemidler som skal bidra til en helhetlig havmil-
jøpolitikk i EUs medlemsstater. Norge har et nært 
samarbeid med EU på dette området, og EUs 
havstrategidirektiv fra 2008 er i stor grad bygd 
opp etter samme modell som de helhetlige forvalt-
ningsplanene for norske havområder. De fleste av 
EUs medlemsland har nå gjennomført havstrate-
gidirektivet i sin nasjonale rett, noe som har ført 
til omfattende ny lovgivning i en rekke land. For 
tiden pågår et relativt omfattende samarbeid, både 
innenfor EUs egne strukturer og i de regionale 
havmiljøkonvensjonene (herunder OSPAR) om 
gjennomføringen av direktivet. Direktivet er ikke 
innlemmet i EØS-avtalen. Norske eksperter 

bidrar imidlertid aktivt med erfaringer og faglige 
innspill til arbeidet.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009 og kom-
mer til anvendelse ved alle beslutninger som berø-
rer naturmangfold.

Loven gjelder som hovedregel på landterrito-
riet og i territorialfarvannet (ut til 12 nautiske mil 
fra grunnlinjene). Formålbestemmelsen og 
enkelte av de alminnelige bestemmelsene om 
bærekraftig bruk i naturmangfoldloven kapittel II 
er også gitt anvendelse i økonomisk sone og på 
kontinentalsokkelen. Dette gjelder lovens for-
målsbestemmelse (§1), som sier at naturen skal 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Bære-
kraftig bruk baserer seg på tre hovedpilarer: Den 
økonomiske, den sosiale og miljøet. Videre er 
lovens bestemmelser om forvaltningsmål for 
naturtyper, økosystemer og arter (§§4 og 5) og 
sentrale prinsipper knyttet til kunnskapsgrunnlag 
(§8), føre-var-prinsippet (§9) og økosystemtilnær-
ming og samlet belastning (§10) gitt anvendelse i 
disse områdene så langt de passer.

Naturmangfoldloven skal sammen med rele-
vante sektorlover sikre at utnyttelsen av ressur-
sene er bærekraftig og at naturen tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern.

Lovens alminnelige bestemmelser om bære-
kraftig bruk skal legges til grunn som retningslin-
jer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal 
fremgå av beslutningen hvordan disse prinsip-
pene er tatt hensyn til og vektlagt, jf. naturmang-
foldloven § 7. Loven innebærer ingen myndighets-
overføring til miljøvernmyndighetene fra forvalt-
ningsorganer som har ansvaret etter annen lovgiv-
ning. Prinsipper, mål og retningslinjer for bære-
kraftig bruk i naturmangfoldloven vil bli anvendt 
av sektormyndigheten ved forvaltning etter deres 
lovverk. I forhold til havområdene vil naturmang-
foldlovens prinsipper med andre ord supplere 
krav som følger av de ulike sektorlovene som 
regulerer aktiviteten i havområdene, for eksempel 
havressursloven, forurensningsloven, petroleums-
loven og havenergiloven. De nevnte prinsippene 
vil inngå i saksforberedelsen og skjønnsutøvingen 
når de relevante sektormyndighetene fatter 
beslutninger etter disse lovene. Naturmangfoldlo-
ven vil dermed i saker som berører naturmangfol-
det sammen med sektorlovene legge rammer for 
aktiviteter og beskyttelse av naturmangfold i hav-
områdene. Prinsipper, mål og retningslinjer for 
bærekraftig bruk i naturmangfoldloven vil bli 
anvendt av sektormyndigheten ved forvaltning 
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Boks 2.1 Sentrale bestemmelser fra naturmangfoldloven kapittel I og II

§ 2. (stedlig virkeområde)
Loven gjelder på norsk landterritorium, her-
under innsjøer og vassdrag, og i Norges territo-
rialfarvann.

For Svalbard og Jan Mayen gjelder lovens 
kapittel VII. Kongen kan bestemme at også 
andre bestemmelser gjelder for Svalbard og Jan 
Mayen. For øvrig gjelder lov 15. juni 2001 nr. 79 
om miljøvern på Svalbard og lov 27. februar 
1930 nr. 2 om Jan Mayen i stedet for loven her.

På kontinentalsokkelen og i jurisdiksjonsom-
råder opprettet i medhold av lov 17. desember 
1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (øko-
nomiske soneloven) gjelder § § 1, 3 til 5, 7 til 10, 
14 til 16, 57 og 58 så langt de passer.

§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosyste-
mer)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas 
innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske pro-
sessene som kjennetegner den enkelte natur-
type. Målet er også at økosystemers funksjoner, 
struktur og produktivitet ivaretas så langt det 
anses rimelig.

Forarbeidene til § 4 sier blant annet: Bestem-
melsen pålegger ikke forvaltningen eller private 
noen direkte forpliktelser, men har betydning 
for lovtolkning og skjønnsutøvelse etter denne 
og aktuelle sektorlover, samt for utforming av 
regelverk. Målet i § 4 vil ha samme vekt som 
målsettinger etter andre lover.

§ 5. (forvaltningsmål for arter)
Målet er at artene og deres genetiske mangfold 
ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i 
levedyktige bestander i sine naturlige utbredel-
sesområder. Så langt det er nødvendig for å nå 
dette målet ivaretas også artenes økologiske 
funksjonsområder og de øvrige økologiske 
betingelsene som de er avhengige av.

Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder 
ikke for fremmede organismer.

Det genetiske mangfold innenfor domesti-
serte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å 
sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

Forarbeidene til § 4 sier blant annet: Bestem-
melsen pålegger ikke forvaltningen eller private 
noen direkte forpliktelser, men har betydning 
for lovtolkning og skjønnsutøvelse etter denne 
og andre lover, samt ved utforming av regelverk. 
Målet i § 5 vil ha samme vekt som målsettinger 
etter andre lover.

.

§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i 
§§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myn-
dighet, herunder når et forvaltningsorgan tilde-
ler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingen etter første punktum skal fremgå 
av beslutningen.

Forarbeidene til § 7 sier blant annet: Uttryk-
ket retningslinje innebærer blant annet at prin-
sippene i §§ 8  12 ikke trenger å være utslagsgi-
vende for resultatet i enhver sak. Andre hensyn 
kan komme inn, for eksempel. retningslinjer for 
skjønnsutøvelse etter en annen lov som veier 
tyngre i den aktuelle saken. Den samlede for-
valtningen av naturmangfoldet må imidlertid 
være i samsvar med retningslinjene. Det følger 
av dette at prinsippene i naturmangfoldloven 
ikke gjelder direkte. Det er de operative bestem-
melsene  for havområdene i andre lover  som 
sammen med prinsippene avgjør hvilket ansvar 
som helt konkret pålegges den enkelte.

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører natur-
mangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssitu-
asjon, naturtypers utbredelse og økologiske til-
stand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig for-
hold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på 
kunnskap som er basert på generasjoners erfa-
ringer gjennom bruk av og samspill med natu-
ren, herunder slik samisk bruk, og som kan 
bidra til bærekraftig bruk og vern av natur-
mangfoldet.
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etter deres lovverk. Det er dermed bestemmel-
sene i blant annet havressursloven, forurens-
ningsloven, petroleumsloven, havenergiloven og 
naturmangfoldloven, supplert av prinsippene i 
naturmangfoldloven kapittel. II, som vil legge 
rammer for aktiviteter og beskyttelse av natur-
mangfoldet i havområdene, herunder hvilke 
begrensninger og forbud som kan pålegges den 
enkelte. De nevnte prinsippene vil inngå i saksfor-
beredelsen og skjønnsutøvingen når de relevante 

sektormyndighetene fatter beslutninger etter 
disse lovene.

I tillegg fastsetter naturmangfoldloven § 14 at 
tiltak etter naturmangfoldloven (for eksempel 
knyttet til marine verneområder jf. § 39, priori-
terte arter jf. § 23 og utvalgte naturtyper jf. § 52) 
skal avveies mot andre viktige samfunnsinteres-
ser og mot samiske interesser.

Adgangen til høsting og annen utnyttelse av 
viltlevende marine ressurser følger av havres-
sursloven, som trådte i kraft i 2009. Sentralt i hav-

Boks 2.1 forts.

Forarbeidene til § 8 sier blant annet: Kunn-
skapsgrunnlaget gjelder i utgangspunktet kunn-
skap som allerede er tilgjengelig. Det kan også 
omfatte kunnskap som ev. må fremskaffes. Med 
«fremskaffes» menes både innhenting av eksis-
terende kunnskap som er vanskelig tilgjengelig 
eller ikke kjent for forvaltningsmyndigheten, og 
ny kunnskap. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter 
og omfang. Det skal i vurderingen tas hensyn til 
hvilket kunnskapsgrunnlag som er rimelig å for-
lange sett ut fra kostnadene ved fremskaffing av 
kunnskapen, sakens karakter og mulig miljøpå-
virkning.

§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det forelig-
ger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 
å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfol-
det. Foreligger en risiko for alvorlig eller irrever-
sibel skade på naturmangfoldet, skal ikke man-
gel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Forarbeidene til § 9 sier blant annet: 
Utgangspunktet for beslutninger som kan 
påvirke naturmangfoldet er at beslutnings-
grunnlaget skal være best mulig, jf. § 8. Likevel 
kan det i en del tilfeller være tvil om konsekven-
sene for miljøet. Føre-var-prinsippet er en ret-
ningslinje for hvordan myndighetene skal hånd-
tere slik tvil. Føre-var-prinsippet vil dermed 
komme til anvendelse i situasjoner hvor man 
ikke har tilstrekkelig kunnskap. Dette gjelder 
både ved forvaltningsbeslutninger og ved vurde-
ring av tiltak som initieres av forvaltningsmyn-
digheten. Kunnskapsmangelen kan gjelde usik-
kerhet om hvilke naturverdier som blir berørt, 

for eksempel hvilke arter som forekommer i et 
område, eller usikkerhet om hvilken effekt en 
påvirkning vil ha.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belast-
ning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 
fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.

Forarbeidene til § 10 sier blant annet: 
Bestemmelsen er som de øvrige prinsippene i 
dette lovkapitlet en retningslinje ved utøving av 
offentlig myndighet. Det innebærer blant annet 
at det ved praktiseringen av bestemmelsen kan 
tas hensyn til hva det er rimelig å kreve av hel-
hetsvurderinger knyttet til tiltak og bruk. Para-
grafen skal sikre at nye påvirkninger underleg-
ges en helhetsvurdering av hvilken belastning et 
økosystem vil bli utsatt for. Det innebærer for 
det første at påvirkningen ikke skal vurderes 
isolert, men på bakgrunn av den miljøbelastning 
som allerede er skjedd gjennom andre påvirk-
ninger og i lys av muligheten for flere påvirknin-
ger av samme art senere, eller for andre fremti-
dige påvirkninger som sammen med den forelig-
gende påvirkningen kan gi en uønsket virkning 
på naturmangfoldet.

§ 14. (vektlegging av andre viktige samfunnsin-
teresser og samiske interesser)
Tiltak etter loven skal avveies mot andre viktige 
samfunnsinteresser.

Ved vedtak i eller i medhold av loven som 
berører samiske interesser direkte, skal det 
innenfor rammen som gjelder for den enkelte 
bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet 
til naturgrunnlaget for samisk kultur.
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ressursloven står forvaltningsprinsippet (§ 7 før-
ste ledd). Her forplikter forvaltningen seg til å vur-
dere hvilke forvaltningstiltak som er nødvendig 
for å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltle-
vende, marine ressursene. For å kunne gjøre 
dette er man avhengig av et godt kunnskaps-
grunnlag. Økt satsing på fremskaffelse av kunn-
skap om ressursene som blir utnyttet og det tilhø-
rende miljø blir fremhevet som et sentralt i denne 
forbindelse. Videre er føre-var-prinsippet og prin-
sippet om en økosystembasert forvaltning som tar 
hensyn til leveområder og biologisk mangfold, et 
grunnleggende hensyn nedfelt i § 7 annet ledd. 
Havressursloven hjemler beskyttelse av sårbare 
områder for fiskeriaktivitet og gjelder i hele den 
økonomiske sonen.

Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumslo-
ven) gjelder forvaltningen av petroleumsressur-
sene og har som utgangspunkt at disse skal for-

valtes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer 
hele det norske samfunn til gode. Før virksomhet 
kan igangsettes, må et område formelt åpnes for 
petroleumsvirksomhet (§ 3  1). Åpning av nytt 
område for petroleumsvirksomhet forelegges 
Stortinget. Som grunnlag for Stortingets beslut-
ning gjennomfører Olje- og energidepartementet 
en bredt anlagt konsekvensutredning.

Lov om fornybar energiproduksjon til havs 
(havenergilova) trådte i kraft i 2010. Sammen med 
loven ble det i Ot.prp. nr. 107 (2008 2009) også 
lagt frem en strategi for havenergi. Havenergilova 
gir et rammeverk for regulering av fornybar ener-
giproduksjon til havs og gjelder i utgangspunktet 
utenfor grunnlinjene og på kontinentalsokkelen, 
men kan også gjøres gjeldende innenfor grunnlin-
jene. I henhold til havenergiloven skal det gjen-
nomføres konsekvensutredninger før det tas 
beslutning om åpning av geografiske områder for 
søknader, jf. nærmere omtale i kapittel 4.6. Aktivi-
teter til havs er omfattet av forurensningsloven og 
vil i mange tilfeller kreve tillatelse i henhold til 
lovens § 11. I forbindelse med slik tillatelse settes 
det konkrete vilkår for virksomheten. Som grunn-
lag for de vurderinger som gjøres i denne forbin-
delse, kan det også stilles krav om konsekvens-
analyse (§ 13). Forurensningsloven og aktuelle 
sektorlover virker i slike tilfeller side om side.

Lov om havner og farvann trådte i kraft i 2010. 
Loven skal legge til rette for god fremkommelig-
het, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvalt-
ning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn 
og hensynet til fiskeriene og andre næringer. 
Loven skal videre legge til rette for effektiv og sik-
ker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og 
kombinerte transporter samt for effektiv og kon-
kurransedyktig sjøtransport av personer og gods 
innenfor nasjonale og internasjonale transportnet-
tverk.

Et omfattende regelverk kommer videre til 
anvendelse på skipsfart. Blant annet trådte ny for-
skrift om hindring av spredning av fremmede 
organismer via ballastvann og sedimenter fra skip 
(ballastvannforskriften) i kraft i 2010.

For Svalbard og Jan Mayen er det på flere av 
de områdene som nevnt ovenfor egen lovgivning. 
Blant annet gjelder i utgangspunktet lov 15. juni 
2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard og lov 27. 
februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen i stedet for natur-
mangfoldloven og forurensningsloven.

Særlig om kravet til kunnskapsgrunnlag

Det alminnelige kravet om kunnskapsbasert for-
valtning av naturmangfold etter naturmangfold-

Boks 2.2 Forvaltningsprinsippet 
og grunnleggende hensyn 

i havressursloven

§ 7. Forvaltningsprinsipp og grunnleggjande 
omsyn
Departementet skal vurdere kva slags forvalt-
ningstiltak som er nødvendige for å sikre ei 
berekraftig forvaltning av dei viltlevande 
marine ressursane.

Ved forvaltninga av dei viltlevande marine 
ressursane og det tilhøyrande genetiske mate-
rialet skal det leggjast vekt på
a. ei føre-var-tilnærming i tråd med interna-

sjonale avtalar og retningslinjer
b. ei økosystembasert tilnærming som tek 

omsyn til leveområde og biologisk mang-
fald

c. ein effektiv kontroll med hausting og anna 
utnytting av ressursane

d. ei formålstenleg fordeling av ressursane, 
som mellom anna kan medverke til å sikre 
sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna

e. ei optimal utnytting av ressursane som er 
tilpassa marin verdiskaping, marknad og 
industri

f. at haustingsmetodar og reiskapsbruk tek 
omsyn til behovet for å redusere moglege 
negative verknader på levande marine res-
sursar

g. at forvaltningstiltak er med og sikrar det 
materielle grunnlaget for samisk kultur.
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loven § 8 er en retningslinje for offentlig beslut-
ningstaking. Bestemmelsen pålegger myndighe-
tene å bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert 
kunnskap når det treffes beslutninger som kan 
påvirke naturmangfoldet. Dette gjelder i utgangs-
punktet kunnskap som allerede er tilgjengelig. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rime-
lig forhold til sakens karakter og omfang. Bestem-
melsen pålegger ikke myndighetene å utføre 
generell kartlegging av naturmangfold.

Kravet til kunnskap i naturmangfoldloven skal 
dreie seg om arters bestandssituasjon, naturty-
pers utbredelse og økologiske tilstand og effekten 
av påvirkninger på arter, naturtyper og økosyste-
mer. Denne kunnskapen vil utdype og supplere de 
vurderinger og avgjørelser etter den sektorlovgiv-
ning som får anvendelse på kontinentalsokkelen 
og i økonomiske sone. Dette må videre ses i sam-
menheng med kravet om at man ved vurderingen 
av påvirkninger skal legge til grunn en økosyst-
embasert forvaltning og samlet belastning (§ 10). 
Dette innebærer at de ulike typer påvirkninger 
ikke bare skal vurderes isolert. De må også vurde-
res i lys av den samlede belastningen som økosys-
temet, inkludert naturtypene og artene, er eller vil 
bli utsatt for.

Der det ikke er tilstrekkelig kunnskap, tilsier 
føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven og hav-
ressursloven at det skal tas sikte på å unngå mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet.

Meldingen bygger på et oppdatert faglig 
grunnlag om naturmangfoldet, påvirkning og akti-
vitet m.v. og legger vekt på styrkingen av og end-
ringer i kunnskapsgrunnlaget man baserte mel-
dingen på i 2006. Det oppdaterte kunnskaps-
grunnlaget er gjort nærmere rede for i kapittel 
3 5, i tråd med kunnskapskravet i blant annet 
naturmangfoldloven og havressursloven

Den samlede belastningen på økosystemene i 
Barentshavet er identifisert, sammenstilt og vur-
dert i kapittel 6, tråd med blant annet prinsippene 
om samlet belastning i naturmangfoldloven og 
havressursloven. Dermed blir det mulig å få en 
oversikt over den samlede belastningen fra ulike 
sektorer som økosystemet, herunder naturtypene 
og artene, i Barentshavet er utsatt for, samtidig 
som det legges bedre til rette for å vurdere målret-
tede tiltak.

2.4 Arbeidsmetode og prosess

Arbeidet med forvaltningsplanene for havområ-
dene koordineres av en interdepartemental sty-
ringsgruppe ledet av Miljøverndepartementet. 

For den faglige oppfølgingen av forvaltningspla-
nen for Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten er det etablert tre rådgivende grupper; 
Faglig forum (ledet av Norsk Polarinstitutt), Over-
våkingsgruppen (ledet av Havforskningsinstitut-
tet) og Risikogruppen (ledet av Kystverket) 
(Figur 2.3).

Det er også etablert en referansegruppe for de 
rådgivende gruppene, bestående av berørte inter-
essegrupper. Basert på en evaluering av arbeidet 
vil referansegruppen bli vurdert erstattet med 
bedre arenaer for deltakelse og involvering. De 
tre rådgivende gruppene la 15. april 2010 frem sin 
fellesrapport med det faglige grunnlaget for opp-
datering av forvaltningsplanen. Rapporten er 
basert på vitenskapelig publisert og annen doku-
mentert kunnskap per mars 2010. 26 institusjoner 
har deltatt i arbeidet med fellesrapporten. Det fag-
lige grunnlaget er utarbeidet av de deltagende 
institusjonene i fellesskap og er som felles kunn-
skapsgrunnlag omforent mellom disse. Det fag-
lige grunnlaget utgjør kjernen i kunnskapsgrunn-
laget for vurderingene og avveiningene som gjø-
res i denne oppdateringen. I forbindelse med for-
hold knyttet til vurdering av spørsmålet om petro-
leumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja er 
det utarbeidet supplerende eksterne rapporter om 
blant annet beskrivende statistikk om samfunns-
messige forhold, ringvirkninger av eventuell utvi-
det petroleumsvirksomhet, betydningen av 
marine økosystemtjenester og en samfunnsøko-
nomisk analyse. I tillegg er det utarbeidet en sam-
let vurdering av erfaringene etter ulykken i Mexi-
cogulfen. Det er i arbeidet med meldingen også 
tatt inn ny kunnskap fra blant annet Naturindeks 
for Norge og Norsk rødliste for arter 2010. For 
utdypende informasjon vises det til det faglige 

Figur 2.3 Styringsstruktur for arbeidet med for-
valtningsplanene

Kilde: Miljøverndepartementet

Fa1ll1 forum 
Barentshavet -
Lofoten 

STYRINGSGRUPPE 

Fa1ll1forum 
Norskehavet 

OVervåkll'!pgruppe 

RlslkOlnlPPe 

Fa111ruppe 
Nordsjøen 
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grunnlaget for oppdateringen, samt underlagsrap-
porter til dette. En oversikt over det faglige grunn-
laget og underlagsrapportene er gitt i vedlegg 1.

Interessegrupper har blitt involvert i oppdate-
ringen av forvaltningsplanen gjennom en hørings-
periode, hvor det kom inn ca. 80 høringsuttalelser. 
En høringskonferanse med det faglige grunnlaget 

som bakgrunn ble arrangert i Svolvær 8. juni 2010 
med ca. 300 deltagere. Høringsuttalelser har blitt 
systematisert, faglig vurdert og eventuelt kom-
mentert av de rådgivende gruppene for forvalt-
ningsplanen. Resultatene fra høringen er tatt inn i 
arbeidet med meldingen til Stortinget.
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3  Miljøtilstanden  status og utvikling

Gjennom forvaltningsplanarbeidet er det etablert 
et system for overvåking av et sett med indikato-
rer valgt ut for å kunne si noe om tilstand og utvik-
ling i miljøet (se vedlegg 2). Gjennom overvåking 
av indikatorene skal forvaltningen varsles om end-
ringer som medfører behov for tiltak. Referanse-
verdier og tiltaksgrenser er etablert for flere av 
indikatorene for å fastlegge grenser for når tiltak 
bør iverksettes.

I dette kapittelet vil det bli gjort rede for eksis-
terende kunnskap om økosystemene, herunder 
arter og naturtyper, og miljøtilstanden i Barents-
havet  Lofoten, basert på det faglige grunnlaget 
som er omtalt i kapittel 2.4. Gjennomgangen 
omfatter arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, mens miljøpå-

virkninger på disse fra sektorene i hovedsak omta-
les i kapittel 4. Samlet belastning på økosyste-
mene omtales i kapittel 6.

Tilstanden i økosystemet i Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten er bestemt av både 
store, ytre påvirkninger som havforsuring og end-
ringer i klima, hvordan artene i systemet påvirker 
hverandre og menneskelige aktiviteter som fore-
går i området.

Kunnskapsgrunnlaget

All natur skal forvaltes kunnskapsbasert. Det skal 
tas hensyn til miljøets tilstand og utvikling ved å 
synliggjøre effektene av og sammenhengene mel-
lom påvirkninger og miljøkonsekvenser. I forvalt-
ningsplanen fra 2006 ble det dokumentert omfat-
tende kunnskap om havområdet, om havmiljøet 
og de levende marine ressursene generelt, og om 
de viktigste høstbare fiskebestandene spesielt. 
Det ble samtidig pekt på viktige kunnskapsbehov. 
Dette gjaldt særlig bunnfauna (som utbredelse av 
korallrev og svampsamfunn) og utbredelse av sjø-
fugl. Det var også behov for økt kunnskap om 
utbredelse av enkelte fiskearter, hvordan og hvor 
bunnfauna kan bli skadet og om bifangst av sjø-
fugl. I tillegg var det behov for mer kunnskap om 
konsekvenser av langtransportert forurensning 
og effekter av forurensning, konsekvenser av kli-
maendringer og konsekvenser av samlet påvirk-
ning fra ulike sektorer på ulike deler av økosyste-
met. Det kom også frem at det var behov for mer 
kunnskap som grunnlag for risikovurderinger. 
Overvåkingsaktivitet på for eksempel sjøfugl, for-
urensning og fiskebestander var ikke tilstrekkelig 
samordnet og målrettet til forvaltningens behov. 
Kunnskapsgrunnlaget i 2006 var derfor sterkt 
varierende og i mange tilfeller ikke tilstrekkelig til 
å basere beslutninger om aktivitet på.

Etter fremleggelsen av forvaltningsplanen i 
2006, har arbeidet med å dekke kunnskapsbehov 
særlig vært konsentrert om havbunn, sjøfugl og 
geologi. Kunnskapen er særlig styrket gjennom 
bunnkartleggingsprogrammet MAREANO, sjø-
fuglprogrammet SEAPOP og innsamling av seis-
mikkdata om petroleumsressurser under havbun-

Boks 3.1 Viktigste konklusjoner 
om miljøtilstanden og 

kunnskapsutvikling

Barentshavet er et rent og rikt hav
De store fiskebestandene er i god forfat-
ning.
Forvaltningsplanområdet har i all hoved-
sak et lavt forurensningsnivå.
Havklimaet er i endring; økende havforsur-
ing, økende havtemperatur, avtagende 
utbredelse av havis.
Mengden dyreplankton har avtatt de siste 
tre år, mens det ikke er noen klar trend for 
planteplankton.
De fleste sjøfuglbestandene er i nedgang.
De isavhengige selartene og enkelte fiske-
bestander har negative utviklingstrekk.
Kunnskapen om havbunn og forekomst av 
bunnlevende arter er bedret gjennom 
MAREANO-kartlegging, og nye arter er 
oppdaget. Kunnskapen om sjøfugl er 
bedret gjennom kartlegging og overvåking 
i regi av SEAPOP-programmet
Høy miljøverdi i de særlig verdifulle og sår-
bare områdene er blitt ytterligere bekreftet 
og styrket.
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nen. Kartlegging av havbunn og sjøfugl omtales 
nærmere i kapittel 3.3 og kartlegging av geologi i 
kapittel 4.3. I tråd med forvaltningsplanen fra 2006 
har den største innsatsen vært rettet mot områ-
dene utenfor Lofoten, Vesterålen og kysten av 
Troms, samt på deler av eggakanten. Disse områ-
dene ble valgt ut i 2006 fordi de var interessante 
for petroleumsvirksomheten samtidig som de 
hadde status som særlig verdifulle og sårbare 
områder. Havbunnen er kartlagt også i en korri-
dor nordover fra Nordkapp, men ikke i andre 
deler av det åpne Barentshavet og østover mot 
russisk sone. Sjøfuglprogrammet SEAPOP har 
styrket kunnskapen om sjøfuglenes utbredelse i 
Barentshavet.

Etablering av en egen overvåkingsgruppe for 
forvaltningsplaner har bidratt til en bedre samord-
ning av overvåkingsaktiviteten i Barentshavet  
Lofoten. Det er også gjort et betydelig arbeid med 
å styrke kunnskapen om tilførsel av miljøgifter til 
norske havområder gjennom Tilførselsprogram-
met. Videre har kunnskapsgrunnlaget om effek-
ter, omfang og tempo i klimaendringer og havfor-
suring endret seg betydelig siden 2006. Kunnska-
pen knyttet til vurdering av risiko for ulykkeshen-
delser og konsekvenser av akutt forurensning har 
blitt videreutviklet. Betydningen av havområdet 
for samfunnsøkonomiske forhold og verdien av 
økosystemtjenester har fått en mer fremtredende 
plass i kunnskapsgrunnlaget (se kapittel 4).

Det finnes nå omfattende kunnskap om de 
geografiske områdene hvor fiskebestandenes 
utbredelse og tilstand er kjent, og hvor det samti-
dig er gjennomført kartlegging av havbunn og sjø-
fugl. I områdene hvor kartlegging er gjennomført, 
er også effekten av enkelte viktige påvirkninger 
kjent.

Kunnskapsgrunnlaget for tilstand og utvikling 
for arter, naturtyper og økosystem er som helhet 
styrket og mer systematisk tilpasset en kunnskaps-
basert forvaltning etter etableringen av et samord-
net overvåkingssystem. Overvåkingen er imidler-
tid fortsatt under utvikling, og det gjenstår etable-
ring av enkelte tilstandsindikatorer i systemet. I 
store deler av havområdet mangler fortsatt grunn-
lagsundersøkelser som kartlegging av havbunn. 
Når man vurderer tiltak som påvirker havbunnen, 
for eksempel etter petroleumsloven, må man der 
kunnskapen ikke er tilstrekkelig som en integrert 
del av beslutningen se hen til føre-var-prinsippet 
som kommer til uttrykk blant annet i naturmang-
foldloven, jf. nærmere omtale i kapittel 2.

Kunnskapsgrunnlaget er under stadig oppbyg-
ning og revisjon. Derfor er det fremdeles viktig å 
identifisere kunnskapsbehov (se kapittel 3.4).

3.1 Særlig verdifulle og sårbare 
områder

I St.meld. nr. 8 (2005 2006) er det identifisert sær-
lig verdifulle og sårbare områder i havområdet 
Barentshavet  Lofoten (se figur 3.1). Dette er 
områder som ut fra naturfaglige vurderinger har 
vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet 
og den biologiske produksjonen, også utenfor 
områdene selv. Eventuelle skadevirkninger, sær-
lig fra klimaendringer, kan få langvarige eller irre-
versible konsekvenser. I disse områdene må det 
tas spesielle hensyn, basert på økt aktsomhet.

Viktige fiskebestander som torsk og hyse har 
Barentshavet som oppvekstområde og gyter uten-
for Lofoten, Vesterålen og Troms. De relativt 
smale områdene innenfor eggakanten utenfor 
Lofoten og Vesterålen er spesielt rike og produk-
tive og fungerer også som transportbånd for egg 
og fiskelarver. Områdene er derfor spesielt sår-
bare for forurensningspåvirkninger.

De særlig verdifulle og sårbare områdene 
kjennetegnes av kombinasjoner av for eksempel 
næringsrikt havvann, høy planteplanktonproduk-
sjon, gyte- og gytevandringsområder og overvin-
trings- og beitevandringsområder for fisk, eller 
hekke-, myte- (fjærskifte) og overvintringsområde 
for sjøfugl. Miljøverdiene kan også være knyttet til 
kolonier, yngleplasser eller andre tette forekom-
ster av sjøpattedyr som havert, steinkobbe, nise 
og spekkhogger. På havbunnen er det i noen sær-
lig verdifulle og sårbare områder forekomster av 
svamp og korallrev som også utgjør leveområder 
for andre arter.

Høy miljøverdi i de særlige verdifulle og sår-
bare områdene er blitt ytterligere bekreftet og 
styrket gjennom ny kunnskap. Dette omfatter 
områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, kysten av 
Troms og Eggakanten. Det er påvist stor variasjon 
i naturtyper og undersjøiske landskap, og blant 
annet registrert mange nye korallrev, flere poten-
sielt nye naturtyper og kandidater til ansvarsarter 
for Norge. Det er også dokumentert naturtyper 
som kan klassifiseres som sårbare og truete i hen-
hold til OSPARs habitatdefinisjoner, jf. figur 3.2. 
De fleste sjøfuglbestandene i mange av områdene 
er i tilbakegang, særlig langs fastlandskysten. Det 
er ikke kommet frem ny kunnskap som tilsier at 
man bør endre status for de områdene som ble 
identifisert som særlig verdifulle og sårbare i 
2006.

Bunnkartlegging har vist påvirkning i form av 
trålespor og skader på enkelte korallrev, svamp og 
sjøfjær i særlig verdifulle og sårbare områder. Det 
er lite kunnskap om betydningen av dette for 

2217



2010 2011 Meld. St. 10 23
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Figur 3.1 Særlig verdifulle og sårbare områder i Barentshavet  Lofoten (grønne områder)

Kartografi: Norsk Polarinstitutt 2011
Kilde for dybdedata: IBCAO
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områdenes økologiske funksjoner og/eller biolo-
gisk mangfold. Fra andre havområder er det 
påvist at svamp og korallrev kan ha stor betydning 
for biologisk mangfold og økologiske funksjoner i 

områdene de lever. Dette er ikke konkret under-
søkt i Barentshavet  Lofoten.

Eksisterende kunnskap gir ikke tilstrekkelig 
grunnlag til å vurdere om andre områder enn de 
allerede identifiserte særlig verdifulle områdene 

Figur 3.2 Områder på eggakanten og Tromsøflaket og utenfor Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms 
med naturtyper som kan klassifiseres som sårbare og truete i henhold til OSPAR sine habitatdefinisjoner

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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har tilsvarende miljøverdier som disse. Ny kunn-
skap fra kartlegging kan også gi grunnlag for nye 
vurderinger av hva som er særlig verdifulle og sår-
bare områder.

3.2 Særlig om miljøstatus i tidligere 
omstridt område

Overenskomsten med Russland om avgrensning 
og samarbeid i Barentshavet og Polhavet vil, når 
den trer i kraft, få implikasjoner for det totale for-
valtningsplanarealet. Overenskomsten vil inne-
bære en utvidelse av ubestridt norsk jurisdiksjons-
område i Barentshavet og Polhavet. For havbun-

nens del medfører avgrensningsavtalen sammen-
holdt med Kontinentalsokkelkommisjonens anbe-
falinger at all sokkel vest for avgrensningslinjen 
blir norsk sokkel. Når det gjelder vannsøylen i tid-
ligere omstridt område, vil det aller meste av hav-
områdene vest for avgrensningslinjen bli omfattet 
av norske 200 mils soner, mens et mindre område 
i den sørvestlige del av Smutthullet fortsatt vil 
være del av internasjonalt farvann. Blant de områ-
der som kommer under norsk jurisdiksjon som 
følge av avtalen er deler av Sentralbanken og Stor-
banken, det vil si relativt grunne områder, men 
også et mindre areal nord for Svalbard med dyp 
ned mot 3 000 4 000 meter. Det faglige grunnla-
get til forvaltningsplanen for Barentshavet  Lofo-
ten har hittil omfattet hele det tidligere omstridte 
området med hensyn til generell beskrivelse av 
miljøforhold, påvirkning fra menneskelige aktivi-
teter osv. ut fra eksisterende kunnskap. Det 
samme gjelder norsk-russisk miljøstatusrapport. 
Kunnskapsstatusen i dette området skiller seg 
ikke vesentlig fra andre deler av Barentshavet, 
kanskje med unntak av geologisk kartlegging av 
petroleumspotensialet.

Det tidligere omstridte området har mange 
viktige oppvekst- og beiteområder for fisk, sjøfugl 
og sjøpattedyr. Også flere arter overvintrer i 
området, for eksempel polartorsk i nord og nord-
østarktisk torsk i sør. I sør er kystbeltet identifi-
sert som særlig verdifullt og sårbart område. Sen-
trale deler av Barentshavet er også viktig vinters-
tid for flere sjøfugl, for eksempel lomvi som er kri-
tisk truet. Antall overvintrende lomvi varierer 
mye mellom ulike år uten at man kjenner årsaken. 
Området har spesielt store lomvibestander fra 
russisk side. Storbanken og Sentralbanken har 
antisykloniske virvler med betydning for vann-
massenes oppholdstid i området og dermed også 
for organismer uten eller med begrenset egenbe-
vegelse som forekommer i de samme vannmas-
sene. Fenomenet utnyttes av høyere ledd i 
næringskjeden som søker mot disse områdene. 
Strømsystem sammen med andre fysiske faktorer 
som opprettholder en høy planktonproduksjon 
fører også til mye bunndyr på bankområdene. 
Sentralbanken har spesielt høye tettheter av sjø-
pinnsvin, i tillegg til sjøpølser i noen områder. 
Polarfronten strekker seg også inn i tidligere 
omstridt område. Forhøyet produksjon ved polar-
fronten gjør dette til et viktig beiteområde, samti-
dig som polarfronten er en naturlig og dynamisk 
biogeografisk grense og har derfor relativt høy 
biodiversitet. Den er imidlertid bredere og min-
dre markert i øst enn lenger vest. Sjøis dekker 

Boks 3.2 Sårbarhet

Sårbarhet kan defineres som en arts eller en 
naturtypes evne til å opprettholde sin naturtil-
stand i forhold til ytre, ofte menneskeskapte 
påvirkninger.

Et områdes sårbarhet vurderes gjerne på 
bakgrunn av forekomsten av arter og naturty-
per som naturlig hører hjemme der, og arte-
nes reproduksjonsevne. Årstidsvariasjon, 
utbredelsesmønster, alder/livsstadium, atferd 
og organismenes biologiske egenskaper har 
betydning for hvor sårbar en art er. Sårbarhe-
ten for en påvirkning vurderes ut fra hvilke 
effekter ulike påvirkninger kan ha på artens 
og bestandens utvikling og overlevelse. 
Enkelte arter kan være spesielt sårbare i peri-
oder av året der arten lever konsentrert innen 
et begrenset område (for eksempel tidspunk-
tet for gyting hos fisk og hekkesesongen for 
sjøfugl). For naturtyper er sårbarheten avhen-
gig av blant annet substrattype (sand- eller 
steinbunn, fastsittende eller bevegelige arter, 
sjelden naturtype osv.). Enkelte områder med 
arter som er habitatdannende og lever lenge 
som koraller og svamper kan være spesielt 
sårbare for enkelte typer påvirkning fordi det 
kan ta svært lang tid å danne nye rev/svam-
per. Områder med stor produksjon kan være 
særlig sårbare til visse tider av året, for eksem-
pel i tidlig oppvekstfase hos fisk (egg, larver 
og yngel). Sårbarheten kan måles både på 
individ-, populasjons-, bestands-, samfunns- og 
økosystemnivå. I forvaltningsmessig sammen-
heng er det effekter på populasjons-, bestands-,
samfunns- og økosystemnivå som har størst 
betydning.
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deler av området i perioder 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 iskanten når den 
trekker seg nordover. Iskanten er således 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 identifisert 
som særlig verdifulle og sårbare områder i forvalt-
ningsplanen.

Tidligere omstridt område har vært stengt for 
olje- og gassaktivitet, herunder seismiske under-
søkelser siden 1980-tallet i henhold til avtale mel-
lom norske og russiske myndigheter (morato-
rium). Den fragmentariske kunnskap som finnes 
om mulige petroleumsreserver i tidligere 
omstridt område er derfor basert på gamle data 
og beheftet med stor usikkerhet. Moratoriet på 
olje- og gassaktiviteter i tidligere omstridt område 
vil falle bort når delelinjeavtalen trer i kraft. På 
1970-tallet ble det gjennomført enkelte seismiske 

undersøkelser på norsk side i Barentshavet, sær-
lig i Barentshavet Sør. En rekke seismiske under-
søkelser på 1980-tallet i den russiske delen av 
Barentshavet (inkludert tidligere omstridt 
område) antyder, sammen med letebrønner nær 
delelinjen, lovende petroleumsstrukturer i områ-
det. Delelinjeavtalen inneholder blant annet 
bestemmelser om at eventuelle grenseoverskri-
dende petroleumsforekomster skal utnyttes som 
en enhet (unitiseres).

3.3 De enkelte delene av økosystemet

Nedenfor er det i vurderingen av påvirkningene 
på de enkelte delene av økosystemet lagt vekt på 
endringer siden 2006. Det trekkes også linjer 
fremover i form av prognoser for fremtidig påvirk-
ning og konsekvenser i 2025.

3.3.1 Fysisk/kjemisk miljø

Klimaendringer forventes å gi store endringer i 
økosystemet i Barentshavet. Sentrale effekter for-
ventes å være at isavhengige arter blir satt under 
press og at sørlige arter får en nordligere utbre-
delse. Sørgrensene for arktiske kaldtvannsarter 
forventes å forskyve seg tilsvarende. Sentral ny 
kunnskap siden 2006 er at de første tegnene på 
slike effekter kan ha blitt synlige i Barentshavet.

Havforsuring er i dag ansett å kunne få store 
konsekvenser for marine økosystemer. Endrin-
gene vil inntreffe først i polare/subpolare strøk. 
Årsaken er at store deler av de menneskeskapte 
utslippene av CO2 ender opp i havet, hvor gassen 
reagerer med vann og danner karbonsyre, og der-
med endres surhetsgraden, pH, i havet. Dette kan 
ha en rekke effekter, i første rekke for organismer 
som danner skall av kalsiumkarbonat (se tekst-
boks 3.3).

Selv om vi i dag kan måle at havvannet har blitt 
surere, er det ennå ikke påvist skader på biologisk 
mangfold.

Økosystemet i Barentshavet har forholdsvis 
store klimatiske variasjoner. Men de siste 30 
årene har det vært en trend i retning av økende 
vanntemperatur og minkende utbredelse av sjøis. 
En fortsatt oppvarming av Barentshavet og hav-
områdene utenfor Lofoten kan føre til betydelige 
endringer i økosystemet. Dersom oppvarmingen 
for eksempel forårsaker at voksen sild etablerer 
seg i Barentshavet, kan loddebestanden bli lig-
gende på et permanent lavt nivå. Dette vil kunne 
føre til omfattende konsekvenser for øvrige deler 
av systemet. Havforsuring sammen med økte tem-

Figur 3.3 Norsk del av tidligere omstridt område

Kartografi: Norsk Polarinstitutt 2011
Kilde for dybdedata: IBCAO
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peraturer kan føre til grunnleggende og irreversi-
ble endringer i systemet. Konsekvensene av dette 
er vanskelig å forutsi, men kan potensielt bli 
svært store.

Havisens utbredelse har avtatt raskere enn 
ventet. Mens beregninger før stortingsmeldingen 
i 2006 viste at Polhavet kunne bli isfritt om som-
meren for første gang om 60 80 år, antas dette nå 

å kunne skje mye raskere. Enkelte nyere modeller 
forutsier at Arktis kan bli nærmest isfritt om som-
meren allerede før 2040.

I tillegg til de langsiktige trendene i klima i 
Barentshavet, er det også mer kortsiktige varia-
sjoner fra år til år. Etter at vanntemperaturen 
nådde et maksimum i 2006 har den vært nedadgå-
ende og ligger per 2010 litt under trendlinjen, men 
over langtidsgjennomsnittet (se figur 3.5).

I 2006 nådde utbredelsen av havis om vinteren 
et minimum, men i årene etter har isdekket i 
Barentshavet økt noe. Om sommeren har 
Barentshavet vært fritt for havis flere sesonger 
etter år 2000. De høye vanntemperaturene og min-
kende utbredelsen av havis har gjort større deler 
av Barentshavet tilgjengelig for torsk og andre 
arter de senere årene. Dette er sannsynligvis nok 
en faktor som har bidratt til veksten i torskebe-
standen de senere årene. Innstrømming av vann 
fra Atlanterhavet er en annen faktor som varierer 
mellom år og som er viktig for utviklingen i vann-
temperatur og isdekke. Det atlantiske vannet 
transporterer også store mengder egg, larver og 
dyreplankton inn i Barentshavet. Innstrømmingen 
har avtatt noe de siste årene, etter å ha vært på et 
høyt nivå i tidligere år.Figur 3.4 Endringer i havoverflatens surhetsgrad 

mot 2100

Kilde: Bellerby m.fl., 2005

Boks 3.3 Havforsuring og effekter på kalkholdige organismer

Det vil alltid dannes en likevekt mellom CO2 i 
atmosfæren og i overflatevannet. Når CO2 løses 
i vann, dannes karbonsyre, og dette gjør havvan-
net mindre basisk. Måleenheten for surhetsgrad 
kalles pH. pH 7 er nøytralt, pH mindre enn 7 er 
surt og pH større enn 7 basisk. Overflatevannet 
i verdenshavene har blitt 30 prosent surere 
siden den industrielle revolusjon. Dette betyr at 
konsentrasjonen av positive, sure hydrogenio-
ner (H+) har økt med 30 prosent, og at gjennom-
snittlig pH dermed er redusert fra 8,2 til 8,1. 
Vannet er fremdeles på den basiske siden av 
nøytralt, men har blitt surere. De nærmeste tiå-
rene forventes det ytterligere en reduksjon på 
0,1 0,2 pH-enheter. Kalk dannes ved utfelling av 
kalsium sammen med karbonat. Økt konsentra-
sjon av hydrogenioner fører til redusert konsen-
trasjon av karbonat, og tilstrekkelig lav konsen-
trasjon av karbonat vil føre til at sjøvannet blir 
undermettet på kalsiumkarbonat, og kalk vil 
over tid gå i oppløsning.

Organismer som danner skall av kalk (kalsi-
umkarbonat) benytter stort sett kalkformene 
kalsitt eller aragonitt og er avhengige av en viss 
overmetning av disse forbindelsene i havvannet 
for å kunne bygge skall og skjelett. Det er alle-
rede registrert at metningsgraden av kalsitt og 
aragonitt har avtatt. Kaldvannskoraller og en del 
muslinger inneholder aragonitt, den mest løse-
lige formen. Vingesnegl, som har en betydelig 
rolle i det marine næringsnettet inneholder også 
aragonitt. Krepsdyr og pigghuder med kalkst-
rukturer inneholder kalsitt som er mer stabilt 
mot oppløsning enn aragonitt. Det samme gjel-
der for mange planktoniske organismegrupper. 
Havforsuring kan også ha en potensiell negativ 
virkning på følsomme biologiske prosesser som 
reproduksjon og tidlige stadier som egg og lar-
ver.

➔ Endringer i havoverflatens surhetsgrad mot 2100 
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Hvor stor del av allerede observerte tempera-
turendringer som skyldes naturlige svingninger, 
og hvor stor del som er en konsekvens av økt 
CO2-innhold i atmosfæren, er vanskelig å si med 
sikkerhet. Isdekket i Arktis sommerstid har i flere 
av de siste årene trukket seg lenger tilbake enn 
tidligere. Samtidig har smeltingen gjort at langt 

større områder av Polbassenget er dekket av tyn-
nere ettårsis.

Isutbredelsen i Barentshavet øker nå noe etter 
at iskanten har trukket seg lengre nord både om 
vinteren og om sommeren i en årrekke. De årlige 
avvikene i mengden av næringssalter er små, men 
viser en svak nedadgående trend gjennom hele 
den observerte perioden. På den nordlige delen 
av kontinentalsokkelen vest for Spitsbergen har 
atlanterhavsvann erstattet arktisk vann, noe som 
kan være forårsaket av lite drivis i kyststrømmen i 
området. Dette har hatt omfattende effekter på 
artssammensetningen av plankton og fisk i områ-
det. Endret diett hos fugl er også påvist. Trans-
portveien inn i havområdet og spredning av miljø-
gifter innenfor området forventes å bli betydelig 
påvirket av klimaendringer. Basert på dagens 
kunnskap er det ikke mulig å forutsi effekten.

Kunnskapsgrunnlaget knyttet til klimaendrin-
ger, havforsuring og havis tyder på at disse fakto-
rene vil ha vesentlig betydning for tilstand og 
utvikling i økosystemene i årene fremover, og i 
raskere tempo enn tidligere forventet. Det er sam-
tidig betydelige kunnskapsbehov knyttet blant 
annet til fysiske og biologiske prosesser ved 
iskanten, polarfronten og andre produktive områ-
der. Det er også kunnskapsbehov innenfor tema 
som fremtidig innstrømming av atlanterhavsvann 
og konsekvenser av klimaendringer på kompo-
nentene i økosystemet. Manglende kunnskap om 
slike sentrale prosesser gjør at vurdering av sam-
let belastning på økosystemene i dag og i fremti-
den er forbundet med usikkerhet. Ved vurdering 
av tiltak må man ved kunnskapsmangel se hen til 
føre-var-prinsippet. Klimaendringer, havforsuring 
og redusert utbredelse av havis ventes imidlertid 
å utgjøre en vesentlig del av samlet belastning på 
økosystemer og arter i årene fremover.

Prognose for 2025

Prognosene for 2025 er usikre, men modeller for 
klimaendring tyder på at det vil bli en økning i 
temperaturen, reduksjon i isdekket og ytterligere 
forsuring av havet. Slike endringer ventes å få 
betydning for økosystemene i Barentshavet  
Lofoten.

3.3.2 Plante- og dyreplankton

Produksjonen av planteplankton, primærproduk-
sjonen, er styrt av lys, tilgjengelige næringssalter 
og temperatursjiktninger i havet. Endringer i 
utbredelse er styrt av slike naturlige forhold.

Figur 3.5 Temperaturavvik i Atlanterhavsvannet 
i Barentshavet i perioden 1977  2010. Figuren 
viser målte verdier (tynn rød linje), 3 års glidende 
middel (tykk rød linje) og trenden over hele perio-
den (grå linje)

Kilde: Havforskningsinstituttet

Figur 3.6 Gjennomsnittlig havisutbredelse i sep-
tember 2010 (grønn flate), samt gjennomsnittlig 
havisutbredelse for september måned 1979 2000 
(orange grense)

Kartografi: Norsk Polarinstitutt, 2011. 
Datakilder: IBCAO, LP DAAC, NSIDC
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Mengden observert dyreplankton i Barentsha-
vet viser forholdsvis små variasjoner fra år til år. 
Fra 2006, som skiller seg ut med større mengder 
enn de tidligere åtte årene, har det likevel vært 
observert en svak nedgang frem til 2010 da meng-
den igjen økte.

Fordi mengden dyreplankton er av så stor 
betydning, spesielt for de pelagiske fiskeslagene, 
er det viktig å følge med på mengden dyreplank-
ton fremover for å kunne få forvarsler om eventu-
elle endringer som kan være av betydning for 
utvikling i fiskebestandene og andre arter som er 
avhengige av dyreplankton. De store fiskebestan-
denes beiting påvirker artssammensetningen og 
størrelsen på planktonbestandene. Indirekte har 
derfor høsting av fiskebestandene en viss påvirk-
ning på sammensetningen av dyreplankton.

Det er vanskelig å se noen trend i produksjo-
nen av planteplankton de siste 10 15 årene i 
Barentshavet, men det er betydelige forskjeller i 
produsert biomasse i kalde og varme år. Dette 
skyldes først og fremst variasjonen i det isfrie are-
alet om vinteren. Høyere temperaturer gjennom 
en lengre periode har bidratt til en annen forde-
ling av resirkulerte næringssalter i Barentshavet 
enn det som er observert tidligere. Dette påvirker 
fordelingen av planteplankton. Oppvarmingen har 
nøye sammenheng med økt innstrømming av 
næringsrikt atlanterhavsvann. Produksjonen av 
planteplankton i polarfronten er begrenset til en 

relativt kort sesong, men fører til store konsentra-
sjoner av beitende fisk og krepsdyr i disse områ-
dene.

Kunnskapsgrunnlaget om områdets plante- og 
dyreplankton og forholdet mellom disse og kom-
mersielle planktonspisende fiskebestander er 
betydelig bedret. Det er likevel ikke god nok for-
ståelse av hvordan variasjoner i primær- og sekun-
dærproduksjonen påvirker resten av økosystemet. 
At man i dag har mindre plankton, men fortsatt 
mye fisk har man ingen fullgod forklaring på.

3.3.3 Havbunn og bunndyr

I områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, kysten av 
Troms og på Eggakanten har bunnkartleggingen 
påvist stor variasjon i naturtyper og undersjøiske 
landskap, blant annet mange nye korallrev, flere 
potensielt nye naturtyper og nye arter. Kartleggin-
gen viser også at omfanget og effekten av påvirk-
ning på skjøre bunndyrsamfunn som korallrev, 
svampsamfunn og sjøfjær er større enn det som 
tidligere har vært dokumentert.

Det er påvist stor variasjon i naturtyper og 
undersjøiske landskap. Eksempler på naturtyper 
er «Grunn sokkel med morenerygger, isfjellpløye-
merker og svamphabitater», «Dyp sokkel med 
slett sand- og grusbunn» og «Nedre dyphavsskrå-
ning med ravinelandskap». Generelt finnes det 
rikeste naturmangfoldet på grunnest dyp og på 

Figur 3.7 Korallrev med sjøtrær og svamper

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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Boks 3.4 MAREANO-programmet

Kartleggingsprogrammet MAREANO kartleg-
ger systematisk dybde, bunnforhold, naturty-
per og forurensning på havbunnen. Så langt er 
områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, kysten av 
Troms, deler av Tromsøflaket, deler av eggakan-
ten og et transekt (korridor) nordover fra Nord-

kapp kartlagt. Dette utgjorde i 2010 totalt 67 600 
km2. Kartleggingen har gitt verdifull ny kunn-
skap med blant annet kart over undervannsland-
skap, bunntyper, spor etter fiskeredskap, miljø-
giftnivå i sedimenter, utbredelse av naturtyper, 
herunder sårbare naturtyper.

Figur 3.8 Oversikt over arealer som er dybdekartlagt i MAREANO-programmet

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Dataene fra MAREANO-kartleggingen gjøres 
tilgjengelige for aktuelle brukere blant annet 
gjennom MAREANOs nettsider og kartinforma-
sjonstjenesten Norge digitalt. Videre brukes 
dataene av Artsdatabanken til utvikling av syste-
met for inndeling av norsk natur i naturtyper 
(Naturtyper i Norge, NiN), til kartfesting av 

artsutbredelser og til vurdering av status for 
naturtyper. Også data innsamlet av andre aktø-
rer, blant annet petroleumssektoren og Forsva-
rets forskningsinstitutt, er gjort tilgjengelig for 
MAREANO og inngår i MAREANOs kart og 
databaser.
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hard bunn. I de kartlagte områdene er det funnet 
størst naturmangfold i de sørligste områdene med 
variert undervannslandskap og bunntyper som 
utenfor Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms, 
mens områdene lenger nord (Tromsøflaket og 
transektet fra Nordkapp) er mer ensartede. Kart-
leggingen i deler av områdene «Transekt Andfjor-
den» og «Lopphavet», som er foreslått til marin 
verneplan, har også avdekket viktige og sårbare 
naturverdier, blant annet korallrev og svamp.

Det er kjent fra havområder utenfor Barents-
havet at svamper vokser sent og at kolonier opp-
trer som habitatbyggende organismer. I slike over 
tid stabile habitater utvikler det seg høyst spesiali-
serte bunndyr som er avhengige av svampene 
som økologisk funksjonsområde. I tillegg er det 
kjent at svamp er viktig som skjulested for yngel i 
et sårbart livsstadium. Kunnskapen om de økolo-
giske funksjonene til ulike typer bunndyr og 
påvirkning på bunndyr er per i dag begrenset i 
Barentshavet. Der slike samfunn er studert er det 
påvist at de har viktige økologiske funksjoner. 
MAREANO-kartleggingen har registrert mer enn 
1 400 forskjellige arter og grupper av dyr i forvalt-
ningsplanområdet. Mange av disse er nye funn for 
området og noen er ikke tidligere funnet på norsk 
kontinentalsokkel. For om lag 100 arter er det 
påvist mer nordlig utbredelse enn tidligere kjent. 
Det er dokumentert flere potensielt nye naturty-
per, som «medusahode steinbunn» og «sjølilje 
mudderbunn» og kandidater til ansvarsarter 
(arter som Norge har et særskilt forvaltningsan-
svar for) som sjøfjæren Umbellula, hornkorallen 
grisehalekorall (Radicipes) og bambuskorallen Isi-
della. Grisehalekorallen er kun funnet i Bjørnøyra-
set nord på Eggakanten, hvor den danner en fore-
komst som er karakterisert som unik og sårbar. 
Resultater fra MAREANO sine analyser av sam-
menhenger mellom landskap og fauna utgjør et 
viktig grunnlag i videre utvikling av typeinndelin-
gen.

De enkelte områdene

Tromsøflaket er et stort, relativt flatt og grunt 
område med mye sand og slam. Her finnes store 
svampforekomster, mange ispløyemerker og 
morenerygger. Øst for Tromsøflaket, i Ingøydy-
pet, er det påvist tusenvis av groper i havbunnen 
(pockmarks) som kan indikere gassutstrømming. 
I området kalt Eggakanten er sokkelen dominert 
av sand og grus med sjøanemoner og svamp. Kon-
tinentalskråningen er her preget av sjøanemoner 
og blomkålkoraller øverst, mens det lenger nede 

dominerer rørbyggende børstemark og små 
krepsdyr på bløt bunn, og medusahode og svamp 
på hard bunn. Eggakanten er ellers preget av et 
stort historisk rasområde, Bjørnøyraset. Vest i 
dette rasområdet ligger Håkon Mosby leirvulkan.

Vest for Tromsøflaket er det påvist leirdiapirer, 
plugger av leire som trenger seg opp gjennom 
geologiske lag i havbunnen.

På kysten av Troms er Malangsgrunnen og 
Sveinsgrunnen artsrike områder med steinblok-
ker, kalkalger, svamp og andre fastsittende dyr. 
Det finnes også korallrev, artsfattige områder 
med store sandbølger, og bløtbunn med sjøpølser, 
sjøpenner og sjøfjær. Området har også grunne og 
strømutsatte kystnære banker med grovere sedi-
menter og mer hard bunn enn områdene lenger 
vest og nord.

Områdene ved Lofoten og Vesterålen har det 
mest varierte undervannslandskapet. Her går 
man på kort avstand fra grunne banker til dype 
raviner ned til 3 700 meters dyp. Området har rik 
fauna i de grunne områdene, og sjøkreps har sin 
nordlige grense for utbredelse her. Her ligger 
også området Hola med 330 små og intakte korall-
rev, omgitt av sand. På dypere vann er det en ark-
tisk fauna preget av sjøpølser, sjøliljer, krepsdyr 
og sjøpinnsvin. Geologiske strukturer og bakterie-
film indikerer gassoppkommer på 1 200 meters 
dyp.

Kunnskapen om bunndyr og naturtyper er 
ikke tilfredsstillende over hele planområdet, men 

Figur 3.9 Sjøtre i korallskog

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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er under oppbygging. Data på disse områdene 
samles jevnlig inn gjennom forskningsinstitutte-
nes virksomhet og som en del av forvaltningspla-
nens overvåkingssystem. I områder hvor havbun-
nen er kartlagt av MAREANO, har flere av korall-
revene skader. Slike verdifulle naturtyper er ikke i 
tilfredsstillende tilstand i forhold til forvaltnings-
målene i de områder hvor havbunnen er kartlagt.

Det er gjort flere undersøkelser på omfanget 
av skadde korallrev i Barentshavet og Lofoten. På 
bakgrunn av de ulike beregningsgrunnlagene 
som er skaffet til veie, kan man ikke konkludere 
med at det har forekommet en økt skadepå-
virkning fra bunntråling. Mange av skadene som 
er observert er flere år gamle. Forenklet kan man 
si at i de kartlagde områdene er omlag 2 av 10 kor-
allrev skadet i større eller mindre grad, og rundt 6 
prosent av alle inspiserte rev i forvaltningsplano-
mrådet er ødelagt.

Høsten 2009 ble området «Korallen» nordvest 
for Sørøya beskyttet mot bunntråling.

Prognose for 2025

Situasjonen for bunndyr og bunndyrsamfunn i 
2025 vil først og fremst være avhengig av aktivi-
tetsnivået og hvilke forvaltningstiltak som blir 
gjennomført. Fiskeriforvaltningen har i de siste ti 
årene hatt et stadig økende fokus på bunndyrsam-
funn og konkrete forvaltningstiltak er iverksatt. 

Petroleumsvirksomhet kan ha mindre, lokale 
effekter på bunndyrsamfunn. Det stilles imidlertid 
strenge krav om at petroleumsvirksomheten skal 
kartlegge og ikke skade korallrev og andre verdi-
fulle bunnsamfunn. Temperaturendringer kan 
føre til at utbredelsesområder for bunnlevende 
arter flyttes nordover.

Mange arter av bunndyr vil være sårbare for 
havforsuring, men det er usikkert hvor store de 
direkte og indirekte effektene vil være.

3.3.4 Fiskebestander

Fiskebestandene har store naturlige variasjoner. 
Sammen med et godt forvaltningssystem, har de 
naturgitte forholdene de siste årene bidratt til his-
torisk svært sterke bestander av sentrale fiskeslag 
som eksempelvis torsk, hyse og sei.

Lodde, sild og torsk er sentrale arter for dyna-
mikken i økosystemet i Barentshavet og er 
sammen med blåkveite, uer, snabeluer og kolmule 
indikatorartene i overvåkingen av økosystemet i 
dette havområdet.

Nordøstarktisk torsk: Gytebestandsnivået for 
nordøstarktisk torsk er det høyeste som er obser-
vert siden 1947, og er i 2010 beregnet til over 1,14 
millioner tonn. Gytebestanden i 2005 var på 700 
000 tonn.

Sild og lodde: Kunnskapsgrunnlaget viser at 
det per 2010 var lite ungsild og mye lodde i 

Figur 3.10 Kjempefilskjell og risengrynskorall på Tromsøflaket

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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Barentshavet. Dette gir gode forhold for mange av 
de andre artene i økosystemet. De store meng-
dene lodde er sannsynligvis en viktig del av årsa-
ken til at den nordøst-atlantiske torskebestanden 
har økt gjennom flere år og at gytebestanden nå 
er på størrelse med nivået fra årene etter andre 
verdenskrig.

For å unngå at fiskeriaktivitet skulle redusere 
den svake gytebestanden ble det fastsatt nullkvote 
for kommersielt fiske på lodde i Barentshavet i 
årene 2004 2008. I 2009 og i 2010 var gytebestan-
den stor nok til at det ble åpnet for et direkte fiske 
om vinteren, samtidig som torskens behov for 
lodde som mat ble beregnet å være fullt ut ivare-
tatt. Torsk og lodde inngår i en egen flerbestands-
modell som legges til grunn for kvoteberegnin-
gene. Kvotene som er fastsatt av Norge og Russ-
land, er i henhold til høstingsregler godkjent av 
ICES.

Norsk vårgytende sild (NVG-sild): Bestanden 
av norsk vårgytende sild har vært svært god de 
siste årene, og gytebestanden har kommet på 
høyde med nivåer som ble observert på 1950-tal-
let. Rekrutteringen har blitt noe svakere igjen de 
siste årene, og dette har medført at bestanden i 
2010 har gått noe ned fra det foreløpige toppåret 
2009.

Barentshavet er et viktig oppvekstområde for 
norsk vårgytende sild, men det foregår ikke fiske 
på ungsild i Barentshavet. Den totale sildebestan-
den har siden 1999 vært beskattet i henhold til en 
forvaltningsplan vedtatt av kyststatene. Planen 
medfører at beskatningen holdes lavere enn det 
ICES har anbefalt som en føre-var-grense. Dette 

Boks 3.5 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.

Dette ble spesielt synlig da lodda på 
midten av 1980-tallet gjennomgikk den første 
av foreløpig tre kollapser siden overvåking 
startet tidlig på 1970-tallet. Som følge av lodde-
kollapsen, kollapset også lomvibestanden, 
kroppskondisjon hos vågehval gikk ned, store 
vandringer ble utløst hos grønlandssel, og 
torskebestanden ble satt under press med dår-
ligere næringstilgang og økt dødelighet hos 
ungtorsk som følge av kannibalisme. Under de 
to senere kollapsene i loddebestanden (1993
1997 og 2003 2006) har effektene på artene 
som ernærer seg av lodde vært mindre, blant 
annet fordi det har vært mer alternative bytte-
dyr tilgjengelig. Lodde er et viktig byttedyr for 
torsk, sjøfugl og marine pattedyr.

Figur 3.11 Sei som spiser krill og annet dyreplankton

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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er et viktig bidrag til å opprettholde bestanden 
med et høyt biomassenivå. Voksen sild lever ikke i 
Barentshavet, men sildelarver kommer drivende 
inn i området fra gytefeltene langs norskekysten. 
De oppholder seg 3 4 år i Barentshavet før de 
igjen vandrer tilbake til Norskehavet der de gyter. 
De tre kollapsene i loddebestanden siden 1970 
har således falt sammen med innsig av store års-
klasser av ungsild. Man har likevel i enkelte tilfel-
ler fått god lodderekruttering selv når det er mye 
ungsild i Barentshavet, trolig som følge av at de to 
artene enkelte år kan befinne seg i ulike deler av 
havområdet.

Kysttorsk: Torsk som befinner seg i kyst- og 
fjordområder kalles kysttorsk. Det finnes flere 
bestander av kysttorsk langs kysten fra Stad til 
grensen mot Russland. Andelen kysttorsk i for-
hold til nordøstarktisk torsk øker fra nord mot sør. 
Mengden (antall og biomasse) øker derimot fra 
sør mot nord, og om lag 75 prosent finnes nord for 
67°N. Kysttorsk finnes fra tarebeltet til dypere 
vann ned mot 500 meter. Den gyter langt inne i de 
fleste fjordene eller i sidearmer i større fjordsys-
tem, men også i samme områder som nordøstark-
tisk torsk. Larvene til kysttorsken bunnslår seg på 
svært grunt vann og vandrer sjelden ned på 
dypere vann før de er to år gamle. Den blir tidli-
gere kjønnsmoden enn nordøstarktisk torsk, vok-
ser hurtigere og vandrer i mindre grad. En gjen-
oppbygningsplan ble vedtatt våren 2010.

Blåkveite: Gytebestanden har vært lav i en 
rekke år, men svakt voksende det siste tiåret. 
Bestanden er klassifisert som livskraftig på Norsk 
rødliste 2010. Fra og med 2010 har Norge og 
Russland innført felles forvaltning, der forbudet 
mot direkte fiske er opphevet, og det er fastsatt en 
treårig kvote på 15 000 tonn. Grunnen til dette er 
at man gjennom et felles forskningsarbeid har fått 
bedre kunnskap om bestandens biologi og utbre-
delse.

Vanlig uer og snabeluer: I 2005 vurderte ICES 
både vanlig uer og snabeluer til å ha redusert 
reproduksjonsevne. Toktresultat viste en klar 
reduksjon i forekomst, og indikerte at bestandene 
var nær et historisk lavmål. Årsklassene det fore-
gående tiåret hadde vært svært svake og blir sta-
dig mindre. ICES anbefalte stopp i alt direkte 
fiske, utvidelse av fredningen, og skjerpede 
bifangstreguleringer. Fiskeriene har vært og er 
begrenset av fredningstid, bifangstregler og red-
skapsregler. Dette har bidratt positivt til beskyt-
telse av blant annet ueryngel. For snabeluer er det 
nå tegn på bedre rekruttering i oppvekstområ-
dene i Barentshavet. I 2010 vurderte ICES frem-
deles begge bestandene til å ha redusert repro-
duksjonsevne. Bestanden av vanlig uer er svært 
svak, og denne situasjonen ventes å vedvare i 
mange år. På denne bakgrunnen tilrår ICES stren-
gere reguleringer. Vanlig uer er klassifisert som 

Figur 3.12 Uer på korallrev

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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sterkt truet på Norsk rødliste 2010 og snabeluer 
er klassifisert som sårbar.

Kolmule: Barentshavet er et marginalt område 
for kolmulebestanden, og det foregår ikke fiske på 
kolmule i dette området. Arten ble i 2006 tatt med 
som indikator på klimaendringer. Mengden av 
ung kolmule har avtatt i Barentshavet de siste 
seks årene.

En rekke bestander av mindre kommersiell 
betydning har også tilhold i Barentshavet. Noen 
av disse har en svak bestandssituasjon, blant 
annet en del skatearter. Storskate er oppført som 
kritisk truet i norsk rødliste 2010. Brugde og blå-
lange er nå oppført som sterkt truet. Håbrann er 
fremdeles oppført som sårbar. Det foregår ikke 
direkte fiske på noen av artene som er nevnt her.

Kunnskapen om kommersielle fiskebestander 
er generelt god. Kunnskapen om ikke-kommersi-
elle fiskearter, inklusive haifisk er varierende og 
bør styrkes. Overvåkingen av de kommersielle fis-

kebestandene er godt etablert og gir god oversikt 
over tilstanden til de ulike bestandene. Det årlige 
økosystemtoktet i Barentshavet som gjennomfø-
res av Havforskningsinstituttet gir også et godt 
grunnlag for overvåking av ikke-kommersielle 
arter.

Prognoser for 2025

Det er ikke mulig å gi sikre prognoser for fiskebe-
standene over et langt tidsrom fremover, men 
mye tyder på at forvaltningen av de store kom-
mersielle bestandene vil sikre gode bestander 
med full reproduksjonsevne. Fokuset i årene 
fremover vil således være på gjenoppbygging av 
noen mindre, men like fullt viktige bestander som 
uer/snabeluer og blåkveite. På grunn av økt tem-
peratur forventes det på kort til mellomlang sikt at 
mengden fisk i Barentshavet vil øke sammenlig-
net med nå, særlig i nordlige og nordøstlige deler 

Figur 3.13 Internasjonalt viktige områder for lodde, norsk vårgytende sild og nordøstarktisk torsk. Områ-
deverdier er angitt som prosent av maksimal mulig verdi, der kun gyteområder kan komme opp i 100 
prosent. Verdier er angitt for vår og høst. I oktober er det den samlede overvintrende bestanden av norsk 
vårgytende sild som slår ut på kartet

Kilde: Havforskningsinstituttet/Direktoratet for naturforvaltning/Det Norske Veritas
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av Barentshavet. Klimaendringer kan føre til 
endrede fysiske forhold og isdekke, som i stor 
grad vil påvirke utbredelse og fordeling av fiskear-
tene. I tillegg vil en eventuell høsting av dyre-
plankton kunne påvirke fiskebestandene. Havfor-
suring vil påvirke lavere trofiske nivåer og gi 
effekter på andre deler av økosystemet, inkludert 
fisk.

Med en nordligere posisjon av iskanten, kan 
nye områder for fiskerier åpnes mot Polhavet. Det 
er imidlertid usikkert om produktiviteten i Polha-
vet og randhavene vil øke når isen trekker seg til-
bake og i hvilken grad primærproduksjonen vil 
kanaliseres til kommersielt interessante fiskeslag. 
I selve Barentshavet kan det allerede nå observe-
res hvordan fiskeslag som tradisjonelt har holdt til 
lenger syd har flyttet seg nordover. En rekke usik-
kerheter om økosystemenes respons på varmere 
klima gjør det vanskelig å tegne et klart bilde av 
hvilke fiskeslag som vil dominere og størrelsen på 
fremtidige bestander.

3.3.5 Sjøfuglbestander

Status

Det siste tiåret har mange bestander av sjøfugl i 
området Barentshavet  Lofoten hatt en sterk til-
bakegang. Dette gjelder flere arter, men proble-
mene er størst for de mest tallrike artene som 
typisk hekker i fuglefjell og beiter i åpent hav. I de 
sørlige og vestlige delene av planområdet er det 
påvist problemer også for enkelte kystlevende 
arter.

Lomvi og krykkje har hatt en særlig stor 
reduksjon, og da særlig i den sørvestre delen av 
forvaltningsplanområdet. For lomvi er situasjonen 
så alvorlig at det kan være et tidsspørsmål før 
arten forsvinner som hekkefugl i mange fuglefjell 
langs fastlandskysten. Lenger nord i Barentshavet 
har situasjonen vært bedre, men bestanden av 
polarlomvi viser nå klare tegn på tilbakegang både 
på Bjørnøya og på Spitsbergen. En ser også tegn 
til nedgang for krykkje i dette området. Polar-

Figur 3.14 Hekkebestanden av krykkje på SEAPOPs nøkkellokaliteter i området Lofoten  Barentshavet 
har gått betydelig ned på få år (data fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl, NINA)

Foto: T. Anker-Nilssen
Kilde: Faglig forum Barentshavet  Lofoten, 2010.
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måke har vært i nedgang de siste 20 årene på 
Bjørnøya. Bestanden er redusert med 65 prosent 
siden 1986. For flere store lundekolonier er 
bestandsutviklingen de siste fem årene negativ. 
Hekkesuksess siste fire år er under tiltaksgrensen 
definert i overvåkingssystemet. For krykkje er 
det observert tilsvarende nedgang i store deler av 
det nordlige Atlanterhavet, noe som indikerer at 
årsaken til artens problemer kan være å finne i 
storskala miljøendringer i hele dette området. Kli-
maendringer diskuteres derfor nå som en viktig 
utløsende faktor for bestandsnedgang hos sjøfugl, 
i første rekke gjennom sin effekt på sjøfuglenes 
næringsgrunnlag.

På fastlandet har bestandsnedgangen for kryk-
kje, lunde, alke og lomvi pågått over mange år. 
Her er lomvibestanden nå bare omkring én pro-
sent av hva den var i 1980, mens krykkjebestan-
den avtar med 5 14 prosent årlig og er nede på 
15 35 prosent av bestanden for 20 30 år siden. 
Blant de truede sjøfuglartene på Norsk rødliste 
for arter 2010 (se kapittel 3.3.7) har lomvi, polar-
lomvi, teist, lunde, alke, krykkje, ismåke og sabi-
nemåke en vesentlig del av sin norske bestand i 
forvaltningsplanområdet Barentshavet  Lofoten, 
mens stellerand som hekker på den russiske tun-
draen, overvintrer på finnmarkskysten. Typiske 
sjøfuglarter som er klassifisert som nær truet, er 
havhest, gulnebblom, fiskemåke, stormsvale, 
tyvjo, samt praktærfugl, ringgås og polarmåke 
(Svalbard).

Nesten alle indikatorene for sjøfugl viser en 
større eller mindre tendens til nedgang, både i de 
siste ti årene og samlet over tidsperioden de har 
vært overvåket.

Sjøfugl blir ansett for å være velegnede indika-
torer for det som skjer i det marine økosystemet. 
De er synlige elementer i et miljø der de fleste dyr 
og planter lever under havoverflaten, de er lette å 
telle og de samles ofte i produktive marine 
«hotspots». Overvåkingsindikatorer for sjøfugl 
har to funksjoner. Den første er å vise hvor mye 
tilgang på biomasse det er i de øvre vannmasser, 
den andre er å gi grunnlag for forvaltning av det 
naturmangfoldet sjøfuglbestandene represente-
rer. Sjøfuglenes rolle i økosystemet gjør at de er 
blant de mest sårbare marine organismegrup-
pene. Samtidig er de tilpasset et omskiftelig og 
ustabilt miljø der næringstilgangen kan variere 
naturlig. De lever lenge, noe som gjør det vanske-
lig å spore påvirkninger og effektene av disse i 
løpet av et kort tidsvindu.

Næringstilgang

Endringer i næringstilgang er pekt på som en 
hovedforklaring til den omfattende nedgangen i 
flere sjøfuglbestander. Redusert tilgang på viktige 
byttedyr antas å være den utløsende faktoren. 
Årsakene til disse endringene er sammensatte og 
bare delvis forstått, men kan blant annet skyldes 
klimarelaterte endringer i de marine økosyste-
mene, lavere produksjon av byttedyr (plankton og 
fisk), endrede vandringsmønstre for larver og 
yngel, eller varierende rekruttering til bestander 
som er viktige byttedyr for sjøfugl.

Mange sjøfuglarter er særlig følsomme for til-
gangen på pelagiske stimfisk som lodde og sild. 
Det var fra 2002 og frem mot 2005 svært gode 
bestander av ungsild, etterfulgt av en kraftig 
økning i loddebestanden i Barentshavet. Økt til-
gang på lodde har vært et viktig bidrag til at flere 
av sjøfuglbestandene i Øst-Finnmark og på Bjørn-
øya ikke har erfart den samme hekkesvikten de 
siste årene som mange bestander av de samme 
artene lenger sør. Langs fastlandskysten fra Vest-
Finnmark og sørover er tilstanden derimot vesent-
lig dårligere både mht. antall hekkefugl og repro-
duksjon. I Lofoten er sildelarver som driver nord-
over viktig føde for mange sjøfugler, men etter 
2004 har det bare vært svake årsklasser av sild.

Sviktende næringstilgang i kritisk viktige faser 
er en del av forklaringen på nedgangen i enkelte 
bestander. Dette kan settes i sammenheng med 
både klimatiske endringer og fiskerienes direkte 
og indirekte påvirkning på byttedyrbestandene. 
Her er det trolig endringene i fiskebestandenes 
størrelse og forholdet mellom arter som bidrar 
mest til å endre beitebetingelsene for sjøfugl. Når 
disse komplekse relasjonene i tillegg påvirkes av 
storskala klimaendringer, blir det vanskelig å 
avdekke årsakene til de observerte trender pre-
sist. Gjennom sjøfuglprogrammet SEAPOP (Sea-
bird Populations) har myndighetene iverksatt sys-
tematisk kartlegging og overvåking av sjøfugl i 
alle norske havområder. Hensikten med SEAPOP 
er å fremskaffe nødvendig basiskunnskap for for-
valtningen av sjøfugl, blant annet ved å avdekke 
generelle trekk ved bestandsutviklingen og vur-
dere de mest sannsynlige årsakene til dokumen-
tert utvikling.

Kunnskap om sjøfugl

Bedre kunnskap om hvordan sjøfuglenes repro-
duksjon, overlevelse (og diett) påvirkes av inter-
aksjoner mellom sild, lodde og torsk ser ut til å 
være en hovednøkkel for å forstå utviklingen til de 
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mest tallrike sjøfuglbestandene i området 
Barentshavet  Lofoten. Med unntak av bifangst, 
har arbeidet i SEAPOP så langt ført til en vesent-
lig forbedring av kunnskapsgrunnlaget. Kunnska-
pen om bestander, bestandenes utbredelse og 
deres valg av næring, sammenheng med utbre-
delse av næringsorganismer, trekkveier og over-
vintringsområder er betydelig forbedret de siste 
årene.

Når det gjelder gjenstående kunnskapsbehov, 
er en aktuell problemstilling å se på sammenhen-
gen mellom forvaltningen av de største bestan-
dene av kommersielle fiskearter (blant annet sild, 
lodde, sil (tobis), torsk og sei) og sjøfugl. De 
marine økosystemene er meget komplekse, og en 
helhetlig økosystemforvaltning vil stille svært 
store krav til kunnskap om artene og hvordan de 
påvirker hverandre. ICES tar imidlertid allerede 
med dagens modeller hensyn til alle komponenter 
av naturlig dødelighet når anbefalt fiskedødelighet 
og tilhørende kvoter blir beregnet. I beregningen 
av den naturlige dødeligheten inngår predasjon 
fra andre arter, herunder sjøfugl. Den naturlige 
dødeligheten varierer i stor grad, men ICES tar 
høyde for denne usikkerheten gjennom føre-var-
tilnærmingen i rådgivningen, slik at gytebestan-
dene med størst mulig sannsynlighet holdes på 
produktive nivåer og dermed fortsetter å være til-
gjengelig næringskilde for predatorbestandene. 
En stor gytebestand innebærer ikke automatisk 
god næringstilgang for sjøfugl. Sjøfuglene beiter 
mest på unge livsstadier av fisk, og forekomstene 
av disse i hekkefuglenes nærområder estimeres 
ikke i modellene til ICES. Det er ikke tillatt å fiske 
på unge livsstadier av fisk i dag. En god gytebe-
stand er heller ingen garanti for at alle årsklasser 
av fisk blir gode. Selv på bestander det ikke fiskes 
på i det hele tatt kan rekrutteringen av naturlige 
årsaker slå feil slik at det blir lite mat for sjøfugl. 
Fisket på bestandene av sild og lodde i forvalt-
ningsplanområdet har ikke økt vesentlig de siste 
årene. Det er viktig at kunnskapen om og forståel-
sen av sjøfuglenes næringsbehov og -tilgang fort-
satt forbedres.

Kunnskapsgrunnlaget om bifangst av sjøfugl i 
fiskeriene er mangelfullt og vanskelig kvantifiser-
bart, men det pågår arbeid med dette. Videre 
ansees det som viktig å klarlegge sjøfuglenes are-
albruk gjennom året og ulike livsfaser på en mer 
systematisk måte.

3.3.6 Sjøpattedyr og isbjørn

Nise forekommer langs norskekysten og i 
Barentshavet nord til polarfronten. Det foreligger 

bare et minimumsestimat for bestanden i deler av 
dette området, og vi kjenner heller ikke noe til 
utviklingen av bestanden. Havforskningsinstitut-
tets overvåking har vist at det er forholdsvis stor 
bifangst av niser, men det er ikke noe tegn på at 
denne bifangsten er økende. Lokalt, særlig i helt 
kystnære områder med intensivt garnfiske, kan 
bifangstene være høyere enn den lokale forekom-
sten kan bære. Men inntil populasjonsstrukturen 
er klarlagt er det ikke mulig å vurdere i hvilken 
grad bifangst i forvaltningsplanområdet medfører 
reduksjon i biologisk mangfold, og om forvalt-
ningsmålet i naturmangfoldloven for denne 
bestanden er nådd.

Tellinger utenfor forvaltningsområdet tyder 
imidlertid på en stabil bestand.

Hvert sjette år blir det gjennomført en viten-
skapelig vurdering av vågehvalbestanden i regi av 
vitenskapskomiteen i Den internasjonale hval-
fangstkommisjonen (IWC). Resultatet av denne 
evalueringen danner grunnlaget for norske for-
valtningstiltak i neste seksårsperiode. For den for-
valtningsperioden som begynte i 2009 har IWCs 
vitenskapskomite lagt til grunn et bestandsesti-
mat på 103 000 vågehval. Den årlige fangsten av 
vågehval har de siste årene ligget på 400 600 dyr.

Tellingen av klappmyssbestanden viser en sterk 
nedgang i ungeproduksjonen siden 1997. Denne 
nedgangen i observert ungeproduksjon kommer 
trolig ikke av fangstuttak. Klimatiske forhold har 
ført til endringer i utstrekning og kvalitet på driv-
isen i Vestisen. Vi kan på denne bakgrunn ikke se 
bort fra at dette har ført til at deler av klappmyss-
bestanden føder i andre områder. Øvrige mulige 
forklaringer på nedgangen i ungeproduksjon kan 
være epidemiske sykdommer, eksempelvis hval-
pesyke (PDV) eller bakterier som Brucella-bakte-
rier, som er påvist hos sel i Nord-Atlanteren. Det 
har på denne bakgrunn ikke vært lov å jakte på 
klappmyss siden 2007.

Ringsel er en av flere arter som lever på isen 
og er avhengig av gode isforhold for å få frem 
unger. Som en følge av redusert utbredelse av 
sjøis med egnet kvalitet, har det i de senere årene 
(2006, 2007 og 2008) vært omfattende svikt i 
reproduksjonen hos ringsel langs vestkysten av 
Spitsbergen. Tilsvarende reproduksjonssvikt er 
sett i de tradisjonelle yngleområdene for andre 
islevende arter i områder som grenser opp til 
Barentshavet. I Kvitsjøen, som ligger sør for den 
russiske delen av Barentshavet, har ungeproduk-
sjon hos grønlandssel falt betydelig de senere 
årene, sannsynligvis som en følge av dårlige isfor-
hold. I Norskehavet er betydelig nedgang i unge-
produksjonen, og bestandsnedgang hos klapp-
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myss blitt knyttet til den nedadgående trenden i 
isdekket i dette området. Inntil en får kartlagt 
større geografiske områder, er det uråd å konklu-
dere om dette er en reell nedgang eller endring i 

yngleområdenes utbredelse på grunn av mindre 
og dårligere is.

Det har ikke vært foretatt noen nye tellinger 
av isbjørn i området siden 2004. For sjøpattedyr 

Figur 3.15 Utbredelse av sjøfugl (krykkje, polarlomvi og lunde) i åpent hav ved ulike årstider. Kartene 
viser situasjonen sommer, høst og vinter. Grønt: lav tetthet. Rødt: høy tetthet

Kilde: SEAPOP/Norsk institutt for naturforskning
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som nylig har vært eller er gjenstand for kommer-
siell beskatning (grønlandssel, klappmyss og 
vågehval) er det generelt et godt kunnskaps-
grunnlag om bestandsstørrelse og biologi, og 
usikkerheten i bestandsanslagene er redusert. 
Det foreligger også tilfredsstillende kunnskap om 
bestandsutvikling hos de andre hvalartene som 
fanges opp av de årlige telletoktene. Det mangler 
imidlertid kunnskap om bestandsstørrelsen for de 
høyarktiske artene ringsel, storkobbe, hvalross, 
narhval og grønlandshval. Det er viktig at disse 
artene også overvåkes, og det er ønskelig med 
bedre bestandskunnskap om nise og hvithval i 
området. Det er begrenset kunnskap om langtids-
endringer i sjøpattedyrbestandene som følge av 
klimaendringer. Dette er særlig kritisk for de isav-
hengige artene.

Prognose for 2025

Det er antatt uendret eller minkende påvirkning 
fra fiskeri og fangst. For istilknyttede arter 
(ishavssel, ringsel, isbjørn) vil klimaendringer 
direkte påvirke tilgjengeligheten av egnet leveom-
råde. For andre arter kan tilgang på byttedyr bli 
endret. Det er antatt at effektene av klimaendrin-
ger på sjøpattedyr vil øke frem mot 2025. Økt akti-
vitetsnivå av skipstrafikk og petroleumsvirksom-
het kan også gi økt påvirkning på sjøpattedyr, 
blant annet gjennom økning i støy og kollisjons-
fare.

3.3.7 Truete arter

Når bestandssituasjonen for en art tilsier at den er 
truet eller kan bli truet av utryddelse dersom den 
negative bestandsutviklingen fortsetter, vil arten 
få status som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) 

eller sårbar (VU) på den nasjonale rødlisten. 
Disse tre kategoriene benevnes til sammen som 
truete arter.

Rødlistens kategorier baserer seg på en vurde-
ring av graden av risiko for at arten ikke vil være 
levedyktig i fremtiden. Artenes fremtidige leve-
dyktighet blir vurdert ut fra et kriteriesett utviklet 
av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN). 
Kriteriesettet er bygd opp av fem kriterier der de 
tre viktigste er:
1. Arten (dvs. antall reproduserende/voksne 

individ) er i tilbakegang.
2. Arten finnes på få eller små arealer som er i til-

bakegang, som er fragmenterte eller det fore-
ligger en kjent trussel.

3. Arten er svært sjelden, det vil si færre enn 
1 000 individer.

Kategoriene har lik betydning på tvers av alle arts-
grupper. Det som kan utgjøre en forskjell er gene-

Figur 3.16 Ringsel

Kilde: Norsk Polarinstitutt

Boks 3.6 Rødliste 2010

Artsnavn Kategori i Rødlisten
Ål Kritisk truet
Storskate Kritisk truet
Pigghå Kritisk truet
Brugde Sterkt truet
Blålange Sterkt truet
Vanlig uer Sterkt truet
Håbrann Sårbar
Snabeluer Sårbar
Lomvi Kritisk truet
Krykkje Sterkt truet
Alke (Svalbard) Sterkt truet
Alke (fastlandet) Sårbar
Teist Sårbar
Lunde Sårbar
Stellerand Sårbar
Makrellterne Sårbar
Polarlomvi Sårbar
Ismåke (Svalbard) Sårbar
Sabinemåke (Svalbard) Sterkt truet
Lomvi (Svalbard) Sårbar
Nordkaper Utdødd i Norge
Grønlandshval Kritisk truet
Klappmyss Sterkt truet
Narhval Sterkt truet
Steinkobbe Sårbar
Hvalross (Svalbard) Sårbar
Steinkobbe (Svalbard) Sårbar
Isbjørn (Svalbard) Sårbar
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rasjonstiden, det vil si tiden det i ytterste konse-
kvens tar før en art dør ut.

Kunnskapen om truete arter i St.meld. nr. 8 
(2005 2006) bygget på rødlisten fra 1998. Her var 
ikke marine fisk tatt med. I 2006 ble det utarbeidet 
en ny liste der marine fisk var inkludert. Denne 
ble oppdatert i 2010 samtidig som kriteriene ble 
revidert. Det er flere endringer i oppføringen av 
artene i forvaltningsplanområdet fra 2006 til 2010. 
For noen arter skyldes endring i bestandskategori 
reelle bestandsendringer, mens for andre skyldes 
dette at man har fått mer kunnskap om bestan-
dene.

I Norsk Rødliste 2006 hadde 27 arter som fore-
kommer i havområdet Barentshavet  Lofoten sta-
tus som truete. I Norsk Rødliste 2010 er antallet 
truete arter økt til 36.

Indikatoren for truete arter i området Barents-
havet  Lofoten er ennå ikke ferdig utviklet. Styr-
ket innsats på arbeidet med sårbare og truete 
arter har medført et bedret kunnskapsgrunnlag.

Prognose for 2025

Se under de enkelte artsgruppene.

3.3.8 Nye og fremmede arter

Introduksjon og innvandring av fremmede orga-
nismer kan påvirke viktige elementer i økosyste-
met. Blant fremmede arter i forvaltningsplanom-
rådet er kongekrabbe den som har størst utbre-
delse/bestand. Arten utnyttes også som ressurs i 
fiskeriene. Kongekrabbe kan som fremmed art 
skade viktige elementer i økosystemet, se avsnit-
tet nedenfor. I senere år har den kombinerte 
effekten av det kommersielle fisket fra 26°Ø, øst 
av Nordkapp og desimeringsfiske vest for 26°Ø 
vært betydelig. Størrelsen på kongekrabbebestan-
den i norske områder er derfor vesentlig redu-
sert. Det er imidlertid et problem at Russland som 
har den største delen av bestanden, kun forvalter 
arten som en ressurs. Her er kongekrabben ver-
net i et stort område langs kysten inntil norske-
grensen. Dette fører til at det kommer en jevn 
strøm av krabber inn langs kysten av Finnmark.

Figur 3.17 Rødlistearter i forvaltningsplanområdet. Hvalross (sårbar), isbjørn (sårbar), lomvi (kritisk 
truet), vanlig uer (sterkt truet)

Foto: Kit M. Kovacs og Christian Lydersen (hvalross/isbjørn), Hallvard Strøm (lomvi), Havforskningsinstituttet (vanlig uer).
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Overvåking av fremmede arter

Indikatoren for fremmede arter i overvåkingssys-
temet er under utvikling. Foreløpig er konge-
krabbe og snøkrabbe valgt som to arter det anbe-
fales å følge utviklingen nøye på. Det er mye som 
tyder på at snøkrabbe vil få en mer nordlig utbre-
delse i Barentshavet enn kongekrabben. Utbre-
delsen av kongekrabbe vestover langs kysten har 
endret seg i forhold til 2006. Det ble i 2010 fang-
stet mye kongekrabbe ved Sørøya (vest for Ham-
merfest), altså lenger vest enn tidligere.

Estimatene av totalbestanden av kongekrabbe 
(krabber større enn 70 millimeter skjoldlengde) 
for 2010 er noe lavere enn i 2009. For snøkrabbe 

viser resultater fra bifangster at det er tatt flere 
bifangster av snøkrabbe i garn og linefisket i Øst-
Finnmark i 2009 enn tidligere år.

Effekter på økosystemet av kongekrabbe og snøkrabbe

Kongekrabbe har effekter på bunndyr som ikke 
var kjent i 2005. Nyere undersøkelser i Varanger-
fjorden (2008/09) har vist at kongekrabben bidrar 
til betydelige endringer i bunndyrssamfunnene på 
bløtbunn. En sammenligning med situasjonen før 
kongekrabben ble tallrik i de undersøkte områ-
dene (1995) viser en dramatisk nedgang både i 
antall arter og i biomasse. I tillegg bekrefter 
undersøkelsen at store individer av arter av mus-

Figur 3.18 Omtrentlig utbredelse av kongekrabbe i Barentshavet (rød skravering) og steder hvor det er 
gjort enkeltstående funn av krabbe (rød stjerne). Enkeltfunnene sør for og i Lofoten er høyst sannsynlig 
kongekrabbe som er satt ut, mens enkeltfunnene lenger nord kan være krabber som har spredd seg til 
disse områdene eller satt ut. Registreringer av enkeltfunn er gjort i tidsrommet 2002  2011

Kilde: Havforskningsinstituttet
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linger, pigghuder og børstemark er nærmest fra-
værende. Det er uklart om effektene er perma-
nente. Undersøkelser i Varangerfjorden indikerer 
at beitingen på dominerende organismer i sedi-
mentene bidrar til oksygenreduksjon i sedimen-
tene. Forskning på russisk side i Barentshavet 
viser lignende effekter, men reduksjonen i arts-
mangfoldet og biomasse er betydelig mindre enn 
det en finner på norsk side i Varangerfjorden.

Snøkrabbe er funnet i Barentshavet i økende 
antall. Arten har opprinnelig utbredelsesområde i 
Beringhavet, det nordøstlige Canada og på Grøn-
lands vestside. Det er ikke kjent om den er blitt 
introdusert som larver via ballastvann eller om 
den selv har vandret inn i området. Det pågår 
genetiske undersøkelser for å forsøke å fastslå 
opphavet. Det er foreløpig ikke gjennomført stu-
dier av hvilke effekter snøkrabben kan ha på øko-
systemet. Arten lever av bunndyr, og det antas at 

Figur 3.19 Bifangster av snøkrabbe gjort av fiskefartøyer (sort stjerne) og på Havforskningsinstituttets 
tokt (sirkler) i tidsrommet 2004  2010. Størrelsen på sirklene angir relativ antall krabber tatt i de enkelte 
posisjonene

Kilde: Havforskningsinstituttet
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den først og fremst vil påvirke bunndyrsamfun-
nene.

Prognose for 2025

Risiko for spredning av organismer via ballast-
vann ventes å bli betydelig redusert når ballast-
vannkonvensjonen trer i kraft, på grunn av 
strenge krav til ballastvannrensing. Dersom kon-
vensjonen ikke har trådt i kraft i 2025 er progno-
sen usikker, men økt aktivitetsnivå for skipstra-
fikk, og særlig tankbåter, vil øke risikoen for både 
spredning av organismer via ballastvann og fra 
påvekstorganismer på skrog. Varmere klima kan 
øke sannsynligheten for at arter som introduseres 
fra sørligere havområder kan etablere seg i våre 
havområder. En mulig fremtidig trafikk gjennom 
nordøstpassasjen vil øke risikoen for introduksjo-
ner fra fjerntliggende områder med tilsvarende 
havklima  særlig fra det artsrike Stillehavet til 
Barentshavet. Temperaturøkning vil også kunne 
påvirke utbredelsen av kongekrabbe og snø-
krabbe. Det er usikkert hvor store påvirkningene 
fra kongekrabbe og snøkrabbe vil være i 2025.

3.3.9 Forurensning

Hovedkilden til forurensning i forvaltningsplano-
mrådet er langtransportert forurensning via luft 
og havstrømmer. Økt overvåkingsaktivitet siden 
2006 har gitt oss økt innsikt i miljøtilstanden. 
Resultater fra den pågående overvåkingen i 
Barentshavet  Lofoten viser at forurensningsni-
vået i miljøet er lavt. Sjømat fra disse områdene er 
i hovedsak trygg, og arktiske områder er per i dag 
vurdert som lite forurenset. Arktiske områder er 
imidlertid mer sårbare for forurensning enn 
andre områder. Dyr øverst i arktiske næringskje-
der akkumulerer betydelige mengder fettløselige 
miljøgifter, kanskje spesielt fordi fett som opplags-
næring og isolasjon spiller en sentral rolle i ark-
tiske dyrs evne til å overleve. Regelmessige scree-
ningundersøkelser oppdager stadig nye miljøgif-
ter i området.

Overvåkingen er styrket siden 2006

I St.meld. nr. 8 (2005 2006) forvaltningsplanen for 
Barentshavet  Lofoten ble det besluttet å innføre 
et samordnet overvåkingssystem med indikato-
rer, referanseverdier og tiltaksgrenser for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, 
herunder å intensivere overvåkingen av forurens-
ning i de marine økosystemene. Det ble valgt et 
sett forurensningsindikatorer slik at de skulle 

dekke tilførsler av forurensning (atmosfæriske til-
førsler, elvetilførsler og strandsøppel) og foru-
rensning i miljøet (sediment, bunnlevende dyr, 
fisk, fugl, sel og isbjørn).

Det har vært en betydelig styrking av overvå-
kings- og kartleggingsaktiviteten siden forvalt-
ningsplanen kom i 2006, særlig knyttet til de 
valgte indikatorene. Det har også vært en videre-
utvikling av indikatorene. Selv om en ikke har 
klart å få på plass en dekkende overvåking av alle 
indikatorene, så har den økte aktiviteten gitt oss 
bedre innsikt og kunnskap om forurensningssitu-
asjonen i forvaltningsplanområdet. En oversikt 
over status for de ulike forurensningsindikatorene 
er vist i vedlegg 2.

Langtransporterte tilførsler er hovedkilder til 
forurensning

Måling av organiske miljøgifter i luft og nedbør 
utført på Svalbard siden tidlig på 1980-tallet viser 
at for de fleste «gamle» miljøgiftene har det vært 
en nedadgående trend. Denne positive utviklin-
gen har i de seneste 2 6 årene (avhengig av for-
bindelse) stoppet opp for miljøgiftene DDT, PCB, 
PAH og HCB. Årsaken kan være en kombinasjon 
av fortsatt bruk av DDT i andre deler av verden 
eller frigjøringer fra deponier i miljøet som følge 
av klimaendringer, en sterkere fordamping av tid-
ligere avsatt HCB og PCB på grunn av flere skog-
branner, redusert isdekke eller større tilførsler av 
relativt varmt atlanterhavsvann.

For «nye» organiske miljøgifter er kunnska-
pen om forekomst og tidstrender mer begrenset 
grunnet kortere måleserier, men det er tendens til 
at miljøgiftene Polybromerte fenyletere (PBDE) 
avtar mens Perfluorerte alkylerte substanser 
(PFAS) øker.

For metaller ble det i St.meld. nr. 8 (2005
2006) indikert at nivåene av kvikksølv var forven-
tet å øke frem mot 2020, mens det for de andre 
metallene var forventet en nedgang. Det har vist 
seg at nivåene av kvikksølv i luft har vært stabile i 
en årrekke, og det er ikke vist den forventede 
nedgangen i tilførsler via luft av andre tungmetal-
ler, med unntak av nikkel.

Radioaktive stoffer tilføres med kyststrømmen

Radioaktiv forurensning transporteres i hoved-
sak til forvaltningsplanområdet med den norske 
kyststrømmen. Det er lave nivåer av radioaktive 
stoffer i Barentshavet, og generelt er nivåene i 
Arktis avtagende. I dag er Tsjernobyl-relatert 
cesium-137 fra Østersjøen den viktigste kilden til 
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dette stoffet i forvaltningsplanområdet. Utslip-
pene av technetium-99 fra gjenvinningsanlegget 
for brukt kjernebrensel i Sellafield på vestkysten 
av Storbritannia er blitt redusert siden 2003/2004 
som følge av ny metode for rensing av avfall.

Tilførsler fra nærområdene har mindre betydning

Det er fortsatt kun få store kilder til forurensning 
fra landbasert eller kystbasert virksomhet i nær-
området til forvaltningsplanområdet. Sedimen-

tene i flere havner er forurenset som følge av 
utslipp fra skipsverft og båter. Forurensning fra 
istransport, landavrenning og elvetilførsler antas å 
være av mindre betydning med hensyn til foru-
rensning av forvaltningsplanområdet, men kan 
være av lokal betydning. Pasvikelva, som ligger 
lengst øst ved grensen til Russland, er markert 
forurenset av nikkel og kobber. Hovedkilden til 
dette er lufttransporterte forurensninger fra smel-
teverket i Nikel. For øvrig er de målte nivåene av 
forurensende stoffer i Altaelva, Barduelva, Tana-

Boks 3.7 Tilførselsprogrammet

Tilførselsprogrammet ble startet opp i 2009 som 
en direkte oppfølging av forvaltningsplanen for 
Barentshavet, hvor det ble pekt på stor kunn-
skapsmangel om forurensningssituasjonen i 
åpne havområder. Tilførselsprogrammet er et 
bredt anlagt overvåkingsprogram og formålet er 
at det på lengre sikt skal gi et helhetlig bilde av 
den generelle forurensningssituasjonen i norske 
havområder. Følgende mål er satt opp:

Identifisere de viktigste kildene til olje, miljø-
farlige stoffer inkl. radioaktivitet.
Gi en oversikt over tilførslene og tilførsels-
veiene til regionene.
Dokumentere tilstanden for utvalgte foru-
rensningsindikatorer.
Kartlegge endringer i kilder, påvirkning og 
tilstand over tid.
Gi en oversikt over forsuringstilstanden i nor-
ske havområder.

Programmet bringer sammen ekspertise på 
mange ulike områder fra en rekke ledende nor-
ske forskningsinstitusjoner.

Programmet dekker alle tilførselsveier for 
forurensninger til havet, både havstrømmer, 
lufttilførsler, avrenning fra land, utlekking fra 
berggrunn og sedimenter i havet og tilførsler fra 
skipstrafikk og petroleumsvirksomhet i norske 
havområder.

Programmet har fokus på ett havområde i 
året. I 2009 var Barentshavet i fokus, i 2010 
Nordsjøen og i 2011 vil Norskehavet dekkes. 
For å få et mer geografisk representativt bilde av 
tilførsler med luft og havstrømmer i Barentsha-
vet  Lofoten ble det i 2010 etablert en ny stasjon 
på Andøya og satt ut passive prøvetakere på 
Bjørnøya og Jan Mayen.

Programmet benytter og supplerer pågå-
ende overvåkingsprogrammer, blant annet i regi 

av Klima- og forurensningsdirektoratet, Hav-
forskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for 
ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt 
for vannforskning, Norsk institutt for luftfors-
kning, Bjerknessenteret og Statens strålevern.

Figur 3.20 Tilførselsprogrammets målestasjo-
ner i norske havområder 2010

Kilde: Havforskningsinstituttet/Norsk Institutt for vannfors-
kning/Norsk Institutt for luftforskning/Nasjonalt institutt for 
ernærings- og sjømatforskning/Statens strålevern/Klima- og 
forurensningsdirektoratet
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elva og Pasvikelva lave. Når det gjelder utslipp fra 
gruveindustrien i nord vil påvirkningen først og 
fremst være lokal og ikke påvirke havområdet 
som sådant.

Tilstanden på havbunnen

Det har i de siste årene (2003 2009) vært en 
omfattende kartleggings- og overvåkingsaktivitet 
av nivåer av forurensende stoffer i sedimenter på 
havbunnen i Barentshavet. Spesielt gjelder dette 
konsentrasjoner av olje og metaller i sediment. 
Fordi miljøgifter gjerne binder seg til partikler og 
organisk materiale, ender de ofte opp i sedimen-
tene. Nivåene av miljøgifter og radioaktive stoffer 
i sedimenter vil gjenspeile forurensningssituasjo-
nen i et område. Forurensning kan spre seg fra 
sedimentene på sjøbunnen til vann og organismer.

Resultatene viser at nivået i sedimentene av 
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og 
totalt hydrokarbonnivå (THC), som benyttes som 
indikatorer på oljeforurensning, er relativt lave, 
men at det er en del variasjoner i nivåer av hydro-
karboner i sedimenter i ulike deler av forvalt-
ningsplanområdet. Variasjonen i nivåene i sedi-
mentene kan forklares med sedimentenes geokje-
miske opprinnelse, innbefattet naturlig lekkasje/
erosjon av fossilt brensel (kull/olje). I tillegg kan 
det være et mindre bidrag som skyldes tilførsler 
av olje og annet fossilt brensel fra ulik menneske-
skapt aktivitet.

Undersøkelser av overflateprøver fra havbun-
nen viser at både nivå av tungmetaller, klororga-
niske miljøfarlige stoffer og menneskeskapte 
radioaktive stoffer generelt er lave. Tidstrendun-

dersøkelser fra Malangsdjupet og Ingøydjupet 
indikerer at spesielt tilførslene av tungmetallene 
bly og kvikksølv har økt svakt over en periode på 
50 70 år. Selv om nivåene fremdeles er lave så kan 
altså menneskelig påvirkning spores som følge av 
langtransportert forurensning. Funn av lave kon-
sentrasjoner av organiske miljøgifter i sedimen-
tene i hele forvaltningsplanområdet er også et 
resultat av menneskelig påvirkning.

Nivåene av radioaktive stoffer i sedimenter i 
forvaltningsplanområdet er lave. Den årlige over-
våkingen av radioaktivitet i sedimenter som utfø-
res rundt den sunkne atomubåten Komsomolets 
som ligger på 1 700 meters dyp sørvest av Bjørn-
øya, viser at cesiumnivåene i sedimentene ikke er 
høyere enn i havområdet rundt, men det er regis-
trert mindre utslipp til miljøet.

Forurensningsnivå i organismer

Undersøkelser av miljøgifter i sjøfugl og sjøpatte-
dyr viser at internasjonale reguleringer av flere 

Figur 3.21 Årlige middelkonsentrasjoner av sum 
PCB i luft på Zeppelin-observatoriet på Svalbard 
1999 2009

Kilde: Norsk institutt for luftforskning

Figur 3.22 Tilførsler av kvikksølv fordelt på kilde 
og område i 2008/2009

Kilde: Tilførselsprogrammet/Norsk institutt for vannforskning.
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miljøgifter som PCB og organiske klorerte plante-
vernmidler har hjulpet.

En studie på ringsel fra Svalbard i perioden fra 
1996 til 2004 viste en nedgang på 50 80 prosent 
for PCB og organiske klorerte plantevernmidler. 
Undersøkelser gjennom 35 år på polarmåke viser 
at nivåene av de fleste PCB-er og klorerte orga-
niske pesticider har avtatt. Et unntak er nivåene av 
insektmidlene DDT og DDE hvor det i isbjørn og 
polarmåke ikke er vist noen nedgang de siste 10 
årene. Dette tyder på at det fremdeles transporte-
res DDT til området eller at DDT frigjøres fra 
deponier i miljøet som følge av klimaendringene.

Det er indikasjoner på at den nedadgående 
trenden i konsentrasjon av PCB i isbjørn fortset-
ter (basert på data fra Svalbard frem til 2008), og 
den mulige påvirkningen dette representerer på 
isbjørn kan derfor være nedadgående. Til tross 
for avtagende nivåer for en del miljøgifter i 
isbjørn, er konsentrasjonen fortsatt høy. Deler av 
isbjørnbestanden på Svalbard og Frans Josef Land 
(ingen nye data siden 1995) har i dag nivåer av 
organiske miljøgifter, først og fremst PCB, som 
overskrider grenseverdier for effekt på hormon- 
og immunsystemet. Det er derfor grunn til å anta 

at miljøgiftene i isbjørn har negative effekter på 
immunforsvaret og forplantningsevnen. Nivåene 
av miljøgifter funnet i egg fra polarlomvi er for alle 
undersøkte stoffer under grenseverdiene for 
effekter på reproduksjon og /eller overlevelse.

Måling av radioaktivitet i flere sjøpattedyr har 
pågått siden 2000 og i sjøfugl siden 2005. Nivåene 
er lave, men sammenligner man konsentrasjonen 
av cesium-137 i sjøpattedyr, med konsentrasjonen 
i byttedyrene deres, antyder resultatene at 
cesium-137 blir oppkonsentrert i næringskjeden.

For kvikksølv er trendene noe mer sprikende, 
med nedgang i isbjørn og ingen endring i fugle-
egg.

PCB har vist seg å ha negativ innvirkning på 
reproduksjon hos sel. Ringsel og grønlandssel, 
som er de viktigste byttedyrene for isbjørn, har 
dårlig evne til å omsette miljøgifter og har hatt 
høye konsentrasjoner av PCB.

Nivåer av forurensende stoffer i fisk og skall-
dyr er generelt lave i Barentshavet.

Kartlegging av innhold av miljøgifter i fisk og 
skalldyr er svært viktig for å sikre at den sjømaten 
som omsettes er trygg. For de fleste indikatorstof-
fene for mattrygghet ligger målingene i sjømat 
godt under de maksimumsverdiene som er fast-
satt. Resultater fra overvåking i Barentshavet 
siden 2006 viser imidlertid at innholdet av frem-
medstoffer er varierende og i enkelte tilfeller over-
skrider fastsatte grenseverdier. Det er derfor 
behov for systematisk kartlegging for å kunne si 
noe om utviklingen i fremmedstoffsituasjonen. 
Det er også nødvendig med kunnskap om årsaken 
til variasjonen mellom ulike arter og geografiske 
områder.

For en del av de best kjente «nye» miljøgiftene, 
som nå er regulert (for eksempel den bromerte 
flammehemmeren PBDE), er det indikasjoner på 
at nivåene i miljøet avtar.

Figur 3.23 PAH nivåer i overflatesedimenter

Kilde: Havforskningsinstituttet

Figur 3.24 PCB og DDE i polarlomviegg fra Kongs-
fjorden og Bjørnøya

Kilde: Havforskningsinstituttet
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Nye miljøgifter som ikke er regulert kan imid-
lertid påvises i lave konsentrasjoner, og for noen 
av disse kan det være en tendens til at nivåene 
øker. Kartlegging av fosfororganiske flammehem-
mere viser høyere nivåer av slike forbindelser i 
torskearter i Barentshavet sammenlignet med 
kysttorsk i fjorder på Østlandet. Dette er overras-
kende funn sammenlignet med tradisjonelle miljø-
gifter hvor bildet vanligvis er omvendt.

Marint søppel krever oppmerksomhet

Store mengder søppel driver i land på strendene i 
forvaltningsplanområdet. Søppel langs kysten er 
en indikator som følges opp i forvaltningsplanar-
beidet for å kunne vurdere om målet om å unngå 
forsøpling og annen skade på miljøet som følge av 
avfall nås.

I forvaltningsplanområdet foreligger det kun 
tidsserier for opprydding av strandsøppel på Sval-
bard. Siden 2001 har Sysselmannen årlig ryddet 
tre mindre strandstrekninger i forbindelse med 
renovasjonsarbeid. Undersøkelsene på Svalbard 
gjenspeiler i stor grad innsatsen i ryddeaksjonen, 
og det er derfor ikke mulig å trekke noen sikre 
konklusjoner i forhold til utvikling. Fiskeflåten i 
Norskehavet og Barentshavet antas å være kilden 
til det meste av strandsøppelet på Svalbard, men 

mye kan også komme fra cruisebåtene. Søppelet 
er spredt over store områder, og problemet er 
størst på nordvestsiden av Spitsbergen.

En annen utfordring er at det er variasjon i hva 
og hvordan søppelet registreres. I 2010 ble det i 
Rekvika på Kvaløya i Tromsø kommune satt i 
gang en opprydning i henhold til OSPARs meto-
dikk for strandsøppelundersøkelser. Resultatene 
viser at den vanligste typen søppel i dette området 
er fiskeri- og akvakulturrelatert søppel av plast.

Norske myndigheter har ikke etablert noe sys-
tematisk system for rapportering av omsetning av 
avfall over mottaksordning for avfall fra skip. Det 
er derfor ikke tall tilgjenglig som kan si noe om 
utviklingen.

Plast kan være til stor skade for eksempel på 
overflatebeitende fugl som havhest og pattedyr 
fordi de vikler seg inn i søppel og dør, og fordi for-
døyelsessystemet kan bli skadet. Dette er et stort 
problem i andre havområder, men omfanget av 
problemet er lite kjent i Barentshavet.

Prognose for 2025

Transportveien inn i havområdet og spredning av 
miljøgifter innenfor området forventes å bli bety-
delig påvirket av klimaendringer. Basert på 

Boks 3.8 Trygg sjømat

Det er fastsatt maksimumsgrenser for innhold 
av en rekke miljøgifter i fisk og annen sjømat. 
Overvåking utført av Nasjonalt institutt for 
ernærings- og sjømatforskning, siden 2006 
viser:

Ved funn av fremmedstoffer i filet av mager 
fisk er det kvikksølv som dominerer, mens i 
fet fisk og lever av mager fisk er det vanligst 
å finne dioksiner, PCB og andre organiske 
komponenter.
Målingene i torskefilet, reke, lodde og polar-
torsk viser lave verdier for alle miljøgiftene 
som er testet. Nivåene av tungmetaller i torsk 
ligger under fastsatte grenseverdier for 
humant konsum. Gjennomsnittverdiene for 
kadmium, kvikksølv og bly i torskefilet har 
holdt seg på omtrent samme nivå siden over-
våkingen startet i 1994. For dioksiner og 
dioksinlignende PCB i torskelever ligger ver-
diene nær øvre grenseverdi for humant kon-
sum.
Øvre grenseverdi for kvikksølv overskrides 
hos enkelte fiskearter. De viktigste produk-

tene fra Barentshavet, som torskefilet, er 
uproblematiske med hensyn til innhold av 
kvikksølv. Hos atlantisk kveite og blåkveite er 
verdiene av kvikksølv høye, spesielt i gam-
mel og stor fisk. Dette er kunnskap som ikke 
var dokumentert i 2005. For blåkveite viser 
resultatene at blåkveite fanget utenfor kysten 
av Finnmark har et lavere innhold av kvikk-
sølv enn fisk fanget ved eggakanten og nord-
over til Svalbard.
Nye data viser at en betydelig andel blåkveite 
fanget langs eggakanten nord til Svalbard har 
konsentrasjoner av organiske miljøgifter som 
overskrider grenseverdiene, mens fisk fan-
get utenfor kysten av Finnmark har vesentlig 
lavere verdier.
Måling av radioaktivitet i fisk og sjømat har 
pågått siden 1991. Målingene viser lave 
nivåer av radioaktivitet i fisk og reker. Nivået 
av cesium-137 i torsk viser en nedadgående 
trend fra 1991  2008, som forventet da hoved-
kilden til stoffet er Tsjernobylulykken i 1986 
og halveringstiden er 30 år.
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dagens kunnskap er det ikke mulig å forutsi effek-
ten. Det er derfor viktig i det videre arbeidet at 
man fokuserer på å bedre kunnskapen om effekter
av klimaendringer.

Nedgangen i tilførsler av flere stoffer som er 
internasjonalt regulert har stagnert. Det er usik-
kert hva som er årsaken til dette, og vanskelig å 

forutse utviklingen. Man skulle anta at det fortsatt 
vil være nedgang i de «gamle» miljøgiftene etter 
hvert som global bruk stanser, men det er usik-
kert i hvilken grad dette oppveies av økte tilførsler 
grunnet klimaendringer. Når det gjelder de nye 
miljøgiftene, vil trenden være avhengig av hvor-
dan bruken av disse stoffene vil bli regulert glo-
balt. Ved nedgang i tilførslene av dioksinlignende 
PCB til miljøet globalt vil konsentrasjonene i fisk 
og annen sjømat forventes å avta i perioden.

3.4 Viktigste kunnskapsbehov 
fremover

I St.meld. nr. 8 (2005 2006) fremgår det at kunn-
skapen om økosystemet i Barentshavet generelt 
kan karakteriseres som omfattende, men at det er 
en utfordring å få en enda bedre forståelse av sam-
spill mellom organismer i næringskjeden. Det sies 
videre at de økologiske studiene har fokus på et 
fåtall arter. Effekter av menneskelig aktivitet på de 
ulike delene av økosystemet er mangelfull, særlig 
når det gjelder samvirkende effekter. Det er fort-
satt kunnskapsmangler på enkelte tema som ble 

Figur 3.25 Søppel i Rekvika, Tromsø kommune

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet (foto: Bo Eide)

Figur 3.26 Plastbiter i mageinnhold hos havhest

Kilde: OSPAR/KIMO. Foto: Jan van Franeker
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trukket frem i 2006. Dette gjelder blant annet 
kunnskap om transport, akkumulering og effekter 
av helse- og miljøfarlige kjemikalier og radioaktive 
stoffer. Videre er det behov for kunnskap om sam-
virkende effekter av stoffene og mellom miljøgif-
ter og andre stressfaktorer som for eksempel kli-
maendringer, næringsmangel og sykdommer. 
Faglig Forums rapport har pekt på behovet for 
mer kunnskap om motstandskraften i økosyste-
mene i Barentshavet  Lofoten, mot store endrin-
ger av tilstanden, såkalte regimeskifter. Økosyste-
mer har i utgangspunktet motstandskraft mot 
slike store endringer. En sentral utfordring er å få 
mer kunnskap om de faktorene som påvirker mot-
standskraften mot slike endringer for økosyste-
mene i Barentshavet. Variasjon i klima og påvirk-
ning fra menneskelig aktivitet i området setter 
rammer for bærekraftig virksomhet i utrednings-
området. En forståelse av hva som kan skape irre-
versible endringer og hvor motstandsdyktig 
Barentshavet er mot endringer, er et viktig over-
gripende tema.

«Baseline»-studier og lange tidsserier vil alltid 
være sentrale og bør i mange tilfeller inngå som 
en del av kunnskapsbehovene når disse priorite-
res, for eksempel overvåking knyttet til havforsur-
ing, sjøfuglbestander og tilførsler og nivåer av for-
urensende stoffer. I denne sammenheng er det 
derfor viktig å videreføre eksisterende satsinger 
som MAREANO, SEAPOP og Tilførselsprogram-
met samt styrke øvrig overvåking som koordine-
res gjennom overvåkingsgruppen. Det er også 
behov for å etablere et systematisk kartleggings-
system for tilførsel av avfall langs strendene i hele 
forvaltningsplanområdet, samt mer kunnskap om 
opphav til avfallet.

Parallelt med økt oppmerksomhet rundt hav-
forsuring som problem, er det også økt oppmerk-

somhet på hvordan effekter av havforsuring og 
klimaendringer kan samvirke med hverandre og 
med effekter av andre menneskelige aktiviteter 
som fiskerier, petroleumsvirksomhet og skipstra-
fikk. Havforsuring og klimaendringer vil også 
kunne påvirke transport av forurensning inn i 
området, omsetning og akkumulering av foruren-
sende stoffer.

Teknologi- og kunnskapsutvikling for å forhin-
dre eller redusere menneskeskapt påvirkning er 
også et sentralt kunnskapsbehov.

Klimaendringer i Barentshavet kan gi store 
konsekvenser for økosystem og samfunn. Bereg-
ninger gjort med dagens globale og regionale kli-
mamodeller indikerer store endringer i fremtiden. 
Det er imidlertid behov for en bedre prosessfor-
ståelse og bedre modellverktøy som kan gi økt 
kunnskap om effekter på økosystem og om sam-
funnsmessige konsekvenser. I dette bildet er det 
også viktig å fokusere på effekter av klimaendrin-
ger på teknologi, industristruktur og risiko for 
akutte uhell. Klimaendringer og effekter av disse 
er et overgripende tema som mange andre kunn-
skapsbehov er forventet å spille opp mot.

Når det gjelder effekter av påvirkning er det 
fremdeles mange kunnskapsbehov, særlig knyt-
tet til samlet belastning og hvilken effekt ulike 
aktiviteter/påvirkninger har.

Det er behov for kunnskap om havområdenes 
betydning for verdiskaping og samfunn, herunder 
studier som ser på den samfunnsmessige betyd-
ningen av økosystemtjenester som ikke er knyttet 
til en spesiell næring og som per i dag ikke er 
omsatt i et marked.

Det er fortsatt betydelige kunnskapsbehov 
knyttet til blant annet bunnforhold og den sam-
lede påvirkningen på bunnhabitater og bunnle-
vende organismer.
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4  Aktivitet, forvaltning og verdiskaping i havområdet

I dette kapittelet omtales og vurderes de viktigste 
næringsaktivitetene i Barentshavet  Lofoten, 
både den verdiskaping og samfunnsnytte som 
næringene representerer og påvirkning på miljø-
tilstanden. Det gis en egen omtale av verdiskaping 
og samfunn særlig relatert til områdene utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja i kapittel 4.9.

De viktigste næringsaktivitetene i havområdet 
er i dag fiskerier, skipstrafikk og petroleumsvirk-
somhet, men også andre næringer som reiseliv, 
marin bioprospektering og mulig fremtidig hav-
energi og mineralleting på havbunnen omtales i 
det følgende. De marine økosystemtjenestenes 
betydning for verdiskaping og samfunn omtales 
også.

4.1 Fiskerier og havbruk

4.1.1 Utvikling innenfor fiskeriforvaltningen

De store fiskebestandene i Barentshavet høstes i 
dag innenfor sikre biologiske grenser og er i god 
forfatning. Disse forvaltes i henhold til prinsip-
pene i havressursloven og forvaltningsmålet i 
naturmangfoldloven. Samarbeidet med den rus-
siske fiskeriforvaltningen er svært viktig for å 
sikre at høstingen i Barentshavet er bærekraftig. 
Fiskeriforvaltningen har de siste 10 årene gjort et 
vellykket arbeid nasjonalt og internasjonalt for å 
redusere ulovlig, urapportert og uregulert fiske 
av torsk i Barentshavet. I 2009 ble det ikke avdek-
ket noe ulovlig fiske av torsk og hyse. Dette er 
resultat av et tett samarbeid mellom norske og 
russiske myndigheter, og utvikling av nye kon-
trollmekanismer som NEAFCs havnestatskon-
trollregime. Ressurskontroll og et uttak i tråd med 
fastsatte kvoter er en viktig forutsetning for et 
bærekraftig forvaltningsregime.

Satellittsporing er en viktig del av norsk res-
surskontroll. Alle norske fiske- og fangstfartøy 
med større lengde enn 15 meter er underlagt spo-
ringsplikt, uavhengig av hvor de befinner seg. 
Også utenlandske fartøy som opererer i norske 
farvann har sporingsplikt.

Det er også arbeidet mye med internasjonale 
regler for utøvelse av bunnfiske for å beskytte 

naturmangfoldet. Et nytt forslag til bunnfiskefor-
skrift er i ferd med å bli sluttført. Det skjer en sta-
dig utvikling av fiskeredskaper som er mer skån-
somme for bunnen. Det arbeides blant annet med 
å finne frem til metoder for å fiske med trål som er 
mer skånsom mot bunnhabitatene enn dagens 
bunntrål og som samtidig reduserer drivstoffor-
bruk og utslipp av NOx. Viktig i denne sammen-
hengen er også at omfanget av bunntråling i 2009 
er redusert sammenlignet med 2005.

4.1.2 Beskrivelse av aktivitet

De mest betydningsfulle fiskeriene i områdene fra 
Lofoten og langs kysten nordover til og med 
Barentshavet har tradisjonelt foregått på norsk 
vårgytende sild (NVG-sild), nordøstarktisk torsk, 
nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei og lodde. 
Bestandene har samlet sett vært økende på 2000-
tallet, spesielt torsk og hyse, og kvoteøkninger 
gjenspeiler dette. I 2011 er den norske torskekvo-
ten satt til 319 000 tonn, hysekvoten til 148 000 
tonn, seikvoten til 173 000 tonn, NVG-sildekvoten 
til 602 680 tonn og loddekvoten til 275 000 tonn.

Hovedtyngden av det norske fisket etter NVG-
sild foregikk i noen år inne i Vestfjordsystemet. 
Fra 2003 endret vandringsmønsteret seg. De 
yngre årsklassene overvintret på bankene og i 
havområdene vest av Lofoten, Vesterålen og Sør-
Troms. Dette skjedde samtidig med at bestanden 
økte kraftig. Svært lite sild har kommet inn i Vest-
fjordsystemet i de siste årene. Endringene i van-
dringsmønsteret for silda betyr at også fisket med 
not og trål er rettet mer inn mot disse områdene 
enn tidligere.

Det tradisjonelle «lofotfisket» (skreifisket) 
som pågår i Øst-Lofoten i perioden februar april 
er nå redusert betydelig på grunn av torskens 
(skreiens) endrede vandringsmønster. Gytingen 
har i de seneste årene i større grad enn tidligere 
pågått lengre ut i Lofoten til Røst og videre nord-
over utenfor Vesterålen og så langt nord som til 
Vest- Finnmark. Slik nordlig fordeling er ikke helt 
nytt, ettersom dette også var tilfelle i perioden 
1930 1950. Fiskefartøy som tradisjonelt har fisket 
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Boks 4.1 Tekniske fiskerireguleringer i Barentshavet  Lofoten

Generelt forbud mot fiske med trål innenfor 12 
nautiske mil fra grunnlinjene

Det er generelt forbudt å fiske med trål utenfor 
det norske fastland i området innenfor 12 nau-
tiske mil fra grunnlinjene. Det finnes unntak fra 
regelen som gir adgang til å fiske inntil 6 nau-
tiske mil fra grunnlinjene. Forbudet gjelder ikke 
taretrål, reketrål uten lenker og krepsetrål.

Trålfrie soner og fleksible områder

Det er videre etablert en rekke trålfrie soner i 
enkelte perioder av året og fleksible områder for 
vern av yngel og sårbare områder. Bestemmel-
sene bidrar også til havdeling for å unngå red-
skapskonflikter og er regulert i forskrift om utø-
velse av fisket i sjøen.

Med fleksibelt område menes nærmere 
avgrensede områder der fisket reguleres i 
bestemte tidsrom, med begrensninger eller for-
bud mot fiske med bestemte redskaper, i hele 
området eller deler av området. I slike områder 
kan antall deltagende fartøy også begrenses.

Kystreketrål

Det foregår et kystnært fiske med reketrål både 
i nord og i sør. Dette fisket utøves med mindre 
fartøyer som fisker med lette trålredskaper i 
begrensede områder. Det er ikke grunn til å tro 
at denne aktiviteten medfører vesentlig skade på 
sårbare bunnhabitater. Kystrekefisket er strengt 
regulert i henhold til en rekke lokale forskrifter 
langs kysten.

Figur 4.1 Trålfrie soner og fleksible områder i Barentshavet

Kilde: Fiskeridirektoratet

m Trålfrl@ so.ner d!:l@r ilV år@L 

■ Trålfrie soner hele året. 

m Fleksible områder 

Terrltorialørensen, 
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i Øst-Lofoten fisker nå på vestsiden og videre 
nordover langs kysten.

Endring i flåtestruktur og fiskefelt

Det ble i 2009 landet 1,17 millioner tonn fisk i de 
tre nordligste fylkene. Over lang tid har det 
skjedd en gradvis strukturrasjonalisering innen-
for fiskeriene. Antall fartøy er redusert, og dette 
har bidratt til økt produktivitet og forbedret lønn-
somhet ved at fangstmengden fordeles på færre 
fartøy. Total fangstmengde er relativt stabil fra år 
til år, og svinger først og fremst som følge av biolo-
giske variasjoner. Det er variasjon i vandrings-
mønster fra år til år og over tid for nordøstarktisk 
torsk og NVG-sild. Dette medfører at fiskeriene 
foregår i forskjellige områder og at man ikke alltid 
kan forutsi hvilke områder som vil komme til å ha 
den største fiskeriaktiviteten i fremtiden.

4.1.3 Betydningen av fiskeri og havbruk for 
verdiskaping og samfunn

På bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) og Nofima er den direkte betydningen av 
fiskeri- og havbruksnæringen målt i verdiskaping 
(bidrag til BNP) beregnet til 18 milliarder kroner 

på nasjonalt nivå i 2009. I tillegg til kjernevirksom-
heten (fiskeri, havbruk, fiskeriforedling og gros-
sist) bidrar fiskeri- og havbruksnæringen med 
ringvirkninger til andre sektorer. Eksempler på 
dette er teknologiarbeidsplasser som lokal verfts-
industri, leverandører av diverse teknisk utstyr 
m.m. I følge SINTEF viste det seg at i 2008 med-
førte hver krone verdiskaping i fiskeri- og hav-
bruksnæringens kjerneaktiviteter 0,96 kroner i 
verdiskaping i annet norsk næringsliv, det vil si til-
nærmet en fordobling av verdiskapingen i kjerne-
virksomheten alene.

Den samlede eksportverdien fra fiskeri- og 
havbruksnæringen var på 44,7 milliarder kroner i 
2009 og 53,8 milliarder kroner i 2010.

Fiskeri- og havbruksnæringen utgjør i under-
kant av 5 prosent (ca. 11 000 personer) av syssel-
settingen i Nord-Norge. I tillegg til direkte 
arbeidsplasser bidrar næringen med et betydelig 
antall arbeidsplasser innenfor blant annet leveran-
dørindustrien, foredling og transport. I fiskerisek-
toren er koblingen mellom bosetting og tilgangen 
til marine ressurser sterk. Det er likevel store 
variasjoner innad i landsdelen når det gjelder fis-
kerisektorens betydning. I noen øysamfunn, som 
Træna, Røst, Værøy og Moskenes, utgjør fiskeri-
sektoren mer enn 40 prosent av de sysselsatte.

Fiskerier

Tall fra SSB viser at den samlede førstehåndsver-
dien av fiskefangsten i Barentshavet  Lofoten var 
på 6,3 milliarder kroner i 2009, som utgjør 56 pro-
sent av den totale førstehåndsverdien til norske 
fartøyer dette året.

Den samlede fangstmengden fra forvaltnings-
området har økt fra ca. 750 000 tonn i 2000 til over 
800 000 tonn i 2009. Norske fiskerier har i løpet av 
få tiår utviklet seg fra å være en næring med rela-
tivt få begrensninger til å bli en strengt regulert 
industri med kvoter og konsesjonskrav. Alle våre 
viktigste fiskebestander er delt med andre nasjo-
ner. Internasjonalt samarbeid er derfor avgjø-
rende i det norske forvaltningssystemet. En god 
og bærekraftig ressursforvaltning har bidratt til at 
kvotene har kunnet øke de siste årene. Kystfiske-
flåten er svært viktig i området Barentshavet  
Lofoten med i overkant av 40 prosent av første-
håndsverdien. I kystkommunene fra Lofoten og til 
den norske grensen mot Russland er det bosatt 4 
900 personer som har fiske som heltidsyrke og 1 
300 som har fiske som deltidsyrke. Av 3 650 regis-
trerte fiskefartøy i samme område er 90 prosent 
av disse mindre sjarker under 15 meter lengde. 
Disse fartøyene fisker oftere i sine nærområder. 

Figur 4.2 Aktiviteten av fiskefartøyer over 21 
meter i 2009. Mørk farge viser høy aktivitet

Kilde: Fiskeridirektoratet
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De er preget av mindre mobilitet og et fiske som 
er ensidig rettet mot torskefisk. I flere lokalsam-
funn er den mindre sjarkflåten av stor betydning, 
og det er få alternative arbeidsplasser.

Havbruk

Havbruksaktiviteten foregår innenfor grunnlin-
jene og derfor ikke innenfor forvaltningsplanom-
rådet. Næringen vil imidlertid kunne bli påvirket 
av den generelle miljøtilstanden i havområdet og 
uhellshendelser.

Om lag en tredjedel av Norges oppdrettspro-
duksjon finner sted i Nord-Norge. I 2009 ble det 
produsert 280 000 tonn laks, 23 000 tonn ørret, 11 
500 tonn torsk og omkring 500 tonn andre marine 
arter og 500 tonn skalldyr i de tre nordligste fyl-
kene. Førstehåndsverdien for produksjonen i 
Finnmark, Troms og Nordland var 7,5 milliarder 
kroner i 2009. Mesteparten av produksjonen 
eksporteres. Havbruksnæringen bidro direkte 
med om lag 1 600 arbeidsplasser i Nord Norge i 
2009.

Troms og Nordland har hatt en betydelig 
vekst i oppdrettsproduksjonen de siste årene. I 
Troms har produksjonen doblet seg siden 2005 og 
i Nordland har produksjonen økt med 35 prosent. 
I Finnmark har produksjonen vært stabil de siste 
årene. Nord-Norge har mye tilgjengelig kystareal, 
og potensialet for videre utvikling av oppdrettsnæ-
ringen i regionen anses som stort. I tildelingsrun-
den 2009 tilfalt halvparten av de 65 nye tillatelsene 
til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret virk-
somheter i Nord-Norge. I tillegg har regjeringen 
åpnet for inntil 5 prosent økt produksjon i opp-
drettsanlegg for laks og ørret i Troms og Finn-
mark i 2011.

Trygg sjømat  betydningen av omdømme for 
verdiskapingen i fiskerier og havbruk

Det er av stor betydning for verdiskapingen i sjø-
matnæringen at norske sjømatprodukter er trygg 
mat og har et godt omdømme, både nasjonalt og 
internasjonalt. Det er også viktig å legge vekt på 
åpenhet og god informasjon. Når det gjelder trygg 

Figur 4.3 Sysselsettingsandel i fiskerisektoren i Nord-Norge

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Panda.
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sjømat, er det viktig at myndighetene har overvå-
kingssystem som dekker:

kjente miljøgifter i sjømat,
parasitter som reduserer kvalitet eller kan gi 
sykdom hos mennesker,
naturlige giftstoff hos skjell,
hygieneparametre,
screening for nye miljøgifter.

Slik kunnskap vil hjelpe oss å sikre at sjømaten 
vår er trygg, samt bidra til å opprettholde norsk 
sjømats gode omdømme i markedene både 
hjemme og ute. I dag drives overvåking av frem-
medstoffsituasjonen i villfisk gjennom både basis-
undersøkelser og stikkprøver, i tillegg til at frem-
medstoffer i fiskefôr og oppdrettsfisk kartlegges.

En annen viktig faktor relatert til omdømme er 
at Norge følger internasjonalt regelverk på matt-
rygghetsområdet og har god kontroll med at 
regelverk etterleves i virksomhetene. Mattilsynet 
har mange virkemidler som de bruker når de fin-
ner brudd på regelverket, og trapper opp styrken 
på virkemidlene ved alvorlige og gjentatte brudd.

Ved en eventuell ulykke med forurensning 
som medfører fare for sjømattryggheten er det 
avgjørende at myndighetene har god overvåking 
av og kontroll med mattryggheten i det området 
som er rammet. Erfaringer fra tidligere oljeutslipp 
eller produkter som i perioder har vært gjenstand 
for negativ oppmerksomhet, viser at det på kort 
sikt oppstår problemer med å få solgt produkter 
fra det aktuelle området. Dette gjelder også pro-
dukter som åpenbart ikke er kontaminert og til og 
med produkter fra andre næringer som kan knyt-

tes til området. Det er imidlertid vanskelig å finne 
tydelige priseffekter på lengre sikt.

Fremtidig utvikling i verdiskaping

Utvikling i ressursgrunnlaget, klimaendringer, 
teknologi og rammebetingelser vil påvirke fremti-
dig næringsvirksomhet basert på marine ressur-
ser. De viktigste fiskebestandene i Barentshavet 
er i dag i god forfatning og fiskeforvaltningssyste-
mene er gode. Likevel endrer bestandssammen-
setningen og -størrelsene seg gjennom naturlig 
migrasjon m.v. Effektene av klimaendringene er 
usikre, blant annet knyttet til havforsuring, og det 
er vanskelig å forutsi hvordan vekstforholdene for 
oppdrettsfisk vil endres. Det er også muligheter 
for at bestandssammensetningen av villfisk endrer 
seg noe og får konsekvenser for fiskeriene. Men 
dette er svært usikkert.

Miljømessig bærekraft, problemstillinger 
knyttet til arealbruk og markedssituasjonen leg-
ger føringer på en eventuell vekst og utvikling i 
havbruksnæringen. Hvis dagens utvikling fortset-
ter vil imidlertid havbruksvirksomheten vokse 
både når det gjelder sysselsetting og verdiska-
ping. Over lang tid har det skjedd en gradvis 
strukturrasjonalisering innenfor fiskeriene. Antall 
fartøy er blitt redusert, og dette har bidratt til økt 
produktivitet og forbedret lønnsomhet. En fortsatt 
utvikling innenfor dagens forvaltningsregime vil 
på lang sikt medføre en noe redusert sysselsetting 
i fiskeriene og en noe økt verdiskaping sammen-
lignet med dagens situasjon.

Samlet sett trekker dette i retning av økt verdi-
skaping i fiskeri- og havbrukssektoren frem mot 
2025.

4.1.4 Vurdering av fiskerienes påvirkning på 
miljøet

Fiskeriene har en betydelig påvirkning på økosys-
temene i Barentshavet  Lofoten. Når det høstes 
av en fiskebestand påvirker dette bestanden og 
dette vil i en normalsituasjon være den største 
menneskeskapte påvirkningen. Et økosystem er 
imidlertid i naturlig konstant endring der blant 
annet predasjon (dyrene spiser hverandre), 
migrasjon (de flytter på grunn av temperaturend-
ringer eller endret fødetilgang) eller at sykdom 
påvirker bestandene. En bærekraftig forvaltning 
av fiskebestandene betyr at det i prinsippet er pro-
duksjonsoverskuddet i bestanden som høstes. Fis-
ket på de store kommersielle bestandene (lodde, 
sild og torsk) skjer i dag innenfor sikre biologiske 
grenser. Fortsatt er fiskepresset vurdert til å være 

Figur 4.4 Akvakulturlokaliteter i Nord-Norge

Kilde: Fiskeridirektoratet/Norge Digitalt
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for høyt for noen mindre bestander som blålange, 
vanlig uer og snabeluer. Disse bestandene er 
under oppbygning og nye tiltak vurderes årlig.

Økt kartlegging av havbunnen de siste årene 
har vist at fiskeriaktiviteten, særlig bunntråling, 
har hatt en større påvirkning på bunnøkosyste-

mene enn tidligere antatt. Havforskningsinstitut-
tet har i denne anledning gjennomført flere forsøk 
med bruk av flytetrål og kartlagt ulike trålers 
påvirkning på ulike bunnhabitater. Erfaringer fra 
disse toktene gir oss kunnskap for videreutvikling 
av pelagisk trål og utforming av redskap som er 

Figur 4.5 Tetthet av trålspor observert på havbunnen i områder som MAREANO har kartlagt 
per 2009/2010

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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mer skånsomme med tanke på påvirkning av hav-
bunnen.

Fiskeriaktiviteten på Tromsøflaket kan karak-
teriseres som høy, og habitatskader er som ventet 
påvist i relativt stort omfang på korallrev og 
svampsamfunn. Effekter av fiskerier har også 
vært påvist på Eggakanten og stedvis på dypt vann 
i Nordland VII. På Eggakanten er det gjennom 
MAREANO påvist at trålspor er svært vanlige. På 
51 av 76 undersøkte lokaliteter finnes slike spor. I 
områder med størst tetthet av trålspor ble det fun-
net 42 trålspor per kilometer havbunn, eller ett 
spor per 25 meter. Det er observert lite spor av 
andre menneskelige aktiviteter enn fiskeri. Foren-
klet kan man si at i de kartlagte områdene er 
omlag 2 av 10 korallrev skadet i større eller min-
dre grad, og rundt 6 prosent av alle inspiserte rev 
i forvaltningsplanområdet er ødelagt. Trålaktivite-
ten er vesentlig redusert i forhold til hva som var 
tilfelle for en del tiår tilbake og mange av skadene 
som er observert er flere år gamle.

Lokalt vil områder som tråles gjentatte ganger 
over tid bestå av arter som lever i kort tid (oppor-
tunister). De vil forbli i et «ungt» suksesjonssta-
dium med hensyn til rekolonisering og repara-
sjon. På lengre sikt kan det oppstå permanente 
endringer. På trålt bunn med svampsamfunn er 
det vanlig å se bare små svamper.

Fiskeriene påvirker også sjøfugl og sjøpatte-
dyr. Påvirkningen kan skje gjennom effekter på 
næringsgrunnlaget, gjennom uønsket bifangst i 
fiskeredskaper og forsøpling fra fiskebåter. Kunn-
skapen om omfanget av bifangst av sjøfugl og sjø-
pattedyr er begrenset. Det pågår arbeid for å 
beregne størrelsen på uønsket bifangst. I løpet av 
2011 vil registrering av bifangst av sjøfugl og sjø-
pattedyr inngå i den elektroniske fangstdagboken. 
Det er ingen registrerte endringer i påvirkning av 
sjøfugl, mens for sjøpattedyr er fangsten redusert 
mens anslag for bifangst av nise i enkelte områder 
er høyere på grunn av økt kunnskap.

4.2 Skipstrafikk

Sjøsikkerheten og statens beredskap mot akutt 
forurensning er blitt styrket gjennom en rekke til-
tak og videreutvikling av teknologi og kunnskap. 
For å styrke sjøsikkerheten er det etablert flere 
tiltak som reduserer sannsynligheten for at en 
ulykke inntreffer. Dette er beskrevet særlig i 
kapittel 5 om risiko. I dette kapittelet omtales 
skipstrafikkens verdiskaping og påvirkning ved 
ordinær drift.

4.2.1 Beskrivelse av aktivitet

Trafikkutvikling 2005  2009

Trafikken av seismikkskip, offshore forsynings-
skip og tankskip har økt betydelig mer enn andre 
fartøysgrupper, men fra relativt lave nivåer. Tank-
skipene har også blitt større. Fiskefartøyene sto 
for flest skipsbevegelser i 2008 med om lag 58 pro-
sent av den totale utseilte distansen i området.

Over 80 prosent av all utseilt distanse for skip 
over 10 000 bruttotonn i planområdet foregår nå i 
trafikkseparasjonssystemet Vardø Røst, inklu-
dert nær 100 prosent av all trafikk av tankskip. 
Den resterende trafikken i området domineres av 
stykkgodsskip på 1 000 5 000 bruttotonn, men det 
er også aktivitet med andre lasteskip, offshorefar-
tøy og andre servicefartøy.

Figur 4.6 Trafikktettet for forvaltningsplanområ-
det, trafikkseparasjonssystemet Vardø Røst (tykk 
rød linje) og kystnært område i siste halvdel av 
2010. Rød farge angir størst trafikktetthet

Kilde: Kystverket
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Transittrafikken består av de store tank- og 
bulkskipene til/fra russiske havner. Frem til 2008 
har trafikkmengden vært relativt stabil både reg-
net i lastevolum og antall passerende skip. Laste-
mengden har vært i størrelsesorden 10 til 12 milli-
oner tonn per år, og dette volumet er fraktet på 
200 til 240 fullastede tankskip. I 2009 steg volumet 
vesentlig (se figur 4.7). Mye tyder på at fraktet 
volum fra denne transittvirksomheten vil fortsette 
å øke de kommende årene. Gjennomsnittlig stør-
relse på tankskipene som frakter oljen forventes å 
øke.

Skipstrafikken til og rundt Svalbard har variert 
de siste 10 årene. Trafikken består av større over-
sjøiske cruisefartøy, kystcruisefartøy, ekspedi-
sjonsfartøy, godstrafikk, forskningsrelatert skips-
fart, fiskeriaktivitet på kysten og i enkelte fjorder, 
samt utskiping av kull fra gruvedriften.

Omlasting av russisk råolje fra skip til skip 
gjennomføres i Bøkfjorden ved Kirkenes og Sar-
nesfjorden ved Honningsvåg. Omlastingene fore-
går om vinteren. I 2005/6  2008/9 var det i gjen-
nomsnitt 9 omlastninger per vinter. Det har ikke 
vært noen omlastninger de to siste sesongene 
(2009/10 og 2010/11). Aktiviteten vil lokalt endre 
risikobildet ved at tankskipstrafikk finner sted 
nærmere land. Det stilles særskilte beredskaps-
krav til omlastingsaktiviteten.

Det har vært en viss nedgang i antall skipsan-
løp til de største havnene som berører forvalt-
ningsplanområdet siden toppåret 2005. Utviklin-
gen i godsmengden ved ulike havner i landsdelen 
er varierende og ikke sammenhengende med 
utvikling i skipsanløp. Narvik er fortsatt den klart 
største havnen, og godsmengden er nesten ute-

lukkende malmtransport fra LKAB. Snøhvitutbyg-
gingen har medført en stor økning av godstran-
sport i Hammerfest.

Anslått endring av skipstrafikken frem mot 2025

Aktivitetsnivået i forvaltningsplanområdet Barents-
havet er lavt sammenlignet med havområder len-
ger sør. Beregning av forventet trafikkutvikling i 
forvaltningsplanområdet Barentshavet  Lofoten 
viser en liten økning i totalt utseilt distanse (ca. 3 
prosent) i perioden 2008 til 2025. Det er ventet en 
generell økning i utseilt distanse for de fleste 
skipstyper (se figur 4.8). Den største økningen er 
antatt å komme i slutten av perioden. For fiskefar-
tøyer er det imidlertid ventet markant nedgang. 
Fiskefartøyene sto i 2008 for om lag 58 prosent av 
total utseilt distanse i området, mens den i 2025 
ventes å representere ca. 50 prosent av total 
utseilt distanse. Tankskip vil mer enn fordoble sin 
aktivitet i utredningsområdet. Økningen vil i 
hovedsak knytte seg til store olje- og gasstankere.

Fremtidig skipstrafikk over Polhavet i isfrie perioder

Interessen for skipstrafikk i Polhavet, inkludert 
nordøstpassasjen, har økt med den raske issmel-
tingen de siste årene. Sommerisen har trukket 
seg så langt tilbake at det har blitt tidsvinduer 
hvor hele eller deler av seilingsledene nord for 
Russland og Canada/USA er åpne før tilfrysingen 
starter igjen. Samtidig har smeltingen gjort at 
langt større områder av Polbassenget er dekket 
av ettårsis, som er tynnere og enklere å forsere 
med skip enn tykkere flerårsis. Dagens trafikk i 
selve Polhavet er lav, og det forventes at skipstra-

Figur 4.7 Antall transitter med fullastede tankskip 
og antall millioner tonn olje og petroleumspro-
dukter befraktet langs norskekysten fra Nordvest-
Russland

Kilde: Forsvaret

Figur 4.8 Forventet utvikling i utseilt distanse for 
ulike skipstyper i perioden 2008 2025

Kilde: Kystverket
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fikken i Polhavet i de nærmeste årene fremdeles 
vil domineres av skip som har reisemål i området.

Arktisk Råds arbeidsgruppe for beskyttelse av 
det arktiske marine miljø (PAME) vurderer nå, 
som en oppfølging av sin rapport av 2009 (Arctic 
Marine Shipping Assessment), hvilke deler av de 
arktiske havområdene som eventuelt vil kreve en 
særskilt beskyttelse mot miljøkonsekvenser av 
fremtidig skipstrafikk over Polhavet. Denne vur-
deringen vil ligge til grunn for myndighetenes 
vurdering av behovet for tiltak for å styrke sjøsik-
kerheten, som for eksempel å foreslå for IMO å 
utpeke deler av havområdet som enten «særskilt 
område (Special Area)» eller «særskilt sårbart 
havområde (Particularly Sensitive Sea Area  
PSSA)» for skipstrafikk.

4.2.2 Sjøtransportens betydning for 
verdiskaping og samfunn

Sjøtransporten er viktig for kystsamfunnene i 
området da det tar den største andelen av gods og 
passasjerer internt i landsdelen. Som næring 
utgjør innenriks- og utenriks sjøtransport mindre 
enn to prosent av sysselsettingen med ca. 3 700 
personer i de tre nordligste fylkene. Regjeringen 
har som mål å få mer av godstrafikken over på 
kjøl.

Når det gjelder sysselsetting og verdiskaping 
på nasjonalt nivå er sjøfartstjenester en stor og 
viktig næring som sysselsetter rundt 100 000 per-
soner med en verdiskaping på 85 milliarder kro-
ner (2008). Siden 2006 er det kommet tallgrunn-
lag som i større grad er representativt for det 
avgrensede planområdet. I Nord Norge og Nord-
Trøndelag har den maritime næringen rundt 700 
bedrifter, med en samlet omsetning på rundt 15 
milliarder kroner (2007) og rundt 10 000 ansatte. 
25 prosent av sysselsettingen er knyttet til fiskeri-
næringen. Nordland står for 3 milliarder kroner i 
verdiskaping, Finnmark vel 1 milliard kroner, og 
Troms omtrent det samme. Når det gjelder under-
leverandørsystemet har en ca. 40 operative verft i 
Nord-Norge. Disse verftene er knyttet opp mot 
modifikasjon og vedlikehold, spesielt når det gjel-
der fiskeflåten, ferger og hurtigbåter.

Den maritime næringen i nord har særlig to 
hjørnesteiner. Det dreier seg om fiskeriene med 
et bredt spekter av store og små fartøy, samt kyst-
nær passasjertrafikk på oppdrag fra det offentlige. 
Innenfor lokaltransport og cruisetrafikk er det 
mellom 150 200 rederier. Vi finner her en hånd-
full store aktører som Torghatten trafikkselskap, 
Veolia Nord og Hurtigruten, samt mange små. 
Kystvakten er også en betydelig aktør på fartøysi-

den. Rederiene representerer relativt sett en 
større andel av den maritime næringen i Nord-
Norge sammenlignet med resten av landet.

Det har vært en påfallende dreining fra uten-
riks sjøfart til innenriks sjøfart (se figur 4.9). Ned-
gangen i antall norske sjøfolk i utenriks sjøfart 
kan forklares med endrede konkurranseforhold 
og bruk av utenlandske sjøfolk. Når det gjelder 
økningen i sysselsatte i innenriks sjøfart kan dette 
sees i sammenheng med nedgangen i fiskerisek-
toren. Dette kan forklares med bedre rammevil-
kår for skip i innenriks sjøfart med for eksempel 
bedre lønnsforhold grunnet nettolønnsordningen.

Fremtidig utvikling (mot 2025)

Når det gjelder utvikling av skipstransport i områ-
det vil dette også påvirke utviklingen i etterspørse-
len etter for eksempel havnetjenester. Skipstrafikk 
forbi området ventes ikke å påvirke verdiskaping 
og samfunn i stor grad. Prognoser om petrole-
umsvirksomhetens påvirkning på etterspørselen 
etter skipstransport og maritime tjenester frem 
mot 2025 er usikre. Petroleumsaktivitet i havom-
råder vil medføre behov for skipstransport. Erfa-
ringsmessig fra andre områder på norsk sokkel 
har det medført økende etterspørsel etter tjenes-
ter fra supplyfartøy, som igjen vil kreve økte res-
surser og kapasitet fra land.

4.2.3 Vurdering av skipstrafikkens 
påvirkning på miljøet

Skipsfarten kan påvirke miljøet i planområdet 
negativt gjennom uhellsutslipp av petroleumspro-
dukter og andre kjemikalier, driftsutslipp til sjø og 
luft, introduksjon av fremmede arter gjennom bal-

Figur 4.9 Sysselsatte innen sjøtransport i Nord-
Norge, 1998 2008

Kilde: SSB og Panda
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lastvann og skipsskrog, tilførsler fra bunnstoff, 
støy og lokale utslipp fra sinkanoder i ballasttan-
ker. Sammenlignet med andre transportformer er 
likevel skipstrafikken en miljøvennlig transport-
form.

Trafikkseparasjonssystemet for skipstrafikk 
på strekningen Vardø Røst har vært et sentralt til-
tak for reduksjon av risikoen for ulykker med skip 
i havområdet. Statlig slepebåtberedskap og tra-
fikkovervåking fra Vardø trafikksentral har også 
bidratt til risikoreduksjon. Forebyggende sjøsik-
kerhet og risiko for akutt forurensning er omtalt 
særskilt i kapittel 5.1.1.

Basert på trafikkmengden i 2008 og prognose 
for 2025 er det foretatt anslag av driftsutslipp til 
luft fra skip. På grunn av flere skip med større 
motorer forventes CO2-utslippene å øke, mens 
NOx og SOx-utslippene vil bli redusert som følge 
av regelverksendringer og ny teknologi. Når det 
gjelder driftsutslipp til sjø, er det ikke mulig å 
kvantifisere verken mengde eller konsekvensene 
av denne typen utslipp fra skip.

Sjøtransport kan bidra til å introdusere frem-
mede organismer til økosystemet i forvaltnings-
planområdet. Introduksjonen øker med økt sjø-
transport, og særlig med trafikk fra områder med 
tilsvarende havklima. Varmere klima kan øke 
sannsynligheten for at arter som introduseres fra 
sørligere havområder kan etablere seg i våre hav-
områder, og en mulig fremtidig trafikk gjennom 
nordøstpassasjen vil øke faren for introduksjoner 
fra fjerntliggende områder med tilsvarende hav-
klima.

Skipstrafikken som påvirkningsfaktor på sjø-
fugl er knyttet til utslipp av olje og søppel. Ulovlige 
driftsutslipp kan gi olje på overflaten og føre til økt 
dødelighet hos voksen sjøfugl. Små, ulovlige olje-
utslipp foregår i ukjent omfang. Det er per i dag 
ikke mulig å kvantifisere verken driftsutslippsk-
vantum eller konsekvensene av denne typen 
utslipp fra skip. Forsøpling fra skip har vært for-
budt siden 1998, men det oppdages stadig plast i 
det marine miljøet. Det kan antas at ulovlige 
utslipp av søppel, spesielt plast, enten hel eller 
oppmalt, har negativ påvirkning på flere arter i 
utredningsområdet. Søppelet kan være til stor 
skade for arter som plukker mat fra havoverfla-
ten, eksempelvis krykkje, havhest og pattedyr 
fordi de kan vikle seg inn i det eller fordi de lett får 
i seg plastikk som kan skade fordøyelsessystemet. 
Det er ikke registrert endringer i påvirkningsbil-
det siden 2006.

Støy og særlig propellslag fra skip vurderes på 
grunn av ny kunnskap som et større problem for 
sjøpattedyr enn man gjorde tidligere. Bortsett fra 

ved større uhellsutslipp av petroleumsprodukter 
og kjemikalier, har skipsfarten ikke kjente og 
dokumenterte påvirkninger på fiskebestander og 
sjømat.

Det er stor oppmerksomhet rundt mulighe-
tene av økt skipstrafikk i Polhavet, som i stor grad 
vil måtte passere gjennom norske havområder. I 
Barentshavet har utskipingen av olje fra russiske 
områder økt siden 2006. I de nærmeste årene for-
ventes det at denne typen trafikk, som baserer seg 
på utskiping av ressurser fra Arktis, vil vokse i 
randhavene rundt Polhavet. Det er gjennomført 
enkelte forsøk med transittrafikk mellom konti-
nentene, og slik trafikk kan på lengre sikt komme 
til å øke. Forutsetningen er at rutene over Polha-
vet blir mer lønnsomme enn alternative sjøruter 
og landtransport, samt at regularitet og sikkerhet 
vurderes å være tilstrekkelig god.

4.3 Petroleumsvirksomhet

4.3.1 Gjeldende rammer

Det har vært drevet petroleumsvirksomhet i form 
av seismiske undersøkelser og leteboring i 
Barentshavet siden 1980. Deler av Tromsøflaket (i 
Troms I) ble åpnet i 1979. I første halvdel av 1980-
årene ble ytterligere områder i sydlige Barents-
hav åpnet (Bjørnøya Sør, Troms I nordvest og 
nordlige del av Finnmark Vest). Barentshavet Syd 
ble formelt åpnet for letevirksomhet i 1989 
(St.meld. nr. 40 (1988 1989)) basert på en konse-
kvensutredning for havområdet. Her ble det også 
konkludert med at Troms II ikke skulle åpnes.

I 2001 ble all petroleumsvirksomhet i Barents-
havet, med unntak av den pågående Snøhvitutbyg-
gingen, innstilt i påvente av utredning av konse-
kvenser av helårig petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet og Lofoten. Regjeringen Bondevik II 
besluttet i desember 2003 at helårig petroleums-
virksomhet i området kunne gjenopptas, med unn-
tak av de kystnære områdene i Nordland VI, og 
utenfor Troms og Finnmark, og de særlig verdi-
fulle områdene polarfronten, iskanten, Bjørnøya 
og Tromsøflaket.

Ved beslutningen om å gjenoppta for petrole-
umsvirksomhet i Barentshavet i 2003 ble det satt 
som krav at det ikke skulle være utslipp til sjø ved 
normal drift (se tekstboks 4.2). Dette innebærer i 
realiteten null fysiske utslipp med unntak av 
utslipp fra boring av topphullseksjonen. Denne 
føre-var-tilnærmingen ble blant annet begrunnet 
med at havområdet er relativt rent og lite påvirket 
av menneskelig aktivitet, forekomst av sårbar 
natur og usikkerhet omkring langtidsvirkninger 
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av utslipp, manglende renseteknologi for å fjerne 
miljøgifter og radioaktive stoffer fra produsert 
vann, samt vurdering om at det var geologisk og 
teknologisk mulig med injeksjon av produsert 
vann, borekaks og borevæske. Dette er et skjerpet 
utslippsregime for petroleumsvirksomheten i for-
hold til det som gjelder andre steder på norsk sok-
kel (se tekstboks 4.3).

4.3.2 Aktivitet

Leteboring og produksjon

Siden oppstart av petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet syd i 1980 og frem til utgangen av 
2010 er det i dette området tildelt 79 utvinningstil-
latelser og påbegynt 85 undersøkelses- og 
avgrensningsbrønner, hvorav 21 letebrønner er 
påbegynt i 2005 og senere. Om lag halvparten av 
boringene har påvist hydrokarboner. Leteborin-
gene har resultert i en rekke mindre og middels 
store funn, hovedsakelig gass. Siden 2006 har det 
vært boret flere undersøkelses- og avgrensings-
brønner for å utforske funnene videre. Flere av 

Boks 4.2 Skjerpede krav til petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Kravene til virksomhet i Barentshavet og hav-
områdene utenfor Lofoten, som er beskrevet i 
St.meld. nr. 38 (2003 2004) Om petroleumsvirk-
somheten, er gjengitt nedenfor:

For virksomheten skal det legges til grunn 
injeksjon, eventuelt annen teknologi som hin-
drer utslipp av produsert vann.
Maksimum 5 prosent av det produserte van-
net kan ved driftsavvik slippes ut under forut-
setning av at det renses før det slippes ut. 
Eksakte rensekrav vil stilles av konsesjons-
myndighetene for konkret virksomhet.
Borekaks og boreslam reinjiseres eller tas til 
land for behandling.
Borekaks og boreslam fra boring av topphul-
let vil normalt kunne slippes ut. Forutsetnin-
gen er at utslippet ikke inneholder kompo-
nenter med uakseptable miljøegenskaper, 
det vil si miljøfarlige stoffer eller andre stof-
fer som kan skade miljøet. Dette gjelder kun 
i områder hvor potensialet for skade på sår-
bare miljøkomponenter vurderes som lavt. 
Som grunnlag for slike vurderinger skal det 
foreligge grundige kartlegginger av sårbare 
miljøkomponenter (gytefelt, korallrev og 

annen sårbar bunnfauna). Slike utslipp vil 
være gjenstand for søknad og tillatelse fra 
konsesjonsmyndighetene.
Petroleumsvirksomhet i området skal ikke 
føre til skade på sårbar flora og fauna. Det er 
et krav at områder som kan påvirkes, skal 
kartlegges før aktivitet igangsettes.
Det skal ikke være utslipp til sjø fra brønntes-
ting.
Det er et krav at effekten av beredskapen mot 
akutt forurensning skal være minst like god 
som på andre deler av kontinentalsokkelen.

Forutsetningen om at det ikke skal være utslipp 
til sjø av borekaks og produsert vann (fysisk 
nullutslipp) representerer en vesentlig skjerping 
i forhold til de kravene som gjelder ellers på 
kontinentalsokkelen.

Dersom rettighetshaver ikke kan demon-
strere at virksomheten vil møte forutsetningen 
om at det ikke skal være utslipp til sjø, vil det 
ikke være aktuelt med helårig petroleumsvirk-
somhet på det aktuelle feltet innenfor området 
Lofoten  Barentshavet.

Figur 4.10 Snøhvit. De tre petroleumsfunnene 
Snøhvit, Askeladd og Albatross er bygget ut 
sammen, og består av fjernstyrte havbunnsinnret-
ninger på 250 345 meters dyp. Rørledninger leder 
gass og kondensat til LNG-anlegg på Melkøya. Fly-
tende gass transporteres videre med LNG-skip 
(LNG-anlegg og -skip innfelt)

Foto: Even Edland/Statoil 
Kilde: Statoil
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funnene vurderes som interessante, blant annet 
Tornerose og Nucula.

Det er en lang prosess før et funn er klart for 
eventuell produksjon. Så langt utvinnes det petro-

leum fra kun ett felt i Barentshavet, mens ett felt 
er i utbyggingsfasen. Gassfeltet Snøhvit ligger i 
Hammerfestbassenget utenfor Finnmark (Troms 
I) og består av funnene Askeladd Vest, Askeladd 

Boks 4.3 Generelle nullutslippsmål for petroleumsvirksomhetens utslipp til sjø

Nullutslippsmålet ble etablert gjennom St.meld. 
nr. 58 (1996 1997) Miljøvernpolitikk for en 
bærekraftig utvikling. Målet og tiltak for å nå 
dette er utdypet og presisert i flere stortings-
meldinger, sist i St.meld. nr. 26 (2006 2007), 
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtil-
stand.

Miljøfarlige stoffer

Ingen utslipp eller minimering av utslipp av 
naturlig forekommende miljøgifter på miljø-
vernmyndighetenes prioritetsliste.
Ingen utslipp av tilsatte kjemikalier i svart 
kategori (i utgangspunktet forbudt å bruke 
og å slippe ut) og rød kategori (høyt prioritert 
for substitusjon), jf. forskrift om utføring av 
aktiviteter i petroleumsvirksomheten.

Andre kjemiske stoffer

Ingen utslipp eller minimering av utslipp som 
kan føre til miljøskade av

olje (komponenter som ikke er miljøfarlige),
stoffer i gul kategori (kjemikalier som ut fra 
iboende egenskaper ikke defineres i svart 
eller rød kategori og som ikke er oppført på 
OSPARs PLONOR-liste) og grønn kategori 
(kjemikalier som står på OSPARs PLONOR-
liste, og som antas ikke å ha miljøeffekt av 
betydning), jf. forskrift om utføring av aktivi-
teter i petroleumsvirksomheten,
borekaks,
andre stoffer som kan føre til miljøskade.

Radioaktive stoffer

Utslippene av naturlig forekommende radio-
aktive stoffer skal reduseres gradvis slik at 
konsentrasjonen av stoffene i miljøet er nær 
bakgrunnsnivå innen 2020.

Målet og tiltak for å nå dette er utdypet og presi-
sert som følger:

Som hovedregel skal det ikke slippes ut olje 
og mulige miljøfarlige stoffer til sjø. Målet 

gjelder både tilsatte og naturlig forekom-
mende miljøfarlige stoffer. Føre-var-prinsip-
pet skal legges til grunn ved vurderinger av 
utslippene.
Bare tungtveiende tekniske eller sikkerhets-
messige hensyn kan gi aksept for utslipp av 
tilsatte miljøfarlige kjemikalier (rød eller 
svart kategori).
Arbeidet med å substituere tilsatte miljøfar-
lige kjemikalier skal prioriteres høyt. Opera-
tørene skal utarbeide særskilte planer for 
substitusjon av miljøfarlige tilsatte kjemika-
lier som årlig skal rapporteres til myndighe-
tene, jf. forskrift om utføring av aktiviteter i 
petroleumsvirksomheten.
I arbeidet med å erstatte tilsatte miljøfarlige 
kjemikalier skal en helhetlig vurdering vekt-
legges. Hvis for eksempel bruk av en mindre 
mengde miljøfarlig stoff i rød kategori kan gi 
utslippsreduksjoner av andre komponenter 
og dermed samlet sett gi en mindre miljøri-
siko vil dette vurderes.
For stoffer i rød kategori skal utslippene 
være stanset innen 2005 gitt at tilstrekkelig 
gode alternativer eksisterer.
Reinjeksjon eller injeksjon av produsert vann 
er den sikreste måten for å nå nullutslippsmå-
let for naturlig forekommende miljøfarlige 
stoffer.
Løsningen som velges må ta utgangspunkt i 
en feltspesifikk helhetsvurdering, herunder 
miljømessige konsekvenser, sikkerhetsmes-
sige forhold, reservoartekniske forhold og 
kostnadsmessige forhold.
Hvis det er tungtveiende grunner for det, kan 
det etter en feltspesifikk helhetsvurdering 
åpnes for minimering av utslippene av natur-
lig forekommende miljøgifter på prioritetslis-
ten.
For nye og gamle felt vil det foretas sam-
funnsøkonomiske nytte- og kostnadsvurde-
ringer som omfatter helhetlige miljøvurderin-
ger av tiltak for å hindre utslipp av produsert 
vann og/eller borekaks og borevæske.
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for den nordlige delen av kystsonen i Nordland 
kartla Oljedirektoratet også ressurspotensialet i 
Vestfjorden, uåpnet del av Nordland V, Nordland 
VI og Eggakanten basert på tidligere data. Med 
unntak av Nordland VI, er kunnskapen om områ-
dene begrenset og prospekter ikke påvist, men 
Oljedirektoratet utelukker ikke at det kan være 
potensial for hydrokarboner i disse områdene.

Havområdene utenfor Nordland og Troms har 
en variert og interessant geologi. Kontinentalsok-
kelplatået er her på sitt smaleste, noen steder 
smalere enn 20 kilometer. Havdypet går ned til ca. 
400 meter for deretter å stupe ned til dyphavsslet-
tene som ligger mer enn 2 500 meter under havfla-
ten. Områdene er i petroleumsmessig forstand 
forventet å være fortsettelser av geologiske tren-
der fra syd og nord. Viktige reservoarbergarter i 
Nordland VI vil ha likhetstrekk med påviste reser-
voarer av samme alder lenger syd i Norskehavet. 
Nordlig del av Nordland VII og Troms II er på sin 
side forventet å ha større likhetstrekk med geolo-
gien i Barentshavet. Hovedkildebergarten for olje 
og gass i området er en organisk rik leirstein fra 

senjura alder. De potensielle reservoarbergartene 
i de kartlagte områdene består av sandsteiner 
avsatt i trias, jura, kritt og paleogen, der det er 
høyest potensial for petroleum i avsetninger fra 
trias og jura. De kartlagte petroleumsprospektene 
ligger i stor grad kystnært.

Basert på dagens kunnskap er hovedkonklu-
sjonene fra seismiske undersøkelser og kartleg-
ging at:

det forventes å finne 202 millioner Sm3 oljeek-
vivalenter (med et usikkerhetspenn fra 76 til 
371 millioner Sm3 oljeekvivalenter) i det utre-
dete området,
Nordland VI fremstår som det mest prospek-
tive området med hensyn til olje- og gassres-
surser,
Nordland VII og Troms II har et samlet forven-
tet ressursestimat på høyde med det som for-
ventes i Nordland VI,
det er størst sannsynlighet for å finne olje i 
Nordland VI og VII. Troms II har størst sann-
synlighet for gass.

Figur 4.12 TFO området i Barentshavet. Svart boks viser grensen for TFO i 2006. Rød linje viser utstreknin-
gen av området i 2010/11
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Oljedirektoratet konkluderer i sin rapport med 
at det nå er tilfredsstillende dekning av seis-
miske data for Nordland VII og Troms II, men 
at kunnskapen om geologien i havområdet 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja imidlertid 
fortsatt er begrenset og anslaget for de uoppda-
gede ressursene er forbundet med stor usik-
kerhet. Usikkerheten kan reduseres ved ytter-
ligere bearbeiding av innsamlede data og ved 
leteboring.

4.3.4 Petroleumsvirksomhetens betydning 
for verdiskaping og samfunn

Petroleumsressursene på norsk sokkel har lagt 
grunnlaget for utviklingen av en betydelig olje- og 
gassnæring i Norge. Næringen omfatter oljesel-
skaper, leverandørindustri og petroleumsrettede 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Til 
sammen står disse for en vesentlig del av norsk 
verdiskaping og genererer arbeidsplasser over 
hele landet.

Figur 4.13 Kartlagte prospekter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II 2007 2009

Kilde: Oljedirektoratet
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I 2009 stod petroleumssektoren for 22 prosent 
av verdiskapingen i Norge, og samme år utgjorde 
petroleumseksporten nærmere 480 milliarder 
kroner. Petroleumssektoren står videre for mer 
enn en fjerdedel av statens inntekter og samlede 
investeringer. I løpet av de 40 årene det har vært 
utvinning av olje og gass på norsk sokkel har 
næringen skapt verdier for rundt 8 000 milliarder 
kroner målt i dagens pengeverdi.

Etterspørselsimpulsene fra petroleumsvirk-
somheten på norsk sokkel skaper mange arbeids-
plasser. SSB har estimert at virksomheten i 2009 
direkte og indirekte sysselsatte rundt 206 000 per-
soner.

Fordi petroleumsvirksomheten ikke har eksis-
tert så lenge i nord, og bare i lite omfang, er sys-
selsettingen i nord som følge av næringen langt 
under landsgjennomsnittet. I Nord-Norge syssel-
setter olje- og gassnæringen i overkant av 2 000 
personer, mindre enn én prosent av alle syssel-
satte i landsdelen. Aktiviteten og sysselsettingen i 
næringen i Nord-Norge er imidlertid økende. I 
alle fylker i Nord-Norge øker den mer enn lands-
gjennomsnittet, og særlig i Finnmark på grunn av 
utbygging og drift av Snøhvitfeltet.

Utbyggingen av Snøhvitfeltet i 2002 var den 
første gassutbyggingen i Barentshavet, og anleg-
get på Melkøya ved Hammerfest det første anleg-
get for flytende naturgass i Norge. På det meste 
var 2 500 personer i arbeid under anleggsvirksom-
heten frem til produksjonsstarten i 2007. Drift, 
vedlikehold, modifikasjon og støttetjenester til 
Snøhvit har skapt over 300 varige og direkte 
arbeidsplasser i Nord-Norge og ført til store inves-
teringer i regionalt næringsliv. Nærmere 3 milliar-
der kroner av de samlede leveransene til feltet 
kommer fra selskaper registrert i Nord-Norge.

Følgeforskningsanalyser viser at Snøhvit har 
snudd en negativ befolknings- og sysselsettingsut-
vikling i Hammerfest. Nye bedrifter etablerer seg 
i byen, og det er nå mangel på arbeidskraft i regio-
nen. Det har vært en kraftig ekspansjon i bolig-
byggingen, og de kommunale inntektene er for-
ventet å øke betydelig. Det har også blitt gjort 
omfattende investeringer i opprusting av skole-
bygg, infrastruktur, og utbygging av kulturtilbud i 
Hammerfest. Utbyggingen har skapt kompetanse-
oppbygging i regionen, noe som får positiv virk-
ning også for andre næringer.

Når det gjelder Goliat, kan feltet bygge videre 
på det miljøet Snøhvit bidro til å bygge opp. Regi-
onkontoret med driftsfunksjoner vil legges til 
Hammerfest og helikopter- og forsyningsbase til 
Hammerfestområdet. Dette vil til sammen kunne 
bidra til 150 200 arbeidsplasser over driftsperio-

den. I tillegg kommer indirekte sysselsetting gjen-
nom leverandører til feltet og ringvirkninger i 
regionen. Driftsfasen for Goliat er beregnet til 
minst 15 år. Operatøren samarbeider med leveran-
dørnettverk.

I et samarbeid med fiskerinæringen er det nå 
lagt til rette for at fiskefartøy skal kunne brukes i 
oljevernberedskapen både langs kysten og på sok-
kelen, for å styrke beredskapen og gi større fleksi-
bilitet. Det er også åpnet for at andre typer båter 
som for eksempel slepebåter, oppdretts- og red-
ningsfartøy kan brukes i oljevernberedskapen.

I snart 25 år har Helgelandsbase i Sandnes-
sjøen holdt leterigger og felter, blant annet Norne, 
på Nordlandssokkelen med forsyninger av varer 
og utstyr til virksomheten utenfor Helgelandskys-
ten. Om lag 50 mennesker er sysselsatt på Helge-
landsbase. Virksomhet på basen kjøpte varer og 
tjenester fra bedrifter i Nordland for om lag 280 
mill kroner i 2007. Samme år hadde basen nær-
mere 390 skipsanløp. Skarv/Idun er olje- og gass-
felt som i dag blir bygget ut med flytende produk-
sjonsskip. Helgelandsbase i Sandnessjøen funge-
rer som forsyningsbase for Skarv/Idun. Sandnes-
sjøen doblet fra 2006 til 2008 sin petroleumsrela-
terte omsetning. Dette kan tyde på at nærheten til 
Norne, Skarv og Idun stimulerer til vekst i regio-
nen.

I Nordland var mer enn 20 prosent av industri-
omsetningen, over 1,5 milliarder kroner knyttet til 
leveranser til petroleumssektoren i 2008. Dette 
representerer en økning på 50 prosent fra 2006.

Fremtidsbilde

Petroleumsvirksomhet gir sysselsetting både 
lokalt og regionalt. Størrelsen på sysselsettingstal-
lene avhenger i første rekke av om man gjør funn, 
hvor store ressursene er og hvordan man bygger 
ut feltene.

Asplan Viak har i samarbeid med Nordlands-
forskning beregnet mulige ringvirkninger knyttet 
til eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet  Lofoten. Utredningens vurderin-
ger knyttet til eventuell petroleumsvirksomhet 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er nærmere 
omtalt i kapittel 4.9.

Analysen tar utgangspunkt i Oljedirektoratets 
Fremtidsbilde 2009, som viser et stilisert bilde av 
forventede petroleumsressurser i havområdet fra 
nordlig del av kystsonen i Norskehavet til og med 
åpnede områder i Barentshavet Sør. Fremtidsbil-
det inkluderer 18 ulike felt der de samlede ressur-
sene utgjør om lag 600 millioner Sm3 oljeekviva-
lenter. Fremtidsbildet gir et forsiktig bilde av res-
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sursanslaget i Barentshavet, markant lavere enn 
de utvinnbare ressursene i Oljedirektoratets res-
sursregnskap.

Asplan Viak beregner at utbygging av de gitte 
feltene kan gi økt sysselsetting i Nord-Norge på 
mellom 4 000 og 6 000 sysselsatte fra 2016 og 
frem til 2043. Før 2016 vil det være en gradvis opp-
trapping, mens det etter 2043 vil skje en gradvis 
nedtrapping. I følge beregningene vil det bli størst 
aktivitet i den nordlige regionen. Dette skyldes i 
all hovedsak at det i fremtidsbildet antas å være 
større ressurser utenfor denne regionen. En even-
tuell videreutvikling av Snøhvit vil ifølge rappor-
ten kunne gi landsdelen en sysselsettingstopp på 
opp mot 2 800 arbeidsplasser i utbyggingsfasen 
og i driftsfasen føre til godt over 1 000 nye syssel-
satte i landsdelen. Det regnes med at en stor andel 
av disse vil komme fra Nord-Troms og Finnmark.

4.3.5 Vurdering av petroleumsvirksomhetens 
påvirkning på miljøet

Produsert vann

Produsert vann inneholder blant annet rester av 
kjemikalier som er tilsatt ved boring og utvinning 
og miljøfarlige stoffer som forekommer naturlig i 
reservoaret (som alkylfenoler, PAH, tungmetaller 
og radioaktive stoffer). Mengden produsert vann 
øker med alderen på brønnen. Produsert vann 
forekommer først og fremst ved oljeutvinning, i 
mindre grad fra gassproduksjon.

Kortsiktige (akutte) virkninger av regulære 
driftsutslipp av produsert vann og borekaks er 
vurdert å være ubetydelige, da disse generelt vil 
være av lokal og midlertidig karakter uten konse-
kvenser på bestandsnivå. Basert på dagens kunn-
skap fra overvåking er det heller ikke påvist lang-
siktige konsekvenser på bestandsnivå. Det for-
skes imidlertid videre på mulige langtidseffekter 
av eksponering av lave konsentrasjoner av miljø-
farlige stoffer i produsert vann.

Generelt for norske havområder er det eta-
blert et strengt utslippsregime. Nullutslippsmålet 
ble etablert i St.meld. nr. 58 (1996 1997) Miljø-
vernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Det 
innebærer at det som hovedregel ikke skal slippes 
ut olje og miljøfarlige kjemikalier til sjø. Målet 
gjelder både tilsatte og naturlig forekommende 
miljøfarlige kjemiske stoffer, jf. tekstboks 4.3 i 
kapittel 4.3.1. I tillegg gjelder skjerpede utslipps-
krav i forvaltningsplanområdet hvor utslipp av 
produsert vann og borekaks ikke tillates, jf. tekst-
boks 4.2.

Norskehavet og Nordsjøen

Det produserte vannet renses før det slippes ut. 
Imidlertid blir ikke alle miljøfarlige komponen-
tene som stammer fra reservoaret fjernet med 
dagens renseteknologi. I følge Klima- og forurens-
ningsdirektoratets nullutslippsrapport 2010 er 
injeksjon av produsert vann det eneste tiltaket 
som i dag kan eliminere utslipp av naturlig fore-
kommende miljøgifter. Rensing kan redusere inn-
holdet av olje og oljerelaterte komponenter som 
PAH og alkylfenoler betydelig, men de har ingen 
effekt på innholdet av tungmetaller eller radioak-
tive stoffer.

Nullutslippsmålet som gjelder generelt for 
sokkelen har siden 2005 blitt ansett som nådd når 
det gjelder tilsatte miljøfarlige kjemikalier. For 
enkelte naturlige forekommende stoffer er målet 
ikke nådd. Det ble i 2008 vurdert om det var 
behov for nye krav til utslipp til sjø i Nordsjøen og 
Norskehavet. Rapporten fra Statens forurensings-
tilsyn (nåværende Klima- og forurensingsdirekto-
ratet), Oljedirektoratet og Statens strålevern kon-
kluderte med at det ikke bør innføres generelle 
krav til null utslipp av produsert vann og borekaks 
og borevæske på norsk sokkel.

Barentshavet

Det er for petroleumsvirksomhet i Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten satt som krav at 
det ikke skal være utslipp til sjø ved normal drift, 
se tekstboks 4.2. Dette gjelder nye utbygginger. 
For Snøhvitfeltet gjelder at den planlagte driften 
av anlegget ikke skal skade miljøet. Dette betyr at 
det i en driftssituasjon ikke skal forekomme mil-
jøskadelige utslipp. Kun mindre mengder produ-
sert vann kan forekomme, og dette vil bli renset 
gjennom landanleggets biologiske renseanlegg 
før utslipp til sjø. Alle utslipp til sjø krever tillatelse 
fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Utslip-
pene fra renseanlegget skjer på 40 meters dyp på 
nordsiden av Melkøya i et område med god 
strøm. Konsekvensene fra utslippene vurderes 
som små og svært lokale. Utbyggingen av Goliat-
feltet er det planlagt med injeksjon av produsert 
vann som også vil bli brukt som trykkstøtte for å 
øke utvinningen av olje.

Påvirkning ved akutte utslipp av olje beskrives 
særskilt i kapittel 5.2 om miljørisiko.

Utslipp av borekaks og boreslam

Borekaks er utboret steinmasse (sand og grus) 
som fjernes fra borehullet etter hvert som brøn-
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nen bores. Borekaks inneholder også kjemikalier 
fra borevæsken. Utslipp av borekaks fra petrole-
umsvirksomheten kan påvirke bunnfauna (koral-
ler, svampsamfunn mv.) gjennom nedslamming i 
mindre områder nær borestedet. I havområdene 
Barentshavet  Lofoten stilles det strengere krav 
til håndtering av borekaks enn for resten av sok-
kelen ved at det er et generelt krav om at borek-
aks skal reinjiseres eller tas til land for behand-
ling. Borekaks og boreslam fra boring av topphul-
let vil normalt kunne slippes ut. Dette gjelder kun 
i områder hvor potensialet for skade på sårbare 
miljøkomponenter vurderes som lavt. Som grunn-
lag for slike vurderinger skal det foreligge grun-
dige kartlegginger av sårbare miljøkomponenter.

I forbindelse med boring av letebrønner i 
Barentshavet har operatørene i tillatelsene til virk-
somhet etter forurensningsloven fått spesifikke 
krav om rapportering til Klima- og forurensnings-
direktoratet for hver enkelt letebrønn. Kravet er at 
operatørene skal gjennomføre miljøovervåking 
etter boringen av letebrønnene og følge opp hvor-
dan ilandført kaks håndteres.

Operatørene (Statoil og Eni) har rapportert 
erfaringene fra kakshåndteringen til Klima- og for-
urensningsdirektoratet. Boringene i Barentsha-
vet har medført utslipp av 7 673 tonn borekaks, 
mens 5 525 tonn kaks er tatt til land for depone-
ring og/eller gjenbruk (tabell 4.1).

Ved boringene blir det benyttet flere typer kje-
mikalier, blant annet borevæskekjemikalier, 
sementeringskjemikalier, riggkjemikalier og gjen-
gefett. Borekjemikalier utgjør omlag 90 prosent av 
totalt kjemikalieforbruk og utslipp. Ved boring av 
topphull og pilothull er det stort sett benyttet sjø-
vann og kaliumklorid (en naturlig bestanddel av 
sjøvann). Utslippene består i hovedsak av vann og 
kjemikalier i grønn kategori. Utslipp av kjemika-
lier i gul kategori utgjør 0,04 prosent av de totale 
utslippene og forbruk og utslipp av røde kjemika-
lier er minimale (tabell 4.2). Det er ikke brukt 

eller sluppet ut kjemikalier i svart kategori (i 
utgangspunktet forbudt å bruke og å slippe ut).

Det er ikke funnet signifikant forhøyet nivå av 
hydrokarboner i prøvene som operatørene har tatt 
av sedimentene rundt noen av letebrønnene som 
er undersøkt. Tilstedeværelse av barium, som kan 
være en indikasjon på utslipp av borekaks, er fun-
net ved noen av brønnene.

Operatørenes undersøkelser av havbunnen 
etter boring viser tildekking av sedimentene med 
borekaks i en radius på 50 meter rundt boreste-
det. Utenfor dette området er det kun delvis til-
dekking innenfor en radius på 100 meter. Under-
søkelser utført av Statoil etter boring på Snøhvit 
indikerer at kaksens utbredelse avtar over tid og 
at dyrelivet i området vil vende tilbake til normal 
tilstand. Dette støttes av undersøkelser utført av 
Statoil ved Morvin-feltet i Norskehavet, som viste 
at etter tre år var faunaen på vei tilbake til normal 
tilstand.

Transport av borekaks til land, behandling for 
deponering og gjenvinning gir en økt miljøbelast-
ning. Transport medfører et stort energiforbruk 
og dermed et betydelig utslipp til luft (om lag 305 
kg CO2 per tonn kaks). Klima- og forurensnings-
direktoratet har beregnet at utslipp av CO2 ved 

Kilde: Klima og forurensningsdirektoratet

Tabell 4.1 Oversikt over mengder kaks som er sluppet ut eller tatt til land for deponering eller gjenbruk i 
perioden 2005 2009 i Barentshavet.

Operatør
Utslipp fra 

topphull (tonn)

Slurrifisert/
gjenbruk 

(tonn)
Deponert 

på land (tonn)

Eni (3 brønner) 1 824 1 134

Statoil (13 brønner) 5 849 652 3 739

Totalt 7 673 652 4873

Kilde: Klima og forurensningsdirektoratet

Tabell 4.2 Oversikt over forbruk og utslipp av kje-
mikalier for brønner boret i Barentshavet i 2006
2009. Grønn: Antas ikke å ha miljøeffekter av 
betydning. Gul: Ikke definert som miljøfarlige og 
ikke grønne. Rød: definert som miljøfarlig, høyt 
prioritert for utfasing.

Kategori Forbruk Utslipp

Grønn 15 222 tonn 5 444 tonn

Gul 176 tonn 2,4 tonn

Rød 18 kg 1 kg
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ilandføring av kaks vil utgjøre om lag 3 prosent av 
de totale CO2-utslippene ved leteboring.

Kaks fra boring med vannbasert borevæske 
må gjennomgå en behandling for å redusere inn-
holdet av salt og løst organisk karbon før kaksen 
kan deponeres på land. Fordelen ved gjenbruk av 
borekaks ved boring av andre brønner har vært 
mindre enn antatt på grunn av høye transportkost-
nader og behov for tilsetning av ytterligere kjemi-
kalier. Vi har på nåværende tidspunkt ikke nok 
kunnskap om muligheter for gjenvinning av bore-
kaks, men dette er et alternativ som bør vurderes 
nærmere siden gjenvinning normalt vil være en 
bedre løsning enn deponering. Det finnes imidler-
tid tester som har vist at kaks fra boring med 
vannbasert borevæske kan benyttes som råstoff i 
betong.

Vanlige slangebaserte systemer for overføring 
av kaks fra rigg til fartøy kan ikke benyttes for 
borekaks med vedheng av vannbasert borevæske. 
Per i dag har kaksen derfor blitt overført i kontei-
nere fra rigg til fartøy ved hjelp av kranløft, noe 
som kan medføre økt risiko for personell. Bedre 
teknologi er imidlertid under utvikling.

Innhenting av seismikk

Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens 
forurensningstilsyn, nå Klima- og forurensnings-
direktoratet, la i 2009 frem «Rapport om skrem-
meeffekt og andre skadevirkninger av seismiske 
lydbølger  anbefalinger omkring testaktivitet.» 
Når det gjelder skremmeeffekt på fisk konklu-
derte ikke rapporten på hvor langt fra lydkilden 
slik effekt gjør seg gjeldende. Ønsket om å fast-
sette en generell minsteavstand for skremmeef-
fekt ble derfor ikke etterkommet. Dette skyldtes i 
hovedsak at det forelå relativt lite forskning 
omkring skremmeeffekt og at næringsinteresse-
nes syn ikke var forenlige. I denne sammenheng 
kan det vises til at hvor langt og hvordan lydbøl-
gene forplanter seg i havet til en hver tid, er 
avhengig av de hydrografiske forholdene som 
veksler gjennom året og gjerne fra område til 
område. Ved innsamling av seismiske data i hav-
områdene utenfor Lofoten og Vesterålen somme-
ren 2009 ble det i perioden 29. juni 9. august 2009 
gjennomført et følgeforskningsprosjekt i regi av 
Havforskningsinstituttet. Formålet med prosjektet 
var å fremskaffe bedre dokumentasjon på hvor-
dan lyden fra seismiske undersøkelser påvirker 
en del kommersielle fiskearter og dermed fisker-
nes fangstmuligheter.

Hovedkonklusjonene fra denne undersøkelsen 
var at seismikkundersøkelsene ikke påviste skade 

på det marine liv, men at lyden påvirket fiskens 
adferd og at fangstene forandret seg (økte eller 
avtok) i perioden med seismisk datainnsamling. 
Garnfangster av blåkveite og uer økte under og 
etter seismikkinnsamlingen. Linefangstene av 
blåkveite og hyse ble redusert, men økte igjen i 
løpet av perioden etter innsamlingen. Fisken økte 
svømmeaktiviteten. Økt svømmeaktivitet kan 
være et symptom på en stressreaksjon. Det var 
imidlertid ingen klare endringer i fødeopptak hos 
fisken. Under seismikkinnsamlingen ble det målt 
lavere tetthet av sei i området, men det ble ikke 
påvist forandringer i fordelingene av de andre 
artene. Når det gjelder direkte skader på fiskelar-
ver har tidligere forskning vist at skade kun fore-
kommer innenfor den aller nærmeste omkrets, 
maksimum 5 meter, rundt lydkilden. På denne 
bakgrunn er det konkludert med at de seismiske 
undersøkelsene ikke medfører skade på bestands-
nivå.

4.4 Reiseliv

4.4.1 Forvaltning

Regjeringens nordområdestrategi fra desember 
2006, samt den oppdaterte strategien fra 2009 
trekker frem reiselivsnæringen som en næring 
hvor regionen er særlig konkurransedyktig. Sat-
sing på reiseliv kan bidra til utviklingen av kyst-
samfunnene og skape nye arbeidsplasser som kan 
bidra til å stoppe eller begrense den nedgangen i 
folketallet som mange kystkommuner sliter med.

I regjeringens reiselivsstrategi fra desember 
2007, Verdifulle opplevelser, omtales nordområ-
dene og de samiske områdene særskilt. Her frem-
gikk det at det var et behov for større grad av sam-
ordning og koordinering på tvers av de tre fylkes-
kommunene i nord og at landsdelen ville tjene på 
en felles og tydelig markedsføring i utlandet. I 
2009 etablerte de tre nordligste fylkene en felles 
markedsføringsorganisasjon, Nordnorsk Reiseliv 
AS. Organisasjonen har vært operativ fra januar 
2010 og har som hovedoppgave å profilere og 
markedsføre landsdelen i utlandet.

4.4.2 Reiselivets betydning for verdiskaping 
og samfunn

Reiselivsnæringen lever av og bidrar til å opprett-
holde levende kystsamfunn langs norskekysten. 
Få land har en like lang og variert kystlinje som 
Norge, og kystmiljøene, fjordene og havområdene 
representerer et stort potensial i reiselivssam-
menheng. Reiselivsnæringen er en fellesbeteg-
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nelse på bransjer der salget til reisende utgjør en 
betydelig andel av produksjonen. Overnattings-, 
serverings-, transport- og opplevelsesbedrifter 
utgjør alle deler av reiselivsnæringen. Økt antall 
reisende i en region har ringvirkninger utover den 
direkte verdiskapingen som skjer i reiselivsbedrif-
tene, spesielt innen varehandel.

Statistisk Sentralbyrå sin rapport om statistikk 
om reiselivsnæringen viser at reiselivsnæringen 
relativt sett utgjør en større del av de tre nordlig-
ste fylkenes totale produksjon enn den gjør i lan-
det for øvrig. Bare i Akershus utgjør produksjo-
nen i reiselivsnæringen en større andel av total 
produksjon (9,7 prosent.). I 2006 utgjorde reise-
livsnæringen 6,7 prosent av total produksjon i 
Nordland og 6 prosent av total produksjon i 
Troms og Finnmark. Gjennomsnittet for fastlands-
Norge totalt var 5,5 prosent. Det samlede turist-
konsumet i Nord-Norge ble i 2009 beregnet til å 
være om lag 19 milliarder kroner. Denne summen 
fordeler seg på de tre fylkene som følger: 8,6 milli-
arder kroner i Nordland, 6,6 milliarder kroner i 
Troms og 3,8 milliarder kroner i Finnmark.

Reiselivssektoren i Nord-Norge sysselsetter 
om lag 17 970 personer i de tre nordligste fylkene. 
Halvparten av disse er sysselsatt i Nordland, en 
tredjedel er sysselsatt i Troms, og en sjettedel er 
sysselsatt i Finnmark. Reiselivsnæringen er rela-
tivt sett viktigere for sysselsettingen i Nordland, 
hvor 8,6 prosent av totalt antall sysselsatte arbei-
der innenfor reiselivsnæringen, enn i Troms og 
Finnmark, hvor tilsvarende tall er 5,7 prosent og 
6,9 prosent.

Ser vi på utviklingen i antall kommersielle 
gjestedøgn i de tre nordligste fylkene i perioden 
2005 2009 ser vi at antallet gjestedøgn i landsde-
len har økt med 5,9 prosent (se figur 4.15). Etter å 
ha tapt markedsandeler fra 2003 til 2007 har Nord-

Norge igjen tatt markedsandeler av det samlede 
norske overnattingsmarkedet de siste årene.

Enkelte regioner i området som grenser til for-
valtningsplanområdet har hatt en særlig markant 
vekst de senere årene. Spesielt gjelder dette Lofo-
ten som i perioden 2005 2009 har hatt en økning i 
totalt antall gjestedøgn på 34,6 prosent. Dersom 
deler av natur- og kulturlandskapet i Lofoten kom-
mer på UNESCOs liste over natur- og kulturarv av 
enestående verdi, vil dette kunne ha en positiv 
virkning for en allerede raskt voksende reiselivs-
næring i området. Verdensarvstatus har i de fleste 
tilfeller positiv betydning for turismen, og i 
UNESCO er det økende oppmerksomhet rundt de 
utfordringer og muligheter verdensarvturismen 
representerer. Enkelte områder får en økning av 
besøkende på mange hundre prosent, andre langt 
mindre. På Vega-øyan har man sett en seksdob-
ling av besøkende fra 2004, da området ble inn-
skrevet på verdensarvlista, frem til 2009.

Spektakulær natur, det eksotiske Arktis og 
levende kystsamfunn er hovedgrunnlaget for den 
natur- og opplevelsesbaserte reiselivsvirksomhe-
ten i nordområdene. Begge disse momentene står 
sentralt i markedsføring av reiselivsproduktet 
Norge. I Innovasjon Norges kommunikasjonsstra-

Figur 4.14 Hvalsafari

Foto: Dag Vongraven
Kilde: Norsk Polarinstitutt

Figur 4.15 Utviklingen i gjestedøgn og markeds-
andel for Nord-Norge i perioden 2005 2010

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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tegi for markedsføring av Norge som reisemål er 
«Kysten og kystkultur» og «Det arktiske Norge» 
plukket ut som to av fire «spydspisser» til bruk i 
reiselivsprofileringen av Norge.

Lofoten, Nordkapp og Hurtigruten er blant 
Norges mest kjente reiselivsattraksjoner og reise-
livsprodukter. Cruisenæringen er i sterk vekst 
langs hele kysten. Så også i Nord-Norge hvor spe-
sielt Lofoten, Tromsø og på Nordkapp har opp-
levd sterk vekst i perioden 2006 2010.

Seks av i alt 18 nasjonale turistveger som er 
eller planlegges bygget ut befinner seg nær plano-
mrådet Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten (Helgelandskysten Nord, Lofoten, And-
øya, Senja, Havøysund og Varanger). De nasjonale 
turistvegene har vært gjenstand for mye interna-
sjonal oppmerksomhet. Det er forventet at disse 
vil spille en sentral rolle også i fremtidig markeds-
føring av Nord-Norge i utlandet, samt at de vil 
bidra til produktutvikling i reiselivsnæringen i 
områdene tilknyttet turistvegene.

Reiselivsvirksomheten på Svalbard har hatt en 
markant vekst det siste tiåret, fra 61 277 gjeste-
døgn i 2000 til 81 718 gjestedøgn i 2010, med en 
foreløpig topp på om lag 92 000 gjestedøgn i 
rekordåret 2008. Fra 2003 til 2009 økte antall års-
verk direkte sysselsatt i reiselivet fra 165 i 2003 til 
179 i 2009, med en topp på 227 i 2008. I tillegg til å 
sysselsette 179 personer direkte, bidro reiselivs-
næringen også til 73 årsverk i avledet virksomhet i 
2009. I samme periode (2003 2009) har omsetnin-
gen i reiselivsnæringen økt fra 215 millioner kro-
ner til 371 millioner kroner i 2009. I tillegg gene-
rerte reiselivsnæringen en ekstraomsetning i 
lokalt kjøp tilsvarende ca. 104 millioner kroner. 
Den siste Svalbardmeldingen (St.meld. nr. 22 
(2008 2009) Svalbard) slår fast at reiselivsnærin-
gen er én av tre basisnæringer på Svalbard, og at 
regjeringen ønsker å videreutvikle reiselivsnærin-
gen som grunnlag for størst mulig verdiskaping 
på øygruppen, og som grunnlag for bosettingen i 
Longyearbyen. Svalbards attraksjonskraft er i stor 
grad basert på ferdsel i og nær øygruppens sår-
bare og uberørte natur. Følgelig er det viktig at 
videreutviklingen av reiselivsnæringen på Sval-
bard skjer innen miljø- og sikkerhetsmessig for-
svarlige rammer.

Det er satt i gang arbeid med å vurdere om 
deler av øygruppen skal innlemmes på Unescos 
verdensarvliste. Dette er nærmere omtalt i Sval-
bardmeldingen.

Sjøfisketurisme

Sjøfisketurisme som næringsaktivitet har vokst 
betraktelig i Norge de 10 15 årene. I flere kyst-
samfunn har næringen utviklet seg til å bli en 
vesentlig del av verdiskapingen og sysselsettin-
gen, spesielt i sommersesongen hvor reiselivet er 
en viktig inntektskilde.

Den totale årlige verdiskapingen generert fra 
434 fisketurismebedrifter er anslått til å være 222 
millioner kroner i Norge, mens Nord-Norge 
utgjør ca. 100 millioner kroner av dette.

For å bidra til at dette fisket drives bærekraftig 
har Fiskeri- og kystdepartementet opprettet en 
arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for å 
regulere næringsvirksomhet basert på sjøfisketu-
risme, og eventuelt gi en redegjørelse for mulige 
forvaltningstiltak. Gruppen er sammensatt av 
representanter fra blant annet næringen, fors-
kning og forvaltning.

Når arbeidet er avsluttet, vil det bli fremlagt en 
rapport om gruppens arbeid og eventuelle forslag 
til tiltak.

4.5 Miljøforvaltning

Miljøforvaltningen har viktige virkemidler knyt-
tet til aktivitet i Barentshavet  Lofoten. Innenfor 
territorialfarvannet er disse nå i stor grad foran-
kret i naturmangfoldloven. I økonomisk sone og 
på kontinentalsokkelen er forurensningsloven, 
samt politisk forankrede handlingsplaner og stra-
tegier viktige virkemidler.

4.5.1 Forvaltning og tiltak

Marine verneområder og marine beskyttede områder

Det er et nasjonalt mål å få på plass et representa-
tivt nettverk av marine verneområder og beskyt-
tede områder i de ulike biogeografiske regionene 
i norske kyst- og havområder innen 2012. Vern 
eller annen beskyttelse av utvalgte marine områ-
der er en viktig del av en økosystembasert forvalt-
ning, og skal blant annet bidra til å forhindre frem-
tidig tap av biologisk mangfold, sikre ressurs-
grunnlaget og bevare et representativt utvalg av 
marin natur som referanseområder til forskning 
og miljøovervåking. Marine verneområder og 
marine beskyttede områder vil bidra til å oppfylle 
Norges internasjonale forpliktelser, herunder 
målet under Konvensjon om biologisk mangfold 
(CBD) om å verne eller beskytte minst 10 prosent 
av de marine områdene innen 2020.
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Fiskeriforvaltningen har allerede en rekke 
beskyttede områder som ledd i forvaltningen av 
levende marine ressurser. I St.meld. nr. 37 (2008
2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i 
Norskehavet (forvaltningsplan) vedtok Regjerin-
gen igangsettelse av den formelle planprosessen 
for marin verneplan. I september 2009 ble det 
kunngjort oppstart for de første 17 områdene, 
hvorav fire (Lopphavet, Ytre Karlsøy, Rystraumen 
og Rossfjordstraumen) ligger i kystsonen eller 
rett innenfor forvaltningsplanområdet. For de 
resterende av de 36 områdene i første fase av 
marin verneplan vil planprosessen starte i løpet av 
våren 2011. Av disse ligger fire (Transekt fra 
Tanafjorden, Indre Porsangerfjord, Transekt fra 
Andfjorden og Røstrevet) i kystsonen eller rett 
innenfor forvaltningsplanområdet.

I tillegg er 87 prosent av territorialfarvannet 
rundt Svalbard, inkludert Bjørnøya, innenfor 
naturreservater og nasjonalparker som er vernet i 
henhold til Svalbardmiljøloven.

Vernetiltak for sjøfugl

En viktig del av arbeidet med sjøfugl er vern av 
spesielle leveområder for sjøfugl. Alle kystfylkene 
har fått egne verneplaner som skal sikre viktige 
sjøfuglkolonier for fremtiden.

Jakttider for sjøfugl

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvilke 
fuglearter som kan være gjenstand for jakt, jaktti-
den for den enkelte art og innen hvilke områder 
jakten kan foregå. Forskrift fastsettes for femårs-
perioder. Gjeldende forskrift gjelder til og med 31. 
mars 2012 og vil bli revidert innen den tid.

Prioriterte arter

Nærmere angitte arter kan ved forskrift gis status 
som prioritert, jf. naturmangfoldloven § 23. 
Bestemmelsene om prioriterte arter gjelder ut til 
territorialgrensen (12 nautiske mil). Tiltak for å 
beskytte arten kan blant annet omfatte forbud mot 
uttak, skade eller ødeleggelse, jf. naturmangfold-
loven § 24 første ledd. Reglene om beskyttelse av 
prioriterte arters økologiske funksjonsområder i 
§ 24 annet ledd gjelder ikke i sjø. Det er ingen 
marine arter eller sjøfugler blant de tolv første 
artene som er foreslått som prioriterte i hørings-
forslag fra Direktoratet for naturforvaltning av 
2010. Det vil imidlertid komme flere runder med 
forslag til prioriterte arter som også vil kunne 
omfatte arter som inngår i forvaltningsplanens 

geografiske virkeområde. Ved eventuell priorite-
ring av marine arter er det viktig med tett samar-
beid og samordning mellom miljøforvaltningen og 
fiskeriforvaltningen.

Utvalgte naturtyper

Bestemte naturtyper kan ved forskrift gis status 
som utvalgte i hele eller deler av landet, jf. natur-
mangfoldloven § 52. Bestemmelsene om utvalgte 
naturtyper gjelder ut til territorialgrensen (12 nau-
tiske mil). Målet er at mangfoldet av naturtyper 
ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesom-
råde. Når en naturtype er utvalgt, skal det ved utø-
ving av offentlig myndighet tas særskilt hensyn til 
forekomster av naturtypen slik at forringelse av 
naturtypens utbredelse og forekomstenes økolo-
giske tilstand unngås. Direktoratet for naturfor-
valtning sendte i 2010 forslag om fem utvalgte 
naturtyper på land på høring. Utvalgte naturtyper 
i sjø er foreløpig ikke foreslått. Det vil imidlertid 
komme flere runder med forslag til utvalgte natur-
typer som også vil kunne omfatte naturtyper som 
inngår i forvaltningsplanens geografiske virkeom-
råde.

Fremmede arter

Skipstrafikk mellom biogeografiske regioner 
medfører risiko for spredning av fremmede arter 
via utslipp av ballastvann og gjennom påvekst på 
skipsskrog. Den internasjonale Ballastvannskon-
vensjonen ble vedtatt av FNs Sjøfartsorganisasjon 
(IMO) i 2004, og skal regulere håndtering og 
redusere risiko for spredning via ballastvann. 
Konvensjonen er ennå ikke trådt i kraft, men 
Norge har gjennomført deler av konvensjonens 
krav gjennom forskrift om hindring av spredning 
av fremmede organismer via ballastvann og sedi-
menter fra skip (ballastvannforskriften), som 
trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriften setter krav til 
utskifting av ballastvann på dypt vann for alle skip 
som seiler inn og ut av norsk territorialfarvann og 
økonomisk sone, og som har tatt opp ballastvann 
utenfor nærmere bestemte områder. Krav til ren-
sing av ballastvann vil innføres når konvensjonen 
med tilhørende rensekrav trer i kraft.

Etter at forvaltningsplanen for Barentshavet 
og Lofoten ble ferdigstilt er det lagt frem en stor-
tingsmelding om kongekrabbe (St.meld. nr. 40, 
2006 2007), et utvalg fremmede arter har blitt 
evaluert med hensyn til økologisk risiko (Norsk 
svarteliste 2007) og det er i 2007 utarbeidet en 
tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak for frem-
mede skadelige arter. Fremmede arter i Barents-
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havet som snøkrabbe og kongekrabbe er begge 
vurdert å ha en høy risiko for negative effekter på 
biologisk mangfold i Norsk svarteliste. Den tverr-
sektorielle strategien retter blant annet søkelyset 
på den potensielt økende faren for introduksjon av 
fremmede organismer fra fjerntliggende områder 
ved økt skipstrafikk gjennom nordøstpassasjen.

Verdensarvstatus for Lofoten

Lofoten ble i 2002 oppført på Norges tentative liste 
over områder man har til hensikt å nominere til 
verdensarvlisten de kommende år. Arbeidet med 
en verdensarvnominasjon ble formelt startet opp 
av regjeringen Bondevik II i 2005 og hadde tilslut-
ning fra alle seks Lofoten-kommunene. Etter 
anmodning fra Lofotrådet i september 2009 ble 
søknadsarbeidet stilt i bero av Miljøverndeparte-
mentet i påvente av den helhetlige forvaltningspla-
nen for Barentshavet  Lofoten. På bestilling fra 
Miljøverndepartementet har Direktoratet for 
naturforvaltning ferdigstilt søknadsdokumentet 
innenfor de rammer og begrensinger som forelig-
ger. I dette dokumentet beskrives natur- og kultur-

verdier som kan gi Lofoten status som verdensar-
vområde. Dersom det blir aktuelt å ta opp arbeidet 
med en verdensarvsøknad må det til en prosess 
for å komplettere og ferdigstille materialet før 
oversendelse til Unesco. Samtidig er det behov for 
en avsluttende lokal politisk forankring av doku-
mentet. Unesco krever at både lokale og nasjonale 
myndigheter forplikter seg til å gjøre sitt ytterste 
for å ta vare på verdensarvverdiene i området i et 
langsiktig perspektiv.

4.6 Havenergi

Det er i dag ingen anlegg for havenergi i forvalt-
ningsplanområdet. Det teoretiske potensialet for 
fornybar energiproduksjon i norske havareal er 
svært stort. Havenergi omfatter vindkraft til havs, 
bølgekraft, kraft fra havstrømmer, tidevann og 
saltkraft.

Figur 4.16 Kart over mulig verdensarvområde

Kilde: Miljøverndepartementet
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4.6.1 Forvaltning

Havenergilova (se kapittel 2.3) bestemmer at eta-
blering av fornybar energiproduksjon til havs i 
utgangspunktet kun kan skje etter at staten har 
åpnet nærmere bestemte geografiske områder for 
søknader om konsesjon. Gjennom forutgående, 
myndighetsstyrte arealprosesser er målet å styre 
konsesjonssøknader for energiproduksjon til havs 
til områder med lavest mulig konfliktpotensial. I 
henhold til loven skal det gjennomføres strate-
giske konsekvensutredninger i statlig regi før det 
tas beslutning om åpning av geografiske områder.

Første steg i prosessen med å vurdere hvilke 
arealer som kan være egnet for fornybar energi-
produksjon til havs ble avsluttet høsten 2010. En 
direktoratgruppe bestående av Norges vassdrags- 
og energidirektorat, Direktoratet for naturforvalt-
ning, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Oljedirek-
toratet har utarbeidet rapporten «Havvind  For-
slag til utredningsområder». I rapporten er det 
vurdert havareal som kan være egnet for utbyg-
ging av vindkraft til havs. Vurderingen omfatter 
tekniske og økonomiske forhold som vil være 
avgjørende for hvor vidt utbygging vil være aktu-
elt. Dette inkluderer blant annet vindressurser, 
havdyp, kraftoverføring, forsynings- og markeds-
messige forhold. Videre er miljø- og arealbruksin-
teresser til havs vurdert i utredningen (se kapittel 
4.6.4). Rapporten og innkomne høringsuttalelser 
vil danne grunnlag for utvelgelse av hvilke arealer 
som vil omfattes av en første runde med strate-
giske konsekvensutredninger. Det tas sikte på 
oppstart av strategiske konsekvensutredninger i 
2011. Status og plan for det videre arbeidet vil bli 
lagt frem for Stortinget ved oppdatering av hav-
energistrategien i 2012.

Totalt er det i direktoratgruppens rapport 
«Havvind  Forslag til utredningsområder» fore-
slått 15 arealer for vindkraft til havs, hvorav fem i 
områdene utenfor Lofoten, Troms og Finmark (se 
figur 4.17).

Kun utredningsområdet Sandskallen ligger i 
planområdet (rett utenfor grunnlinjene), mens 
grunnlinjen går gjennom Nordmæla. De tre andre 
områdene ligger rett innenfor grunnlinjene. De 
foreslåtte arealene er på såpass grunt vann at det 
kan legges opp til bruk av bunnfaste installasjoner 
og kopling til kraftnett på land. Frem mot 2020 er 
det mest sannsynlig at eventuell åpning av arealer 
vil skje innenfor de områder som er utpekt av 
direktoratgruppen.

4.6.2 Aktivitet

Det er per i dag ikke etablert kraftverk for forny-
bar havenergi innenfor forvaltningsplanområdet. 
Det er imidlertid to tidevannskraftverk innenfor 
grunnlinjene. En prototype for tidevannskraft-
verk har vært i drift siden 2003 i Kvalsundet i 
Finnmark. Kraftverket har i den perioden levert 
kraft inn i energinettet. Prototypen ble verifisert 
og reinstallert i 2009. I tillegg har Hydra Tidal 
plassert ut en prototype av et flytende kraftverk 
høsten 2010 for uttak av hav- og tidevannstrøm-
mer i Gimsøystraumen i Nordland (Morild). 
Uttestingen av kraftverket startet opp i november 
2010.

Myndighetene er per i dag ikke kjent med pla-
ner for anlegg for havenergi innenfor forvaltnings-
planområdet, men NVE har mottatt meldinger om 
tre vindkraftprosjekter innenfor grunnlinjene 
utenfor Lofoten og Troms (Lofoten havkraftverk, 
Gimsøy og Vannøya). I påvente av det videre 
arbeidet med arealprosessen skissert i kapittel 
4.6.1, er NVE bedt om ikke å prioritere behand-

Figur 4.17 Foreslåtte utredningsområder for 
havvind
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ling av nye meldinger om større vindkraftprosjek-
ter innenfor grunnlinjene.

4.6.3 Betydning for verdiskaping og 
samfunn

Norsk næringsliv og forskningsmiljø har høy 
kompetanse innen ulike sider av offshore tekno-
logi, marine operasjoner og andre tema som er 
viktige ved utbygging og drift av fornybare energi-
kilder og infrastruktur til havs. Utbygging og drift 
av vindkraftanlegg på land vil videre medvirke til å 
utvikle kompetanse som er nødvendig for fremti-
dig utbygging av vindkraft til havs i stor skala.

Teoretisk potensial for havbasert vindkraft i 
norske områder er tidligere anslått opptil 14 000 
TWh/år. Gjennom en grovsiling av arealer i rap-
porten «Havvind  Forslag til utredningsområder» 
er anslaget for potensialet avgrenset til konkrete 
områder og kraftsystemmessige hensyn og for-
holdet til andre miljø- og arealinteresser tatt inn i 
vurderingen. For hvert av arealene som er omtalt 
i rapporten, er det beskrevet en antatt mulig kapa-
sitet i MW. Disse tallene er basert på blant annet 
områdenes geografiske utstrekning og ulik inn-
passing i kraftsystemet. Samlet er det innen de 
utpekte arealene mulig å bygge opptil 5 12 GW 
installert effekt, noe som kan gi en produksjon i 
spennet 18 44 TWh. De fem arealene utenfor 
Lofoten, Troms og Finnmark kan gi rom for 0,5
1,5 GW installert effekt, noe som kan tilsvare pro-
duksjon i spennet 2 5 TWh. Gjennom videre pro-
sess med strategiske konsekvensutredninger og 
etter hvert eventuell åpning av arealer for søkna-
der vil kunnskapsgrunnlaget om et fremtidig 
utbyggingspotensial bedres ytterligere.

4.6.4 Vurdering av påvirkning fra eventuell 
fremtidig havenergi

Etablering av vindkraftverk til havs kan ha virk-
ninger på miljøet både i konstruksjonsfasen, i 
driftsfasen og ved nedstenging og fjerning. Etter-
som det foreløpig er etablert få vindkraftverk til 
havs er det knyttet usikkerhet til en del aspekter 
ved hvordan disse påvirker det marinøkologiske 
miljøet. Mulige miljømessige virkninger er knyttet 
til effekt av støy på sjøpattedyr og fisk, tap av leve-
områder, skader på bunnhabitater, kollisjoner 
med fugl og vindturbiner og visuelle effekter. 
Videre vil vindkraftverk legge beslag på areal som 
kan ha virkning for annen aktivitet, som petrole-
umsvirksomhet, skipsfart og fiske, frilufts- og rei-
selivsinteresser og marine beskyttede områder 
(se kapittel 4.8.6).

Disse forholdene er omtalt i rapporten «Hav-
vind  Forslag til utredningsområder» og vil utre-
des videre i strategiske konsekvensutredninger 
før eventuell åpning av områder.

4.7 Andre næringer: Bioprospektering 
og mineralutvinning

4.7.1 Marin bioprospektering

Regjeringen ser på marin bioprospektering som 
en kilde til ny og bærekraftig verdiskaping. Verdi-
skapingspotensialet er stort og Norge har gode 
muligheter til å hevde seg i en internasjonal kon-
kurranse. Regjeringen mener at Norges lange 
kystlinje og våre havområder gir store muligheter 
med hensyn til ressurstilgang og artsmangfold. 
Norge har infrastruktur og forskningsmiljøer som 
gjør at vi kan hente inn og karakterisere et vidt 
spekter av marine organismer. I kombinasjon med 
den nasjonale kompetansen som allerede er byg-
get opp innen marin sektor og bioteknologi, gir 
dette Norge et godt utgangspunkt for en satsing 
på marin bioprospektering. Regjeringen la frem 
en egen nasjonal strategi høsten 2009 som presen-
terer ulike tiltak med formål om å tilrettelegge for 
forskning og næringsutvikling relatert til marin 
bioprospektering. Ambisjonen er å utløse bredden 
i verdiskapingspotensialet gjennom en målrettet 
og koordinert nasjonal satsing. Nordområdene 
står sentralt i strategien og det gis prioritet til inn-
samling av marine organismer fra nordlige hav-
områder.

Norge forvalter store havområder som er lite 
undersøkt. Noen av de marine organismene lever 
i ekstreme miljøer, i arktiske havområder med 
lave temperaturer og skiftende lysforhold eller i 
oljereservoar under høyt trykk og høye tempera-
turer, mens andre lever langs kyst og fjord med 
høy konsentrasjon av arter. Det er god grunn til å 
anta at flere av disse marine organismene har 
egenskaper som kan utnyttes og danne grunnlag 
for ulike produkter og prosesser innenfor en 
rekke næringsområder.

Bioprospektering er samtykkebasert og spesi-
elt regulert i havressurslovens § 9 og § 10 og 
naturmangfoldloven kapittel VII. Genetisk materi-
ale fra naturen er en felles ressurs som tilhører 
fellesskapet i Norge og forvaltes av staten. Utnyt-
tingen av genetisk materiale skal være til mest 
mulig gagn for miljø og mennesker i både nasjo-
nalt og internasjonalt perspektiv, der det også leg-
ges vekt på en hensiktsmessig fordeling av forde-
lene ved utnytting av genetisk materiale og slik at 
urfolks og lokalbefolkningers interesser ivaretas. 
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Bestemmelsene gir hjemmel for å utferdige for-
skrift hvor staten kan kreve tillatelse for leting og 
uttak av genetisk materiale samt at staten kan 
kreve deling av fordeler som følge av slik aktivitet.

Regjeringen ser behovet for en slik regulering 
og vil konkretisere dette i forskrifter til havres-
sursloven og naturmangfoldloven.

Universitetet i Tromsø er sentral i satsingen på 
marin bioprospektering blant annet gjennom 
MabCent som er et senter for forskningsdrevet 
innovasjon. Det finnes også flere sterke miljøer 
ved andre universiteter og institutter som er vik-
tige for å realisere den nasjonale strategien.

Når det gjelder næringsutvikling relatert til 
marin bioprospektering befinner man seg på et 
tidlig stadium. I likhet med bioteknologi generelt 
er kommersialiseringsløpet relatert til marin bio-
prospektering preget av langsiktighet, tverrfaglig-
het, høy kapitalintensitet og høy risiko. I forhold 
til disse elementene vil det være store variasjoner 
etter hvilket anvendelsesområde man retter seg 
mot, for eksempel vil utviklingskostnader for pro-
dukter til medisinsk behandling av mennesker 
normalt være langt høyere enn for andre produk-
ter. Det finnes flere næringsaktører i Norge som 
har aktivitet i tilknytning til marin bioprospekte-
ring. Noen har kommersielle produkter i salg, 

mens andre er fortsatt på utprøvingsstadiet. Bio-
prospektering i Norge har allerede vist at våre 
kyst og havområder inneholder organismer og 
forbindelser med en rekke interessante egenska-
per og som tidligere ikke har vært kjent eller 
karakterisert.

4.7.2 Mineralutvinning

Kartleggingen i regi av MAREANO-programmet 
har påvist områder med grus og skjellsand på 
kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen i 
det sørlige Barentshavet og utenfor Lofoten og 
Vesterålen. Forekomstene ligger på 100 300 
meters dyp. Sandlaget her er rikt på karbonat, 
hovedsaklig hele og knuste skjell. Skjellsand er en 
aktuell ressurs i kystsonen, og kan også tenkes å 
bli en ressurs på kontinentalsokkelen på lang sikt. 
Også grusforekomstene kan ha en potensiell øko-
nomisk verdi på lang sikt. Sørvest for Svalbard 
går midthavsryggen ganske nær land og innenfor 
forvaltningsplanområdet. Enkelte steder skjer det 
en aktiv utstrømning av mineralrike væsker med 
temperaturer mellom 200 og 400 °C som kan gi 
opphav til mulige fremtidige drivverdige forekom-
ster av metallsulfider. I 2008 ble det oppdaget et 
aktivt utstrømningsområde med såkalte svarte 

Boks 4.4 Hva er marin bioprospektering?

Mennesker har fra tidenes morgen utnyttet stof-
fer fra planter og dyr til ulike formål. For eksem-
pel produseres en stor del av dagens legemidler 
med utgangspunkt i stoffer fra naturen med sin 
opprinnelse hovedsakelig fra land. Fra havet har 
vi lenge ekstrahert alginat fra tare til bruk i en 
lang rekke industrier. Det biologiske mangfol-
det til havs er imidlertid lite utforsket til tross for 
at havet dekker mer enn 70 prosent av jordas 
overflate og at utviklingen av miljøet i havet star-
tet flere millioner år tidligere enn på land.

Marin bioprospektering kan beskrives som 
formålsrettet og systematisk leting etter 
bestanddeler, bioaktive forbindelser eller gener i 
marine organismer. Det kan være alle typer 
organismer; mikroorganismer som bakterier, 
sopp, virus og større organismer som for 
eksempel alger, skalldyr og fisk. De marine 
organismene kan stamme fra havet, kysten, fjor-
den, havbunnen eller oljereservoarene under 
havbunnen. Resultatet fra bioprospekteringen 
kan være et renset molekyl som produseres bio-
logisk eller syntetisk, eller hele organismen i 
seg selv.

Det er i dag lite kjennskap til de marine arte-
nes molekylære og genetiske egenskaper. Det 
gjelder særlig organismer fra kalde farvann. 
Forskningen frem til nå har i hovedsak konsen-
trert seg om livsformer fra tropiske og tempe-
rerte områder. I fremtiden vil vi derfor trolig se 
en dreining i fokus til kartlegging av biologisk 
materiale fra nordligere farvann. I tillegg er det 
også økende interesse for livet i havet fordi pro-
dukter isolert fra marine organismer tenderer til 
å være mere bioaktive enn tilsvarende bioaktive 
forbindelser isolert fra miljøet på land.

En potensiell konsekvens av marin biopro-
spektering er funn av bestanddeler, forbindelser 
eller gener som kan inngå som komponenter i 
produkter eller prosesser for kommersiell eller 
samfunnsmessig utnyttelse. Marin bioprospek-
tering er derfor ikke en næring i tradisjonell for-
stand, men det kan fremskaffe ulike forbindel-
ser som kan tas i bruk på mange forskjellige 
næringsområder som for eksempel farmasøy-
tisk industri, næringsmidler, fôr, kosmetikk, bio-
energi og petroleumsindustrien.
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skorsteiner, og et tilknyttet område med avsetnin-
ger. En slik avsetning kan potensielt være økono-
misk interessant. Eventuell utvinning av metallsul-
fider og grus og skjellsand vil først være aktuell på 
lang sikt.

4.8 Sameksistens og 
interessekonflikter mellom 
næringer

4.8.1 Petroleumsvirksomhet og fiskerier

Siden starten av petroleumsvirksomheten på kon-
tinentalsokkelen for om lag 40 år siden har myn-
dighetene vektlagt at virksomheten skal drives i 
sameksistens med andre næringer, spesielt fiske-
riene. Siden 2006 er særlig kunnskapen om hvilke 
effekter seismikkskyting kan ha på fisk styrket. 
Det er også etablert erstatningsordninger som 
skal dekke eventuelle økonomiske tap fiskere 
påføres som følge av petroleumsvirksomhet, jf. 
petroleumsloven kapittel 8.

Innhenting av seismikk

Seismiske undersøkelser foregår i alle faser av 
petroleumsvirksomheten, fra før et område åpnes 
til langt ut i produksjonen for å følge utviklingen i 
reservoaret. Det er denne aktiviteten som har gitt 
de største konfliktene mellom de to næringene. 
Årsaken til slike tids- og arealbestemte konflikter 
er todelt, dels er den knyttet til at lydbølgene som 
sendes ut fra seismikkfartøyet midlertidig påvir-
ker fisket i området og dels at et seismikkfartøy 
med hydrofonkabler trenger stor plass og har 
begrenset manøvrerbarhet under gjennomførin-
gen av undersøkelsen.

For å redusere konfliktnivået mellom fiskeri-
ene og seismiske undersøkelser har en arbeids-
gruppe med representanter fra Fiskeridirektora-
tet og Oljedirektoratet foretatt en gjennomgang av 
regel- og lovverket knyttet til seismiske undersø-
kelser. Som følge av rapporten fra denne arbeids-
gruppen er det gjort endringer i ressursforskrif-
ten som regulerer seismiske undersøkelser. End-
ringene omfatter krav om kurs for fiskerikyndig 
person, klargjøring av fiskerikyndiges rolle, opp-
daterte krav til fiskerikyndig person og loggbok 
etter fastsatt mal. Endringene omfatter videre 
samordning av krav til melding for undersøkelser 
og trasé- og andre grunnundersøkelser, angivelse 
av område for undersøkelsen inkludert snuom-
råde og krav om endringsmelding. I tillegg til end-
ringene i ressursforskriften er det også gjort end-
ringer i petroleumsloven og tilhørende forskrift. 

Endringen omhandler krav om sporing av seis-
misk fartøy. Det er inngått en samarbeidsavtale 
mellom Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Oljedi-
rektoratet hvor Kystvakten er primærkontakt for 
fiskerikyndig person, og det er gjennomført flere 
kurs for fiskerikyndig person.

For å oppfylle kravet om sameksistens mellom 
de to næringene reguleres den seismiske virk-
somheten i dag i områder av fiskerimessig betyd-
ning både av hensyn til fiskeressursene (gyting 
med videre) og til fiskeriene. De viktigste virke-
midlene som regjeringen vil prioritere å videre-
føre, er:

Tids- og områdebegrensninger for innsamling 
av seismikk.
Fiskerikyndig person om bord i seismikkfar-
tøyet som foretar innsamlingen.

Arealbeslag

Ved utbygging og drift av innretninger på sokke-
len vil det bli lagt beslag på areal i kortere eller 
lengre perioder. Ved avslutning av virksomheten 
skal området ryddes og tilbakeføres til normal til-
stand. Per i dag er det ett felt i drift og ett felt 
under utbygging i Barentshavet. Snøhvitfeltet ble 
satt i produksjon i august 2007 og er et gassfelt 
uten innretninger på havoverflaten. Goliat ventes 
å være i produksjon fra høsten 2013. Dette feltet 
skal bygges ut med en flytende produksjonsenhet 
med tilknyttede havbunnsbrønner og vil derfor 
legge beslag på et mindre areal til havs i produk-
sjonsperioden.

I henhold til det norske regelverket skal det 
opprettes sikkerhetssoner rundt petroleumsinn-
retninger som stikker opp over havoverflaten. Sik-
kerhetssonene utgjør et område med en radius på 
500 meter regnet fra innretningens ytterpunkter. 
En leterigg medregnet oppankringsbeltet beslag-
legger i størrelsesorden 7 km2 over en typisk peri-
ode på en til to måneder for hver brønn. Dyna-
misk posisjonerte rigger brukes imidlertid ofte i 
forvaltningsplanområdet. Disse beslaglegger en 
sikkerhetssone på mindre enn 1 km2. På norsk 
sokkel beslaglegger sikkerhetssoner i størrelses-
orden 100 km2 av i alt 675 571 km2 som er åpnet 
for petroleumsvirksomhet.

Størrelsen på det arealet som beslaglegges i 
forbindelse med utøvelsen av fiske vil variere 
avhengig av både fisketilgjengelighet, om det er 
«sesongfiskerier» og av hvor fisket finner sted og 
med hvilken type fartøy.
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Fiske rundt undervannsinnretninger

I henhold til norsk regelverk tillates det ikke å eta-
blere sikkerhetssoner rundt undervannsinnret-
ninger, og det er et krav at alle undervannsinnret-
ninger skal være overtrålbare. For fiske med kon-
vensjonelle redskaper som garn og line, og for 
pelagisk fiske med ringnot og trål, medfører 
undervannsinnretninger vanligvis ikke noe areal-
beslag, men i praksis velger mange fiskere å tråle 
utenom av frykt for fasthekting av trålutstyr.

Det er bare fiske med bunnredskaper som trål 
og snurrevad som kan påvirkes av rørledninger på 
sjøbunnen. Det foregår lite norsk fiske med snur-
revad omkring rørledninger på norsk sokkel, og 
det er ikke rapportert om vesentlige problemer 
knyttet til fiske ved disse. Det er lite sannsynlig at 
eksisterende rørledninger medfører merkbare 
fangstreduksjoner for trålfisket på norsk sokkel. 
Ulemper for trålfisket er særlig knyttet til rørled-
ninger med steinfyllinger, frie spenn eller med 
ytre skader.

Rørledninger og kabler som er stabilt ned-
gravd, medfører relativt små ulemper for fisket.

Informasjon i forkant av utbygginger samt 
inspeksjon og informasjon om endringer ved 
undervannsinnretninger er viktig for å redusere 
potensielle problemer ytterligere.

4.8.2 Skipstrafikk og fiskerier

Sammenstøt

Sjøveisreglene gjelder så vel for fiskefartøy som 
for øvrig skipstrafikk, og med alminnelig aktsom-
het holdes mulige konfliktsituasjoner på et mini-
mum. I forvaltningsplanområdet er konfliktpoten-
sialet ytterligere redusert ved innføringen av et 
seilingsledsystem på strekningen Vardø-Røst i 
2007 etter at IMO 5. desember 2006 vedtok det 
norske forslaget. I forbindelse med utarbeiding av 
forslaget ble det ved valg av posisjoner for trafikk-
separasjonssystemene tatt hensyn til fiskeriaktivi-
tetene i området. Dette betyr at gjennomgangstra-
fikken til og fra Nordvest-Russland for det meste 
ikke vil komme i konflikt med passive fiskered-
skaper operert fra kystflåten. Seilingsledsystemet 
er blant annet omtalt i kapittel 5.1.1.

For den kystnære skipstrafikken kan det opp-
stå konfliktsituasjoner spesielt i forhold til kystflå-
tens fiske med passive redskaper. Erfaringen til-
sier at med nødvendig og god merking av fiske-
redskapene bør konflikter kunne unngås.

Fartøystøy

All motorisert ferdsel på havet generer støy og i 
områder med stor trafikk kan denne form for støy 
virke skremmende på fisk med den følge at fang-
stene kan bli redusert. I forvaltningsplanområdet 
er trafikknivået så lite at skipstrafikken ikke 
ansees å kunne gi merkbare utslag på fiskefang-
stene.

4.8.3 Konsekvenser av akutt forurensning på 
havbruk

Havbruksnæringen er avhengig av rent hav for å 
kunne opprettholde produksjonen og omdømmet 
til norsk oppdrettsfisk.

Fisk i merder kan ikke rømme unna et oljesøl, 
og fysiske skader kan oppstå som følge av fluktad-
ferd inne i merdene. I tillegg vil fisken kunne 
påvirkes ved blokkering av gjellene eller ved at 
den tar opp skadelige stoffer fra oljen. Voksen 
oppdrettsfisk er lite sårbar for oljeforurensning, 
men fet fisk som laks kan ta opp og akkumulere 
fettløselige oljekomponenter som setter smak og 
lukt på, og fører til misfarging av muskelvev. Noen 
av de polyaromatiske hydrokarbonene (PAH) 
som finnes i olje er giftige, arvestoffskadelige og/
eller kreftfremkallende, og kan utgjøre en helseri-
siko for konsumenten. I tillegg til redusert kvalitet 
på oppdrettsfisken, vil et oljesøl også kunne føre 
til tap av produksjonsutstyr på grunn av tilgrising. 
For oppdrettere som er av hengig av naturlig til-
gang til yngel, som ved blåskjelldyrking, kan olje-
utslipp påvirke både eksisterende og fremtidig 
produksjon.

Erfaringer av effekter på havbruksnæring fra 
historiske oljeutslipp stammer hovedsaklig fra 
skipsuhell. Eksempler på slike uhell i Norge er 
«Rocknes»-forliset (2004) og «Server»-ulykken 
(2007). Begge ulykkene fant sted vinterstid på 
kysten av Hordaland, og i begge tilfeller var oljeut-
slippene begrenset til 400 500 m3. Flere hav-
bruksanlegg ble berørt av utslippet, men ikke i 
den grad at det medførte behov for spesielle tiltak.

Større oljeutslipp (>75 000 tonn) i andre land 
har vist hvordan oljeforurensning, gjennom poten-
sialet for innvirkning på fiskekvalitet, har påvirket 
omdømme og omsetning av oppdrettsfisk fra det 
berørte området på verdensmarkedet. Forliset av 
oljetankeren «Braer» utenfor Shetlandsøyene 
førte til at markedsklar oppdrettslaks innenfor et 
influensområde på over 1 000 km2 ble destruert. 
Dette ble gjort for å hindre at forurenset fisk 
nådde markedet, og på den måten kommunisere 
til omverdenen at laks fra Shetland alltid er «ren». 
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Til tross for dette, ble omdømmet til sjømat fra 
Shetland merkbart svekket i månedene som 
fulgte på grunn av omfattende mediedekning av 
oljeutslippet. Erfaringene fra Shetland viste at tap 
av markedsverdi og nedslakting av laks som ikke 
var direkte berørt av olje medførte et større tap 
enn de direkte skadene som følge av oljeforurens-
ningen. Det er imidlertid vanskelig å finne tyde-
lige priseffekter på lengre sikt.

4.8.4 Skipstrafikk og petroleumsvirksomhet

Sammenstøt

I forvaltningsplanområdet er skipstrafikken rela-
tivt sett beskjeden og de alminnelige sjøveisre-
glene vil ivareta hensynet til petroleumsrelatert 
skipstrafikk i forhold til alle andre skipsbevegel-
ser slik at mulige konfliktsituasjoner i minst mulig 
grad oppstår. Det innførte trafikkseparasjonssys-
temet på strekningen fra Vardø Røst gir sammen 
med Kystverkets overvåkingssentral i Vardø, som 
følger skipstrafikken i området, en ekstra sikker-
het for at mulige sammenstøt avverges.

Når det gjelder petroleumsinnretninger vil 
disse være tydelig merket og all trafikk i nærom-
rådet overvåkes enten dette er faste posisjonerte 
innretninger eller temporære under boreoppdrag 
eller rørlegging.

Ankerdropp/rørledninger

På norsk sokkel skal undervannsinnretninger og 
rørledninger i prinsippet være overtrålbare. Dette 
betyr også at disse i de aller fleste tilfeller har en 
styrke som vil kunne tåle et uhells ankerdropp 
uten at rørledningen får skade.

4.8.5 Petroleumsvirksomhet, skipstrafikk og 
reiseliv

Erfaringene fra Snøhvit og Ormen Lange viser at 
utbygging av olje- og gassfelt kan medføre økt 
aktivitet i reiselivsnæringen i regionen gjennom 
økt etterspørsel etter overnattings- og servicetje-
nester, spesielt i anleggsfasen. I driftsfasen kan 
petroleumsvirksomheten også gi et grunnlag for 
økt kurs-, konferanse- og yrkestrafikk til regionen, 
som kan bidra til å redusere sesongavhengighe-
ten noe.

Lofoten og Vesterålen markedsføres i stor 
grad som naturbaserte reisemål, hvor autentisitet, 
godt ivaretatt kulturlandskap, rent hav og opple-
velser i spektakulær natur står sentralt. Det er 
usikkert i hvilken grad denne merkevaren kan 

kombineres med utstrakt, synlig petroleumsvirk-
somhet. Et eventuelt akutt oljeutslipp fra petrole-
umsvirksomhet eller skipstrafikk vil på kort sikt 
kunne ha betydelig negativ effekt på grunnlaget 
for reiselivsnæringsvirksomheten i regionen. 
Likedan vil en utslippsulykke kunne ha negative 
konsekvenser for norsk reiseliv som helhet. Den 
norske merkevareprofilen som Innovasjon Norge 
baserer sine markedsføringskampanjer på, frem-
mer Norge som et bærekraftig reisemål, hvor 
nærheten til uberørt, spektakulær natur regnes 
som et av de fremste komparative fortrinnene i 
konkurransen med andre land. Internasjonal 
medieoppmerksomhet om en utslippsulykke i 
Lofoten og Vesterålen vil bidra til å svekke profi-
len Innovasjon Norge over tid har jobbet med å 
bygge opp.

4.8.6 Fremtidige vindkraftanlegg til havs og 
andre næringer

Storskala vindkraftverk til havs kan berøre relativt 
store arealer, men hvilket utbyggingsomfang som 
kan bli aktuelt i norske havområder er uavklart. 
Avstanden mellom enkeltturbiner kan være opp 
mot én kilometer. Mellom turbinene vil det være 
et nettverk av elektriske kabler på sjøbunnen for å 
samle produksjonen fra enkeltturbinene før det 
føres i kabel ut av anleggsområdet. Områdene 
utenfor Lofoten, Troms og Finnmark som er pekt 
ut i rapporten «Havvind  forslag til utrednings-
områder» er mellom 105 og 332 km2 (se figur 17). 
Gjennom strategiske konsekvensutredninger må 
det forventes at områdene avgrenses ytterligere. 
Ettersom det er lagt til grunn at hvert vindkraft-
verk i de utpekte områdene vil ha en kapasitet på 
maksimalt 300 MW for å kunne levere kraft i regi-
onalnettet, vil ett vindkraftverk berøre opptil 60 
km2. Dette er imidlertid avhengig av turbinstør-
relse.

I rapporten slås det fast at det ikke finnes 
områder som både er egnet for havbasert vind-
kraft og som ikke vil påvirke andre miljø- og areal-
bruksinteresser, men de utpekte områdene er vur-
dert til å være de minst konfliktfylte. Strategiske 
konsekvensutredninger vil klargjøre negative 
virkninger for ulike interesser, og hvordan virk-
ningene kan forsøkes redusert.

Vindkraft og fiskerier

I et område med vindkraftverk kan det være aktu-
elt med begrensninger på ferdsel og aktivitet. I 
områdene som er pekt ut i rapporten pågår det 
betydelig tradisjonelt kystfiske, og det fiskes med 
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garn, line, jukse, snurrevad, ruser, teiner, trål og/
eller not i ulikt omfang i de ulike områdene. 
Hvilke restriksjoner som vil bli pålagt fisket i og i 
nærheten av fremtidige vindkraftverk til havs i 
Norge er ikke klarlagt. I Danmark er det ikke 
generelt ferdselsforbud i områder med vindkraft-
verk. Det er heller ikke generelle forbud mot fis-
keriaktivitet, men det er begrensninger på fiske-
metoder, som for eksempel tråling.

Ettersom det foreløpig er etablert få vindkraft-
verk til havs er det knyttet usikkerhet til hvordan 
disse påvirker det marine miljøet. Etablering av 
vindkraftverk til havs kan trekke til seg fisk gjen-
nom konstruksjonens funksjon som kunstig rev. 
Forhold som kan ha innvirkning på fisk er blant 
annet lysendring gjennom skyggekast og refleks-
blink fra turbintårn og rotorblader, lydnivå gjen-
nom vibrasjoner i turbinene og elektromagnetiske 
felt fra kabler og transformatorer. Virkninger vil 
variere fra område til område, noe som gjør det 
vanskelig å trekke generelle konklusjoner hva 
gjelder virkninger av vindkraft til havs. Eksempel-
vis er ingen av områdene som utpekes i rapporten 
«Havvind» ukompliserte med hensyn til fiskeriin-
teresser. Det er derfor viktig å følge opp de konse-
kvensutredninger som gjøres i forkant av en byg-
ging ved å gjennomføre gode miljøoppfølgings-
program i forbindelse med de vindkraftverk som 
blir bygget.

Elektriske overføringskabler i sjø forutsettes i 
nødvendig utstrekning å bli gravd ned eller over-
bygd, slik at de er overtrålbare. Kablene vil derfor 
trolig ikke innebære at det innføres formelle 
restriksjoner på fiske. Det er også etablert erstat-
ningsordninger som skal dekke eventuelle økono-
miske tap fiskere påføres som følge av vindkraft-
verk, jf. petroleumsloven kapittel 9.

Vindkraft og petroleumsvirksomhet

Områdene som er pekt ut utenfor Lofoten, Troms 
og Finnmark ligger nær land og er egnet for bunn-
faste vindturbiner ned mot 70 meters dybde. I de 
utpekte utredningsområdene er det ingen direkte 
arealkonflikt mellom petroleumsinnretninger og 
eventuell etablering av havvind. I noen av de 
utpekte områdene er det kartlagt letemodeller. 
Selv om ressurspotensialet for petroleum per i dag 
er lavt for disse områdene, utelukkes det ikke at 
det finnes petroleumsforekomster i områdene. 
Eventuell ny informasjon om ressurspotensialet 
for petroleum må vurderes i videre utredninger 
og før eventuell åpning av områder for fornybar 
energiproduksjon til havs.

Vindkraft og skipstrafikk

Eventuelle konflikter mellom vindkraft og skips-
fart er hovedsakelig knyttet til arealbruk og faren 
for kollisjoner.

I hvilken grad etablering av vindkraftverk til 
havs vil komme i konflikt med skipstrafikken vil 
avhenge av vindkraftverkets plassering, utbre-
delse og omfang. Frem mot 2020 vil ett storskala 
vindkraftverk utenfor Lofoten, Troms og Finn-
mark kunne legge beslag på arealer opp mot 60 
km2. Med unntak av deler av området Sandskallen 
utenfor Sørøya er ingen av de utpekte områdene i 
konflikt med farleder, men i noen av områdene er 
det lokaltrafikk. Deler av området Sandskallen er 
lokalisert i innseilingen til Sørøya og Hammerfest, 
men det er lagt vekt på å unngå de mest trafik-
kerte trafikkstrømmene.

Hensyn til kysttrafikken vil normalt også 
kunne ivaretas under utforming av et vindkraft-
verk. Avstand til hver turbin vil være opptil 1 km, 
noe som kan gi rom for farleder gjennom vind-
kraftverket.

Vindkraft og frilufts- og reiseliv

Etablering av vindkraftverk til havs kan påvirke 
friluftsliv og reiseliv gjennom direkte arealbeslag, 
visuelle virkninger, støy og skyggekast. Virknin-
gene vil avhenge av blant annet antall vindturbi-
ner, avstand mellom vindkraftverket og friluftsom-
rådet og verdien av friluftsområdet.

Landskap, natur- eller kulturmiljø som har helt 
spesielle opplevelseskvaliteter eller som har spesi-
elt stor symbolverdi vurderes som særlige kvali-
tetsområder. Dette kan gjelde nasjonalt verdifulle 
kulturlandskap, øyer og øygrupper, fjorder, daler 
og mindre områder med en helt spesiell symbol-
verdi. Slike områder kan ha stor verdi som bruks- 
og opplevelsesområder for friluftsliv, og også for 
reiseliv.

Områdene som er utpekt utenfor Lofoten, 
Troms og Finnmark ligger relativt nær kysten (0
14 km). I rapporten «Havvind  forslag til utred-
ningsområder» er ikke frilufts- og reiselivsinteres-
sene kartlagt, men det legges til grunn at dette vil 
kartlegges i de strategiske konsekvensutrednin-
gene.
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4.9 Om verdiskaping og samfunn 
relatert til områdene utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja

Folketallet i Nord-Norge er stabilt, men det skjer 
en sentralisering innad i landsdelen. Sentrale regi-
oner vokser, og perifere regioner har befolknings-
nedgang  for eksempel har alle fylker i Nord-
Norge netto innenlandsk flyttetap. Dette har først 
og fremst sammenheng med at enkelte byregio-
ner i Norge vokser nokså mye, snarere enn at 
befolkningen i periferien går ned. Nedgangen i 
folketallet har også vært vesentlig mindre i norske 
utkantområder enn i tilsvarende områder i andre 
europeiske land.

Utviklingen i det nordnorske arbeidsmarkedet 
er svakere, og Nord-Norge har en noe lavere 
yrkesdeltaking enn andre deler av landet. 
Arbeidsledigheten i landsdelen ligger om lag på 
landsgjennomsnittet. Utdanningsnivået i landsde-
len er lavt, med unntak av Tromsøregionen. Vek-
sten i total sysselsetting fra 1998 til 2008 var på vel 
14 prosent i Nord-Norge, mot om lag 21 prosent i 
landet som helhet. I en del regioner har det vært 
nedgang i sysselsettingen. Den økonomiske vek-
sten har vært svakere enn i resten av landet, og 
negativ i enkelte regioner.

Offentlig sektor står for en stor andel av sys-
selsettingen i Nord-Norge, om lag 39 prosent, mot 
en andel på om lag 29 prosent i hele landet. Vare-
handel og annen privat tjenesteyting sysselsetter 
nær 28 prosent, mens landsgjennomsnittet er om 
lag 38 prosent. Fiskerisektorens andel av syssel-
settingen er 4,7 prosent. Andelen for hele landet 
er om lag 1 prosent. I noen øysamfunn utgjør fis-
kerisektoren mer enn 40 prosent av sysselsettin-
gen. Reiseliv er relativt viktig og sysselsetter om 
lag 8 prosent av de sysselsatte, noe som er margi-
nalt høyere enn landsgjennomsnittet. Den direkte 
sysselsettingen i olje og gass er under én prosent 
av alle sysselsatte i Nord-Norge, mot et landsgjen-
nomsnitt på om lag 2,5 prosent. Dette har sam-
menheng med at petroleumsvirksomheten i liten 
grad har foregått i den nordlige landsdelen. Aktivi-
teten og sysselsettingen i næringen er imidlertid 
økende i Nord-Norge, og særlig i Finnmark på 
grunn av utbygging og drift av Snøhvitfeltet.

Som ledd i oppdateringen av forvaltningspla-
nen er det utført enkelte analyser knyttet til 
nærings- og samfunnsutvikling i planområdet:

Asplan Viak og Nordlandsforskning: Regional 
ringvirkningsanalyse i forbindelse med oppda-
tering av helhetlig forvaltningsplan Barentsha-
vet  Lofoten.

Samfunns- og næringslivsforskning (SNF): 
Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i 
området Lofoten og Barentshavet
Sweco Norge: Marine økosystemtjenester i 
Barentshavet  Lofoten.
Vista Analyse: Samfunnsøkonomisk analyse av 
eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet  Lofoten.

Slike analyser vil alltid være bygd på forenklinger, 
forutsetninger og metodikk som kan diskuteres. 
Det er for eksempel gjort noe ulike antakelser i 
tre av analysene for virkningene av eventuell 
petroleumsvirksomhet på arbeidsmarkedet i regi-
onen. Den samfunnsøkonomiske analysen omfat-
ter, i tråd med mandatet, bare to alternativer, et 
nullalternativ som skal vise fremtidig utvikling 
uten ny petroleumsvirksomhet og et alternativ 
med full utbygging utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Senja. Utbyggingsalternativet er således svært sti-
lisert, og det er, blant annet av tidshensyn, lagt 
begrenset innsats i å utvikle nullalternativet. Her 
gjengis et utdrag av hovedinnholdet i analysene, 
uten at forutsetninger eller resultater er vurdert 
eller kommentert. Dette vil derimot skje i kapittel 
7, eksplisitt eller implisitt, i den grad rapportenes 
resultater er relevante for Regjeringens konklusjo-
ner.

4.9.1 Samfunnsøkonomisk analyse av 
eventuell utvidet 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet 

 Lofoten

Konsulentselskapet Vista Analyse har gjennom-
ført en samfunnsøkonomisk analyse av eventuell 
utvidet petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja, basert på det faglige grunnla-
get, herunder Oljedirektoratets anslag for petrole-
umsressurser og Risikogruppens vurderinger.

I analysen er et nullalternativ med viderefø-
ring av dagens forvaltning  altså ingen petrole-
umsvirksomhet  sammenliknet med et alternativ 
der alle de aktuelle havområdene åpnes for slik 
virksomhet. Vista oppsummerer spørsmålet om 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet slik: «Våre 
beregninger viser at petroleumsutvinning i de 
nevnte havområdene sannsynligvis vil være sam-
funnsøkonomisk lønnsomt, gitt at man finner driv-
verdige felt. Det tallmaterialet som beregningene 
er basert på er imidlertid både mangelfullt og 
usikkert. For eksempel mangler det gode tall på 
kostnader for fiskeri og havbruk ved et større 
akuttutslipp. Vi har imidlertid ikke grunn til å tro 
at disse kostnadene, i hvert fall ikke på lang sikt, 
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vil ha noen avgjørende betydning for resultatet. 
Samtidig betyr det begrensede kunnskapsgrunn-
laget, både hva gjelder størrelsen på petroleums-
ressursene og effektene på spesielt miljøet, at det 
kan ligge en ikke ubetydelig opsjonsverdi i å vente 
med en beslutning om petroleumsvirksomhet i de 
berørte havområdene.» Når det gjelder størrelsen 
på petroleumsressursene fremgår det imidlertid 
av Oljedirektoratets rapport at usikkerheten kan 
reduseres ved ytterligere bearbeiding av innsam-
let seismikk og ved boring av letebrønner.

«Samfunnsøkonomisk lønnsomt» betyr i 
denne sammenhengen at nåverdien av fremtidige 
inntekter fra petroleumsvirksomhet i de aktuelle 
områdene er beregnet å ville overstige nåverdien 
av fremtidige kostnader  for Norge som helhet. 
Det er gjennomgående brukt en kalkulasjons-
rente på 4 prosent. Vista har i tillegg analysert 
hvor robust resultatet er, ved å variere kalkula-
sjonsrenten og andre forutsetninger i beregnin-
gene. Lønnsomheten er noe påvirket av hvilken 
kalkulasjonsrente som brukes, men er sterkest 
påvirket av forutsetningene om mengden og mar-
kedsverdien av olje og gass. Nåverdien er positiv i 
alle de alternativene Vista har analysert.

I det følgende er rapporten nærmere omtalt.
Vista Analyse har basert sine beregninger på 

Oljedirektoratets anslag for utvinnbare petrole-
umsressurser i 50 prospekter i områdene Nord-
land VI, Nordland VII og Troms II. Den forven-
tede nåverdien av lønnsomheten (ressursrenten, 
dvs. avkastningen utover avlønning av innsatsfak-
torer som arbeidskraft og kapital) ved samlet 
utbygging er ca. 105 milliarder kroner. Utfallsrom-
met er fra -7 til 650 milliarder kroner, der en nega-
tiv nåverdi betyr at man ikke finner drivverdige 
felt. Den øvre grensen tilsvarer et «wild card»-sce-
nario helt i ytterkant for usikkerhetsspennet for 
ressursfordelingen, med store petroleumsressur-
ser fordelt i store funn.

Analysen omfatter også anslag for nåverdien 
av produksjon som helt eller delvis er basert på 
økosystemene i området, så som fiskeri, havbruk 
og reiseliv. Mens det forutsetningsvis er enkelt å 
sette nåverdien av petroleumsressursene i et 
nullalternativ til null i analysen, er det vanskeli-
gere å anslå nåverdien av fremtidige inntekts-
strømmer fra andre næringer. Ressursrenten i fis-
keriene og havbruksnæringen er i dag relativt lav. 
Beregnet nåverdi av ressursrenten i disse nærin-
gene varierer fra 3 milliarder kroner, gitt viderefø-
ring av lønnsomheten i 2004, til om lag 48 milliar-
der kroner. Vista baserer disse anslagene på SNF-
rapporten som er nærmere omtalt i kapittel 4.9.4. 
Det høye anslaget forutsetter bortfall av toll i 

eksportmarkedene, doblet produksjon i havbruk 
og strukturrasjonaliseringer internt i henholdsvis 
kystfiskeflåten og havfiskeflåten.

Reiselivet i Lofoten og Vesterålen er langt på 
vei basert på naturopplevelser. Lønnsomheten i 
næringen er lav, blant annet på grunn av en kort 
sommersesong, og virksomheten er i mange tilfel-
ler en sesongbasert tilleggsnæring. Vista finner 
ikke grunnlag for å beregne nåverdien av reiseli-
vet i et nullalternativ uten petroleumsvirksomhet, 
men skriver at det kan forventes en fremtidig 
vekst. Rapporten omtaler også skipsfart og petro-
leumsbaserte næringer, og mulig ny virksomhet 
basert på bioprospektering i havet, men uten å 
gjøre noe forsøk på å anslå nåverdier i et nullalter-
nativ.

Når det gjelder økosystemtjenester utover de 
produserende, som blant annet kommer til syne i 
fiskeri og havbruk, bygger Vistas omtale mye på 
Swecos rapport, som er nærmere omtalt i kapittel 
4.9.2. Vista påpeker at det ikke finnes beregninger 
av disse verdiene for det aktuelle havområdet eller 
anslag fra andre områder som forsvarlig kan over-
føres.

Til sammen betyr dette at Vista ikke finner det 
mulig å beregne en nåverdi av nullalternativet: 
«Grunnlagsrapportene gir kun i begrenset grad 
tilstrekkelig informasjon til å verdsette den sam-
funnsøkonomiske verdien av de relevante nærin-
gene og de økosystemtjenestene som havområ-
dene bidrar med.» De skriver videre at dette ikke 
er vesentlig for analysen. Det viktige er å fokusere 
på eventuelle endringer i lønnsomhet av andre 
næringer, og av de ikke markedsomsatte økosys-
temtjenestene, hvis man åpner opp for petrole-
umsvirksomhet i de aktuelle områdene.

Om utvinningsalternativet skriver Vista at 
kostnadene ved «normal drift» uten akuttutslipp, i 
form av ulemper for andre næringer eller for 
naturmiljøet, «er marginale sammenliknet med 
forventet ressursrente fra petroleumsvirksomhe-
ten.» Dette begrunner de blant annet med strenge 
miljøkrav, herunder krav om nullutslipp ved nor-
mal drift. Det vil si at usikkerhetene om samfunns-
økonomisk lønnsomhet er knyttet til eventuelle 
akuttutslipp.

Vista skriver som en generell konklusjon at 
«fiskeri og havbruk kan sameksistere med petro-
leumsvirksomhet i normal drift». De potensielle 
konfliktene som vurderes, gjelder seismikkskytin-
ger, arealkonflikter og konkurranse om arbeids-
kraft. Når det gjelder fiskeriene, vil eventuelle are-
alkonflikter først og fremst gjelde kystfiskeflåten 
og eventuelt havbruk. Vista finner det ikke doku-
mentert hvorvidt petroleumsvirksomhetens areal-
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bruk vil berøre havbruksnæringen, men mener at 
det «er rimelig å anta at arealkonflikter kan unn-
gås gjennom lokaliseringer».

Reiselivsnæringen kan påvirkes både positivt 
og negativt av petroleumsvirksomhet  gjennom 
økt omfang av yrkesreiser og redusert ferietu-
risme.

Vista refererer ringvirkningsanalysen fra 
Asplan Viak og Nordlandsforskning, som er 
omtalt i kapittel 4.9.3. Slike analyser vurderes som 
lite egnet til å si noe om petroleumsvirksomhe-
tens betydning for samlet sysselsetting eller verdi-
skaping i Norge, og slike studier bør brukes med 
varsomhet i beregninger av samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet. Vista legger til: «Gitt et distriktspoli-
tisk mål om å skape arbeidsplasser i Nord-Norge 
er imidlertid ringvirkningsanalyser relevante for å 
se hvilke aktiviteter som skapes gjennom et til-
tak.»

Når det gjelder virkninger i arbeidsmarkedet, 
viser Vista til SNF-rapporten (omtalt i kapittel 
4.9.4), der det sies at petroleumsvirksomheten 
«ikke vil bidra til å skape press i arbeidsmarke-
dene som fortrenger aktivitet innenfor fiske og 
havbruk». Dette begrunnes med at tilleggsbeho-
vet for arbeidskraft antas å dekkes gjennom pend-
ling, netto innflytting fra Sør-Norge og utlandet, 
samt økt yrkesdeltakelse lokalt. Vista finner det 
imidlertid vanskelig å utelukke at økt aktivitet i 
området kan bidra til en raskere strukturendring 
gjennom tiltrekning av arbeidskraft fra fiskeriene.

Når det gjelder akuttutslipp, vil beregningene 
av samfunnsøkonomisk lønnsomhet avhenge av 
sannsynligheten for ulike typer akutte utslipp, 
sammenstilt med de forventede kostnadene knyt-
tet til hver utslippstype. Vista skriver: «Et stort 
akuttutslipp kan ha høye kostnader, men risikoen 
er lav», fordi risikoen beregnes som produktet av 
antatt kostnad ved et slikt utslipp og sannsynlig-
het for at denne situasjonen oppstår.

Vista har beregnet «samlesannsynligheter» for 
ulike utslippskategorier for perioden 2010 2080, 
basert på statistikk for historiske frekvenser (nær-
mere omtalt i kapittel 5.1.2). De tar forbehold om 
at selv om sannsynligheten for utslipp når en pro-
duserer i flere felt er større enn når en produserer 
i ett felt, er sammenhengen erfaringsmessig ikke 
lineær. De skriver videre: «I den grad samlesann-
synlighetene er overvurdert i vår beregning, kan 
det likevel forsvares ut fra et føre-var perspektiv. 
Føre-var-prinsippet, som er et bærende prinsipp i 
forvaltningsplanen for Barentshavet, kan knyttes 
til risikoaversjon, til irreversible effekter, til usik-
kerhet som reduseres over tid (dvs. opsjonsver-
dien av å innhente mer kunnskap) osv. En mulig 

operasjonalisering av føre-var-prinsippet i vår sam-
menheng er at en skal legge ekstra vekt på risi-
koen for akuttutslipp fra petroleumsvirksomhe-
ten.»

Vista går også inn på mulige kostnader knyttet 
til akuttutslipp fra petroleumsvirksomheten. Disse 
vurderingene bygger på risikogruppens rapport, 
og omfatter kostnader for fiskerier, havbruk, rei-
seliv, samt kostnader i form av opprydding.

Det fremgår av Vistas rapport at en stor utfor-
dring er å fange opp de verdiene knyttet til øko-
systemene i Barentshavet som ikke avspeiles i en 
markedspris, og videre hvilke potensielle endrin-
ger i disse verdiene som kan forventes i et utbyg-
gingsalternativ. Som nevnt over finner de ikke 
grunnlag for å anslå slike verdier på grunnlag av 
eksisterende kunnskap. I noen sammenhenger er 
det gjennomført undersøkelser av folks betalings-
villighet for å bevare et naturområde uberørt. 
Vista skriver at det er «grunn til å anta at Norges 
befolkning har en positiv betalingsvillighet for å 
unngå et større utslipp i Lofoten og Barentsha-
vet,» men finner ikke grunnlag i underlagsrappor-
tene eller i andre studier for å anslå hvor stor 
denne er. De anbefaler derfor å verdsette disse 
«ikke-bruksverdiene» implisitt, dvs. å beregne 
hvor stor betalingsvilligheten må være «for at total 
betalingsvillighet skal overstige forventede netto 
oljeinntekter, fratrukket andre kvantifiserte kost-
nadskomponenter». Vista beregner dette beløpet 
til å være mellom 18 000 og 275 000 kroner per 
norske husholdning som et engangsbeløp, avhen-
gig av størrelsen på anslått netto nåverdi.

4.9.2 Marine økosystemtjenester 
i Barentshavet  Lofoten

De ulike økosystemene i de aktuelle havområ-
dene og deres tilstand er beskrevet i kapittel 3. Vi 
kan beskrive vår nytte og avhengighet av økosys-
temene i form av et stort spenn av goder de gir 
oss. I Swecos rapport «Marine økosystemtjenes-
ter i Barentshavet  Lofoten» er disse godene, 
eller økosystemtjenestene, beskrevet og klassifisert 
i fire typer:

Støttende tjenester, dvs. de grunnleggende 
økosystemtjenestene biodiversitet og primær-
produksjon, som er grunnleggende for alle de 
andre økosystemtjenestene.
Regulerende tjenester, i form av regulering av 
klimaet, rensing av vann m.v.
Produserende økosystemtjenester, så som fisk, 
skalldyr og energi, men også genetiske ressur-
ser som gir grunnlag for farmasøytisk og bio-
teknologisk industri.
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Kulturelle økosystemtjenester, som gir oss 
nytte i form av rekreasjon, estetiske opplevel-
ser og følelse av tilknytning og identitet.

Denne klassifiseringen følger metodikken i «The 
Millennium Ecosystem Assessment» fra 2005, og 
samme tilnærming er brukt i det omfattende pro-
sjektet «The Economics of Ecosystems and Biodi-
versity» (TEEB).

Sweco påpeker at selv om vår velferd og livs-
kvalitet er helt avhengig av disse økosystemtje-
nestene, er flesteparten av dem fellesgoder som 
ikke omsettes i et marked, og som derfor ikke har 
noen markedspris. De legger til: «De siste årene 
har det imidlertid skjedd mye for å forsøke å 
beskrive og kategorisere denne typen goder og 
tjenester, og delvis verdsette dem i penger  for 
derved lettere å bringe dem inn i økonomiske ana-
lyser og gjøre dem mer synlige i beslutningspro-
sesser.» De understreker imidlertid at dette er 
gjort i mindre utstrekning for marine økosyste-
mer enn tilsvarende på land.

Sweco anvender en tankemodell som også fin-
nes i TEEB-rapporten, og som beskriver den gjen-
sidige sammenhengen mellom økosystemer og 
samfunnet. Økosystemene produserer tjenester 
som bidrar til menneskers velferd, dels i form av 
markedsprodukter, men ofte også utenom marke-
dene. Modellen beskriver videre hvordan ulike 
menneskelige aktiviteter («drivere») påvirker 
økosystemene og endrer tjenestene som produse-
res, og dermed i neste omgang virker tilbake på 
vår velferd. Arealendringer, forurensning og 
beskatning av ressurser er viktige drivere.

For en del av de produserende tjenestene vil vi 
finne markedspriser, for eksempel på olje og gass, 
fisk og skalldyr. Sweco gjengir noen tall som indi-
kerer den økonomiske verdien av disse tjenes-
tene, men skriver: «I dette arbeidet har vi lagt vekt 
på å beskrive og vurdere de tjenestene fra havet 
som vanligvis ikke beskrives og beregnes.» De 
legger tilsvarende mindre vekt på å beskrive kom-
mersielle goder, og henviser til andre grunnlags-
rapporter. Øvrige produserende goder og tjenes-
ter representerer for en stor del fremtidige bruks-
verdier (opsjonsverdier). Dette gjelder for eksem-
pel genetiske ressurser og ressurser for farmasøy-
tisk, kjemisk og bioteknologisk industri, som ikke 
lar seg verdsette i dag.

Enkelte av de kulturelle tjenestene  rekrea-
sjon og estetiske verdier  kan fanges opp av mar-
kedspriser, for eksempel gjennom tall for reise-
livsbransjen. Sweco gjengir noen tall for turistnæ-
ringen i Lofoten - Vesterålen. Men bredden i 
rekreasjonsverdier kan ikke fanges opp gjennom 

dette. Sweco skriver videre at for eksempel este-
tiske verdier, kulturell arv og identitet og verdien 
av å levere havet og dets økosystemer intakt til 
neste generasjon, er viktige verdier som er van-
skelige å verdsette i kroner.

Det finnes metoder for å avdekke folks beta-
lingsvillighet for ikke markedsomsatte økosys-
temtjenester, enten gjennom spørreundersøkelser 
eller mer indirekte. Sweco refererer anslag for 
rekreasjonsverdien av fritidsfiske i de tre nordlig-
ste fylkene, men ikke avgrenset til Lofoten-Vester-
ålen. De har også en gjennomgang av nasjonale 
og internasjonale studier som søker å anslå rekre-
asjonsverdier, verdier av unngått oljesøl, verdier 
av å unngå synlige installasjoner m.v., men ingen 
av disse er direkte knyttet til de aktuelle havområ-
dene.

De regulerende tjenestene har ikke heller 
noen direkte markedsverdi, men verdien kan 
noen ganger innhentes ved å se på hvilke kostna-
der disse tjenestene kan spare samfunnet for. Ver-
dien av havets opptak av karbon kan for eksempel 
beregnes ved å benytte fremtidige kvotepriser 
eller liknende. Sweco påpeker imidlertid at en må 
være klar over at det kan ksistere kapasitetsgren-
ser for disse regulerende tjenestene.

Når det gjelder de støttende økosystemtjenes-
tene, vil deres økonomiske verdi først og fremst 
fremkomme ved at disse tjenestene legger grunn-
lag for andre tjenester, som bidrar mer direkte til 
vår velferd.

Det er altså ikke gjort primære verdset-
tingsundersøkelser av ikke markedsomsatte øko-
systemtjenester i Barentshavet. Sweco skriver at 
om vi ønsker å verdsette disse tjenestene i kroner, 
må vi derfor «.enten gjennomføre nye verdset-
tingsstudier for Barentshavet eller overføre ver-
dier fra eksisterende studier fra andre havområ-
der (med den økte usikkerheten det innebærer).»

Sweco konkluderer med at det finnes «.betyde-
lige kunnskapshull knyttet til både naturgrunnlag, 
samspill mellom ulike arter og fysiske/kjemiske 
forhold i økosystemet, hvilke tjenester havet for-
syner oss med (og omfanget av disse nå  og ikke 
minst i fremtiden), og metoder for økonomisk 
verdsetting.» De konkluderer slik: «I slike situa-
sjoner med stor usikkerhet både med hensyn til 
sannsynligheten for mulige utfall/konsekvenser 
av et inngrep/prosjekt, at en ikke kjenner alle 
mulige utfall og at enkelte utfall vil kunne medføre 
irreversible effekter bør en i større grad også 
støtte seg til andre beslutningsregler enn økono-
misk verdsetting og samfunnsøkonomisk analyse. 
Dette inkluderer etiske prinsipper som føre-var-
prinsippet og prinsippet om å bevare sikre mini-
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mumsstandarder for økosystemtjenester gitt at 
kostnadene ikke er uakseptabelt store.»

Swecos rapport går ikke inn på i hvilken grad 
de beskrevne økosystemtjenestene påvirkes og 
potensielt svekkes av aktivitet i forvaltningsområ-
det. Dette er nærmere behandlet i andre grunn-
lagsrapporter, og står sentralt punkt i rapporten 
fra Vista Analyse (se kapittel 4.9.1).

4.9.3 Lokale og regionale ringvirkninger 
knyttet til eventuell utvidet 
petroleumsvirksomhet

Asplan Viak har, i samarbeid med Nordlandsfors-
kning, beregnet mulige ringvirkninger på land av 
petroleumsvirksomhet i havområdene som vurde-
res i forvaltningsplanen. Studien dekker både 
åpnede og uåpnede områder, og anslår forventede 
sysselsettingseffekter dersom man bygger ut felt 
med alternative størrelser, lokaliseringsvalg og 
utbyggingsløsninger.

Studien tar utgangspunkt i Oljedirektoratets 
Fremtidsbilde 2009, som viser et stilisert bilde av 
forventede petroleumsressurser i havområdet fra 
nordlig del av kystsonen i Norskehavet til og med 
åpnede områder i Barentshavet Sør. Fremtidsbil-
det er nærmere beskrevet i kapittel 4.3.4.

Studien ser på ringvirkninger i to store regio-
ner:

Nordland, Sør-Troms og Midt-Troms
Nord-Troms og Finnmark

I Barentshavet Sør (Nord-Troms og Finnmark) er 
det i fremtidsbildet lagt til grunn fire oljefunn 
(inklusiv Goliatfeltet) som bygges ut som offsho-
reutbygginger, og fem gassfunn som alle produse-
res ved ilandføring til Melkøya. Utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Troms er det lagt til grunn tre olje-
funn. To av disse er utbygd som offshoreløsnin-
ger, og ett med ilandføring til et landanlegg. 
Videre omfatter fremtidsbildet i denne regionen 
fem gassfunn som produseres via et nytt LNG-
anlegg på land.

I analysegrunnlaget er det lagt inn forutsetnin-
ger om de to regionenes muligheter når det gjel-
der å levere varer og tjenester til petroleumssekto-
ren.

Asplan Viak beregner at utbygging av de gitte 
feltene kan gi økt sysselsetting i Nord-Norge, dvs. 
de to nevnte regionene til sammen, på mellom 
4 000 og 6 000 sysselsatte fra 2016 og frem til 
2043. Før 2016 vil det være en gradvis opptrap-
ping, mens det etter 2043 vil skje en gradvis ned-
trapping.

Boks 4.5 Eksempler på økosystemtjenester utover slike som er 
markedsomsatt i dag

Eksempel på produserende tjeneste med verdi for 
farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri: 
Flere algeekstrakter har vist seg å sette i gang 
kontrollert celledød i lever- og leukemiceller, og 
kan derfor bli viktige i kampen mot kreft. Kito-
san fra reke- og krabbeskall kan bli en erstat-
ning for impregneringsmidler som inneholder 
tungmetaller. Et enzym i torskelever er svært 
anvendelig i genteknologi. Det nyopprettede 
MabCent i Tromsø har sin virksomhet knyttet til 
marin bioprospektering, med fokus på moleky-
ler og gener fra marine bunndyr som kan ha 
gunstig helseeffekt. Det finnes et ukjent poten-
sial for ytterligere, fremtidige produkter basert 
på bioprospektering.

Eksempel på regulerende tjeneste: Havets buf-
ferkapasitet for CO2: Klimareguleringen som 
skjer i det marine miljøet gir oksygen som vi 
trenger for å puste, og reduserer den globale 
oppvarmingen. Opptak av karbon fra atmosfære 
til havvann skjer ved at drivhusgassen CO2 blir 

løst i vann, hvoretter karbonet kan tas opp av 
organismer i sjøen. Når disse organismene dør, 
faller de til bunnen og sedimenteres. Slik blir 
økosystemet i havet et karbonsluk. Men når 
CO2-konsentrasjonen øker og dermed også kar-
bonopptaket i havet, dannes det karbonsyre og 
havet blir surere. Det fører til at karbonatet 
«brukes opp», slik at kalk etter hvert ikke blir til-
gjengelig som byggesteiner for plankton, koral-
ler, bløtdyr, krepsdyr og indirekte de som lever 
av disse: fisk, fugl og pattedyr.

Eksempel på støttende økosystemtjeneste: Lofo-
ten som gyteområde for store fiskebestander: 
Barentshavet, og særlig havområdene utenfor 
Lofoten og Vesterålen, er blant verdens rikeste 
gyte- og oppvekstområder for fisk. Dette er en 
støttende økosystemtjeneste, som blant annet er 
en forutsetning for eksistensen av høstbare 
bestander. Blant annet har verdens eneste godt 
forvaltede torskebestand sitt gyteområde nett-
opp her.
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I følge beregningene vil det bli størst aktivitet i 
den nordlige regionen. Dette skyldes i all hoved-
sak at det i fremtidsbildet antas å være større res-
surser utenfor denne regionen. En eventuell vide-
reutvikling av Snøhvit vil i følge rapporten kunne 
gi landsdelen en sysselsettingstopp på opp mot 
2 800 arbeidsplasser i utbyggingsfasen og i drifts-
fasen føre til godt over 1 000 nye sysselsatte i 
landsdelen. Det regnes med at en stor andel av 
disse vil komme fra Nord-Troms og Finnmark. På 
den annen side antas det at næringslivet i den sør-
lige regionen vil ha større mangfold og et mer 
petroleumsrelevant næringsliv, og derfor generelt 
vil ha større mulighet til å få leveranser til petrole-
umsvirksomheten.

I gjennomsnitt over hele perioden frem til 2050 
vil om lag en fjerdedel av sysselsettingen komme 
innen olje- og gassnæringen. En nesten like stor 
andel vil komme innen transport, lager og forsy-
ning. For den resterende halvparten vil forret-
ningsmessig tjenesteyting, handel og hotell- og 
restaurantnæringen være de viktigste. Denne 
bransjespredningseffekten vil kunne gi et bredere 
nærings- og sysselsettingsgrunnlag i landsdelen, 
særlig i privat sektor. Dette kan i følge rapporten 
dempe ungdommens fraflytting fra landsdelen i 
perioden. For noen regioner vil det også kunne 
demme opp for den uheldige utviklingen i alders-
strukturen.

Ressursanslaget i fremtidsbildet er markant 
lavere enn de utvinnbare ressursene som ligger i 
Oljedirektoratets ressursregnskap. I tillegg inklu-
deres ikke områder som Jan Mayen og tidligere 
omstridt område. Oljedirektoratets ressursanslag 
for Barentshavet er nesten tre ganger så høyt som 
ressursgrunnlaget rapporten om ringvirkninger 
baserer seg på. Ringvirkningene i Nord-Norge 
kan derfor bli høyere enn de 4 000 6 000 syssel-
satte som er beregnet i rapporten.

Når det gjelder de uåpnede havområdene 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, har Asplan 
Viak beregnet virkningene knyttet til utbygging 
av ulike enkeltfelt. Sysselsettingseffekten avhen-
ger av omfang og ilandføring. Utbygging av et 
oljefelt på 35 millioner Sm3 oljeekvivalenter i 
Nordland VI, med offshoreløsning, beregnes for 
eksempel å gi om lag 800 arbeidsplasser i Nord-
land, Sør- og Midt-Troms i en utbyggingsfase, og 
vel 300 i driftsfasen. Om en i tillegg bygger ut 
gassfelt i Nordland VII og Troms II på 100 millio-
ner Sm3 oljeekvivalenter, med ilandføring til et 
landbasert LNG-anlegg, vil dette i alt kunne gi 
mellom 3 000 og 4 000 sysselsatte i en utbyggings-
fase og 1 300 sysselsatte i en driftsfase i Nordland, 

Sør- og Midt-Troms. For Nord-Norge som helhet 
vil tallene kunne være høyere.

Til sammenligning har Oljedirektoratet på 
grunnlag av sin ressurskartlegging beregnet res-
sursene for havområdene utenfor Lofoten, Vester-
ålen og Senja til å være 202 millioner Sm3 oljeekvi-
valenter, med et usikkerhetsspenn på 76 371 mil-
lioner Sm3. Ettersom sysselsettingen vil avhenge 
av hvor store funn man gjør og om de er drivver-
dige, kan ringvirkningene bli mindre og større 
enn det som skisseres i studien.

Asplan Viak antar at omfanget av virkninger 
og mangfoldet i virkninger ikke vil føre til uhel-
dige fortrengninger av andre næringer som fis-
keri eller reiseliv. Innenfor reiseliv forventes et 
internasjonalt arbeidsmarked med ulike kompe-
tansekrav i forhold til oljerettet aktivitet. Fiskeri-
ene antas heller ikke å være truet i «kampen» om 
arbeidskraften på sikt. Fiskeriene vil kunne kon-
kurrere når det gjelder lønnsevne, og det vil også 
her kunne rekrutteres utenfra.

4.9.4 Betydningen av fiskeri- og 
havbruksnæringen i området 
Barentshavet  Lofoten

Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) har 
utført en samfunnsøkonomisk vurdering av betyd-
ningen av fiskeri- og havbruksvirksomheten i 
Barentshavet  Lofoten, sett i et langsiktig tidsper-
spektiv. Det er benyttet numeriske modeller for å 
få frem effektene av ulike forutsetninger på stør-
relser som produksjonsverdi, produktinnsats, 
bruttoprodukt, sysselsetting og ressursrente. 
Indirekte ringvirkninger er ikke med i analysen. I 
tillegg til modellberegningene har SNF vurdert 
enkelte effekter som eventuell ny petroleumsvirk-
somhet kan ha på deler av fiskeri- og havbruks-
virksomheten.

Analysen er avgrenset til kyst- og havområ-
dene i forvaltningsplanområdet. Det er tatt 
utgangspunkt i fiskeressursene som Norge har til-
gang til i området (målt ved norsk fangst og opp-
drettet kvantum), og denne fisken følges fra hav 
til marked. 2004 er referanseår for fangstmengder 
og kvoter, og holdes uendret i alle beregningene. 
Fangstuttaket til utenlandske fartøy er ikke inklu-
dert i beregningene. Verdien av de norske ressur-
sene er beregnet uten å ta hensyn til hvor de nor-
ske båtene hører hjemme eller hvor råstoffet for-
edles.

Det er foretatt beregninger under ulike forut-
setninger for tollregime, vekst i havbruk og struk-
turering av fiskeflåten. De ulike forutsetningene 
representerer ikke politiske mål, men er med på å 
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skissere et teoretisk mulighetsspenn for situasjo-
nen svært langt frem i tid.

Beregningene viser at nåverdien for produk-
sjonsverdien (4 prosent kalkulasjonsrente) for de 
fleste alternativene ligger mellom 277 og 372 milli-
arder kroner. For ressursrenten ligger beregnet 
nåverdi i de fleste tilfellene mellom 3 og 48 milliar-
der kroner. Ressursrenten er hovedindikator for 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet i fiskeriene, og 
kan defineres som avkastning på arbeid og kapital 
utover hva som er normalt i andre næringer, 
basert på utnyttelse av en begrenset naturressurs. 
Beregningene viser at ressursrenten er positiv, 
men relativt lav.

Sysselsettingen i 2004 er beregnet til vel 
11 000 årsverk, som utgjør 0,5 prosent av den 
totale norske sysselsettingen og ca. 5 prosent av 
sysselsettingen i Nord-Norge. Tallet inkluderer 
sysselsetting i fiske, havbruk og foredling av fis-
keressursene i forvaltningsplanområdet. Analy-
sen viser at vekst i havbruk isolert sett vil øke sys-
selsettingen, både i primærproduksjon og fored-
ling. I et langsiktig tidsperspektiv er det beregnet 
at en dobling av havbruksproduksjonen vil øke 
den totale sysselsettingen med nær 1 000 årsverk. 
På den annen side vil strukturrasjonalisering, 
innenfor rammen av dagens forvaltningspolitikk, 
på lang sikt redusere sysselsettingen med om lag 
2 000 årsverk. Den kombinerte virkningen av 
disse to scenarioene betyr en reduksjon i syssel-
settingen på om lag 1 000 årsverk. Gitt dagens 
kvoter i fiskeriene, er det først og fremst vekst i 
havbruk som vil bidra til en økning i fiskebasert 
sysselsetting i området.

Potensielle fortrengnings- og synergieffekter ved olje- 
og gassvirksomhet

Når en ser forvaltningsområdet under ett finner 
SNF ingen sterke holdepunkter for at olje- og 
gassvirksomhet vil skape et press i arbeidsmarke-
dene som fortrenger aktivitet innenfor fiske og 
havbruk. Den olje- og gassrelaterte veksten i sys-
selsettingen er av Asplan Viak og Nordlandsfors-
kning beregnet å bli relativt lav, både i forhold til 
total sysselsetting og andre viktige næringer i 
landsdelen. Sysselsettingsveksten er i tillegg 
spredd på en rekke forskjellige segmenter i 
arbeidsmarkedet som adskiller seg med hensyn 
til kvalifikasjoner og lønnsnivå.

SNF mener videre det er sannsynlig at et 
ekstra behov for arbeidskraft vil kunne dekkes 
gjennom en kombinasjon av pendling, netto inn-
flytting fra Sør-Norge, økt yrkesdeltagelse og inn-
vandring fra naboland, og at dette vil kunne for-

hindre press i arbeidsmarkedet. I den grad økt 
olje- og gassaktivitet i Nord-Norge likevel skulle 
føre til press i arbeidsmarkedet, mener SNF at det 
er lite sannsynlig at det vil redusere produksjonen 
eller utnyttelsen av ressursene i fiske og havbruk. 
Slik aktivitet kan imidlertid fremskynde struktur-
rasjonalisering gjennom sin økte betalingsevne 
for arbeidskraft, mens det for fiskeforedling kan 
føre til mindre arbeidsintensiv foredling av fisken.

Olje- og gassvirksomheten og fiskeri og hav-
bruk vil til en viss grad etterspørre varer og tje-
nester fra de samme næringer. Spesielt gjelder 
dette transport, lager, verksted- og maskinindustri 
og maritimt utstyr, men også handel og forsikring. 
Dette er næringer som kjennetegnes med lave 
etableringskostnader, slik at en over tid kan for-
vente en stor grad av fleksibilitet og konkurranse. 
Det er derfor ikke grunnlag for å slutte at økt 
etterspørsel fra olje- og gassvirksomhet vil påføre 
fiskeri og havbruk økte kostnader.

Olje- og gassvirksomheten etterspør også 
offentlige tjenester som har karakter av fellesgo-
der i den forstand at en nærings bruk av tjenes-
tene i liten grad fortrenger andre næringer. I 
hovedsak vil dette være infrastrukturinvesterin-
ger som veier og kaianlegg. I mer vid forstand vil 
det være tjenester som bidrar til å gjøre det attrak-
tivt å bo i et område. Dette er eksempler på en 
positiv synergieffekt av olje og gassvirksomhet 
som fiske og havbruk også kan nyte godt av. SNF 
har ikke sett på problemstillinger knyttet til kon-
kurranse om arealbruk, seismikk mv.

Økonomiske konsekvenser av oljeutslipp  effekter på 
bestander

En konsekvens av et større oljeutslipp er at det 
fremtidige produksjonspotensialet vil kunne redu-
seres gjennom tap av egg og larver. SNF benytter 
allerede foreliggende beregninger som illustrerer 
økonomiske kostnader for torsk og sild, og tar 
utgangspunkt i foreliggende estimater fra Det 
Norske Veritas (DNV) med hensyn til hvordan fis-
kelarvene og hydrokarbonene sprer seg i vannet.

Størrelsen på rekrutteringen i det året utslip-
pet finner sted er av avgjørende betydning for hvil-
ken effekt det får. I tilfelle med en middels stor 
årsklasse vil et 50-døgns utslipp av 4 500 olje per 
døgn føre til en akkumulert reduksjon i fangst 
over 15 år som utgjør 0,57 prosent av totalfangst 
uten utslipp for torsk (tilsvarende en verdi på 1,17 
milliarder kroner over 15 år målt i prisnivået for 
2007). Tilsvarende for sild utgjør 1,13 prosent av 
fangsten og 0,5 milliarder kroner.
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I et worst-case scenario basert på forutsetnin-
gene fra DNV (med høy rekruttering i utslipp-
såret) beregnes det at den akkumulerte reduksjo-
nen i fangst av torsk over 15 år vil utgjøre fire pro-
sent av fangsten uten utslipp. For denne tidsperio-
den tilvarer dette nesten 8,5 milliarder kroner 
målt i 2007-prisen på torsk. For sild er den akku-
mulerte reduksjon i fangst beregnet til 1 600 000 
tonn i worst-case scenarioet, noe som betyr nesten 
4 milliarder kroner i akkumulert verdi over 15 år.

Potensielle omdømmeeffekter ved olje- og 
gassvirksomhet

Basert på erfaringer fra tidligere oljeutslipp 
(Exxon Valdez, Prestige, Braer) eller produkter 

som i perioder har vært gjenstand for negativ opp-
merksomhet, har SNF drøftet om det kan obser-
veres langsiktige negative omdømmeeffekter 
(etter at kyst og havområdene er friskmeldt eller 
ved normal oljeaktivitet) som materialiseres i 
form av lavere pris. De fleste erfaringene fra olje-
utslipp viser at det på kort sikt oppstår problemer 
med å få solgt produkter fra det aktuelle området, 
også produkter som åpenbart ikke er kontaminert 
og til og med produkter fra andre næringer som 
kan knyttes til området. Det er imidlertid vanske-
lig å finne tydelige priseffekter på lengre sikt.
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5  Utvikling i risiko for akutt forurensning og beredskap 
mot akutt forurensning

Det er et mål at risikoen for miljøskade som følge 
av akutt forurensning skal holdes på et lavt nivå 
og at den kontinuerlig skal søkes ytterligere redu-
sert. Det er videre et mål at forebyggende sjøsik-
kerhet og beredskap mot akutt forurensning skal 
utformes og dimensjoneres slik at den bidrar 
effektivt til å nå dette målet.

Risiko er et utrykk for kombinasjonen av sann-
synlighet for mulige fremtidige hendelser som 
kan oppstå som følge av menneskelig aktivitet og 
konsekvensene av disse, og tilhørende usikker-
het. Risiko er derfor ikke et utrykk for noe som er, 
men et utrykk for noe som kan skje, og det vil all-
tid være forbundet med usikkerhet. Et sentralt 
mål med risikovurderinger er å få frem usikkerhet 
for så langt det er mulig å være i stand til å hånd-
tere denne og dermed unngå ulykker og skader i 
praksis. Utviklingen i risikobildet knyttet til akutte 
utslipp (utslippsrisiko) fra henholdsvis skipstra-
fikk og petroleumsvirksomhet samt radioaktive 
utslipp i forvaltningsplanområdet er omtalt i kapit-
tel 5.1.

Miljørisiko er sannsynligheten for og omfan-
get av miljøskade ved et akutt utslipp av olje eller 
andre miljøfarlige stoffer som også tar hensyn til 
usikkerhet. Miljørisiko er beregnet ved å kombi-
nere utslippsrisiko, influensområdet ved utslipp 
og forekomst av sårbare miljøverdier.

Miljørisikoen knyttet til akutt forurensning 
avhenger av flere forhold. Særlig viktig er sann-
synligheten for utslipp, type utslipp, størrelse og 
varighet på utslippet, dets geografiske posisjon i 
forhold til sårbare områder og ressurser, tids-
punkt i forhold til perioder på året når sårbarheten 
for akutte utslipp er særlig stor og utslippets driv-
bane. I tillegg vil effektiviteten av ulykkesforebyg-
ging og beredskap mot akutt forurensning være 
viktige faktorer.

Myndighetene har gjort nye vurderinger av 
miljørisiko knyttet til akutte oljeutslipp fra petrole-
umsvirksomhet i områdene utenfor Lofoten, Vest-
erålen og Senja. De nye analysene av miljørisiko 
er omtalt i kapittel 5.2.

Det er ikke foretatt nye vurderinger av miljøri-
siko for andre deler av forvaltningsplanområdet. 
Da miljøkonsekvenser henger nært sammen med 
hvor en hendelse skjer, er ikke slutninger om mil-
jørisiko fra de analyserte hendelsene og utslipps-
punktene generaliserbare for hele forvaltnings-
planområdet. Dette betyr at det vil kunne være 
lokale og områdespesifikke konsekvenser av for-
skjellige typer akutte utslipp som ikke er analy-
sert. Når det gjelder sannsynlighet for at hendel-
ser kan inntreffe, årsaksmekanismer, tiltak for å 
forhindre og/eller begrense mengde som kan 
slippe ut, er vurderingene i all vesentlig grad rele-
vante for hele planområdet. For petroleumsvirk-
somhet er eksempelvis alle de områdene som 
Oljedirektoratet har identifisert som mulige felt i 
2030 inkludert i de vurderinger som er gjennom-
ført.

Det er ikke gjort nye, helhetlige analyser av 
miljørisiko for skipstrafikk for hele forvaltnings-
planområdet, men Kystverket har igangsatt arbeid 
med en oppdatert miljørisikoanalyse forbundet 
med skipstrafikken langs kysten av fastlands-
Norge.

Risikogruppen, hvor blant andre Kystverket 
(leder), Klima- og forurensningsdirektoratet, 
Petroleumstilsynet, Havforskningsinstituttet, 
Direktoratet for naturforvaltning og Oljedirekto-
ratet deltar, har foretatt en samlet gjennomgang 
av de foreløpige erfaringene fra ulykken med 
Deepwater Horizon i Mexicogulfen og vurdert 
dens relevans for oppdateringen av forvaltnings-
planen for Barentshavet  Lofoten. Rapporten fra 
Risikogruppen om ulykken i Mexicogulfen ble 
lagt frem 29. november 2010. Kapittel 5.3 omhand-
ler beredskap mot akutt forurensning.

5.1 Risikobildet i havområdet  
utvikling

Det er et relativt lavt aktivitetsnivå i området, og 
sannsynligheten for akutt forurensning er vurdert 
å være fortsatt lav for skipsfart og petroleumsvirk-
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somhet. Oversikt over historiske akutte utslipp i 
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sam-
menstilt med ulike aktivitetsindikatorer, viser 
imidlertid at det ikke er en direkte lineær sam-
menheng mellom aktivitetsnivå og antall eller 
alvorlighetsgrad av akutte utslipp. Aktivitetsnivå 
som risikopåvirkende faktor må derfor ikke tilleg-
ges for stor vekt.

I tillegg til risiko for akutte utslipp av olje og 
kjemikalier er det også en mulighet for ulykkes-
hendelser knyttet til transport av radioaktivt mate-
riale gjennom forvaltningsplanområdet.

5.1.1 Skipstrafikk

Tankskipene som seiler i transitt gjennom områ-
det har blitt betydelig større i perioden 2005
2009, men totalt sett har ikke skipsaktiviteten i 
området endret seg vesentlig i tidsrommet. 
Beregning av forventet trafikkutvikling i forvalt-
ningsplanområdet Barentshavet  Lofoten viser at 
det kan bli en liten økning i totalt utseilt distanse 
(ca. 3 prosent) i perioden 2008 til 2025. Det er ven-
tet en generell økning i utseilt distanse for de 
fleste skipstyper, med en markant økning for store 
gasstankere og store oljetankere. For fiskefar-
tøyer er det imidlertid ventet nedgang. Utvikling i 
skipstrafikk omtales nærmere i kapittel 4.2.1.

Det Norske Veritas har utarbeidet en rapport 
på oppdrag fra Kystverket der sannsynlighet for 
akutt forurensning fra skipstrafikk langs norske-
kysten analyseres. Analysen er basert på trafikk-
data fra 2008 og en prognose for 2025. Her konklu-
deres det med at den anslåtte økningen i russisk 
trafikk i kombinasjon med økt norsk eksport av 
petroleum fra nordområdene gjør at utslippssann-
synligheten øker markant frem mot 2025 langs 
det meste av kysten av Nordland, Troms og Finn-
mark. Uten innføring av ytterligere sjøsikkerhets-
tiltak vil en økning i tankskipstrafikken gi en økt 
sannsynlighet for en større ulykke i området. 
Dagens utslippssannsynlighet er imidlertid lav 
grunnet relativt lavt aktivitetsnivå og innføring av 
virkningsfulle sjøsikkerhetstiltak. Per i dag er de 
samme virkningsfulle tiltakene i ferd med å innfø-
res sør for Lofoten.

Siden 2005 er det kun registrert én hendelse 
som har ført til akutt utslipp i forvaltningsplanom-
rådet med det russiske fryseskipet «Petroza-
vodsk» som grunnstøtte på sydspissen av Bjørn-
øya i mai 2009 med et utslippspotensial på ca. 
50 m3 marin dieselolje. En stor del av oljen lekket 
ut. Antall skipsbaserte hendelser med akutte 
utslipp i norske havområder sett under ett har lig-

get på i gjennomsnitt ca. 90 per år i 2005 2009. 
Utslippene er i all hovedsak små.

Miljørisikoen knyttet til sjøtransport kan redu-
seres enten ved forebyggende tiltak eller ved kon-
sekvensreduserende tiltak. Opprydning etter olje-
utslipp tar tid og er ressurskrevende. Det lønner 
seg å forebygge ulykker, både for å unngå tap av 
menneskeliv, men også for å beskytte samfunn og 
miljø mot forurensning.

Etter 2005 er sjøsikkerheten blitt styrket gjen-
nom en rekke tiltak, se tekstboks 5.1. Tiltakene 
som er innført har ført til en betydelig reduksjon i 
sannsynligheten for uhell. De viktigste tiltakene  
seilingsledsystemet, trafikksentralen i Vardø og 
slepebåtberedskapen  er beskrevet under. Sett i 
sammenheng har tiltakene stor sannsynlighetsre-
duserende effekt på to potensielle akutte hendel-
sestyper: kollisjon og grunnstøting.

Etter godkjenning i FNs sjøfartsorganisasjon 
(IMO) ble det 1. juli 2007 etablert et seilingsled-
system i norsk økonomisk sone fra Vardø til Røst. 
Systemet innebærer at alle tankskip, samt laste-
skip over 5 000 bruttotonn i transitt, må gå ca. 30 
nautiske mil ut fra land. Møtende trafikk er sepa-
rert i ulike leder. Ved å flytte risikotrafikken len-
gre ut fra kysten reduseres sannsynligheten for 
ulykker og akutte utslipp. Myndighetene får der-
med mer tid til å gripe inn dersom skip har proble-
mer og trenger assistanse, og mulighetene til å 
avverge ulykker blir bedre. Seilingsledsystemet 
bidrar til å gi andre sjøsikkerhets- og oljeverntil-
tak økt effekt.

Vardø trafikksentral ble etablert i 2007 og 
overvåker all tank- og risikotrafikk langs hele nor-
skekysten. Sentralen overvåker også at fartøyene 
overholder reglene for seilingsledsystemet fra 
Vardø til Røst. Dersom fartøy avviker fra syste-
met, vil trafikksentralen kalle opp og veilede far-
tøy på feil kurs og rekvirere assistanse ved behov.

Slepebåtberedskapen i Norge er i utgangs-
punktet basert på tilgjengelige private aktører. I 
Nord-Norge er slepebåtberedskapen videreutvi-
klet og staten har innleid tre helårs slepefartøy på 
korttidskontrakt. Trafikksentralen i Vardø dispo-
nerer disse slepebåtene og posisjonerer dem ut 
fra risikobildet. Slepebåtene skal kunne rykke ut 
og holde igjen skip som kommer i ukontrollert 
drift; dette for å hindre at skipene grunnstøter og 
forårsaker akutte utslipp.

Siden disse mest kostnadseffektive tiltakene 
allerede er innført, er det begrensede virkemidler 
for ytterligere å redusere sannsynligheten for 
akutte utslipp fra skipsfarten frem mot 2025.
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5.1.2 Petroleumsvirksomhet

Aktivitetsnivået for petroleumsvirksomhet i for-
valtningsplanområdet er foreløpig lavt, med et 
gassfelt i produksjon (Snøhvit) og et oljefelt under 
utbygging (Goliat). Per i dag er ulykkesrisikoen 
og sannsynligheten for akutt oljeforurensning fra 
petroleumsvirksomhet i området lav.

Utvikling i sannsynlighet for akutte utslipp

Endringer i dette risikobildet mellom 2005 og 
2010 er vurdert med utgangspunkt i:

faktiske akutte utslipp og tilløpshendelser som 
kunne ha ført til akutte utslipp dersom barrie-
rene hadde sviktet, gitt petroleumsvirksomhe-
ten som har pågått i planområdet,
tilsvarende data fra resten av norsk sokkel idet 
det gir et bilde av næringens evne til å fore-
bygge akutte utslipp samlet sett,
utvikling av aktivitetstype og -omfang, geogra-
fisk beliggenhet og andre risikopåvirkende fak-
torer, og
status for gjennomføring av risikoreduserende 
tiltak.

Erfaringene med store akuttutslipp på norsk sok-
kel er begrensede på grunn av få store utslipp fra 
petroleumsvirksomheten. For vurderinger av 
ulykkesrisikoen forbundet med petroleumsvirk-
somhet er det blant annet tatt utgangspunkt i his-
toriske ulykkesdata for forskjellige hendelsesty-

per, samt et sett med antakelser for å anslå fre-
kvenser for akutte utslipp for forskjellige utbyg-
gingskonsept og for prøveboring. Denne type fre-
kvenser baserer seg på historiske hendelsesdata 
ofte bestående av nasjonal og internasjonal statis-
tikk, ofte av varierende kvalitet og mengde og 
med begrenset representativitet i forhold til det 
som er spesifikt for hvert område, felt, innretning, 
aktør, brønn, fartøy, osv. Historiske hendelsesdata 
har dessuten åpenbare begrensninger med hen-
syn til deres representativitet for det som kan skje 
i fremtiden. Disse frekvenser gir derfor ikke et 
bilde av hvor ofte en ulykke vil skje i fremtiden 
og/eller hvor alvorlig den vil være, men gir et 
bilde av hvor hyppige ulike typer hendelser histo-
risk sett har forekommet.

Ved å sammenstille de historiske frekvensene 
for akutte utslipp fra ulike utbyggingskonsepter, 
ser en at det er en betydelig større sannsynlighet 
for mindre utslipp enn for større utslipp. I katego-
rien utslipp i størrelsesorden fra 1 1 000 tonn er 
også frekvensen høyest for mindre utslipp. I tabell 
5.1 er frekvensen for samtlige hendelsestyper 
med utslipp slått sammen, og disse er presentert 
som returperioder (år mellom hendelser) for hen-
holdsvis felt i drift (flytende produksjonsskip 
(FPSO) og havbunnsløsning) og for prøveboring.

Petroleumsvirksomheten i planområdet har 
ikke ført til akutt forurensning av betydning i peri-
oden etter at forvaltningsplanen ble vedtatt. I 2008 
var det en tilløpshendelse i forbindelse med lete-

Boks 5.1 Tiltak for å bedre sjøsikkerhet gjennomført etter 2005

Automatisk identifikasjonssystem (AIS) for 
skip (informasjon, sporing og kollisjonsfore-
bygging) er blitt innført. Dette er beregnet å 
ha redusert faren for kollisjon med 20 pro-
sent.
Den satellittbaserte overvåkingen av havom-
rådene er bygget ut.
Vardø trafikksentral ble etablert i 2007 og 
overvåker risikotrafikk langs hele norskekys-
ten, inkludert Svalbard.
Seilingsledsystemet på strekningen Vardø-
Røst ble innført i 2007.
Slepeberedskapen er videreutviklet og det er 
innleid tre nye slepebåter på korttidskontrak-
ter.
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft i 2010. 
Havne- og farvannsloven ble gjort gjeldende 
på Svalbard i 2008 gjennom egen forskrift.

Kystverket har utviklet en prosedyre for myn-
dighetenes samlede håndtering av situasjo-
ner hvor det er aktuelt å befordre et fartøy til 
nødhavn eller å strandsette fartøyet. En for-
håndsevaluering av aktuelle geografiske 
områder er foretatt.
For å begrense potensialet for skade ved 
akutte utslipp, ble det i 2007 innført krav om 
at skip som anløper naturreservatene på Øst-
Svalbard ikke skal medbringe eller benytte 
annet drivstoff enn lett marin diesel. Fra 1. 
januar 2010 ble et tilsvarende krav gjort gjel-
dene for de tre store nasjonalparkene på vest-
kysten av Svalbard. Det er gjort midlertidig 
unntak for innseiling til Ny-Ålesund og Mag-
dalenefjorden frem til 2015.
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i petroleum
svirksom

heten er kartleggingsarbei-
det som

 gjengis i Petroleum
stilsynets årlige rap-

port 
R

isikonivå 
i 

norsk 
petroleum

svirksom
het

(R
N

N
P

). Siden 2000 er det i R
N

N
P-regi sam

let inn 
et om

fattende datam
ateriale om

 ulykker og uøn-
skede hendelser i petroleum

svirksom
heten. T

il nå 
er dataene vurdert for å følge opp utvikling av per-
sonell- og storulykkesrisiko. I 2009 ble det igang-
satt et arbeid for å utnytte deler av dette datam

ate-
rialet sam

t deler av en annen eksisterende data-
base (E

nvironm
ent W

eb) for også å kunne over-
våke utvikling i risiko for akutte utslipp på norsk 
sokkel. D

ette vil gi et forbedret grunnlag for å 
iverksette forebyggende aktiviteter der det har 
m

est effekt.
Sam

m
en m

ed selskapenes årlige rapportering 
til K

lim
a- og forurensningsdirektoratet av akutte 

utslipp av olje og kjem
ikalier gir dette et godt 

bilde av utviklingen på norsk sokkel. R
N

N
P-data-

ene for 2001
2009 og K

lim
a- og forurensningsdi-

rektoratets data viser blant annet at:
antall akutte råoljeutslipp til sjø på norsk sokkel 
sett under ett ble m

er enn halvert i perioden 
2001

2004 (fra 85 til 40), m
ens nivået har væ

rt 
konstant i perioden 2004

2009 (antall råoljeut-
slipp i 2009 var 39) (se figur 5.1).
det er ingen klar trend når det gjelder størrelse 
på inntrufne akutte råoljeutslipp i perioden 
2001

2009 for norsk sokkel under ett, m
en de 

fleste utslippene er på m
indre enn ett tonn. F

ire 
av de største akutte oljeutslipp på norsk sokkel 
i perioden 2001

09 har skjedd de siste fem
 

årene. I 2007 var det ett enkeltutslipp på ca. 3 
700 tonn.

antall tilløpshendelser som
 potensielt kunne ha 

ført til akutte utslipp på norsk sokkel har hatt 
en fallende trend i hele perioden (2001

2009), 
og antall tilløpshendelser per innretningsår i 
2009 er den laveste verdien i perioden (se figur 
5.2).
brønnkontrollhendelser og hydrokarbonlekka-
sjer har væ

rt m
indre alvorlige i 2008 og 2009, 

sam
m

enlignet m
ed perioden 2004

2006, m
en 

det frem
går at det etter en gjennom

gående 
positiv utvikling de siste årene er et klart nega-
tivt trekk at antallet tilløpshendelser for hydro-
karbonlekkasjer 

og 
brønnkontrollhendelser 

øker i 2009 for sokkelen sett under ett.
effektivitet av barrierer som

 skal forhindre 
storulykker vurderes stabilt på et gjennom

gå-
ende høyt nivå for sokkelen som

 helhet, m
en 

det er fortsatt noen innretninger som
 har bety-

delig lavere tilgjengelighet av enkelte barriere-
elem

enter enn det som
 er gjennom

snitt i indus-
trien.

K
ilde: A

rbeidsdepartem
entet/O

lje- og energidepartem
entet
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Risikobildet 2010
2030

A
ktivitetsnivået er ikke forventet å øke vesentlig 

frem
 m

ot 2030. I 2030 vil både Snøhvit og G
oliat 

væ
re i produksjonsfasen. B

asert på vurderinger 
av m

ulig frem
tidig aktivitetsbilde i planom

rådet 
har O

ljedirektoratet lagt til grunn et oljefelt m
ed 

en F
PSO

-løsning som
 har 11 produksjonsbrønner 

i drift. O
ljedirektoratet har i tillegg lagt til grunn 

et oljefelt m
ed en undervannsutbygging m

ed 11 
brønner i drift og en 70 km

 lang rørledning til 
land. O

gså typiske aktiviteter som
 gjennom

føres 
ved boring av en brønn er vurdert av O

ljedirekto-
ratet. 

Frem
tidsbildet 

for 
petroleum

svirksom
he-

ten i planom
rådet er naturlig nok forbundet m

ed 
stor usikkerhet, både hva angår aktivitetsom

fang, 
-type, -lokasjon og tekniske løsninger.

Sannsynligheten for akutt forurensning vurde-
res ikke å endre seg vesentlig frem

 m
ot 2030. 

D
ette forutsetter im

idlertid at det iverksettes nød-
vendige forebyggende aktiviteter. A

v ulike konsep-
ter og aktiviteter er det identifisert fem

 om
råder 

som
 m

å prioriteres: valg av utbyggingskonsept/
innretning og tekniske løsninger for øvrig, aktør-
bilde, ram

m
ebetingelser, utbyggingstakt og ising.

Forhold knyttet til reservoar og vanndybde er 
ikke vurdert som

 spesielt krevende i de vurderte 
delene av forvaltningsplanom

rådet og derfor ikke 
spesielt frem

hevet i om
talen av risikoreduserende 

tiltak.
O

m
talen i neste avsnitt av tekniske og opera-

sjonelle barrierer m
ot akutt forurensning som

 vil 
bli anvendt på G

oliat er et eksem
pel på forebyg-

gende aktiviteter.

Status for risikoreduseren
de tiltak som

 er gjenn
om

ført 
siden

 2006

D
et er gjennom

ført en rekke risikoreduserende 
tiltak siden 2006 for å holde ulykkesrisiko på et 
lavt nivå og søke å redusere risikoen ytterligere. 
D

ette 
om

fatter 
blant 

annet 
næ

ringens 
forbe-

dringstiltak knyttet til forebygging av hydrokar-
bonlekkasjer, sikring av brønnintegritet og bedret 
kjem

ikaliestyring.
Forsknings- og utviklingsprosjekter som

 har 
væ

rt gjennom
ført eller igangsatt om

fatter blant 
annet prosjekter for å bedre risikoforståelse, til-
pasning av teknologi sam

t operasjonsplanlegging 
og -overvåking, sikre tidligere deteksjon av drifts-
avvik, raskere og m

er effektiv intervensjon og for-
bedret tilgang til inform

asjon for problem
løsning. 

Forskning 
og 

utvikling 
har 

dessuten 
redusert 

usikkerhet om
kring en rekke risikopåvirkende 

faktorer. D
et 

er 
for 

eksem
pel gjennom

ført 
en 

rekke prosjekter som
 bidrar til bedre reservoar-

forståelse, bedre væ
rdata og bedre oversikt over 

utvikling av kollisjonsrisiko som
 følge av utvikling 

i skipstrafikk.
T

ildelingskriterier 
for 

nye 
utvinningstillatel-

ser er innskjerpet slik at kun aktører som
 har ope-

rasjonell erfaring og finansiell kapasitet kom
m

er i 
betraktning til å delta i krevende virksom

het.
Sam

arbeid m
ellom

 m
yndigheter i oljeproduse-

rende land er styrket og bidrar til erfaringsoverfø-
ring, 

kom
petanseutvikling 

og 
standardisering, 

noe som
 kan bidra til å redusere sannsynlighet for 

akutte utslipp. I forhold til petroleum
svirksom

het 
i nordom

rådene er det etablert et sam
arbeidspro-

sjekt 
 B

arents 2020. A
rbeidet ledes av D

et N
or-

ske Veritas. B
åde norske og russiske aktører del-

tar i dette prosjektet som
 sæ

rlig har til form
ål å 

identifisere 
de 

sikkerhetsutfordringer 
petrole-

um
svirksom

het 
i 

B
arentshavet 

står 
overfor. 

B
asert på kunnskap om

 nordom
rådene vil sam

ar-
beidsprosjektet kom

m
e m

ed anbefalinger til end-
ringer i standarder for sikker petroleum

svirksom
-

het.K
onkret m

yndighetsoppfølging av aktørene er 
et viktig virkem

iddel for å sikre at næ
ringen hånd-

tere den m
iljørisiko petroleum

svirksom
het i plan-

om
rådet innebæ

rer. I forbindelse m
ed plan for 

utbygging og drift av G
oliatfeltet er det for eksem

-
pel synliggjort hvordan stedsspesifikke forhold er 
vurdert å 

påvirke risiko for akutte 
utslipp 

og 
hvilke tiltak som

 er besluttet for å håndtere og 
redusere risikoen. D

e tekniske og operasjonelle 
barrierer m

ot akutt forurensning som
 er anvendt 

på dette feltet vurderes som
 et m

inim
um

snivå for 

Fig
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eventuelle fremtidige utbygginger i området. Det 
gjelder for eksempel:

brønndesign, blant annet med valg av hulldia-
meter for å redusere potensielle utstrømnings-
volumer,
kompletteringsdesign med et livsløpsperspek-
tiv som reduserer behov for brønnintervensjo-
ner,
brønnprogram, med blant annet boring av 
pilotbrønner og borerekkefølge på brønner,
robust design på brønnbarrierer, herunder 
dobbel sikkerhetsventil i brønnene,
kun ett åpent reservoar til enhver tid,
nedstenging av alle brønnene ved nedstenging 
av prosessanlegget,
robust design og materialvalg tilpasset forven-
tede vær- og isingsforhold,
minimering av lekkasjepunkter gjennom bruk 
av sveiste rørforbindelser,
avstengingsventiler på stigerørene på havbun-
nen,
materialvalg, utforming og pålitelighet av lek-
kasjedeteksjon for undervannsanlegg.

Ulykken i Mexicogulfen og risiko for utblåsninger

Norske myndigheter ser alvorlig på ulykken i 
Mexicogulfen og lignende ulykker, særlig i lys av 
at det ikke kan utelukkes at en storulykke også 
kan inntreffe på norsk sokkel. Resultater og anbe-
falinger fra granskingene av ulykken i Mexicogul-
fen følges opp og evalueres både av de respektive 
norske tilsynsmyndighetene, samt på tvers av eta-
blerte forvaltningsgrenser når det gjelder vurde-
ringer av risiko for miljø. Myndighetene priorite-
rer arbeidet med å studere årsaker og hendelses-
forløp og bruke lærdommen aktivt for å unngå til-
svarende hendelser.

Ulykken i Mexicogulfen har foranlediget at det 
er iverksatt en rekke læringsprosesser og forbe-
dringsaktiviteter i norsk og internasjonal petrole-
umsvirksomhet. En av de sentrale problemstillin-
ger som det er fokusert på er beredskapen i for-
hold til å stoppe utblåsninger ved kilden. I dag er 
boring av avlastningsbrønn eneste tiltak for å 
stoppe en utblåsning dersom alle øvrige barrierer 
svikter og ikke kan reetableres og utblåsningen 
ikke stanser av naturgitte årsaker (for eksempel 
sammenrasing i brønn). Ulykken i Mexicogulfen 
ble til slutt stoppet ved at BP utviklet en teknologi 
for å kapsle brønnhodet, stenge oljestrømmen og 
deretter drepe brønnen. I lys av denne lærdom-
men har Petroleumstilsynet bedt norsk petrole-
umsnæring om å se på mer effektive beredskaps-
tiltak mot utblåsninger enn boring av avlastnings-

brønn. Det er også iverksatt aktiviteter på den 
internasjonale arena. For eksempel har fire av de 
store selskapene i Mexicogulfen, innenfor en kort 
tidsramme, påtatt seg å utvikle teknologi som skal 
kunne stoppe utblåsninger på et tidligere tids-
punkt.

I tillegg til de tragiske konsekvensene med tap 
av menneskeliv har ulykken i sterk grad satt miljø-
virkninger av store utslipp og kapasitet i oljevern-
beredskapen på dagsorden både i nasjonal og 
internasjonal sammenheng. Ulykken viser at det 
mest effektive oljeverntiltaket man kan etablere er 
å forhindre at akutte utslipp inntreffer, samt å 
begrense den mengden hydrokarboner som 
potensielt kan slippe ut.

Pålitelige data over hvor mange brønner som 
har blitt boret og hvor mange utblåsninger som 
har skjedd, samt alvorlige brønnhendelser som 
kunne ha ført til en utblåsning dersom flere barri-
erer hadde sviktet, foreligger for Nordsjøen (Stor-
britannia, Norge og Nederland) og amerikansk 
del av Mexicogulfen for perioden 1988 til 2007. 
Den mest anerkjente kilden for utblåsningsdata er 
SINTEF Offshore Blowout Database. Databasen 
viser at amerikansk del av Mexicogulfen har hatt i 
størrelsesorden 95 prosent av utblåsningene og 
2/3 av brønnene (20 utblåsninger av 19870 brøn-
ner), mens Nordsjøen har hatt i størrelsesorden 5 
prosent av utblåsningene og 1/3 av brønnene (1 
utblåsning av 9986 boringer). Andelen utblåsnin-
ger har med andre ord vært betydelig høyere i 
USAs del av Mexicogulfen enn i Nordsjøen. 
Bravo-utblåsningen i Nordsjøen våren 1977 ble 
rangert som en av de større utblåsningene fra off-
shore petroleumsvirksomhet inntil hendelsen 
med Deepwater Horizon våren 2010.

5.1.3 Radioaktivitet

Potensielle kilder til akutte utslipp av radioaktivt 
materiale i forvaltningsplanområdet er i dag rela-
tert til transport av brukt reaktorbrensel og sei-
ling med atomdrevne fartøy. Samtidig er det en 
mulighet for etablering av flytende kjernekraf-
tverk på russisk side i Barentshavet, noe som i til-
felle vil bidra til økt forurensningsrisiko. Russiske 
myndigheter utvikler flytende kjernekraftverk for 
bruk i vanskelig tilgjengelige steder i Arktis. Det 
første kraftverket skal etter planen være ferdig i 
2012. Eventuell fremtidig transport eller slep av 
slike anlegg gjennom forvaltningsplanområdet vil 
kunne bidra til økt risiko i fremtiden. I dag utgjør 
eventuelle atomulykker på land for eksempel ved 
kraftverket på Kola eller ved gjenvinningsanlegget 
i Sellafield den største forurensningsrisikoen når 
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Boks 5.2 Fakta om ulykken og oljeutslippet i Mexicogulfen

Den 20. april 2010 inntraff en eksplosjon på 
boreriggen «Deepwater Horizon» i Mexicogul-
fen utenfor kysten av Louisiana som resulterte i 
en kraftig brann. Riggen boret på Macondo-
brønnen på ca. 1 500 meters dyp, om lag 80 km 
fra kysten. 11 mennesker omkom i eksplosjonen 
og 17 kom til skade. Riggen sank og forårsaket et
stort oljeutslipp som pågikk frem til 15. juli 2010.

Ulykken resulterte i det historisk største 
oljeutslippet til havs, med et totalt utslippsvolum 
som foreløpig er anslått til nesten 800 000 Sm3

(4.9 millioner fat, omtrent som to supertankere) 
i løpet av de 87 døgnene det tok før brønnen ble 
tettet.

Det ble satt inn omfattende ressurser på å ta 
opp oljen og begrense skadene. På det mest 
intensive deltok opp mot 50 000 mennesker og 
mer enn 8 000 fartøy i oljevernaksjonen. Et halvt 
år etter ulykken var fremdeles mer enn 25 000 
mennesker engasjert. Det ble lagt ut ca. 900 km 
tradisjonelle lenser og 3 000 km absorberende 
lenser. Ca. 7 000 m3 dispergeringsmiddel ble 
benyttet under aksjonen. Ulykken førte til olje-
påslag langs omlag 1 040 km strandlinje, hvorav 
209 km ble moderat til sterkt oljeforurenset. Det 
er funnet 8 183 sjøfugl, 1 144 havskilpadder og 
109 marine pattedyr berørt av utslippene. På det 

meste var nesten 37 prosent av USAs del av 
Mexicogulfen stengt for all fiske. Områdene har 
blitt gradvis gjenåpnet, men et begrenset 
område over selve utslippspunktet var 1. mars 
2011 fortsatt stengt.

I forhold til størrelsene på utslippet ble rela-
tivt små områder langs kysten kraftig rammet. 
Temperaturen på sjøoverflaten i Mexicogulfen 
ligger på rundt 32 °C. De høye sjø- og lufttempe-
raturene og sterk solstråling har hatt stor betyd-
ning for graden av forvitring av råoljen på havo-
verflaten. Mye olje ble fordelt i vannmassene og 
nådde ikke overflaten.

Den første grundige granskingsrapporten fra 
ulykken ble lagt frem 11. januar 2011 av en kom-
misjon nedsatt av President Obama. Viktige kon-
klusjoner som er kommet til nå tyder på at ulyk-
ken kunne vært unngått. Det kommer også frem 
at ytre forhold som vanndyp og boreoperasjonelle 
forhold ikke var årsak til ulykken, men gjorde det 
vanskelig å håndtere denne når ulykken først var 
inntruffet. Det er pekt på svakheter ved:

myndighetenes organisering og oppfølging,
amerikansk reguleringsstruktur og ansvars-
plassering,
ledelsens helhetlige risikostyring,
sikkerhetskulturen i virksomheten.

Figur 5.3 Arealer stengt for fiske i Mexicogulfen per 2. februar 2011

Kilde: National Oceanic and Atmospheric Administration

ruJLF ot MEXICO 

Fishøry Closure Boundary 
as of 12:01am local Time 

02 February 2011 

* DWti'BP Splll LOCillNln 

• CI05urt Pølnt& 

c:::J Closod A<e.o 
IZZ?J apontd,.,.. 
- FedltnllWal!KBoundary 

-

,.. 

2290



96 Meld. St. 10 2010 2011
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

det gjelder tilførsler via luft og vann fra kilder 
utenfor forvaltningsplanområdet.

Det har vært en økning i skipstransport av 
radioaktivt materiale siden 2005. Det er registrert 
én transport av brukt reaktorbrensel i 2009 og 
fem i 2010, og det er forventet at slike transporter 
vil øke ytterligere frem mot 2025. Sjøtransport av 
brukt reaktorbrensel i internasjonalt farvann og 
norsk farvann utenfor grunnlinjen er i utgangs-
punktet ikke meldepliktig. Imidlertid har Kystver-
kets beredskapsavdeling, Vardø trafikksentral og 
Strålevernet formalisert en varslingsrutine som 
skal sikre gjensidig informasjonsutveksling i tilfel-
ler der en av etatene blir oppmerksomme på slike 
transporter. Som følge av dette vil også Sjøfartsdi-
rektoratet og Forsvarets operative hovedkvarter 
(FOH) være orientert. Statens strålevern er fag-
myndighet på området strålevern og atomsikker-
het. Statens strålevern blir ikke formelt varslet før 
radioaktivt materiale skal passere landegrensen 
eller grunnlinjen, men mottar informasjon gjen-
nom egne kanaler for de fleste transportene. 
Informasjon om transportene utveksles mellom 
Statens strålevern, Kystverket og FOH og trans-

portene holdes under kontinuerlig oppsikt av 
Vardø trafikksentral når de befinner seg i norske 
farvann.

Det er ikke krav om at kyststater varsles ved 
transport av radioaktivt materiale til sjøs, men det 
internasjonale atomenergibyråets (IAEA) general-
konferanse anbefaler å følge praksis med at avsen-
derland varsler kyststater. Norske myndigheter 
vil følge opp IAEAs anbefaling for å styrke og 
sikre bedre varslingsrutiner. Det er imidlertid vik-
tig å merke seg at slike transporter dekkes av 
«the Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material», som stiller krav om konfidensi-
alitet blant annet for å hindre at uvedkommende 
aktører forsøker å forstyrre transporten og true 
dens sikkerhet.

I 2001 konkluderte IAEA med at sannsynlighe-
ten for at det skal inntreffe et alvorlig uhell til havs 
ved transport av høyaktivt radioaktivt avfall er 
svært lav. Dette begrunnes blant annet med at sik-
kerheten ivaretas gjennom kravene som stilles til 
beholderne som materialet fraktes i og til selve 
skipet. IAEA konkluderte med at det ved et uhell 
med denne typen skip er lite sannsynlig at det 

Boks 5.3 Oppfølging av ulykken i Mexicogulfen i norsk sikkerhetsarbeid

Petroleumstilsynet har etablert en egen pro-
sjektgruppe for å systematisere og vurdere erfa-
ringer og granskinger etter ulykken i Mexi-
cogulfen. En stor del av de anbefalingene som 
Presidentkommisjonen gir er i større eller min-
dre grad ivaretatt i det norske HMS-regimet. 
Rapporten beskriver imidlertid også flere for-
hold som ikke er unike for amerikanske forhold 
og som relevante å vurdere nærmere for norsk 
petroleumsvirksomhet.

Petroleumstilsynets arbeid har allerede ført 
til:

en prioritering av analyser av forhold knyttet 
til brønnintegritet, brønndesign og brønn-
konstruksjoner,
anmodning om at næringen vurderer bered-
skapsprinsippene som ligger til grunn for å 
stanse en eventuell undervannsutblåsning og 
utreder nåværende strategier for å begrense 
skadevirkningene fra en utblåsning skjer til 
den er stoppet,
anmodning til næringen om å se på alterna-
tive måter for brønndreping (i tillegg til 
avlastningsbrønner) for reduksjon og stans 
av brønnutstrømning,

skjerping av kriteriene for tildelinger av 
utvinningstillatelser fra og med 21. konse-
sjonsrunde. De nye vilkårene innebærer at 
det i tildelinger med dypt vann og/ eller høyt 
trykk/ høy temperatur (HTHT) stilles krav 
om at både operatøren og minst en annen ret-
tighetshaver selv skal ha boret minst en 
brønn på norsk kontinentalsokkel som opera-
tør eller ha tilsvarende erfaring. Kravet om at 
det i utvinningstillatelsen skal være minst en 
rettighetshaver som selv har boret en HTHT-
brønn eller på store havdyp som operatør, 
videreføres. Konsekvensen av skjerpingen er 
blant annet at sikkerhetsmyndighetene, som 
en generell regel, ikke vil kunne anbefale til-
delinger av 100 prosent eierskap i noen utvin-
ningstillatelse på store havdyp eller med 
HTHT. Målet er å legge til rette for at de mest 
erfarne og kompetente aktørene driver virk-
somhet i områder med høyt trykk/høy tem-
peratur og/eller dypt vann.

Tidsrammen for prosjekt er ikke klart definert 
ettersom det ikke er fullt ut klarlagt når rele-
vante rapporter fra granskingene i USA publise-
res.

2291



2010 2011 Meld. St. 10 97
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

radioaktive materialet lekker ut av beholderne 
men påpeker også at et eventuelt utslipp vil kunne 
medføre en betydelig forurensning av miljøet.

Arbeid for å redusere risikoen for radioaktiv 
forurensning pågår i internasjonale fora (som for 
eksempel IAEA og under OSPAR og Londonkon-
vensjonen/protokollen) og bilateralt blant annet i 
nært samarbeid mellom Norge og Russland. 
Disse tiltakene er med på å redusere risikoen for 
tilførsler av radioaktivitet til forvaltningsplanområ-
det og bidra til å redusere sannsynligheten for 
akutte hendelser i forvaltningsplanområdet:

Regjeringens atomhandlingsplan fokuserer på 
atomsikkerhet i nordvest-Russland og bidrar til 
økt fokus på risikoreduserende tiltak, bered-
skap, overvåking og kompetanseutvikling.
I 2006 ble det bestemt at Svalbard og Jan 
Mayen skal inngå i den norske atomulykkesbe-
redskapen og beredskapsplaner er under 
utvikling.
Kystverket og Statens strålevern har en samar-
beidsavtale om informasjon, varsling og bered-
skap for håndtering av hendelser til sjøs.
I september 2009 ble den siste radioaktive kil-
den i russiske fyrlykter fjernet fra kystlinjen i 
nordvest Russland.
Norge bidrar til opphugging av reaktordrevne 
fartøy. Av de 198 atomubåtene som er tatt ut av 
tjeneste var 120 i nordvest Russland. Norge har 
finansiert sikring av kjernebrensel og opphug-
ging av fem ubåter. I dag er det kun to av de 120 
ubåtene i nordvest Russland som ikke er hug-
get opp. Etter planen skulle alle vært hugget 
opp i løpet av 2010, men forsinkelser gjør at 
dette vil trolig skje i løpet av 2011.

5.2 Nye analyser av miljøkonsekvenser 
og miljørisiko ved akutte 
oljeutslipp for områdene utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja

Miljørisiko er sannsynligheten for og omfanget av 
miljøskade ved et akutt utslipp av olje eller andre 
miljøfarlige stoffer som også tar hensyn til usik-
kerhet. Miljørisiko er beregnet ved å kombinere 
utslippsrisiko, influensområdet ved utslipp og til-
stedeværelse av sårbare miljøverdier. De mest 
sentrale miljøverdiene med hensyn til sårbarhet 
for olje er sjøfugl, sjøpattedyr, strandsone og 
rekrutteringsstadiene hos fisk.

For å belyse mulige konsekvenser på miljø fra 
akutte oljeutslipp er det benyttet en tradisjonell 
scenariobasert tilnærming hvor et relevant spek-
ter av forskjellige utslippshendelser og deres 

etterfølgende miljøkonsekvenser er vurdert. Føl-
gende faktorer er bestemmende i vurderingen av 
miljøkonsekvenser og miljørisiko knyttet til akutte 
utslipp av olje:

Sannsynlighet for at hendelser kan skje.
Utslippsscenarioer og valg av utslippspunkter.
Oljedriftsmodell (det vil si vertikal og horison-
tal spredning av oljen).
Forekomst og fordeling av miljøressurser.
Ressursenes sårbarhet.
Metode for beregning/vurdering av miljøkon-
sekvenser og miljørisiko.

En beskrivelse av miljørisiko gir ikke en fullsten-
dig beskrivelse eller måling av hvordan de fak-
tiske forhold knyttet til skade vil kunne utvikle 
seg. Det foretas alltid forenklinger basert på anta-
kelser/forutsetninger når risiko for skade på sår-
bare miljøverdier skal beskrives. Det vil derfor 
være begrensninger og usikkerhet knyttet til 
resultatene som fremkommer.

5.2.1 Utslippsscenarioer og utslippspunkter 
som ligger til grunn for analysene

Det er utarbeidet ni utslippsscenarioer som ligger 
til grunn for modelleringer av oljens drift og 
spredning, samt analyser av miljørisiko knyttet til 
akutte oljeutslipp for utvalgte utslippspunkter i 
områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 
De fleste av scenarioene er for petroleumsvirk-
somhet (og petroleumsrelatert skipstrafikk). Sce-
narioene er forankret i hendelsestyper, oljetyper 
og volumer som er vurdert som relevante for 
petroleumsvirksomhet. Utslippspunktene (se 
figur 5.4) er valgt på grunnlag av et antatt frem-
tidsbilde for aktiviteter i området (petroleumsvirk-
somhet og assosiert skipstrafikk), samt kartlagte 
petroleumsprospekter utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja. I tillegg er det modellert en hendelse 
med et alvorlig skipsforlis sørvest av Røst. Over-
sikt over hvilke scenarioer og utslippspunkter 
som det er gjennomført oljedriftsmodelleringer og 
analyser av miljøkonsekvenser og miljørisiko gis i 
tabell 5.2. Miljørisikoanalyser er i hovedsak gjen-
nomført for scenarioene 2, 4 og 7. Scenario 8 er 
kun analyser for utslippspunkt 2 i Nordland VII, 
men ikke for de kystnære utslippspunktene i 
Nordland VI, VII og Troms II.

De fleste hendelsestyper (utblåsning, brønn-
lekkasjer, utslipp ved lassing/lossing etc.) har et 
stort utfallsrom med hensyn til samlet utslippsvo-
lum (rater og varigheter). De utvalgte scenario-
ene baserer seg på representative utslippsvolum 
innen disse utfallsrommene. Scenario 4 (og 5) er i 
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Figur 5.4 Valgte utslippspunkter

Kilde: Oljedirektoratet
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samme størrelsesorden som Ekofisk Bravo-
utblåsningen i 1977. Bravo var en ukelang utblås-
ning med utslipp til sjø av 10 000 17 000 tonn olje 
og er det største oljeutslippet fra petroleumsvirk-
somhet på norsk sokkel. I tillegg er det valgt en 
hendelse med en utblåsning på 4 500 tonn olje per 
døgn med 50 døgns varighet, som skal represen-
tere et svært alvorlig scenario for Barentshavet  
Lofoten. Scenario 8 er i underkant av 1/3 av utslip-
pet i Mexicogulfen. Utslippsvolum involvert i sce-
narioene varierer fra 42 tonn til 225 000 tonn olje.

I lys av ulykken i Mexicogulfen er det gjort 
nye vurderinger av hva som er relevante verste 
hendelser. I arbeidet med forvaltningsplanen er 
det konkludert med at scenarioet med 4 500 tonn 
per døgn i 50 døgn fortsatt representerer et 
beslutningsrelevant, alvorlig utblåsningsscenario i 
Barentshavet  Lofoten.

Det er også gjennom det faglige arbeidet i Risi-
kogruppen påpekt et behov for å videreutvikle kri-
teriene for utvelgelse av relevant informasjon for 
vurdering av miljørisiko.

5.2.2 Oljedriftsmodelleringer

Det er gjennomført modelleringer av spredning 
av olje ved akuttutslipp til sjø for utslippsscenario-
ene og utslippspunktene som omtalt i tabell 5.2. 

Resultatene fra oljedriftsmodelleringene gir 
grunnlag for videre vurdering av miljøkonsekven-
ser og miljørisiko. Ressursestimatet for olje er 
større enn for gass i Nordland VI og VII. I Troms 
II er det størst sannsynlighet for gass, og derfor er 
kondensat modellert. Modellene fokuserer på 
oljedrift i åpent hav og har begrensninger i detalje-
ringsgraden i kystområder. Ved et utslipp vil det 
settes i verk beredskapstiltak som vil kunne 
begrense spredingen av olje og skadene.

Oljedriftsmodelleringene viser at varighet og 
størrelse på utslippet har betydning for oljens drift 
og spredning og mulig influensområde knyttet til 
et utslipp. Oljetypen og dens egenskaper vil også 
ha stor innflytelse på influensområdene både på 
havoverflaten og i vannsøylen. Resultatene viser 
generelt at økende varighet av et eventuelt akutt 
utslipp gir økende utstrekning av influensområder 
(se figur 5.5 og 5.6). Influensområdet vil også 
påvirkes av raten, men i modelleringen har den 
mindre betydning enn varigheten. Økning i raten 
vil imidlertid medføre større oljemengder i de 
områdene som berøres. Utslippets lokalisering i 
forhold til land og kyststrømmene har også stor 
betydning for oljens drift og spredning og påvir-
ker strandingssannsynligheten.

Det er både modellert utslipp fra kystnære 
punkter og fra punkter lengre fra land. De fleste 

A = Utblåsning; B = Brønnlekkasje; C = Rørledningslekkasje; D = Stigerørslekkasje; E = Prosesslekkasje; F = Utslipp fra lagertanker; 
G = Utslipp ved lasting/lossing; I = Kollisjon mellom fartøy og innretning; J = Utslipp fra skipsfart 
* Skipshavari ved Røst i Nordland VI (egen lokasjon)

Tabell 5.2 Valgte utslippsscenarioer

Scenario nr
Utslipps-

rate (t/d)
Utslipps-
varighet

Utslipps-
volum (t)

Scenario 
representativitet Utslippspunkter (figur 5.4)

Oljedriftsberegninger
Analyser av 

miljøkonsekvenser

1 500 2 timer 42 B, E 1, 2, 5, 7 2

2 35 14 dager 490 D 1, 2, 5, 7 1, 2, 5, 7 

3 1 000 2 døgn 2 000 1, 2, 5, 7 2

4 4 500 2 døgn 9 000 A, C, F, G Alle punkter (1 7) 1, 2, 3, 5, 7

5 8 500 2 døgn 17 000 I, J 1, 2, 3, 5, 7 2, 3

6

5 400
1 000

200

2 døgn
13 døgn
35 døgn 29 000

A
(avtagende 

utslippsrate) 1, 2, 5, 7 2

7 4 500 14 døgn 63 000 1, 2, 5, 7 1, 2, 5, 7

8 4 500 50 døgn 225 000 Alle punkter (1 7) 2

9 15 000 4 døgn 60 000 Skipshavari* Skipshavari Skipshavari
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Figur 5.5 Resultater fra spredningsmodelleringer av olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Resulta-
tene viser sannsynlighet for treff av olje (%) på overflaten (influensområder) for utslippspunktene 1 7. 
Modelleringene tar utgangspunkt i overflateutslipp og sjøbunnsutslipp på 4 500 tonn/døgn i 2 døgn og 
50 døgn. Statistikken er basert på 230  330 modellerte oljeutslipp for utslippene med varighet på 50 
døgn, og 1 120 modellerte oljeutslipp for utslippene med varighet på 2 døgn

Kilde: Det Norske Veritas
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av punktene ligger i tilknytning til kyststrømmen, 
men noen ligger utenfor kyststrømmen. Med unn-
tak av sjøbunnsutslipp for scenario 1 og 3 for 
utslippspunkt 2 er det beregnet landpåslag av olje 
for de resterende modellerte utslippscenarioene 
(mindre til store utslipp) for alle utslippspunktene 
i Nordland V, VI og VII. Modelleringene for 
mange av scenarioene viser generelt høy sannsyn-
lighet for stranding: inntil 30 80 prosent sannsyn-
lighet for stranding for scenario 4 og inntil 70 100 
prosent sannsynlighet for stranding for de alvor-
ligste scenarioene. Influensområdene for de ulike 
utslippspunktene har relativt stor utstrekning på 
land for scenarioene 2 til 9. Dette skyldes i stor 
grad kyststrømmene som fører oljen nordover 
langs land. I Troms II er det modellert utslipp av 
kondensat fra et kystnært punkt. Kondensat løser 

Figur 5.5 forts.

Kilde: Det Norske Veritas

Figur 5.6 Resultatet fra spredningsmodellering av 
olje gitt et skipshavari ved Røst i Nordland VI med 
utslipp av 15 000 tonn per døgn i 4 døgn. Resulta-
tet viser sannsynligheten for treff av olje

Kilde: Det Norske Veritas
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seg generelt raskere opp i sjøen enn olje. Resulta-
tene viser mindre influensområde enn for utslip-
pene med olje, og de mindre utslippene treffer 
ikke land. For de store utslippene av kondensat er 
det også for dette punktet beregnet høye sannsyn-
ligheter for å treffe land (30 40 prosent).

Ved utslipp fra de kystnære punktene som er 
modellert (Nordland V, Nordland VI og Nordland 
VII) er det generelt stor sannsynlighet for at oljen 
vil strande langs kysten. Dersom utslippet er lang-
varig, er det sannsynlig at store oljemengder vil 
ramme kystområdene. En modellert utblåsning i 
et punkt lengre fra kysten og utenfor kyststrøm-
men i Nordland VI, viser at oljen i større grad vil 
ramme havområdene, men resultatene indikerer 
også at utslippet vil fanges opp av kyststrømmen 
der kontinentalsokkelen geologisk sett er på sitt 
smaleste, slik at oljen føres mot kysten i områ-
dene ved Vesterålen, Andøya og nordover. For et 
representativt utslipp på 4 500 tonn/døgn i 2 døgn 
viser alle punktene (med unntak av punkt 4) også 
meget korte drivtider til land. Fra 1,5 døgn (Nord-
land VI, punkt 2) til 0,3 døgn (Nordland VII, punkt 
6) på det korteste, og 6,3 døgn for et punkt med 
større avstand til land (punkt 4). Gjennomsnittlig 
drivtid for scenarioer som gir stranding er 2,3 
døgn for punkt 1 (Nordland V), hhv. 4,1 døgn, 7,3 
døgn og 13 døgn for punktene 3, 2 og 4 (Nordland 
VI), henholdsvis 1 døgn og 6 døgn for punktene 6 
og 5 (Nordland VII) og 4 døgn for Troms II.

For ett av utslippspunktene (punkt 6 i Nord-
land VII), som ligger 18 km fra land i Vesterålen, 
er det beregnet høye sannsynligheter for at oljen 
vil treffe kysten på lengre kyststrekninger. For 

utslipp av 4 500 t/d i 50 døgn viser oljedriftsmodel-
leringen at det er beregnet 80 100 prosent sann-
synlighet for at olje vil kunne treffe områder langs 
kysten på strekningen mellom Vesterålen og Sør-
øya utenfor Hammerfest.

Under vises influensområdene på overflaten 
og i vannsøylen ved utslipp på 4 500 tonn per døgn 
i henholdsvis 2 og 50 døgn for de valgte utslipps-
punktene (se figur 5.5). For resultater fra olje-
driftsmodelleringer basert på andre scenarioer 
vises det til det faglige grunnlaget for oppdaterin-
gen av forvaltningsplanen. I figurene vises sann-
synligheten for treff av olje i 10x10 km ruter i kar-
tet, gitt det enkelte utslippsscenario som ligger til 
grunn for modelleringen. Det bemerkes at influ-
ensområdene ikke viser omfanget av ett enkelt 
utslipp, men de områdene som samlet kan berø-
res av de simuleringene som er gjennomført. Ved 
beregning av miljøkonsekvenser er det ikke tatt 
hensyn til at det kan settes i verk beredskapstiltak 
som vil kunne begrense spredningen av olje og 
dermed skadene

5.2.3 Vurdering av miljøkonsekvenser og 
miljørisiko

Miljøkonsekvenser

For vurderinger av miljøkonsekvenser er det i 
denne oppdateringen nyttiggjort mye ny kunn-
skap siden forvaltningsplanen fra 2006. Det fore-
ligger ny kunnskap i form av ny kartlegging, fors-
kning, nye metoder og/eller modeller for vurde-

Boks 5.4 Sikkerhetsfaglige vurderinger for relevante scenarioer

Valg av scenarioer har flere bruksområder i for-
valtningssammenheng. Scenarioene er viktige 
bidrag for å synliggjøre behovet for både fore-
byggende tiltak og beredskapstiltak. Ensidig 
kvantitative vurderinger basert på historiske 
data (med tilhørende begrensninger) vil gi lite 
relevant informasjon for å styre risiko. Dette 
gjelder særlig for storulykker, som kjenneteg-
nes ved lav sannsynlighet og omfattende konse-
kvenser.

De sikkerhetsfaglige vurderingene som inn-
går i scenariovalg tar derfor hensyn til flere 
typer informasjon for å kompensere for begrens-
ninger i datamateriale og tilnærming. Det tas 
utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap og erfarin-

ger om petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, 
herunder Barentshavet  Lofoten, ulykker og 
styring av ulykkesrisiko, i tillegg til internasjo-
nal og nasjonal statistikk. Det legges vekt på å få 
frem informasjon som:

er relevant gitt type beslutning som skal fat-
tes,
fremmer en god og nyansert forståelse av 
risiko (åpenhet om forutsetninger, usikker-
het og begrensninger),
fremmer en god forståelse av det som kan 
gjøres for å ivareta målet om å holde risiko i 
havområdet på et lavt nivå,
fremmer beslutninger som kan bidra til risi-
koreduksjon.
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ring av fordeling av miljøverdier og beregning av 
konsekvenser.

Basert på en rekke grunnlagsstudier er det 
vurdert miljøkonsekvenser for fisk, fiskeegg og -
larver, sjøfugl, marine pattedyr og strand for flere 
av utslippspunktene og utslippsscenarioene. 
Tabell 5.2 gir en oversikt over oljedriftssimulerin-
ger og de miljøkonsekvens- og miljørisikoanaly-
sene som er gjennomført. Det er i hovedsak gjen-
nomført analyser av miljøkonsekvenser og miljøri-
siko for scenarioene 4 og 7. Analyser av scenario 8 
er kun gjennomført for utslippspunkt 2.

Skadeomfanget er forskjellig avhengig av om 
det er fisk, sjøfugl, marine pattedyr eller strandso-
nen som blir rammet. Hvor store konsekvensene 
av et gitt oljeutslipp vil bli for miljøet avhenger av 
utslippets størrelse, varighet, eksponeringstiden, 
utslippspunktets lokalisering i tid og rom, poten-
sial til å eksponere sårbare miljøverdier og kystso-
nen, samt oljetype. Tilstedeværelsen av miljøver-
dier med sårbarhet for olje varierer over året, og 
tilsvarende kan potensialet for miljøkonsekvenser 
variere gjennom året for de ulike artene.

Konsekvenser for sjøfugl

Dersom en sammenligner resultater for scenario 
2, scenario 4 (representativt for petroleumsvirk-
somhet) og scenario 7 (4 500 tonn/døgn i 14 
døgn), er det forskjeller i konsekvensutslag. De 
største utslippene som er vurdert (scenario 7) 
viser generelt sannsynligheter for høye bestands-
tap (i intervallene 5 10 prosent, 10 20 prosent, 
20 30 prosent og større enn 30 prosent) for 
mange av de analyserte artene i området, mens 
scenario 4 viser sannsynligheter for bestandstap i 
de nevnte kategoriene for utvalgte viktige arter i 
områdene og sannsynligheter for bestandstap i 
intervallet 1 5 prosent for flere arter. Scenario 2 
viser generelt minst utslag, men fremdeles relativt 
høye sannsynligheter for bestandstap i intervallet 
1 5 prosent for flere arter. Utslippspunktet i 
Troms II gir lavest konsekvensutslag, som resul-
tat av at analysene er gjort for en kondensat med 
høy forvitringsgrad. Dette medfører et mindre 
influensområde enn for oljer.

Det er ikke analysert påviselige konsekvenser 
av scenario 2 da kondensat ikke når kysten for 
dette scenarioet, men fremdeles høye sannsynlig-
heter for bestandstap for enkeltarter ved store 
utslipp. Resultatene for scenario 7 viser at lunde er 
mest utsatt, hvor 1 5 prosent av bestanden med 
85 prosent sannsynlighet vil omkomme sommer-
tid (basert på kystdata), mens det er opp mot 80 
prosent sannsynlighet for at 1 5 prosent av 

bestanden vil omkomme om vinteren. Videre gir 
analysene for de kystnære utslippspunktene i 
Nordland Vog Nordland VI høyest konsekvensut-
slag for miljøet, hvor selv de minste scenarioene 
som er vurdert (scenario 2), gir høye sannsynlig-
heter for bestandstap for flere av de analyserte 
artene (for eksempel inntil 90 prosent sannsynlig-
het for bestandstap på 1 5 prosent for lunde og 
inntil 80 prosent sannsynlighet for bestandstap på 
1 5 prosent for lomvi).

De vurderte utslippspunktene som ligger 
utenfor kyststrømmen gir mindre konsekvensut-
slag for de minste scenarioene som er vurdert, 
men høye utslag for de største scenarioene. For 
det kystnære punktet i Nordland VII (punkt 6) er 
det ikke gjort analyser av miljøkonsekvenser. Ut i 
fra oljedriftsresultatene vil man kunne forvente 
høye utslag i miljørisiko. Dette på grunn av høye 
treffsannsynligheter langs store kyststrekninger, 
samt høye oljemengder kombinert med store 
forekomster av sårbare miljøverdier i vannmas-
sene, på åpent hav og i kystsonen. Skal man si noe 
videre om miljøkonsekvensene og miljørisikoen 
knyttet til dette scenarioet, må det gjennomføres 
miljørisikoanalyser for den modellerte oljedrifts-
statistikken.

Områdene Lofoten-Vesterålen og Barentsha-
vet er svært viktige for sjøfugl. De gode nærings-
betingelsene i Norskehavet og Barentshavet har 
lagt til rette for store forekomster av kolonihek-
kende sjøfugl langs kysten av fastlandet, Bjørnøya 
og Svalbard. Denne høye tettheten samt artssam-
mensetningen av sjøfugl gjør områdene sårbare 
for effektene av oljeutslipp. Utslippspunktene som 
er benyttet i miljørisikovurderingene medfører at 
det primært er de store koloniene (og tilstøttende 
beiteområder) ved Røst, Værøy, Fuglenykene og 
Bleik som vil bli påvirket av de modellerte utslip-
pene. Ved omfattende utslipp (scenario 7) vil også 
Sør- og Nord-Fugløy i Troms samt Lille Kamøy i 
Vest-Finnmark bli påvirket. Området har store sta-
sjonære sjøfuglforekomster i hekketiden. Bestands-
modelleringen for utslippene slår derfor uten unn-
tak slår mye kraftigere ut i hekkesesongen enn 
resten av året. Om vinteren og høsten er fuglene 
mer jevnt fordelt langs kysten og sannsynligheten 
for store bestandstap er mindre enn i hekkeperio-
den. For alle de analyserte utslippene er det lun-
den som vil bli hardest rammet. Den største nor-
ske lundekolonien ligger på Røst og kan bli 
direkte påvirket av utslipp i Nordland V og VI. 
Varigheten, størrelsen og eksponeringstiden av 
utslippet påvirker modellresultatene. Ved mindre 
overflateutslipp i Nordland V og VI vil det være 
sannsynlighet for at 1 5 prosent av lundebestan-
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at 20 30 prosent omkommer. Det er ikke analy-
sert miljøkonsekvenser for dette scenarioet for 
punktene 1, 3 og 6 i Nordland V, VI og VII. Olje-
driftsmodelleringene viser at utslipp fra disse 
punktene vil påvirke kysten i større grad enn for 
punkt 2, noe som kan forventes reflektert i miljø-
konsekvensene. Punktene 1 og 3 ligger ned-
strøms de store fuglefjellene på Røst. Sannsynlig-
heten for å berøre disse miljøverdiene og miljøver-
dier videre nordover forventes å være høyere. 
Toppskarv er den kystbundne arten som vil bli 
mest påvirket i scenarioene analysert. Det er pri-
mært koloniene ved Røst og lille Karmøy som blir 
påvirket.

Krykkje og lomvi er arter som står oppført 
som henholdsvis kritisk truet (CR) og sterkt truet 
(EN) på Norsk Rødliste for arter 2010. Resulta-
tene for begge artene slår varierende ut i de ulike 
scenarioene. Utslipp fra Nordland V har potensial 
for relativ omfattende påvirkning. For lomvi varie-
rer konsekvensene av utslipp fra Nordland V fra 
60 prosent sannsynlighet for at 1 5 prosent 
omkommer (minimumsestimat ved utslipp på 35 
tonn/døgn i 14 dager) til 20 prosent sannsynlighet 
for at 10 20 prosent av bestanden omkommer og 
5 10 prosent sannsynlighet for at 50 prosent vil 
omkomme (4 500 tonn/døgn, i 14 døgn). Utslipp 
med lengre varigheter og tilsvarende eller høyere 
rater medfører at sannsynligheten for større 
tapsandeler øker. De største tettheter av krykkje 
og lomvi finnes i Finnmark. Dette gjør at disse 
artene relativt sett ikke slår så kraftig ut i modelle-
ringene av konsekvenser i Lofoten og Vesterålen. 
Begge artene har imidlertid opplevd en kraftig 
bestandsnedgang hvilket gjør dem mer sårbare 
for økt dødelighet. På lokal skala vil påvirkningen 
fra oljeutslipp derfor kunne gi større negative 
utslag enn det som umiddelbart fremgår av 
modelleringen. Hvis de modellerte antallene, 
basert på de største scenarioene lagt til grunn, 
faktisk omkom, vil det medføre en økt sannsynlig-
het for at bestandene av krykkje og lomvi på Røst 
ville dø ut. På vinteren og høsten er fuglene mer 
jevnt fordelt langs kysten.

Konsekvenser for strand

For strandhabitater viser analysen at varigheten 
på utslippet har stor betydning for konsekven-
sene. De mest representative utslipps- og utblås-
ningsscenarioene medfører i all hovedsak sann-
synlighet for mindre og moderat miljøskade med 
henholdsvis mindre enn 1 års restitusjonstid og 1
3 års restitusjonstid for strandhabitat. En større 
hendelse på 4 500 t/d i 14 døgn gir høyere utslag 

og innebærer også sannsynligheter for betydelig 
miljøskade med 3 10 års restitusjonstid for 
strandhabitat.

Konsekvenser for fisk

For å skade organismer i vannmassene må oljen 
blandes ned i vannet, noe som innebærer at et sjø-
bunnsutslipp kan medføre større konsekvenser 
enn et overflateutslipp. For organismer i vannsøy-
len er tiden det tar fra oljen er fersk ved utslippet 
til oljen ikke lengre avgir vannløslige komponen-
ter av stor betydning for vurderingen av en poten-
siell skade. De sårbare stadiene hos fisk er i fasen 
der de som egg og larver driver passivt med vann-
massene. En skade på disse stadiene kan gi en 
reduksjon i den aktuelle årsklassen fisk.

Det generelle bildet av resultatene fra de for-
skjellige scenarioene er at det er 85 95 prosent 
sannsynlighet for at mindre enn 1 prosent av en 
aktuell årsklasse kan gå tapt. Resultatet fra det 
verst tenkelige scenarioet viser et bortfall på 50 
prosent av en årsklasse ved et utslipp i Nordland 
V. Sannsynligheten for at dette kan skje er bereg-
net til rundt 5 prosent dersom utslippet skjer i den 
mest utsatte perioden. Andre eksempler finnes 
også for mindre utslipp eller større utslipp i andre 
tidsperioder hvor konsekvensene er null eller 
marginale.

Når det gjelder eventuell skade på voksen fisk, 
så vil dette i hovedsak være knyttet til opptak av 
oljekomponenter som forringer fiskens kvalitet. 
Men fisk vil lukte en oljeforurenset vannmasse og 
vil kunne svømme vekk. For fisk i havbruksan-
legg, der de ikke kan rømme vekk, har det vært 
eksempler på at fisken har blitt så stresset i forsøk 
på å unnslippe de forurensete vannmassene at det 
har ført til dødelighet hos fisken.

For å kunne vurdere romlig variasjon eller 
flekkvise variasjoner i overlevelse av fiskeegg og -
larver er det behov nøyaktige observasjoner av 
fordelingen av disse stadiene i tid og rom. Data-
ene må ligge til grunn for modellberegninger av 
sammenfall mellom vannmasser med skadelige 
konsentrasjoner av oljekomponenter og fore-
komst av fiskeegg og -larver.

Miljørisiko

For vurdering av miljørisiko må ulike utfall av mil-
jøkonsekvenser ses i sammenheng med sannsyn-
lighet for at hendelsen som kan gi den antatte 
konsekvens skal kunne inntreffe. Sannsynlighe-
ten for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten 
er omtalt i kapittel 5.1.2. I de nye analysene er mil-
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jørisiko vurdert for noen av de artene som viste 
høyest utslag i konsekvensberegningene. De tre 
artene som er vurdert er kystbunden lunde, topp-
skarv og havert. Miljørisiko er videre presentert 
for den mest representative hendelsen (scenario 
4), samt for en av de store hendelsene (scenario 
7) og den største hendelsen (scenario 8). Scenario 
8 er kun analysert for punkt 2. Resultatene av de 
vurderte hendelsene viser generelt at det er de 
store hendelsene (scenario 7 og 8) som vil gi de 
alvorligste konsekvensene og de største utslagene 
i de alvorligste skadekategoriene for både sjøfugl, 
marine pattedyr og strand. Sannsynlighetene for 
disse hendelsene er lave. Resultatene viser at sce-
nario 4 også vil gi utslag i alvorlige konsekvenser, 
men med større sannsynlighet enn for scenario 7 
og 8. Det er derfor konsekvensene forbundet med 
utslippsscenario 4 som er mest representativ i risi-
kobildet.

I analysene bidrar de lave hendelsessannsyn-
lighetene i større grad til å holde miljørisikoen lav 
enn miljøkonsekvensene.

Analysene som er gjennomført, har med unn-
tak av Troms II, vært fokusert i områdene ved 
Lofoten og Vesterålen, hvor det i stor grad er de 
store sjøfuglkoloniene ved Røst, Værøy, Fugløyny-
kene og Bleik som vil bli påvirket av de model-
lerte utslippene. Analyseresultatene om miljøkon-
sekvenser og miljørisiko for Lofoten og Vesterålen 
kan ikke uten videre overføres til andre deler av 
forvaltningsplanområdet.

Gjennomførte analyser av miljøkonsekvenser 
og miljørisiko er i hovedsak gjort for scenarioene 
2 og 7 for utvalgte punkter. I risikogruppens rap-
port om ulykken i Mexicogulfen ble det anbefalt å 
gjennomføre miljørisikoanalyser for kyst- og 
strandsone i Vestfjorden og Lofoten, Vesterålen, 
Troms og Finnmark også for de større modellerte 
utslippsscenarioene.

Skipshavari ved Røst

Resultatene viser at et skipshavari ved Røst med 
utslipp av 60 000 tonn olje over 4 døgn vil gi høy 
risiko for miljøskade. Et slikt utslipp vil kunne 
medføre store skader på flere sjøfuglbestander og 
havert samt strandsonen. Den største norske lun-
dekolonien ligger på Røst og kan derfor bli påvir-
ket av et slikt utslipp. De beregnede konsekven-
sene er 30 prosent sannsynlighet for at 30 prosent 
av bestanden omkommer. Dersom et slikt uhell 
skulle skje mens skreifisket i Lofoten pågår ville 
dette føre til en umiddelbar dramatisk negativ 
situasjon for fiskeriene. Dersom hendelsen skulle 
skje i et tidsrom med høye konsentrasjoner av 

torskeegg og -larver i sjøen, ville utslippet i tillegg 
kunne føre til merkbar reduksjon i den aktuelle 
årsklassen av fisk. Sannsynligheten for denne type 
hendelse er derimot lav. Den innførte seilingsle-
den, slepebåtberedskap og andre sjøsikkerhetstil-
tak bidrar til å redusere sannsynligheten.

For øvrige deler av forvaltningsplanområdet er 
det ikke opparbeidet noe nytt analysegrunnlag. 
Konsekvenspotensialet knyttet til hendelser med 
utslipp av olje er generelt vurdert å være som før. 
Kystverket gjennomfører i 2010 2011 helhetlige 
analyser av miljørisikoen forbundet med skipstra-
fikken langs kysten av fastlands-Norge.

5.3 Beredskap mot akutt forurensning 
som konsekvensreduserende tiltak

I faggrunnlaget for forvaltningsplanen, og i til-
leggsmodelleringene, innebærer det alvorligste 
modellerte scenarioet et utslipp av 4 500 tonn olje 
per døgn i 50 døgn. I de gjennomførte miljørisiko-
analysene for Barentshavet  Lofoten er det imid-
lertid ikke tatt høyde for effekten av oljevernbe-
redskap. Det er et mål at beredskapen skal være 
utformet og dimensjonert slik at den bidrar effek-
tivt til minst mulig skade på miljøet.

Det er naturlig å drøfte hvordan norsk olje-
vernberedskap vil kunne redusere miljøkonse-
kvensene av et slikt alvorlig utslippscenario, der 
erfaringene fra ulykken i Mexicogulfen inngår 
som et aktuelt grunnlag for vurderingen. Mexi-
cogulfen er imidlertid ulik planområdet blant 
annet når det gjelder klima, havstrømmer, havdyp, 
marint liv og geologi. De høye utslippsratene i 
Mexicogulfen må relateres til de geologiske for-
holdene i reservoaret. I forvaltningsplanområdet 
er det ikke funnet geologisk grunnlag for den 
samme kombinasjonen av gode reservoaregen-
skaper, meget høyt reservoartrykk, flyktig olje og 
stort havdyp som på Macondo i Mexicogulfen. 
Erfaringene etter ulykken må vurderes i lys av 
dette.

Ulykken i Mexicogulfen initierte en ny gjen-
nomgang av fagmyndighetenes vurderinger av 
akutte oljeutslipp, både når det gjelder potensielle 
årsaksmekanismer, utslippsmengde, varighet, 
konsekvenser av akutte utslipp og beredskap mot 
akutt forurensning. Totalt utslippsvolum ble 
anslått til nesten 800 000 Sm3 olje og varigheten av 
utslippet var 87 døgn. I Norge har man ingen erfa-
ringer med å bekjempe oljeforurensning med til-
svarende utslippsmengde eller på tilsvarende 
store havdyp.
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I kjølvannet av ulykken i Mexicogulfen ble det 
gjennomført en storstilt oljevernaksjon. Figur 5.8 
viser et estimat av hva som skjedde med oljen. I 
forhold til størrelsen på utslippet ble relativt små 
områder kraftig rammet, og de synlige akutte mil-
jøkonsekvensene ble mindre enn fryktet. Dette 
skyldes blant annet at mesteparten av oljen enten 
fordampet eller ble fordelt i vannmassene. Det 
gjenstår mye arbeid med å fastslå skadeomfanget. 
Effekten av de store mengdene olje som er fordelt 
i vannmassene eller på havbunnen er ikke kjent. 
Det er igangsatt forskning og undersøkelser for å 
se på langtidseffekter av opptak av olje og disper-
geringsmidler i organismer.

Oppsamling av olje fra overflaten

Norsk oljevern er i hovedsak basert på mekanisk 
oppsamling av olje fra sjøoverflaten gjennom bruk 
av lenser og oljeopptakere.

En større akutt forurensningssituasjon i for-
valtningsplanområdet, som truer kysten, vil 
kunne by på store operasjonelle utfordringer når 
det gjelder bekjempelse. Dette omfatter blant 
annet avstander, infrastruktur, mørke, klima og til-
gang på utstyr og personell.

I Mexicogulfen ble det satt inn enorme ressur-
ser på å ta opp oljen og begrense skadene, jf. 
tekstboks 5.2 i kapittel 5.1.2. Til tross for den store 
oljevernaksjonen, ble kun en liten andel av det 
totale oljeutslippet (3 prosent) samlet opp ved 
mekanisk oljevern på overflaten. Ettersom utslip-
pet skjedde på stort havdyp ble mye av oljen for-

delt i vannmassene slik at ikke alt nådde overfla-
ten. Videre fordampet mye, og mye ble disper-
gert, jf figur 5.8. I Norge har oppsamlingseffektivi-
teten for frittflytende olje på sjø under statlige 
aksjoner i de fleste tilfellene ligget på 12 15 pro-
sent, regnet som opptatt ren olje relatert til total 
utslippsmengde. Dette er stort sett i samsvar med 
erfaringer med mekanisk oljeopptak internasjo-
nalt.

Dispergering av olje

Kjemisk dispergering av olje var et viktig tiltak for 
å begrense oljemengden på havoverflaten i Mexi-
cogulfen. Til sammen ble det i oljevernaksjonen 
benyttet ca. 7 000 m3 dispergeringsmidler. En så 
omfattende bruk av dispergeringsmidler som i 
Mexicogulfen er ikke forberedt av norske opera-
tørselskaper når det gjelder operasjonell bruk og 
logistikk. I Norge finnes det totalt ca. 650 m3 dis-
pergeringsmidler på lager, først og fremst hos 
operatørselskapene innen petroleumsvirksomhe-
ten. Det er for tidlig å konkludere med at det ikke 
har vært skadelige effekter på det marine miljø av 
dispergeringen i Mexicogulfen eller at disperge-
ring har gitt lavere miljøbelastning enn for eksem-
pel mekanisk opptak eller brenning.

I forurensningsforskriften stilles det krav om 
at dispergering skal velges der dette gir minst mil-
jøskade sammenlignet med andre tiltak. Kystver-
ket er i ferd med å gjennomgå dispergering som 
mulig tiltak i statlig beredskap. I lys av utslippet i 
Mexicogulfen er det grunn til i den videre bered-

Figur 5.8 Oljeregnskap

Kilde: Report to the President. National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, januar 2011.
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skapsplanlegging å forutse at det kan bli aktuelt å 
benytte dispergeringsmidler og kjemikalier for 
strandrensning i tillegg til mekaniske oppsam-
lingsmetoder. Det kan bli aktuelt å se nærmere på 
rammebetingelser for bruk av de enkelte meto-
dene og å forbedre effektiviteten av disse meto-
dene gjennom forskning og utvikling.

Naturlig dispergering og fordamping av olje

Naturlig dispergering ved bølger, vind, sollys og 
bakterier og fordamping av råolje er prosesser 
som generelt bidrar til reduksjon av skadepoten-
sial. Andelen av olje som antas å ha fordampet 
etter oljeutslippet i Mexicogulfen er høy (23 pro-
sent). Temperaturen på sjøoverflaten i Mexicogul-
fen ligger på ca. 32 °C, og oljens forvitring er der-
for annerledes enn for tilsvarende råolje i norske 
farvann. Røffere vind- og værforhold i forvalt-
ningsplanområdet vil øke fordelingen av oljen i 
vannmassene og således redusere faren for akutte 
skader på strender, men øke potensialet for lang-
tidseffekter av olje som fordeles i vannmassene.

Brenning av olje

Kontrollert brenning av råoljen på sjøoverflaten 
ble også brukt som bekjempelsesstrategi i Mexi-

cogulfen. Det er svært liten erfaring med bren-
ning av olje i Norge. Det er gjort forsøk med bren-
ning som bekjempelsesstrategi ved oljeutslipp i 
isfylte farvann.

Strandrensing

Ulykkestypen har stor betydning for hvor mye 
olje som strander. Kystnære utslipp av tung olje 
fra skipstrafikk fører ofte med seg behov for 
omfattende strandrenseaksjoner. Akutte oljeut-
slipp fra petroleumsvirksomheten har ikke nådd 
land. Oljedriftsberegninger for utvalgte scenarioer 
og utslippspunkter i områdene fra Nordland  
Troms viser imidlertid store sannsynligheter for å 
treffe land (se kapittel 5.2.2).

Landpåslag av olje fra skipstrafikk i Norge har 
ført til et langvarig rensearbeid, som etter utslip-
pet av tung bunkersolje fra «Full City»-ulykken 
utenfor Langesund sommeren 2009. Opp mot 6
7 måneder har ikke vært uvanlig varighet for 
strandrenseaksjoner etter de relativt små utslipps-
hendelsene vi har erfaring med.

Ved et større tilfelle av akutt forurensning i 
forvaltningsplanområdet vil utstyr fra samtlige 
statlige utstyrsdepoter langs kysten kunne settes 
inn, men primært vil utstyret bli mobilisert fra 
depoter lokalisert nær området. Tilgangen på per-

Boks 5.5 Status og utvikling i oljevernberedskap i forvaltningsplanområdet

Statlig oljevernberedskap (Kystverket ansvarlig)

Kystverkets hoveddepoter i forvaltningsplanom-
rådet ligger i Bodø, Lødingen, Tromsø, Hammer-
fest, Vadsø og Longyearbyen med mellomdepo-
tene på Sortland, Skjervøy, Honningsvåg og Båts-
fjord. To av Kystverkets oljevernfartøy, samt seks 
fartøy tilhørende Kystvakten med oljevernutstyr 
om bord, opererer normalt i forvaltningsplanom-
rådet. Staten har også en beredskapsressurs i 
Sysselmannens tjenestefartøy på Svalbard. I til-
legg disponerer Kystverket et eget overvåkings-
fly for å kunne holde oversikt over eventuell 
spredning av oljeforurensning på sjøen.

Kommunale beredskapsressurser

Innenfor forvaltningsplanområdet er det eta-
blert syv interkommunale utvalg for akutt foru-
rensning, hvor samtlige kommuner fra Røst til 
Sør-Varanger deltar. Det kommunale bered-

skapsmateriellet består først og fremst av lette 
oljelenser og oljeopptakere som er egnet i 
strandsonen og kystnært.

Private beredskapsressurser

Petroleumsvirksomheten/operatørselskapene 
skal sørge for en beredskap som er dimensjonert 
for å dekke eventuelle utslipp fra egen virksomhet. 
Beredskapsplikten innebærer blant annet at opera-
tørselskapene skal analysere sitt behov for havgå-
ende beredskap og sette ytelseskrav til denne og 
behov for beredskap i kyst- og strandsone som 
funksjon av antatt oljemengde i nærmere angitte 
eksempelområder langs kysten. Norsk Oljevernfo-
rening For Operatørselskap (NOFO) ivaretar plan-
legging og gjennomføring av beredskapstiltak på 
vegne av operatørselskapene. Den statlige bered-
skap mot akutt forurensning er derfor ikke innret-
tet mot utslippspotensialet fra petroleumsvirksom-
heten, men mot skipsulykker.
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sonell for innsats under aksjoner er imidlertid sva-
kere i denne delen av landet enn i andre tettere 
befolkede deler av kysten. Infrastrukturen i områ-
dene er også mer utfordrende enn i øvrige deler 
av landet. Den kommunale beredskapen antas 
derfor å ha begrenset utholdenhet ved omfat-
tende strandrensingsaksjoner.

Kysten i planområdet er av en slik karakter at 
det er mange områder der det er vanskelig å sette 

inn personell for strandrensing og som ikke er til-
gjengelige fra sjøsiden.

Samlet effekt av oljevernberedskap

Basert på det faglige grunnlaget fra april 2010 så 
vel som Risikogruppens rapport om ulykken i 
Mexicogulfen er det klart at det ikke er mulig å gi 
en entydig beskrivelse av den samlede effekt av 

Boks 5.6 Gjennomførte tiltak siden 2006

Både myndigheter og petroleumsvirksomheten 
har gjennomført en rekke tiltak som bidrar til 
styrking av beredskapen mot akutt forurensning 
siden 2006:

Statlig og kommunal

Fornyelse, utskiftning og omplassering av stat-
lig oljevernutstyr ved samtlige utstyrsdepoter.
Innfasing av nye kystvaktfartøy med olje-
vernutstyr har ført til økt kapasitet og mobili-
tet for sjøgående beredskapsressurser, her-
under en utstyrspakke om bord på kystvakts-
fartøyet KV Sortland.
Nødlosseberedskapen for bunkers- og lastol-
jer er styrket gjennom nytt utplassert nødlos-
seutstyr.
Kompetansen til beredskapspersonell i 
offentlig beredskap er styrket gjennom økt 
øvelsesfrekvens.
Klima- og forurensningsdirektoratet og Kyst-
verket har videreutviklet beslutningsverktøy 
for bruk av dispergering som tiltak.
Kunnskapsgrunnlaget for miljørisiko- og 
beredskapsanalyser er forbedret, blant annet 
ved at tredimensjonal modellering av oljedrift 
er videreutviklet og utprøvd.
Petroleumsvirksomhetens beredskapsplikt 
er ytterligere presisert ved at det i Klima- og 
forurensningsdirektoratets tillatelser gis mer 
spesifikke krav enn tidligere til blant annet 
bekjempelse nær kilden og i drivbanen mot 
kysten.
Ny forskrift om bruk av fartøy i oljevernsam-
menheng er fastsatt. Formålet er å åpne for at 
fartøy som i utgangspunktet er bygget, utrus-
tet og sertifisert for annen bruk kan brukes i 
oljevernberedskap på en trygg måte.
Gjennom et prosjekt ledet av Kystverket er 
det utviklet retningslinjer for helhetlig kom-
petansebygging for kystnær beredskap og 

strandrensing: Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap (NOFO), Statoil, Direktora-
tet for samfunnssikkerhet og beredskap, 
Norges brannskole og Klima- og forurens-
ningsdirektoratet har bidratt.
Kongelig resolusjon av 17. februar 2006 «ato-
mulykkeberedskap» er gjort gjeldende for 
Svalbard og Jan Mayen fra 1. april 2006.

Privat

NOFO har økt antallet havgående opptaks-
systemer, og foretatt forbedringer og utskift-
ninger av materiellet. De har også identifisert 
behov for ny teknologi, og er i ferd med å 
gjennomføre et teknologiprogram i samar-
beid med Kystverket for å ivareta dette.
For å ivareta egen beredskapsplikt under 
planlagte, tidsavgrensede operasjoner (lete-
boringer) har operatørselskapene styrket 
beredskapen i kyst- og strandsone innenfor 
enkelte kystsegmenter i forvaltningsplanom-
rådet.
Et forskningsprogram for olje på strand har 
gitt ny kunnskap blant annet om rammebetin-
gelser for bruk av ulike strandrensemetoder, 
testmetoder for dispergerings  og stran-
drensemidler og forvitring og spredning av 
enkelte råoljetyper på ulike strandtyper.
Områdeberedskapen som er etablert for fel-
tene på Haltenbanken med fem timers 
responstid til Nornefeltet vil kunne fungere 
som førsteinnsats ved en aksjon i sørlige 
deler av forvaltningsplanområdet. Beredska-
pen som etableres i tilknytning til Goliat vil 
bidra til et økt beredskapsnivå i den nordlige 
delen av området.
Et flerårig forskningsprogram knyttet til olje 
i is har bidratt til å øke kunnskapsnivået og 
beslutningsgrunnlaget for etablering av 
beredskap i isfylte farvann.
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beredskapen i forvaltningsplanområdet. En større 
akutt forurensningssituasjon i området vil kunne 
by på store operasjonelle utfordringer når det gjel-
der effektiv bekjempelse. Dette gjelder spesielt 
koordinering og overvåking av en oljevernaksjon, 
tilgang på personell og utstyr, effektiviteten av len-
ser og oppsamlingsutstyr og metoder for fjerning 
av olje fra sjøoverflaten og strand ved klimafor-
hold som is og mørke. Dette vil gjøre innsats mot 
akutt forurensning særskilt utfordrende i hele 
dette området.

Som for beredskap på andre samfunnsområ-
der er den statlige beredskapen mot akutt foru-
rensning i forvaltningsplanområdet dimensjonert 
ut fra risikoanalyser. Det er ikke mulig å dimensjo-
nere beredskapen ut fra en verst tenkelig ulykke.

5.4 Viktige kunnskapsbehov fremover

Forvaltningsplanarbeidet er basert på at alle rele-
vante fagmyndigheter bidrar med sin fagkompe-
tanse i arbeidet og sammenstiller et felles faglig 
grunnlag, basert på de respektive myndigheters 
ansvarsområde. Det er viktig å komme frem til en 
felles risikoforståelse på tvers av myndigheter og 

fagmiljøer, herunder videreutvikle kriteriene for 
utvelgelse av relevant informasjon for vurdering 
av miljørisiko.

Videre bør metoder for vurdering av sam-
funnsmessige virkninger av ulykker med akutt 
forurensning videreutvikles. Dette vil forbedre 
beslutningsgrunnlaget for investeringer i ulykkes-
forebygging og beredskap mot akutt forurens-
ning.

Det er fortsatt behov for styrket metodikk for 
vurdering av miljøkonsekvenser av akutt foru-
rensning på fisk, sjøfugl, marine pattedyr og 
strandsonen. Det er fremdeles knyttet usikkerhe-
ter til vurderinger av konsekvenser for fisk, her-
under hvordan en skal håndtere romlig variasjon 
eller flekkvise variasjoner i overlevelse av fiske-
egg/-yngel. Det er også behov for styrket kunn-
skap om overlevelse fra fiskelarver til gyteferdig 
fisk.

Forskning og utvikling innen petroleumsvirk-
somheten bør prioritere forebygging av uønskede 
hendelser som kan føre til akutte utslipp generelt 
og i nordområdene spesielt. Det er særlig pekt på 
behovet for å prioritere utvikling av tekniske og 
operasjonelle løsninger tilpasset isingsforhold i 
forvaltningsplanområdet.
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6  Vurdering av samlet belastning og måloppnåelse

6.1 Økosystembasert forvaltning og 
samlet belastning

I kapittel 3 og 4 er det redegjort for tilstanden i 
Barentshavets økosystem og påvirkninger som 
følge av menneskelig aktivitet. I dette kapittelet 
blir den samlede belastningen på økosystemet 
som helhet vurdert så langt det er mulig.

Hva er samlet belastning

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 
fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for, i lys av sammenhengene i 
økosystemene og deres funksjon. Effektene av 
samlet belastning må vurderes både for hver 
enkelt del av økosystemet, for arter og naturtyper, 
og for økosystemet som helhet. Der en naturtype 
er utsatt for en sterk belastning i det aktuelle 
området, må det legges vekt på om dette er den 
eneste forekomsten på landsbasis, eller om natur-
typen er vanlig forekommende andre steder. En 
slik tilnærming er i samsvar med prinsippet om 
samlet belastning og økosystemtilnærming i 
naturmangfoldloven.

Som det fremgår tidligere i meldingen er 
påvirkningene på økosystemet i Barentshavet 
mange og ulike. Noen påvirkninger kommer som 
følge av menneskelige aktiviteter som pågår inne i 
området, slik som fiskerier, skipsfart og petrole-
umsvirksomhet. Her ligger forholdene godt til 
rette for norske myndigheter til å sette i verk tiltak 
nasjonalt eller ta initiativ til internasjonale tiltak 
for å regulere graden av påvirkning. Andre påvirk-
ninger påføres imidlertid området utenfra. Klima-
endringer med dertil stigende havtemperatur, økt 
issmelting, havforsuring og langtransportert foru-
rensning hører med i dette bildet. Her er det i 
mindre grad opp til Norge alene å styre utviklin-
gen. Det er derfor også vesentlig vanskeligere å 
forutsi hvilken grad av belastning som vil følge av 
denne typen ytre påvirkning når den samlede 
belastning i fremtiden skal vurderes.

I tillegg utgjør risiko for ulykker og utslipp, 
som er gitt en særskilt omtale i kapittel 5, en viktig 
del av bildet.

Det er vanskelig å vurdere den samlede belast-
ningen på et stort og komplekst økosystem, som 
er utsatt for mange og ulike belastningsfaktorer, 
som har gjensidige påvirkningseffekter på økosys-
temelementer som igjen påvirker hverandre. Øko-
systemet Barentshavet  Lofoten er et slikt sys-
tem. Forståelsen av denne typen kjedereaksjoner 
er større i 2010 enn i 2005, men på langt nær til-
strekkelig til å forstå hele kompleksiteten.

I den videre fremstillingen i dette kapittelet 
gjennomgås de ulike elementene i økosystemet i 
Barentshavet  Lofoten. Det er gjort rede for hvil-
ken rolle de har i økosystemet og hvilke belastnin-
ger de utsettes for som følge av menneskelige 
aktiviteter i området, jf. gjennomgangen av de 
ulike sektorene i kapittel 4. Det er også gjort rede 
for belastninger på økosystemet fra menneske-
skapte påvirkinger utenfra, som klimaendringer, 
havforsuring og langtransportert forurensning. 
Så langt som mulig er det forsøkt å gjøre en vurde-
ring av hvordan de ulike typene belastninger vir-
ker sammen på de enkelte artene og naturtypene 
og helheten i økosystemet.

Per i dag har vi verken tilstrekkelig kunnskap 
eller gode nok metoder til å foreta noen sikker og 
helhetlig analyse av disse sammenhengene. Føre-
var-prinsippet, som blant annet er nedfelt i natur-
mangfoldloven, vil således måtte inngå i vurderin-
ger av hvordan området skal forvaltes i henhold til 
aktuelle lover.

6.2 Samlet belastning for de enkelte 
delene av økosystemet

Plante- og dyreplankton

Planteplanktonet har en grunnleggende betyd-
ning for økosystemet i havet ved at det represen-
terer primærproduksjonen som er første trinn i 
energioverføringen til høyere trofiske nivå (høy-
ere nivåer i næringskjeden). Transport av dyre-
plankton fra Norskehavet har stor betydning for 
utviklingen av dyreplankton i Barentshavet om 
våren og utover sommeren. Tilgjengelig dyre-
planktonbiomasse om høsten i Barentshavet inn-
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virker på vekstvilkårene for høyere trofiske nivå 
det påfølgende året.

Gjennom året og mellom år er det store varia-
sjoner i artssammensetning og biomasse av plan-
teplankton. Viktige naturlige faktorer, som påvir-
ker og regulerer dette, er næringssalter, i tillegg 
til lys, temperatur, saltholdighet, sjøis, omrøring 
av vannmasser, beiting og sedimentering på bun-
nen. Endringer i klima vil kunne påvirke flere av 
disse faktorene og dermed føre til endringer som 
forplanter seg oppover i næringskjeden. Klima-
tiske endringer som påvirker volum- og varme-
transport inn i Barentshavet vil påvirke dyreplank-
tonbiomassen i Barentshavet, både fordi transpor-
ten av dyreplankton påvirkes, men også fordi tem-
peratur har betydning for utvikling av de ulike sta-
diene av livssyklusen til dyreplankton.

Særlig planktonorganismer med kalkskall vil 
være utsatt ved en forsuring av havet. Dyreplank-
ton, som for eksempel raudåte, har vist seg å være 
følsomme for langtidseksponering for selv mode-
rat forsuring av havvannet, og det vil påvirke både 
fysiologi og reproduksjon. Oppvarming av havet 
kan bidra til at mindre karbondioksid tas opp i 
havet, men fortsatt vil overflatelaget i våre nord-
lige havområder være kaldere enn lengre sør slik 
at mer CO2 tas opp, noe som igjen fører til en for-
suring av havvannet.

Når det gjelder menneskelig aktivitet i dag 
påvirkes mengden av plankton kun indirekte gjen-
nom utnyttelse av bestander høyere opp i 
næringskjeden. I fremtiden kan direkte utnyttelse 
av dyreplankton, for eksempel raudåte, endre 
dette bildet.

Også eventuelle oljesøl nær iskanten vil anta-
gelig lokalt kunne påvirke den biologiske produk-
sjonen. Mengden av plankton i Barentshavet totalt 
sett blir neppe påvirket negativt av forurensning, 
men stoffene kan overføres fra plankton til høyere 
trofiske nivåer.

Den samlede belastningen på plankton antas i 
dag å være på et nivå som ikke påvirker bestanden 
av plankton i Barentshavet negativt. Videre utvik-
ling med økt forsuring, temperaturendring og 
endring i isdekke vil imidlertid kunne påvirke pro-
duksjon, artssammensetning og utbredelse av 
planktonorganismene på lengre sikt.

Prognose for 2025

Fremtidig påvirkning på plankton avhenger av 
utviklingen i miljøet. Økt forsuring av havet antas 
å medføre negative konsekvenser på kalkavhen-
gige planktonorganismer og også raudåte. Tempe-
raturendring og endring av isdekke vil også 

påvirke artssammensetningen og utbredelsen av 
planktonorganismene. Utviklingen i planktonbei-
tende fiskebestander vil også ha betydning for 
planktonbiomassen. Dersom det tillates høsting 
av dyreplankton i større omfang, vil dette også bli 
en ny menneskeskapt påvirkning på planktonbio-
massen som kan ha betydning for økosystemene. 
Eventuell høsting skal være basert på vitenskape-
lige råd. Dersom det i det konkrete tilfellet likevel 
ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap eller det 
kan være tvil om konsekvensene for miljøet, skal 
beslutningen fattes i samsvar med føre-var-prinsip-
pet.

Havbunn og bunndyr

Størstedelen av de bunnlevende (bentiske) artene 
er stasjonære og betydningen for økosystemet er 
hovedsakelig av lokal art. Artssammensetningen 
avspeiler det lokale forhold og vil derfor være vik-
tige indikatorer på miljøkvalitet. Mange bunnfisk 
og andre dyregrupper beiter på bunndyrsamfunn. 
Endret artssammensetning vil kunne endre pro-
duksjonen i bunndyrsamfunnene og dermed 
påvirke næringsgrunnlaget.

Kaldtvannskorallrev er store biologiske kon-
struksjoner med en kompleks romlig struktur 
som gjør dem egnet som et leveområde for mange 
fastsittende og frittlevende organismer, det vil si at 
det er stor variasjon i mikrohabitater og dermed 
høyt artsmangfold på revene. Det er også grunn 
til å tro at svampsamfunn har en viktig økologisk 
betydning både for fisk og mange virvelløse dyr, 
men dette er lite undersøkt.

Bunnen er et viktig område for nedbryting av 
partikulært materiale, regenerering av nærings-
salter osv. Dette er grunnleggende prosesser for 
produksjonen i økosystemet. Enzymaktiviteten i 
de mikrobielle prosessene og dermed hastigheten 
på slike prosesser påvirkes blant annet av tempe-
ratur ved sjøbunnen.

Bunndyr er særlig utsatt for påvirkning og 
belastning fra bruk av bunnslepende redskap i fis-
keriene. Fauna i relativt fint sediment påvirkes i 
større grad enn fauna i grovere, mer ustabilt sedi-
ment. Påvirkningen er redusert fra 2005 til 2009. 
Ved tråling kan arter med tilhold imellom de fast-
sittende dyrene bli drept direkte eller eksponert 
og stå i fare for å bli spist av predatorer når deres 
beskyttende omgivelser ødelegges. Bunntråleakti-
vitet fører også til en økning av partikler i vannet 
på trålefeltene. Disse synker ned på bunnsamfun-
nene og fører til økning i dyrenes renseaktivitet 
og energibruk.
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Temperaturendringer kan føre til at utbredel-
sesområder for arter utvides nordover. Det er usik-
kert hvor store effekter dette vil ha på bunndyr.

Økt avrenning fra land og økt sedimenttilførsel 
fra breene på Svalbard vil få størst effekt ved elev-
munninger og brefronter.

Forurensning i bunndyr er påvist, men i lave 
konsentrasjoner. Det er stabilt lave nivåer av orga-
niske miljøgifter i sedimenter og organismer.

Bunndyrsamfunnene påvirkes av forekomster 
av kongekrabbe, da arten lever av bunndyr. Nyere 

undersøkelser i Varangerfjorden (2008/09) har 
vist at kongekrabben bidrar til betydelige endrin-
ger i bunndyrssamfunnene på bløtbunn. En sam-
menligning med situasjonen før kongekrabben 
ble tallrik i de undersøkte områdene (1995) viser 
en dramatisk nedgang både i antall arter og i bio-
masse. I tillegg bekrefter undersøkelsen at store 
individer av arter av muslinger, pigghuder og bør-
stemark er nærmest fraværende. Det er uklart om 
effektene er permanente. Undersøkelser i Varan-
gerfjorden indikerer at beitingen på dominerende 
organismer i sedimentene bidrar til oksygenre-
duksjon i sedimentene.

Ingen registrerte endringer i påvirkninger er 
tilknyttet skipstrafikk.

Økt petroleumsvirksomhet påvirker bunn-
dyrsamfunn og bunndyr, men i begrenset utstrek-
ning. Undersøkelser viser at områdene som dek-
kes og påvirkes av vannbasert kaks generelt er 
begrenset. Omfanget av tildekking fra utslipp av 
kaks fra topphullene i Barentshavet er avgrenset 
lokalt og havbunnen vil normalt restitueres etter 
få år.

Bunntråling medfører bifangst av ulike bunn-
dyr, som i tillegg til korall og svamp omfatter led-
dyr, skjell, snegler, børstemark, pigghuder, nesle-
dyr og andre. Mer enn 400 arter fordelt på 14 

Figur 6.1 3D-kart som viser gruppe av koraller i Hola-området utenfor Vesterålen. Tallene viser høyden 
på «korallfjellene»

Kilde: MAREANO/Statens Kartverk Sjø

Figur 6.2 Levende koraller på Røstrevet

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

2sm. 

18 m • 
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dyregrupper blir berørt, men effekten av dette på 
økosystemet er ikke kjent.

Høsting av bunnlevende virvelløse dyr, som 
reker og kongekrabbe, påvirker også bunnsam-
funn. Rekebestanden er vurdert til å være i god 
stand og høstes bærekraftig. Fiskeriforvaltningen 
har de siste 10 årene hatt et stadig økende fokus 
på bunnsamfunn, og konkrete forvaltningstiltak 
er iverksatt. Det forventes at ytterligere tiltak vil 
bli innført. Påvirkningen fra fiskeriene forventes 
derfor å avta.

Det er identifisert en rekke ulike faktorer som 
påvirker bunndyr og naturtyper. Det er ikke fore-
tatt undersøkelser eller forskning som gir kunn-
skap om hvordan den samlede belastningen av 
alle disse faktorene påvirker bestandene og 
bestandenes utbredelse.

Samlet sett er det klima og fiskeri som vil ha 
størst effekter for bunnøkosystemenes artssam-
mensetning, utbredelse og produksjon. Vi har lite 
kunnskap om hvilken betydning påvirkning fra 
bunnredskaper har for artenes bestandssituasjon i 
planområdet eller på landsbasis. Samtidig er dette 
områder hvor det har vært drevet med trålfiske i 
årtier. I de områdene som er kartlagt av MARE-
ANO viser det seg at naturtypene korallrevbunn 
og korallskogsbunn er redusert. Programmet har 
også avdekket at dette gjelder også svampsam-
funn, men omfanget er usikkert. Man vet at økt 
forsuring av havet vil påvirke koraller negativt 
gjennom dårligere vekst. Dette kan gjøre koral-
lene mer sårbare mot annen ytre påvirkning slik 
som nedslamming.

Det er vanskelig å si noe om den samlede 
belastningen på bunndyr og naturtyper. I de områ-
dene hvor bunnkartlegging er gjennomført er det 
påvist at påvirkninger fra bunnredskaper i fiskeri-
ene er betydelige og større enn man kunne doku-
mentere i 2005. Samtidig vet vi at aktiviteten av 
bunntråling er redusert siden 2005. I geografiske 
områder som ikke er kartlagt, mangler vi kunn-
skap til å si noe om samlet belastning og betydnin-
gen for økosystemene.

Fiskebestander

Ulike fiskeslag har ulik rolle og betydning i øko-
systemet som henholdsvis byttedyr og predator. 
Ulike arter kan konkurrere om felles matressur-
ser. Dagens kunnskap tilsier at det er tre fiskebe-
stander (torsk, sild og lodde) som i stor grad «sty-
rer» det produksjonssystemet vi høster av i 
Barentshavet. Lodde er det viktigste byttedyret 
for torsk, og er også viktig for mange andre preda-

torer, inkludert flere arter av sel, hval og sjøfugl 
(se kapittel 3.3.4 om forholdet mellom sild og 
lodde). I nordlige deler av Barentshavet er polar-
torsk særlig viktig for mange predatorer.

Fiskebestandene utsettes for ulike typer 
påvirkninger, men fiskeriene er naturlig nok den 
aktiviteten som har størst påvirkning på bestan-
dene. Dette gjelder både de artene fisket er rettet 
mot og arter som tas som bifangst. Indikatorarter 
for fiskebestandene i Barentshavet  Lofoten er 
nordøstarktisk torsk, lodde, blåkveite, vanlig uer, 
snabeluer, ungsild og kolmule.

Ett av målene for forvaltningen av de levende 
marine ressursene er å sikre et høyt langtidsut-
bytte. Imidlertid er ål, storskate, pigghå, brugde, 
blålange, vanlig uer, håbrann og snabeluer alle 
oppført som truede arter på Norsk rødliste 2010 
(som henholdsvis kritisk truet, sterkt truet og sår-
bare bestander) (se kapittel 3.3.7). I forvaltnings-
planområdet er det ikke direkte fiske på ål, 
brugde, blålange, håbrann og snabeluer. På grunn 
av tidligere overfiske er bestandene av snabeluer, 
vanlig uer og blålange på lave nivåer. Det er satt i 
gang forvaltningstiltak for alle artene og for sna-
beluer og blåkveite har det i de siste årene vært 
bedring i rekruttering og tegn til positiv utvikling i 
bestandene. Det direkte fisket etter snabeluer 
som foregår i internasjonalt farvann er bekym-
ringsfullt, og Norge har i Den nordøstatlantiske 
fiskerikommisjonen (NEAFC) gjentatte ganger 
gått inn for et stans i dette fisket. For kysttorsk er 
det ennå for tidlig å evaluere hvilken effekt for-
valtningstiltakene har hatt.

Figur 6.3 Reke på risengrynskorall

Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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Fisk kan også påvirkes av petroleumsvirksom-
het. Det er påvist at seismikkundersøkelser påvir-
ker fiskens atferd gjennom økt svømmeaktivitet. 
Økt svømmeaktivitet kan være et symptom på en 
stressreaksjon. Fisk blir også påvirket av under-
vannsstøy fra ulike andre kilder og ulike driftsut-
slipp selv ved lave konsentrasjoner. I tillegg kan 
fisk utsatt for lave nivåer av oljekomponenter i 
produsert vann over lengre tid utvikle skader på 
arvemateriale, modnes senere og få redusert 
vekst. Det er usikkert i hvor stor grad nivåene 
som kan registreres i naturen kan produsere lang-
tidseffekter.

Langtransportert forurensning påvirker også 
enkeltbestander. Undersøkelser viser at det stort 
sett er lave nivåer av miljøgifter og radioaktive 
stoffer i miljøet. Unntaket er arter øverst i 
næringskjeden, som for eksempel sel, samt fisk 
som lever på store dyp og blir gamle.

Klimaendringer har allerede ført til endrede 
fysiske forhold og isdekke. Dette vil i økende grad 
påvirke utbredelse og fordeling av fiskebestan-
dene.

Høsting av fiskebestandene er en villet og 
styrt belastning. ICES  kvoteråd legges til grunn 
for uttaket, men forhandlinger med andre land og 
samfunnsmessige hensyn kan føre til avvik fra 
rådgivningen. Fiskeriforvaltningen kan for eksem-
pel i enkelte tilfeller legge opp til en langsommere 
oppbygning av noen bestander av samfunnsmes-
sige hensyn. Dette kan føre til at fiskepresset for 
enkelte bestander blir noe høyere enn ICES anbe-
faler.

Klimaendring kan føre til endrede fysiske for-
hold og utbredelse av isdekke, som i stor grad vil 
påvirke utbredelse og fordeling av fiskeartene. På 
grunn av økt temperatur forventes det på kort/
mellomlang sikt at mengden fisk i Barentshavet 
vil øke sammenlignet med nå, særlig gjelder dette 
i nordlige/nordøstlige deler av Barentshavet. I til-
legg vil en eventuell påvirkning som endrer 
mengde eller sammensetningen av dyreplankton 
kunne påvirke fiskebestandene. Det er uklart 
hvordan havforsuring vil påvirke lavere trofiske 
nivå og hvilke effekter dette eventuelt vil ha på 
andre deler av økosystemet, inkludert fisk. De 
samlede konsekvensene er derfor usikre.

Den samlede belastningen på de viktigste fis-
kebestandene antas i dag å være på et nivå som 
ikke påvirker bestandene i Barentshavet negativt. 
Den samlede belastningen på enkelte mindre, 
men likevel fullt viktige bestander som uer, snabe-
luer og blåkveite, er imidlertid for stor. Den viktig-
ste påvirkningen på disse bestandene kommer fra 
fiskeriene. Videre utvikling med økt temperatur-

endring, forsuring, og endring i isdekke vil imid-
lertid kunne påvirke produksjon, artssammenset-
ning og utbredelse av fiskebestandene på lengre 
sikt.

Sjøfugl

Det siste tiåret har urovekkende mange bestander 
av sjøfugl i området Barentshavet  Lofoten hatt 
en sterk tilbakegang. Den samlede belastningen, 
enten det skyldes klimaendringer, annen mennes-
keskapt påvirkning eller en kombinasjon av disse, 
er i dag for stor. Sjøfugl har lang levetid, lav repro-
duksjonsrate og stor mobilitet, og de fleste artene 
er nøye tilpasset forekomster av spesielle 
næringsressurser som direkte eller indirekte 
påvirkes av høstingsstrategier og klima. Siden sjø-
fuglene i deler av livssyklusen også er svært bun-
det til sine leveområder er de ekstra følsomme for 
en lang rekke andre menneskeskapte påvirknin-
ger, blant annet arealbeslag, forstyrrelser, oljefor-
urensning, miljøgifter og jakt.

Sjøfugl som trekker ut av Barentshavet i deler 
av året eller deler av sin livssyklus vil også bli 
utsatt for ulike påvirkninger utenfor området. Sjø-
fugl er et bindeledd mellom marine og terrestri-
ske økosystemer. Betydningen av dette øker jo 
lenger nord man kommer. På Svalbard er det spe-
sielt viktig da dette er områder hvor biologisk pro-
duksjon på land i vesentlig grad støtter seg på det 
marine økosystemet.

Sjøfugl utsettes for påvirkninger både gjen-
nom det fysiske miljøet og gjennom nærings-
grunnlaget. Nedgangen i bestandene og svik-
tende hekkesuksess har i hovedsak vært knyttet 
til endringer i næringsgrunnlaget. Observerte 
endringer i forekomster av dyreplankton og van-
dringsmønsteret til viktige fiskebestander kan 
redusere sjøfuglenes tilgang på næring innenfor 
rekkevidde av hekkeplassene. Ismåke er sårbar 
for endringer i isutbredelse og er spesielt utsatt.

Klimatiske forhold påvirker sjøfugl direkte og 
indirekte blant annet gjennom endring i nærings-
tilgang og miljøgifteksponering. Klimatiske for-
hold som endrer fordelingen av næring til sjøfugl 
påvirker bestandene forskjellig avhengig av hvor 
de hekker. Så lenge sjøfuglbestandene er svekket 
er de ekstra sårbare for annen negativ påvirkning. 
Alvorligheten av dette har økt siden 2005. Selv 
lave nivåer av miljøgifter kan ha negativ påvirk-
ning dersom andre forhold (herunder næringstil-
gang) er ugunstige. Det er imidlertid foreløpig 
usikkert i hvilken grad dette har hatt konsekven-
ser på bestandsnivå. Nivåene av organiske miljø-
gifter i polarmåke er fortsatt urovekkende høye.
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Sjøfuglene blir påvirket av mange sektorers 
aktiviteter. Fiskeriene kan påvirke fuglenes 
næringsgrunnlag og medføre bifangst av sjøfugl i 
fiskeredskaper, og oljeutslipp, forsøpling og miljø-
gifter bidrar til negative effekter på artenes livsvil-
kår og leveområder. I nær fremtid kan produksjon 
av havenergi føre til ytterligere dødelighet og 
alvorlig arealbeslag. I tillegg kan klimaendringene 
bidra til å endre utbredelsen av byttedyr som sjø-
fuglene er avhengige av. Sjøfuglenes rolle i øko-
systemet gjør at de er blant de mest sårbare 
marine organismegruppene.

På tross av betydelig forbedring i kunnskaps-
grunnlaget for sjøfugl er det fortsatt mangel på 
kvantitativ kunnskap om årsakssammenhenger 
knyttet til nedgang i bestandene. Redusert tilgang 
på næring er en årsak, men manglende kunnskap 
om hvilke påvirkninger som fører til mindre til-
gjengelig næring, gjør også at vurderingen av 
samlet belastning på sjøfugl og deres leveområder 
i dag og i fremtiden er forbundet med usikkerhet.

Mange av de tydeligste utviklingstrekkene for 
norske sjøfugler de siste tiårene ser ut til å skyl-
des endret tilgang på viktige byttedyr, spesielt 
bestander av små stimfisk. Mange av de utfordrin-

gene vi står overfor her kan bare løses i et tettere 
faglig samarbeid mellom sjøfugløkologer, fiskeri-
biologer og oseanografer.

Nordisk rapport

I 2010 utga Nordisk Ministerråd «Action plan for 
Seabirds in Western-Nordic areas». I tillegg til 
handlingsplanen inneholder rapporten også en 
gjennomgang og evaluering av ulike typer påvirk-
ninger på sjøfugl i Nordøst-Atlanteren, basert på 
informasjon fra nasjonale og internasjonale sjøfugl-
eksperter. I denne gjennomgangen pekes det på 
tre generelle påvirkningsfaktorer som er av betyd-
ning for mange sjøfuglarter i store deler av dette 
havområdet. Disse faktorene er klimaendringer/ 
økt sjøtemperatur, konkurranse med fiskeriene og 
oljeforurensning. Matmangel forårsaket av konkur-
ranse mellom sjøfugl og fiskerier er i rapporten 
identifisert som en viktig årsak til problemene for 
mange sjøfuglbestander der det fiskes på de 
samme bestandene som sjøfuglene har som 
næringsgrunnlag. Dette gjelder også i Barentsha-
vet, men det betyr ikke nødvendigvis at sjøfugl og 
fiskeriene konkurrerer om den samme fisken der 

Figur 6.4 Ismåke

Foto: Hallvard Strøm

• --
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og da. Konkurransen er ofte forsinket og indirekte, 
og vi trenger fremdeles mer kunnskap for å forstå 
mekanismene og kvantifisere sammenhengene.

Den nordiske handlingsplanen peker videre 
på at mange sjøfuglarter er sårbare for oljesøl, 
særlig fordi fjærdraktens vanntette egenskaper 
blir påvirket selv av små mengder olje. Oljeforu-
rensning kan også medføre toksiske effekter for 
fugler, spesielt ved forsøk på fjærstell, men også 
gjennom eksponering via byttedyr. Bifangst og 
forurensning trekkes også frem som spesifikke 
påvirkningsfaktorer med betydning for færre 
arter og/eller i mer lokale deler av Vest-Norden, 
deriblant norske områder.

Prognose for 2025

Sjøfugl vil alltid være påvirket av klimaendringer, 
også i perioden frem mot 2025. Miljøgifter ventes 
å utgjøre påvirkning på tilsvarende nivå som i dag, 
og sjøfugl vil fortsatt være påvirket av flere andre 
menneskelige aktiviteter. Det forventes at 
bifangst av sjøfugl reduseres etter hvert som ny 
teknologi tas i bruk og at et nærmere samarbeid 
mellom sjøfuglforskere og havforskere vil gi 
bedre kunnskap om sjøfugl og deres næringstil-
gang. På lengre sikt enn 2025 kan klimaendringer 
og eventuelt havforsuring likevel bidra til at den 
samlede påvirkningen fra menneskelig aktivitet 
øker. Havforsuring vil ikke være en direkte trus-
sel for sjøfugl, men virke gjennom effekter på 
fuglenes næringsgrunnlag.

Sjøpattedyr og isbjørn

Ulike arter av hval og sel inngår i økosystemet i 
Barentshavet i tillegg til isbjørn. Selene domine-
rer i antall, og hvalene i biomasse. Noen hvalarter 
holder til i området i deler av året med polare bei-
teområder og tempererte parrings- og kalvings-
områder (for eksempel vågehval, finnhval og knøl-
hval), andre kan oppholde seg der året rundt (for 
eksempel hvithval, narhval og grønlandshval). De 
fleste er toppredatorer, men noen bardehval er 
sekundærkonsumenter og lever av krill og annet 
stort plankton. Samlet sett utnytter de store deler 
av økosystemet (for eksempel vingesnegl, kreps-
dyr, reker, krabber, ulike fiskeslag, skjell, snegler, 
blekksprut og sel). Isbjørn er toppredator i det 
arktiske økosystemet. Kadaverrester fra viktige 
byttedyr som sel er viktig næring for blant annet 
fjellrev, ismåke og polarmåke.

Sjøpattedyrene er utsatt for ulike typer påvir-
kningsfaktorer. I rødlista for 2010 er grønlands-
hval, narhval, klappmyss og steinkobbe listet som 

henholdsvis kritisk truet, sterkt truet og sårbare 
bestander i området. På Svalbard er hvalross, 
steinkobbe og isbjørn ført opp som sårbare 
bestander. Det foregår ingen fangst av disse 
bestandene i havområdet eller ved Svalbard, kun 
fangst av steinkobbe langs kysten av fastlandet.

Fangst av vågehval var i 2005 begrenset og 
konsekvensen for bestanden liten. I 2009 var 
fangsaktiviteten ytterligere redusert. Fangsten av 
grønlandssel var i 2005 en begrenset aktivitet med 
liten konsekvens for bestanden. Aktiviteten ble 
ytterligere redusert i 2009, blant annet på bak-
grunn av en nedgang i ungeproduksjonen i Kvit-
sjøen de siste årene. Fangst på klappmyss foregår 
i Vesterisen.

Nye data viser med større sikkerhet at i noen 
områder er nivået av bifangst på nise så høyt at 
påvirkningen er betydelig. I disse områdene er 
arten avhengig av innvandring fra andre områder 
for å opprettholde bestanden av nise lokalt. For 
steinkobbe har nivåene av bifangst og jakt ikke 
vært bærekraftige, og det er nå fastsatt en forvalt-
ningsplan for arten. Forvaltningen av kystselbes-
tandene er nylig endret, og det er i fremtiden for-
ventet en mer bærekraftig forvaltning ut fra hva 
den enkelte bestand tåler.

I fagrapporten henvises det til at undersøkel-
ser fra andre havområder viser at sjøpattedyr kan 
bli påvirket av støy. Ny kunnskap har medført at 
støy, særlig propellslag fra skip, vurderes som et 
større problem for sjøpattedyr enn tidligere.

Økt aktivitetsnivå innen skipstrafikk og petro-
leumsvirksomhet kan også gi økt påvirkning på 
sjøpattedyr, blant annet gjennom økning i støy og 
kollisjonsfare. Det er antatt uendret eller min-
kende påvirkning fra fiskeri og fangst.

Generelt vil endring i isareal eller fronter med 
høy produksjon kunne få vesentlig effekt på popu-
lasjonsnivå for arter med sterk tilknytning til disse 
områdene for forplantning eller næringssøk. Arter 
som allerede er påvirket av klimaendringer, for 
eksempel isbjørn, vil være ekstra utsatt ved økt 
miljøgiftbelastning i tillegg. For istilknyttede arter 
(ishavssel, ringsel, isbjørn) vil klimaendringer 
direkte påvirke tilgjengeligheten av egnet habitat. 
For andre arter kan tilgang på byttedyr bli endret.

Siden 2005 har de første mulige effektene av 
klimaendringer på islevende sjøpattedyr blitt syn-
lige i Barentshavet. Det er antatt at effektene av 
klimaendringer på sjøpattedyr vil øke frem mot 
2025.

En vurdering av den samlede belastningen på 
sjøpattedyrene i dag må deles inn i isavhengige 
sjøpattedyr og andre arter. Den samlede påvirk-
ningen på ringsel, grønlandssel, klappmyss og 
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isbjørn er for stor og ser først og fremst ut til å 
være forårsaket av temperaturendringer. Arter 
som ikke er isavhengige, som de store hvalartene 
i området, ser ut til å tåle dagens samlede belast-
ning. Steinkobbe og nise skiller seg imidlertid ut 
ved at henholdsvis fangst og bifangst lokalt påvir-
ker bestandene negativt. Videre utvikling med økt 
forsuring, temperaturendring og endring i 
isdekke forventes å påvirke produksjon, artssam-
mensetning og utbredelse av sjøpattedyr i økende 
grad frem mot 2025. Hvor stor påvirkningen vil bli 
avhenger av klimautviklingen og særlig utviklin-
gen med hensyn til sjøisens utbredelse og kvali-
tet. Denne påvirkningen kommer i tillegg til 
påvirkning fra økt skipstrafikk og petroleumsvirk-
somhet.

Truete arter

Gjennomgangen foran viser at det er flere arter i 
de ulike delene av økosystemet i Barentshavet 
som er truet. En oversikt over disse er gitt i boks 
3.6 i kapittel 3.3.7.

Den samlede påvirkningen på disse bestan-
dene i forvaltningsplanområdet er omtalt under 
de enkelte delene av økosystemet. Flere av artene 
har sin hovedutbredelse i planområdet. Totalbe-
lastningen her vil derfor ha stor betydning for 
hvordan artene utvikler seg også på landsbasis.

6.3 Samlet belastning på området 
Barentshavet  Lofoten

Å vurdere de kombinerte effektene av all mennes-
kelig påvirkning på økosystemet som helhet er en 
kompleks og vanskelig oppgave. Menneskelig 
påvirkning på de ulike komponentene av økosys-
temet skal vurderes, og man må ta med i betrakt-
ningen hvordan ringvirkningene fra slike påvirk-
ninger kan påvirke andre komponenter i økosyste-
met. Slike «dominoeffekter» kan føre til en økt 
sårbarhet hos arter og naturtyper. Innenfor større 
områder, som for eksempel hele forvaltningsplan-
området, må det også tas høyde for forskjeller i 
påvirkning og effekter i ulike deler av området.

Når man vurderer samlet belastning på deler 
av økosystemet, er det altså viktig å se på hva 
dette betyr for andre deler av det samme syste-
met. I denne sammenhengen er det spesielt viktig 
å vurdere effektene på nøkkelartene i Barentsha-
vet. Hvis den samlede belastningen på en arts-
gruppe eller et område slår negativt ut på bestan-
den av for eksempel rauåte eller sild og lodde, vil 

dette bety langt mer for resten av artene i økosys-
temet enn om mindre sentrale arter ble rammet.

Det er vist til en lang rekke utfordringer knyt-
tet til å gjøre en vurdering av den samlede belast-
ningen i økosystemet i Barentshavet i dag og i 
fremtiden. Det at vi ikke har sikker kunnskap 
innebærer at føre-var-prinsippet i større eller min-
dre grad vil måtte komme til anvendelse som en 
retningslinje ved forvaltningen av området.

Erfaringer fra fiskerisektoren viser at det er 
behov for en føre-var-basert forvaltning for å 
kunne ta høyde for ukjente samvirkende effekter, 
slik også havressursloven legger opp til. Effekter 
av klimaendringer er en overgripende faktor som 
påvirker både økosystem og samfunn. Potensielle 
effekter av pågående storskala klimaendringer 
kommer i tillegg til de øvrige påvirkningene i et 
område, og det vil være geografiske forskjeller 
med hensyn til hvordan sårbarheten i et område 
påvirkes.

Samlet belastning på økosystemet generelt i 
forvaltningsplanområdet er vurdert til å være 
størst for koraller, svamp og sjøfjærsamfunn, sjø-
fugl, isavhengige selarter og de fiskebestandene 
som har en dårlig bestandssituasjon. Bestands-
nedgang hos sjøfuglartene lomvi og krykkje som 
følge av for stor samlet belastning peker seg spesi-
elt ut i denne sammenheng.

Noen av utviklingstrekkene i Barentshavet  
Lofoten kan tyde på et økosystem i endring. Årsa-
kene til bestandsnedgang hos sjøfugl er sammen-
satte, men redusert tilgang på viktige byttedyr er 
trukket frem blant de viktigste forklaringene. Spe-
sielt pelagisk tilknyttede arter som lomvi, lunde 
og krykkje har hatt en negativ bestandsutvikling 
over lengre tid.

De store fiskebestandene er i god forfatning 
og blir høstet bærekraftig, men enkelte mindre 
bestander er fortsatt på lave nivåer. Fiskeriene har 
videre effekter på bunnfauna gjennom bunntrå-
ling. Det er flere steder dokumentert betydelige 
skader på korallrev og svampsamfunn. Disse 
organismene har funksjoner som er viktige for 
andre deler av økosystemet, for eksempel som 
oppvekstområde for fisk, men dette vet vi ikke 
nok om. Skader på bunnfauna vil kunne få alvor-
lige ringvirkninger.

I de senere årene har det vært nedgang i 
mengden havis i Barentshavet og omkringlig-
gende områder som følge av klimaendringer. En 
betydelig svikt i reproduksjon hos islevende selar-
ter er de første tydelige effektene av klimaendrin-
ger på økosystemene i Barentshavet og omkring-
liggende områder.
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Ved normal aktivitet på dagens nivå utgjør høs-
ting den største påvirkningen fra aktiviteter i for-
valtningsplanområdet, mens påvirkninger fra 
skipstrafikk og petroleumsvirksomhet er antatt å 
være små (tabell 6.1). Den økende aktiviteten fra 
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 aktivitetene i 
Barentshavet. På grunn av flere usikre og dårlig 
dokumenterte faktorer er det ikke mulig å si sik-
kert hvilke konsekvenser den samlede menneske-
lige aktiviteten faktisk har på økosystemet, men 
flere store påvirkninger på samme sted og tid 
innebærer større risiko for konsekvenser på øko-
systemet. For eksempel kan en varig endring i sjø-
temperatur (se figur 6.5) 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.

Påvirkninger på en del av økosystemet vil i 
mange tilfeller ha betydning også for andre deler 
av systemet. Direkte fysisk påvirkning av korall-
rev kan forringe livsbetingelsene for andre som 
har korallrevet som leveområde, for eksempel 
bunnfiskarter eller krepsdyr. Dette kan redusere 
verdien av et korallrev og den rollen det har for 
biologisk mangfold og økologiske funksjoner.

Havforsuring på grunn av økt CO2-innhold i 
vannet vil kunne medføre at kalkavhengige arter 
blir skadet. Dette vil ramme planteplankton, dyre-
plankton og bunndyr som koraller, krepsdyr, pigg-
huder og skjell. Korallrev er sentrale leveområder 
for fisk og virvelløse dyr mens plankton er nød-
vendige bytteorgansimer for fisk, fugl og hval. 
Svekkelser av disse plante- og dyregruppene kan 
føre til store endringer i økosystemet.

Det er indikasjoner på at klimaendringer kan 
føre til endret fordeling av plankton i havområ-
dene. En slik endring vil kunne ha betydning for 
andre deler av økosystemet ved at fisk og andre 
organismer som beiter på plankton følger etter 
næringsgrunnlaget. Dette vil igjen ha stor betyd-
ning for artsgrupper som er mer stedfaste i deler 
av året, som sjøfugl. Næringstilgangen kan svek-
kes ved at næringen er for langt unna sjøfuglkolo-
niene. Dette kan føre til at sjøfuglenes unger ikke 

får tilstrekkelig næring til å vokse opp og at sjø-
fuglbestander blir svekket.

I en økosystembasert forvaltning skal forvalt-
ningen av de menneskelige aktivitetene ta 
utgangspunkt i de rammene som økosystemet set-
ter for opprettholdelse av dets struktur, virkemåte 
og produksjon. Eksemplene over viser at en 
påvirkning eller effekt for en del av økosystemet 
kan ha ringvirkninger til andre deler, og at kom-
pleksiteten kan være betydelig. Dette vil ha særlig 
stor betydning dersom påvirkninger endrer 
bestand eller utbredelse av nøkkelarter som raud-
åte, sild eller lodde. Noen slike mekanismer er 
kjent ved for eksempel sammenheng mellom fis-
kebestander. I arbeidet med å utvikle en økosyst-
embasert forvaltning mangler fortsatt kunnskap 
om viktige sammenhenger i økosystemet. Forvalt-
ningen av økosystemet må derfor ta hensyn til at 
kunnskapen om disse sammenhengene i dag er 
ufullstendige.

Samarbeid på tvers av sektorer når det gjelder 
et systematisk arbeid med studier av samvirkende 
effekter på økosystemet bør derfor prioriteres. 
For eksempel er det behov for mer kunnskap om 
hvordan et surere hav og endret klima vil påvirke 
transport, omsetning, opptak og effekter av miljø-
gifter på enkeltarter, næringskjeder og økosyste-
mer. Et annet eksempel er hvordan klima vil 
påvirke dagens fiskerimønster som følge av end-
ringer i fiskens utbredelse eller tilgjengelighet av 
områder som følge av mindre sjøis, men også 
eventuelle direkte effekter av klimaendringer og 
forsuring på fiskebestander, deres føde og preda-
torer og hvordan fiskeuttak bør tilpasses dette.

Som det fremgår av kapittel 3 er hovedkonklu-
sjonen at miljøtilstanden i Barentshavet  Lofoten 
i dag er god. Den samlede belastningen på øko-
systemet vil imidlertid trolig øke fremover, og det 
er viktig å følge utviklingen nøye.

Dersom den samlede belastningen på særlig 
verdifulle og sårbare områder blir stor kan dette 
ha potensielt store konsekvenser på grunn av de 
sentrale funksjonene disse områdene har for øko-
systemene i hele forvaltningsplanområdet. I disse 
områdene er det spesielt viktig å unngå for stor 
samlet belastning. I flere av områdene er det på 
grunn av relativt kystnær beliggenhet og rik til-
gang på fisk og andre organismer både generelt 
stor aktivitet og spesielt stor høstingsaktivitet. Det 
er derfor viktig at det utvises spesiell aktsomhet 
med å etablere ny aktivitet i disse områdene.
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Figur 6.5 Simuleringer som viser ventede endringer i havtemperaturen i mars (øverst) og september i 
fremtiden (perioden 2046 2065) relativt til kontrollperioden 1981 2000

Kilde: Havforskningsinstituttet
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Tabell 6.1 Oversikt over endringer i påvirkning fra menneskelig aktivitet på økosystemelementer, samt 
tilstand. Tabellen viser data fra 2009, rapportert i det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen.

Økosystem-
element Påvirkning

Endring i påvirkning 2009 
i forhold til 2005 Tilstand 2009

Fysisk miljø

Fiskeri Ingen registrerte endringer Temperaturen lå i 2009 over 
langtidsgjennomsnittet etter å 
ha avtatt siden maksimumsåret 
2006. Mengden havis var noe 
høyere i 2009 enn årene før, 
men var fortsatt på et lavt nivå.

Skipsfart Ingen registrerte endringer

Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer

Ytre påvirkning Økende temperatur og havfor-
suring

Plankton

Fiskeri Større fiskebestander gir økt 
beitepress på plankton

Mengden dyreplankton var i 
2009 på lavere nivå enn de tre 
foregående årene.

Skipsfart Ingen registrerte endringer

Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer

Ytre påvirkning Økende temperatur og havfor-
suring

Bunndyr og 
bunnsamfunn

Fiskeri Betydelig reduksjon i antall 
tråltimer betyr en betydelig 
nedgang i fysisk påvirkning fra 
2005. Økt kunnskap dokumen-
terer større påvirkning i 2005 
enn det som til da var doku-
mentert

Biomasse av bunndyr varierer 
betydelig fra år til år. Mengden 
snøkrabbe har økt de siste 
årene, mens det har vært ned-
gang i mengden kongekrabbe. 
Noen typer bunndyr, som kor-
aller, svamp og sjøfjær er påvir-
ket av bunntråling.

Skipsfart Ingen registrerte endringer

Petroleumsvirksomhet Økt aktivitet, men ingen regis-
trerte endringer

Ytre påvirkning Ingen registrerte endringer

Fiskebestander

Fiskeri Redusert ulovlig fiske (IUU)
Over 20 års vedvarende innsats 
for å styrke bærekraftig forvalt-
ning har ført til større bestan-
der av viktige kommersielle 
arter

De store fiskebestandene er på 
høye nivå og blir høstet bære-
kraftig. Noen mindre fiskebe-
stander er på lave nivå på 
grunn av tidligere overfiske. 
For to av artene (vanlig uer og 
kysttorsk) er fiskepresset vur-
dert til å være for høyt fortsatt.

Skipsfart Ingen registrerte endringer

Petroleumsvirksomhet Økt seismikkaktivitet med 
kortvarig skremmeeffekt på 
fisk

Ytre påvirkning Ingen registrerte endringer

Sjøfugl

Fiskeri Ingen registrerte endringer Det er omfattende nedgang i 
flere bestander av sjøfugl. 
Mens nedgangen i mange år 
var begrenset til den sørvestre 
delen av utredningsområdet, er 
det nå nedgang i bestandene 
også på Svalbard. 

Skipsfart Ingen registrerte endringer

Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer

Ytre påvirkning Forurensning: nedgang for 
enkelte stoffer, mens andre 
stoffer er mer stabile
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Sjøpattedyr

Fiskeri Redusert fangst
Høyere anslag for bifangst av 
nise i enkelte områder på 
grunn av mer kunnskap

Det har vært svikt i reproduk-
sjon i bestander av islevende 
selarter på grunn av lite havis i 
årene opp mot 2009. For noen 
arter er nivåene av fangst og 
bifangst ikke bærekraftige. 
Vågehval høstes bærekraftig. 

Skipsfart Høyere anslag for effekter av 
støy på grunn av mer kunnskap
Økt kunnskap om fare for kolli-
sjoner

Petroleumsvirksomhet

Ytre påvirkning Økt temperatur
Forurensning: Nedgang i kon-
sentrasjoner av PCB, men stag-
nasjon i nivåene av DDT

Sårbare og 
truete arter

Fiskeri Det er antatt at påvirkningen 
på bunndyr er redusert siden 
2005, men det er dokumentert 
større omfang av påvirkning 
fra tråling enn tidligere kart-
lagt.

Truete og nær truete arter i 
havområdet omfatter flere arts-
grupper. Blant de truete sjø-
fuglartene på Norsk rødliste 
for arter 2010 har artene lomvi, 
polarlomvi, teist, lunde, alke, 
krykkje og havhest en vesent-
lig del av sin norske bestand i 
forvaltningsplanområdet 
Barentshavet  Lofoten

Skipsfart Ingen registrerte endringer

Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer

Annen påvirkning Ingen registrerte endringer

Fremmede 
arter

Fiskeri Reduksjon i bestanden av kon-
gekrabbe

Estimatene av totalbestanden 
av kongekrabbe for 2009 er 
noe lavere enn i 2008. Det er 
usikkert om snøkrabbe har 
spredd seg naturlig eller er inn-
ført til Barentshavet. Arten er i 
økning.

Skipsfart Ingen registrerte endringer

Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer

Ytre påvirkning Endringer på grunn av 
temperaturendring

Tabell 6.1 Oversikt over endringer i påvirkning fra menneskelig aktivitet på økosystemelementer, samt 
tilstand. Tabellen viser data fra 2009, rapportert i det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen.

Økosystem-
element Påvirkning

Endring i påvirkning 2009 
i forhold til 2005 Tilstand 2009

Tabell 6.1 fortsetter
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6.4 Måloppnåelse

Forvaltningsplanen skal være et verktøy både for 
å tilrettelegge for verdiskaping og for å opprett-
holde miljøverdiene i havområdet. Regjeringen 
har som mål at:

forvaltningen av Barentshavet og havområ-
dene utenfor Lofoten skal legge til rette for 
bærekraftig bruk av områdene og ressursene 
til beste for regionen og samfunnet som helhet,
forvaltningen skal sikre at aktivitetene i området 
ikke truer naturgrunnlaget og dermed mulighe-
tene for fortsatt verdiskaping i fremtiden,
forvaltningen skal legge til rette for nærings-
virksomhet som er samfunnsøkonomisk lønn-

som og som i størst mulig grad bidrar til verdi-
skaping og sysselsetting i regionen,
virksomhet innenfor planområdet skal forval-
tes i sammenheng, slik at ulike næringer tilpas-
ses hverandre, og den samlede virksomheten 
tilpasses hensynet til miljøet,
høsting av levende marine ressurser skal bidra 
til verdiskaping og sikre velferd og næringsut-
vikling til beste for det norske samfunnet,
levende marine ressurser skal forvaltes på en 
bærekraftig måte gjennom en økosystemba-
sert tilnærming,
petroleumsvirksomheten skal bidra til verdi-
skaping og sikre velferd og næringsutvikling til 
beste for det norske samfunn,

Trygg sjømat

Fiskeri Ingen registrerte endringer Det er generelt lave nivåer av 
forurensende stoffer i sjømat i 
utredningsområdet. Unntaket 
er sum dioksiner og dioksinlig-
nende PCB i blåkveite og 
torskelever, hvor nivåene for 
blåkveite i områder nordvest 
for Trænabanken og på Egga-
kanten utenfor Lofoten har ver-
dier som overstiger EUs øvre 
grenseverdier for lovlig omset-
ning, mens for torskelever er 
nivåene for enkelte lokaliteter 
tett opptil EUs øvre grense-
verdi for lovlig omsetning til 
humant konsum.

Skipsfart Ingen registrerte endringer

Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer

Ytre påvirkning Uendret påvirkning men større 
kunnskapsomfang

Hele øko-
systemet

Samvirkende påvirk-
ninger 

Fiskeriene: redusert påvirk-
ning på fiskebestander og 
bunndyr.
Frem til 2009 er påvirkninger 
fra skipsfart og petroleums-
virksomhet i mindre grad 
kjente men antatt små.
Ytre påvirkning: Trend siste 30 
år for høyere temperatur og 
reduksjon i isdekke fortsetter.
På grunn av flere usikre og 
dårlig dokumenterte faktorer 
er det ikke mulig å si sikkert 
hvilke konsekvenser den sam-
lede menneskelige aktiviteten 
faktisk har på økosystemet.

Generelt er tilstanden i økosys-
temet god og forurensnings-
nivåene lave. Viktige unntak 
fra dette er betydelig bestands-
nedgang hos flere arter av sjø-
fugl, lave bestandsnivåer av 
enkelte fiskearter på grunn av 
tidligere overfiske og svikt i 
reproduksjon hos islevende 
selarter de senere årene. Det 
siste kan være de første synlige 
effektene av klimaendringer på 
økosystemet i utredningsområ-
det.

Tabell 6.1 Oversikt over endringer i påvirkning fra menneskelig aktivitet på økosystemelementer, samt 
tilstand. Tabellen viser data fra 2009, rapportert i det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen.

Økosystem-
element Påvirkning

Endring i påvirkning 2009 
i forhold til 2005 Tilstand 2009

Tabell 6.1 fortsetter
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det skal legges til rette for lønnsom produksjon 
av olje og gass i området innenfor rammer og 
krav til helse, miljø og sikkerhet, som er tilpas-
set hensynet til økosystemene og annen virk-
somhet, og
det skal legges til rette for sikker og effektiv 
sjøtransport som tar hensyn til miljøet og 
bidrar til fortsatt verdiskaping i regionen.

I forvaltningsplanen er det fastsatt generelle mål 
for perioden frem til 2020 for en rekke tema, blant 
annet helse- og miljøfarlige kjemikalier og radio-
aktive stoffer, operasjonelle utslipp, forsøpling, 
trygg sjømat, håndtering av risiko ved akutt foru-
rensning, forvaltning av særlig verdifulle og sår-
bare områder og naturtyper, forvaltning av arter 
og bevaring av marine naturtyper.

Hensikten med målene i forvaltningsplanen er 
å konkretisere innholdet i formålet for planen. 
Samtidig vil flere av målene bidra til å konkreti-
sere innholdet i forvaltningsmålene for arter og 
naturtyper i naturmangfoldloven for sektorvise 
aktiviteter og tiltak og forvaltningsprinsippet og 
de grunnleggende hensynene i havressursloven.

Regjeringen har gjennom St.meld. nr. 8 (2005
2006) lagt målene gjengitt under til grunn i for-
valtningen av Barentshavet frem mot 2020. I til-
legg vil relevante nasjonale mål gjelde. Under gis 
en kortfattet gjennomgang av måloppnåelsen i for-
hold til målene som ble fastsatt i forvaltningspla-
nen.

6.4.1 Naturmangfold

Regjeringen har lagt følgende generelle mål til 
grunn for naturmangfold i Barentshavet og hav-
områdene utenfor Lofoten:

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 
skal forvaltes slik at mangfoldet av økosystem, 
naturtyper, arter og gener bevares, og økosyste-
menes produktivitet opprettholdes. Menneskelig 
aktivitet i området skal ikke skade økosystemenes 
funksjon, struktur, produktivitet eller dynamikk.

Det generelle målet er konkretisert gjennom mål 
for særskilte tema, som gjennomgås under.

Forvaltning av særlig verdifulle og sårbare områder og 
naturtyper

Aktiviteter i særlig verdifulle og sårbare områder 
skal foregå på en måte som ikke truer områdenes 
økologiske funksjoner eller biologiske mangfold.

Skade på marine naturtyper som anses som 
truete eller sårbare, skal unngås.

I marine naturtyper som er særlig viktige for 
økosystemenes funksjon, struktur, produktivitet 
og dynamikk, skal aktiviteter foregå på en slik 
måte at alle økologiske funksjoner opprettholdes.

Målet om at aktiviteter i særlig verdifulle og sår-
bare områder skal foregå på en måte som ikke 
truer områdenes økologiske funksjoner eller bio-
logiske mangfold, er oppfylt for noen av områdene 
(iskanten, polarfronten, havområdene rundt Sval-
bard). For andre områder (Tromsøflaket, havom-
rådene utenfor Lofoten til Tromsøflaket, Eggakan-
ten og kystnære området fra Tromsøflaket til 
grensen mot Russland) er det usikkert om målet 
er nådd. Noen mindre fiskebestander er på lave 
nivå på grunn av tidligere overfiske. Selv i gjen-
oppbygget tilstand, utgjør disse mindre bestan-
dene en liten andel av fiskeressursene målt som 
biomasse i disse områdene. I tillegg er det skader 
fra tråling på korallrev, svamp og sjøfjær. Målet 
om at skade på marine naturtyper som anses som 
truete eller sårbare skal unngås, er ikke oppfylt, 
men det er registrert en betydelig nedgang i antall 
tråltimer som betyr en nedgang i fysisk påvirk-
ning fra 2005. Høsten 2009 ble området Korallen i 
forvaltningsplanområdet beskyttet mot bunntrå-
ling med hjemmel i havressursloven. Det er uklart 
om menneskelig aktivitet i områdene også er 
årsak til den omfattende nedgangen som er obser-
vert i flere bestander av sjøfugl.

Forvaltning av arter

Naturlig forekommende arter skal finnes i leve-
dyktige bestander hvor det genetiske mangfoldet 
opprettholdes.

Arter som høstes, skal forvaltes innenfor sikre 
biologiske grenser slik at gytebestandene har god 
reproduksjonsevne.

Arter som er viktige for økosystemenes funk-
sjon, struktur, produktivitet og dynamikk, skal 
forvaltes slik at de kan ivareta sin rolle som nøk-
kelarter i økosystemet.

Truete og sårbare arter og nasjonale ansvars-
arter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til 
livskraftige nivåer så raskt som mulig. Utilsiktet 
negativ påvirkning av slike arter som følge av 
virksomhet i Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten skal reduseres så langt det lar seg 
gjøre innen 2010.
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Menneskeskapt spredning av organismer 
som ikke hører naturlig hjemme i økosystemene, 
skal unngås.

Målet om at naturlig forekommende arter skal fin-
nes i bærekraftige bestander er oppnådd for 
bestander av torsk, hyse, sei, lodde, sild og sjøpat-
tedyr. For andre fiskebestander (uer, snabeluer, 
blåkveite og kysttorsk) har bestandene vært på 
lave nivå og har derfor ikke nådd sitt fulle repro-
duksjonspotensial. Dette målet er ikke oppnådd 
for sjøfuglbestandene. Bestanden av nordøstark-
tisk torsk var i 2005 utsatt for et omfattende ulov-
lig og urapportert fiske (IUU-fiske). Norge tok ini-
tiativ til et vellykket samarbeid med andre land for 
å redusere fiskepresset, slik at det urapporterte 
fisket nå er sterkt redusert. Norge har et veleta-
blert samarbeid med russiske fiskerimyndighe-
ter om forvaltningen av nordøstarktisk torsk gjen-
nom Den blandete norsk-russiske fiskerikommi-
sjon. Dette samarbeidet omfatter alt fra fastset-
telse av totalkvoter til regler om redskapsbegrens-
ninger. Den blandete norsk-russiske fiskerikom-
misjon vedtok i 2006 en høstingsregel som skal 
sikre bærekraftig forvaltning av torskebestanden, 
og høstingsregelen er vurdert av Det internasjo-
nale råd for havforskning (ICES) til å være både i 
samsvar med føre-var-tilnærmingen og målsetnin-
gen om et høyest mulig langsiktig utbytte. I 2010 
er gytebestanden både tilstrekkelig stor og høstet 
bærekraftig i henhold til ICES. Forvaltningsregi-
met fremstår i 2010 som vellykket.

For kysttorsk er det på bakgrunn av tilstanden 
til bestandene og etter råd fra Havforskingsinsti-
tuttet og ICES innført en rekke vernetiltak for å 
avgrense både yrkesfisket og fritidsfisket av kyst-
torsk. De første tiltakene ble innført i mai 2004 og 
er siden utvidet og justert. ICES har tilrådd null 
fangst av kysttorsk frem til at det er etablert en 
gjenoppbyggingsplan for bestandene. Som et ledd 
i arbeidet for å sikre en god forvaltning av torsken 
i kystnære områder har Fiskeri- og kystdeparte-
mentet våren 2010 vedtatt en gjenoppbyggings-
plan for kysttorsk nord for 62°N. Dette vil føre til 
endrede tiltak fra 2011.

Målet om at arter som er viktige for økosyste-
menes funksjon, struktur, produktivitet og dyna-
mikk skal forvaltes slik at de kan ivareta sin rolle 
som nøkkelarter i økosystemet, er vurdert som 
oppnådd for lodde, torsk og ungsild (disse artene 
er definert som nøkkelarter).

Målet om at truete arter og nasjonale ansvars-
arter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til 
livskraftige nivåer så raskt som mulig, er ikke opp-

nådd fordi det samlede bildet for mange sårbare 
og nasjonale ansvarsarter er at de ikke er på «livs-
kraftige nivåer». Målet om at menneskeskapt 
spredning av organismer som ikke hører naturlig 
hjemme i økosystemene skal unngås, er ikke opp-
fylt. Ballastvannkonvensjonen har ikke trådd i 
kraft, og det er ikke utviklet regler mot spredning 
av organismer via begroing på skipsskrog. Det er 
fastsatt forskrift for håndtering av ballastvann i 
norske farvann. Det er usikkerhet om risikobildet 
og hvilke arter som faktisk introduseres til hav-
området. Norsk forvaltning av kongekrabbe skjer 
i henghold til St.meld. nr. 40 (2006 2007) Forvalt-
ning av kongekrabbe. Det skal evalueres om det 
nye todelte forvaltningsregimet for kongekrabbe 
vil hindre spredning av krabben. Snøkrabbe utvi-
der sitt utbredelsesområde i Barentshavet, men 
det er usikkert om snøkrabbe er introdusert eller 
har spredd seg naturlig til området.

Bevaring av marine naturtyper

Et representativt nettverk av marine, beskyttede 
områder skal opprettes i norske kyst- og havområ-
der senest innen 2012. Dette inkluderer også de 
sørlige delene av Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten.

Det er et mål at det skal være opprettet et repre-
sentativt nettverk av marine, beskyttede områder i 
norske kyst og havområder senest innen 2012. 
Norges nettverk av marine beskyttede områder vil 
bestå av marine beskyttede og vernede områder 
som fremgår av nasjonal marin verneplan og 
andre relevante prosesser.

6.4.2 Forurensning

Regjeringen har lagt følgende generelle mål til 
grunn for arbeidet med å forhindre og begrense 
forurensning av Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten:

Utslipp og tilførsler av forurensende stoffer til 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 
skal ikke føre til helseskader eller skader på natu-
rens evne til produksjon og selvfornyelse. Virk-
somhet i Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten skal ikke bidra til forhøyede nivåer av 
forurensende stof fer.

Det generelle målet er konkretisert gjennom mål 
for særskilte tema som gjennomgås under.
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Helse- og miljøfarlige kjemikalier og radioaktive stoffer

Konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige kjemi-
kalier og radioaktive stoffer i miljøet skal ikke 
overskride bakgrunnsnivå for naturlig forekom-
mende stof fer, og skal være tilnærmet null for 
menneskeskapte forbindelser. Utslipp og tilførsler 
av helse- og miljøfarlige kjemikalier eller radio-
aktive stoffer fra virksomhet i Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten skal ikke bidra til 
overskridelser av disse nivåene.

Målte nivåer av miljøgifter og radioaktive stoffer 
er stort sett lave i området, inklusiv en rekke men-
neskeskapte forbindelser. Unntaket er nivåene i 
noen dyr på toppen av næringskjeden. Her er nivå-
ene fortsatt høye grunnet akkumulering. Målet 
om at konsentrasjonen av slike stoffer ikke skal 
overskride naturlig bakgrunnsnivå for naturlige 
forekommende og null for menneskeskapte for-
bindelser, er per i dag ikke oppfylt.

Operasjonelle utslipp

Operasjonelle utslipp fra virksomhet i området 
skal ikke medføre skade på miljøet, eller bidra til 
økninger i bakgrunnsnivåene av olje eller andre 
miljøfarlige stoffer over tid.

Miljøovervåking viser at det generelt ikke er økte 
verdier av hydrokarboner eller metaller i sedi-
mentene og at bunnfauna på alle målestasjoner er 
uforstyrret. Det skal ikke være utslipp til sjø fra 
petroleumsvirksomheten. Reglene om operasjo-
nelle utslipp fra skip er så vidt strenge at det ikke 
forventes observerbar skade dersom reglene føl-
ges. Det forekommer imidlertid ulovlige utslipp 
fra skip. Skader fra disse utslippene kan ikke ute-
lukkes, men omfanget av både utslipp og konse-
kvenser er ukjent.

Forsøpling

Forsøpling og annen skade på miljøet som følge 
av utslipp av avfall fra virksomhet i Barentsha-
vet og havområdene utenfor Lofoten skal unngås.

Den eneste systematiske registreringen av 
strandsøppel i forvaltningsplanområdet skjer fore-
løpig på utvalgte strender på Svalbard. Det er ikke 
foretatt noen systematisk observasjon av søppel 
som driver i land på fastlandskysten av Norge i 

perioden 2005 2009. Det observeres fortsatt søp-
pel langs kysten. Målet er per i dag ikke nådd.

6.4.3 Trygg sjømat

Regjeringen har lagt følgende mål til grunn for 
trygg sjømat i Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten:

Fisk og annen sjømat skal være trygg og oppleves 
som trygg av forbrukeren i de ulike markedene.

Miljøgiftinnholdet i polartorsk, reke og lodde er 
uproblematiske, likeså i torskemuskel, mens sum 
dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever 
viser gjennomsnittsverdier fra enkelte lokaliteter 
som er nær EUs og Norges øvre grenseverdi. I 
2005 hadde verken EU eller Norge satt øvre gren-
severdier for sum dioksiner og dioksinlignende 
PCB i torskelever. Disse er nå satt og viser at man 
er nær grenseverdien også i åpne havområder i 
Barentshavet. Målet krever pålitelig dokumenta-
sjon, og slik dokumentasjon foreligger foreløpig 
ikke i tilstrekkelig grad. Stikkprøvebasert prøve-
taking over tid, samt basisundersøkelser for de 
forskjellige artene som konsumeres, vil gi slik 
dokumentasjon. Slik dokumentasjon foreligger nå 
for norsk vårgytende sild, blåkveite og makrell. I 
løpet av 2011 vil slik dokumentasjon foreligge for 
torsk og sei nord for 62oN. Vurderingen per i dag 
er at flere arter, som blåkveite og torskelever, kan 
stå i fare for å overskride grenseverdiene for lovlig 
omsetning til humant konsum.

6.4.4 Risiko for akutt forurensning

Regjeringen har lagt følgende mål til grunn for 
risiko for akutt forurensning i Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten:

Risikoen for skade på miljøet og de levende 
marine ressursene som følge av akutt forurens-
ning skal holdes på et lavt nivå, og skal kontinu-
erlig søkes ytterligere redusert. Dette skal også 
være styrende for virksomhet som medfører fare 
for akutt forurensning.

Sjøsikkerhet og oljevernberedskap skal utfor-
mes og dimensjoneres slik at den bidrar effektivt 
til fortsatt lav risiko for skade på miljøet og de 
levende marine ressursene.

Risiko for uønskede hendelser som kan føre til 
akutte oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten var 
i 2005 vurdert til å være lav i planområdet. Innen-
for rapporteringsperioden er det identifisert en 
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rekke prosesser og prosjekter som kan bidra til 
risikoreduksjon. Samtidig er det behov for bedre 
risikostyring på enkelte områder, og det er regis-
trert enkelte forhold som kan føre til risikoøk-
ning. Samlet sett er det imidlertid ikke identifisert 
forhold som tilsier at vurderingen i 2005 har 
endret seg i rapporteringsperioden. Skipstrafik-
ken i området har økt, men en rekke tiltak for å 
redusere sannsynlighet for ulykker som kan føre 
til akutt forurensning har samtidig blitt gjennom-
ført. Flere tiltak for å styrke beredskapen mot 
akutt forurensning fra petroleumsvirksomhet og 
skipsfart er gjennomført, men det er fortsatt 
behov for ytterligere tiltak for å oppfylle målet.

Økt trafikk av reaktordrevne fartøy, og eventu-
elt ny aktivitet knyttet til flytende kjernekraftverk, 
har medført økt sannsynlighet for en uønsket hen-
delse som inkluderer akutt radioaktiv stråling. 
Samtidig er ulike risikoreduserende tiltak igang-
satt eller gjennomført på russisk side, et arbeid 
hvor Norge har vært en aktiv pådriver og støtte-
spiller. I tillegg er den norske atomulykkesbered-
skapen utvidet til å skulle omfatte Svalbard og Jan 
Mayen, samt at den norske beredskapen er styr-
ket. Sannsynligheten for at en ulykke skal skje er 
lav og vil fortsatt være lav om enn noe økende, 
men miljøkonsekvensen av en ulykke vil være 
stor.
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7  Nye tiltak for bærekraftig bruk og beskyttelse 
av økosystemene

Det ble i forvaltningsplanen for Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten (St.meld. nr. 8 
(2005 2006)) lagt frem en rekke tiltak for å sikre 
en helhetlig og økosystembasert forvaltning, 
reduksjon av forurensning og beskyttelse av 
naturmangfold. Tiltakene videreføres, suppleres 
og oppdateres gjennom denne meldingen. Regje-
ringens vurderinger og konklusjoner er gjort på 
grunnlag av ny kunnskap om miljø og ressurser, 
utviklingstrekk og forventet fremtidig utvikling 
for miljø, næringer, sosioøkonomiske forhold og 
risiko.

Forvaltningsplanen bidrar til klarhet i overord-
nede rammer, samordning og prioriteringer i for-
valtningen av havområdet. Den bidrar til økt forut-
sigbarhet og styrket sameksistens mellom de 
ulike næringene. Ny kunnskap, særlig om bunn-
forhold og sjøfugl, har bekreftet og styrket det fag-
lige grunnlaget for de særlig verdifulle og sårbare 
områdene som ble identifisert i 2006. Dette er 
områder som er viktige både lokalt, regionalt og 
for økosystemets funksjon i hele forvaltningsplan-
området. Kartlegging av petroleumsressurser har 
styrket kunnskapen om petroleumsressurser i 
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Senja.

I tråd med forvaltningsplanen fra 2006 er 
regjeringens vurdering fremdeles at miljøtilstan-
den i Barentshavet og havområdene utenfor Lofo-
ten i hovedsak er god. Regjeringens vurdering ut 
fra dagens kunnskap er at hovedutfordringene i 
perioden frem mot 2020 er langtransportert foru-
rensning, klimaendringer og havforsuring, ned-
gangen i sjøfuglbestandene, håndtering av risiko 
for akutt oljeforurensing og videreutvikling av de 
ulike leddene i en økosystembasert ressursfor-
valtning.

Omfanget av de menneskelige aktivitetene i 
planområdet forventes å øke fremover, og det er 
usikkert hvilken samlet påvirkning de ulike aktivi-
tetene, klima og forsuring av havet vil få på øko-
systemene. Klimaendringer og havforsuring er i 
ferd med å inntre raskere enn man tidligere ven-
tet. Konsekvensen kan være at samlet belastning 

øker i årene fremover. Forvaltningstiltak som kan 
bidra til motstandskraft og robusthet i økosyste-
met er derfor viktige. Regjeringen vil videreføre 
arbeidet med en helhetlig og økosystembasert 
forvaltning av Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten gjennom denne oppdateringen av 
forvaltningsplanen og tiltakene som fremgår her 
frem mot en revisjon av forvaltningsplanen i 2020.

7.1 Forvaltning og beskyttelse av 
naturtyper

7.1.1 Beskyttelse av bunnfauna

Kartlegging av havbunn (MAREANO-program-
met) har påvist en rekke forekomster av sårbar 
bunnfauna som korallrev, korallskog, svamp- og 
sjøfjærarter. Det er behov for å løpende vurdere 
innføring av eventuelle tiltak for å beskytte hav-
bunn som har eller kan ha stor betydning for øko-
systemet i Barentshavet  Lofoten. Kartlegging av 
havbunn har påvist sårbare og truete naturtyper, 
og det er samtidig registrert forekomster med 
skader etter slepende bunnredskaper. I enkelte 
områder som ennå ikke er kartlagt er det antatt 
betydelige forekomster av blant annet koraller, 
svamp og sjøfjær. Fortsettelsen av eggakanten 
nordover fra allerede kartlagt område er et 
eksempel på et område der det er stor sannsynlig-
het for å finne koraller med mer. Gjennom å priori-
tere kartlegging i slike områder vil man kunne 
sikre at korallrev og lignende, som er intakte i 
dag, ikke blir skadet.

Regjeringen vil:
Ta sikte på å fullføre kartleggingen av havbunn 
i Barentshavet  Lofoten innen 2020.
Prioritere kartlegging av havbunnen langs egg-
akanten og i andre områder der det med stor 
sannsynlighet kan forventes å finne forekom-
ster av koraller eller andre sårbare bunnle-
vende organismer eller naturtyper.
Innføre regelverk i norske havområder gene-
relt om at båter med bunntrål og annen bunn-
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slepende redskap må forlate området dersom 
bifangster av svamp og koraller overstiger en 
viss fastsatt mengde.
Sørge for oppdatert kartfesting og kunngjøring 
av korallrev og annen sårbar bunnfauna på sjø-
kart.
Etablere rutiner for løpende vurdering av even-
tuelle tiltak og regimer for å beskytte innrap-
porterte eller kartlagte forekomster av koral-
ler, svampsamfunn, sjøfjærsamfunn eller andre 
sårbare bunnlevende organismer eller naturty-
per.

7.1.2 Marine verneområder og marine 
beskyttede områder

Opprettelse av marine verneområder og marine 
beskyttede områder er et viktig arealbasert virke-
middel innenfor en helhetlig havmiljøpolitikk. 
Under Konvensjonen om biologisk mangfold 
(CBD) er det et mål om å verne eller beskytte 
minst 10 prosent av de marine områdene innen 
2020. De viktigste bidragene til Norges oppfyllelse 
av CBDs mål vil komme fra det pågående arbeidet 
med marine beskyttede områder etter havres-
sursloven og marin verneplan.

Regjeringen vil:
Lage en strategi for å nå målene om marint 
vern og beskyttelse i henhold til Konvensjonen 
om biologisk mangfold (CBD).

7.2 Forvaltning og beskyttelse av arter

7.2.1 Beskyttelse av sjøfugl

Norge har et spesielt forvaltningsansvar for flere 
sjøfuglarter fordi bestandene utgjør en vesentlig 
del av den europeiske eller nordatlantiske bestan-
den. Norske sjøfuglbestander er de klart største i 
den nordøstatlantiske regionen. På strekningen 
fra Lofoten til Varanger hekker over 2 millioner 
par sjøfugl, 80 prosent av sjøfuglene på det norske 
fastlandet. Røst og Gjesvær er de største sjøfugl-
koloniene langs det europeiske fastlandet. Sjøfugl 
overvåkes gjennom sjøfuglprogrammet SEAPOP.

Flere bestander av sjøfugl er i nedgang i 
Barentshavet  Lofoten. Dette gjelder særlig 
lomvi og krykkje og da særlig i den sørvestre 
delen av forvaltningsplanområdet. For lomvi er 
situasjonen så alvorlig at det kan være et tids-
spørsmål før arten forsvinner som hekkefugl i 
mange fuglefjell langs fastlandskysten. Lenger 
nord i Barentshavet har situasjonen vært bedre, 
men en ser nå nedgang for polarlomvi og tegn til 

nedgang for krykkje også her. Det er behov for 
ytterligere kunnskap om årsaker til nedgangen og 
for gjennomføring av tiltak på områder der belast-
ning på sjøfugl fra menneskelige aktiviteter even-
tuelt viser seg å være et problem.

Regjeringen vil:
Videreutvikle en systematisk overvåking av de 
viktigste sjøfuglbestandene.
Øke kunnskapen om bakgrunnen for nedgang 
i sjøfuglbestandene.
Sikre at forvaltningen av levende marine res-
surser tar utgangspunkt i økosystembetrakt-
ninger.
Etablere en arbeidsgruppe bestående av sjøfu-
gleksperter og havforskere som skal utrede 
sammenhengene mellom nedgangen i mange 
av sjøfuglbestandene og tilgangen på næring 
og foreslå eventuelle tiltak for å bedre nærings-
tilgangen for sjøfugl.
Kartlegge omfanget av bifangst av sjøfugl i fis-
keriene.
Kartlegge teknikker og teknologiske løsninger 
for å redusere bifangst av sjøfugl i fiskeriene og 
omfanget av bruken av disse.
Vurdere særlige krav knyttet til redskap og 
fangstmetoder i fiskerier eller områder hvor 
bifangst av sjøfugl er et problem.

7.2.2 Bærekraftig høsting

Målsettingen i norsk fiskeriforvaltning er at alle 
fiskeriene skal være bærekraftige. I dag er norsk 
fiskeriforvaltning regnet som en av de beste i ver-
den. De store økonomisk og økologisk viktige fis-
kebestandene i Barentshavet er på bærekraftig 
nivå. Noen fiskebestander er imidlertid i mindre 
god forfatning. For slike bestander legges det opp 
spesielle forvaltningsstrategier for oppbygging av 
bestandene slik at et fremtidig bærekraftig fiske 
kan sikres. Det vil i noen tilfeller være nødvendig, 
spesielt av samfunnsmessige årsaker, å tillate et 
fiske som vil medføre en forlenget oppbyggings-
periode for den aktuelle fiskebestanden.

Fiskeriene påvirker de marine økosystemene. 
For å sikre en bærekraftig høsting av de levende 
marine ressursene er det viktig med god kunn-
skap om de enkelte bestandene og deres innvirk-
ning på andre ledd i næringskjedene og andre 
deler av økosystemet. De viktigste fiskebestan-
dene i Barentshavet deles med flere nasjoner og 
årlige fiskekvoter forhandles frem basert på råd-
givning fra Det internasjonale råd for havfors-
kning (ICES). Bærekraftig høsting forutsetter vel-
fungerende økosystemer som igjen forutsetter 
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biologisk mangfold. Det vil derfor være viktig å 
øke andelen av kommersielt utnyttede bestander 
som kartlegges, overvåkes og høstes i tråd med 
bærekraftige forvaltningsstrategier. Dette må 
gjenspeiles i arbeidet med å bidra til at ICES kan 
fastsette føre-var-grense for gytebestanden for alle 
bestander som høstes.

Regjeringen vil:
Videreutvikle den systematiske overvåkingen 
og oppfølgingen av de levende marine ressur-
sene i tråd med havressursloven.
Fortsette oppbygging av fiskebestander som 
har dårlig bestandssituasjon, spesielt kyst-
torsk, uer, snabeluer og blålange.

7.3 Nye rammer for 
petroleumsvirksomhet 
i Barentshavet  Lofoten

I tråd med forvaltningsplanen fra 2006 er regjerin-
gens vurdering fremdeles at miljøtilstanden i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 
hovedsak er god. Regjeringens vurdering ut fra 
dagens kunnskap er at hovedutfordringene i peri-
oden fram mot 2020 er langtransportert forurens-
ning, klimaendringer og havforsuring, nedgangen 
i sjøfuglbestandene, håndtering av risiko for akutt 
oljeforurensning og videreutvikling av de ulike 
leddene i en økosystembasert ressursforvaltning.

Regjeringen vil videreføre systemet med for-
valtningsplaner. De helhetlige rammene for petro-
leumsvirksomheten blir fastlagt i forvaltningspla-
nene for hvert enkelt havområde.

Regjeringen har i vurderingen av rammer for 
petroleumsvirksomheten i Barentshavet og Lofo-
ten lagt vekt på at disse områdene er verdifulle 
miljømessig, fiskerimessig og potensielt også 
petroleumsmessig. Med dette som utgangspunkt 
vil regjeringen opprettholde leteaktiviteten etter 
olje og gass, og la oljeindustrien få tilgang til inter-
essante letearealer innen miljømessig forsvarlige 
rammer. Det legges opp til kunnskapsinnhenting, 
særlig i store deler av den nordøstlige delen av 
Norskehavet, konsekvensutredning i Barentsha-
vet syd og tilrettelegging for petroleumsvirksom-
het i åpnede områder.

Følgende rammer for petroleumsvirksomhe-
ten skal gjelde i forvaltningsplanområdet Barents-
havet  Lofoten:

Regjeringen vil:
1. Det nordøstlige Norskehav (Nordland I, III, IV, 

V, VI og VII, og Troms II)

I de åpnede deler av Nordland VI vil det 
ikke være petroleumsvirksomhet i denne 
stortingsperioden. Det vil heller ikke bli 
utlyst nye blokker i området i denne stor-
tingsperioden. I forbindelse med kunn-
skapsinnhentingen for de uåpnede områ-
dene, vil en vurdere behovet for en oppdate-
ring av kunnskapsgrunnlaget også for 
åpnet areal.
Det gjennomføres ikke konsekvensutred-
ning etter petroleumsloven i Nordland VII 
og Troms II og i uåpnede deler av Nordland 
IV, V og VI i denne stortingsperioden.
MAREANO-programmet skal fullføre kart-
leggingen av havbunnen i Nordland VI i 
2011, og deretter i de øvrige områdene som 
ennå ikke er kartlagt.
Fullføre kartlegging og styrke overvåking 
av sjøfuglbestandene i området gjennom 
SEAPOP, og øke kunnskapen om hvordan 
disse påvirkes av menneskelig aktivitet.
Olje- og energidepartementet gjennomfø-
rer kunnskapsinnhenting om virkninger av 
petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av 
Nordland IV, V, VI, VII og Troms II. Kunn-
skapen som samles inn, skal kunne brukes 
i en eventuell konsekvensutredning om 
petroleumsvirksomhet. Kunnskapen som 
samles inn, skal kunne brukes som grunn-
lag for neste oppdatering av forvaltnings-
planen. Arbeidet vil starte opp raskt.
Temaene for kunnskapsinnhenting vil blant 
annet inkludere samfunns- og næringsmes-
sige virkninger og ringvirkninger, her-
under virkninger for reiseliv og fiskerinæ-
ringen. Temaene vil bli fastsatt i samspill 
med regionale og lokale myndigheter, sek-
tormyndigheter og fagmiljøer. I uåpnede 
deler av Nordland IV og V vil det også være 
behov for å styrke kunnskapen om petrole-
umsressursene gjennom seismikkundersø-
kelser og andre geologiske datainnsamlin-
ger i regi av Oljedirektoratet og i dialog 
med fiskerinæring og fiskerimyndigheter. 
Oljedirektoratet sammenstiller datapakker 
med relevant seismikk fra Nordland VI, VII 
og Troms II som legges ut for salg.
Nærings- og handelsdepartementet, Fis-
keri- og kystdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet og Miljøverndepar-
tementet gjennomfører kunnskapsinnhen-
ting om virkninger og ringvirkninger av økt 
satsing på verdiskaping som reiseliv og fis-
kerirelaterte virksomheter. Kunnskapen 
som samles inn, skal kunne brukes som 
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Figur 7.1 Rammer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet  Lofoten
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grunnlag for neste oppdatering av forvalt-
ningsplanen. Arbeidet vil starte opp raskt. 
Temaene for kunnskapsinnhenting vil blant 
annet inkludere samfunns- og næringsmes-
sige ringvirkninger fastsatt i samspill med 
regionale og lokale myndigheter.
Utvide TFO-området til å innbefatte alle 
blokkene i åpent areal i Nordland I, III, IV 
og V. Utvidelsen gjøres gjeldende fra TFO 
2011. Miljø- og fiskerivilkårene fra forvalt-
ningsplanen for Norskehavet gjelder.

2. Barentshavet
a. Tidligere omstridt område vest for avgrens-

ningslinjen
Når overenskomsten med Russland om 
maritim avgrensning og samarbeid i 
Barentshavet og Polhavet er ratifisert i 
begge land, vil regjeringen igangsette 
en konsekvensutredning etter petrole-
umsloven med sikte på tildeling av 
utvinningstillatelser i det tidligere 
omstridte området vest for avgrens-
ningslinjen i Barentshavet syd (sør for 
74°30  N). Forutsatt at konsekvensut-
redningen gir grunnlag for det, vil regje-
ringen legge frem en stortingsmelding 
som anbefaler åpning av disse områ-
dene for petroleumsvirksomhet.
MAREANO-programmet skal kartlegge 
havbunnen i det tidligere omstridte 
området vest for avgrensingslinjen i 
henhold til avgrensingsavtalen mellom 
Norge og Russland.

b. Kystsonen langs Troms og Finnmark til gren-
sen mot Russland

I et belte på 35 km fra grunnlinjen langs 
kysten fra Troms II til grensen mot 
Russland, vil det ikke bli igangsatt 
petroleumsvirksomhet i denne stor-
tingsperioden.
I området mellom 35 km og 65 km fra 
grunnlinjen, vil det ikke være tillatt med 
leteboring i oljeførende lag i perioden 1. 
mars  31. august.

c. Tromsøflaket
På Tromsøflaket gjelder begrensninger 
for kystsonen som følger av punkt 2b.
På Tromsøflaket utenfor 65 km vil det 
ikke være tillatt med leteboring i oljefø-
rende lag i perioden 1. mars  31. august.

d. Eggakanten
Særlig følge opp det generelle kravet 
om at nye utvinningstillatelser skal kart-
legge mulige korallrev og andre verdi-

fulle bunnsamfunn som kan bli berørt 
ved petroleumsaktivitet i de aktuelle 
blokkene, og sikre at disse ikke skades 
av aktiviteten. I sårbare områder kan 
det stilles særskilte krav for å unngå 
skade.

e. Iskanten og polarfronten
I områdene ved iskanten og polarfron-
ten skal det ikke igangsettes petrole-
umsvirksomhet i denne stortingsperio-
den.

f. Bjørnøya
Ikke igangsette petroleumsvirksomhet 
innenfor et belte på 65 km rundt Bjørn-
øya i denne stortingsperioden.

3. Utslipp til sjø
Regulere utslipp til sjø fra petroleumsvirk-
somheten i forvaltningsplanområdet på 
samme måte som petroleumsvirksomhet 
på øvrige deler av norsk kontinentalsokkel.

4. Andre miljø- og fiskerivilkår
Legge forvaltningsplanene til grunn for å 
fastsette miljø- og fiskerivilkår for petrole-
umsvirksomheten i nye utvinningstillatel-
ser. Frem til oppdateringen av forvaltnings-
planen vil det ikke bli stilt ytterligere miljø 
og fiskerikrav for petroleumsvirksomheten 
i dette havområdet.

7.4 Tiltak for å redusere forurensning 
og marint søppel

7.4.1 Beredskap mot akutt forurensning

Oljevernteknologi og kunnskapsgrunnlaget for 
bekjempelse av oljesøl er videreutviklet og flere 
tiltak for å styrke beredskapen mot akutt foru-
rensning i forvaltningsplanområdet er gjennom-
ført siden 2006. Beredskapen blir fortløpende vur-
dert, blant annet i lys av hendelser og gjennom-
førte statlige aksjoner. Erfaringer fra utblåsningen 
i Mexicogulfen, omtalt i kapittel 5.1.2 og 5.3, er 
også relevant i denne sammenheng.

Kravstilling gjennom regelverk og myndighe-
tenes tilsyn har stor betydning for sikkerhet i 
petroleumsvirksomheten. Operatørselskapene 
har ansvaret for å planlegge og lede aksjonen ved 
oljeutslipp på sokkelen. Gjennom Norsk Oljevern-
forening For Operatørselskap (NOFO) er det inn-
gått en avtale med Kystverket om en begrenset 
bruk av offentlige ressurser. Det pågår vurderin-
ger av behovet for å presisere noen av de eksiste-
rende beredskapskravene til operatørselskapene.
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Effektiv beredskap er også avhengig av at det 
foreligger tilstrekkelig antall fartøy for bruk 
under aksjoner. Fiskefartøy og andre egnede far-
tøy, som ikke primært er bygget for oljevern, er 
en viktig ressurs i denne sammenheng. For å iva-
reta sikkerheten for mannskapene er det utarbei-
det en ny forskrift om bruk og utrusting av slike 
fartøy i aksjoner mot akutt forurensning. Både 
operatørselskapene og Kystverket vil inngå bered-
skapsavtaler med fartøy for å sikre rask mobilise-
ring.

Når det gjelder kyst- og strandsoneberedskap, 
er det viktig med tilstrekkelig tilgjengelig bered-
skapsmateriell og -personell. Effektiviteten til 
ulike bekjempelsesstrategier ved oljeutslipp, her-
under mekanisk opptak av olje, dispergering, 
brenning og ulike strandrenseteknikker, vil evalu-
eres og utredes nærmere i lys av erfaringene fra 
Mexicogulfen.

Erfaringene fra gjennomførte aksjoner i 
Norge viser at aksjonsstyring og god samordning 
av de ulike involverte aktørene er avgjørende for 
effektiv bekjempelse av akutt forurensning. Arbei-
det med å etablere et nasjonalt beredskapskon-
sept, som ytterligere klargjør offentlige og private 
aktørers roller og ansvar under aksjoner, er derfor 
viktig. De amerikanske erfaringene med felles 
aksjonsledelse, der både ansvarlige myndigheter 
og ansvarlig forurenser deltar, er relevante i 
denne sammenheng. Aksjonsstyring og organise-
ring vil styrkes gjennom innføringen av «Enhetlig 
ledelsessystem» (ELS) som system ved større 
hendelser innen brann, sivilforsvar og akutt foru-
rensning.

Regjeringen vil:
Bidra til videreutvikling av teknologi for detek-
sjon og kartlegging av utslipp.
Bidra til å bygge opp kunnskap om disperge-
ring, for bedre å kunne vurdere dispergering 
som bekjempingsstrategi ved statlige aksjoner.
Bidra til å øke kunnskapen om effekt av bered-
skapstiltak og aktuelle oljetypers forvitringse-
genskaper som grunnlag for beredskapsplan-
legging.
Etablere et nasjonalt beredskapskonsept og 
innføre «Enhetlig ledelsessystem» (ELS) for å 
styrke samordning, rolleforståelse og aksjons-
styring.
Kartlegge tilgjengelighet av mannskap og 
andre ressurser ved langvarige aksjoner i for-
valtningsplanområdet.
Kartlegge beredskapsbehov i kyst- og strand-
sone.

Videreutvikle metoder for oljeoppsamling og 
strandrensing ved aksjoner i arktiske strøk og 
utvikle en operativ veileder for strandrensing.
Se nærmere på kravstilling og tilsyn med kom-
munal beredskap.
Utvikle bekjempelsesstrategier, bedre kunn-
skap om miljøeffekter ved bruk av oljebren-
ning, dispergeringsmidler og andre metoder 
for bekjempelse.

7.4.2 Langtransportert forurensning  
internasjonalt arbeid

Langtransportert forurensning via luft- og hav-
strømmer er hovedkilden til forurensning i for-
valtningsplanområdet. For en rekke organiske 
miljøgifter er Arktis et nedfallsområde for globale 
utslipp, og endringer i globale utslipp kan påvises 
i dette området. En rekke av forbindelsene er lite 
nedbrytbare og kan derfor akkumuleres i organis-
mer og konsentreres oppover i næringskjeden. 
Det er påvist effekter på dyr på toppen av nærings-
kjedene i det meste av Arktis. Immunsystemet er 
trolig svekket hos en rekke arter, blant annet 
isbjørn, polarmåke, røye og grønlandssel. Tilførs-
lene til Arktis av «gamle» miljøgifter som PCB og 
DDT har lenge vært nedadgående, men denne 
positive utviklingen har nå stoppet opp. Årsaken 
kan være at miljøgiftene fortsatt er i bruk eller kli-
marelaterte forhold. I tillegg oppdages stadig nye 
stoffer i det arktiske miljøet. Det tar ofte tid å finne 
ut hvilke effekter nye stoffer har på miljøet. Det er 
også ofte utfordringer i forhold til analysemeto-
dikk for nye stoffer. Den nasjonale miljøprøveban-
ken har en viktig funksjon i å sikre muligheten til 
gjøre nye analyser av prøver når ny metodikk for å 
oppdage miljøgifter utvikles og når nye miljøgifter 
oppdages. I tillegg er det viktig for å kunne fast-
sette referansenivåer og bakgrunnsverdier for 
nye miljøgifter.

Langtransportert forurensning er en sentral 
utfordring i forhold til å sikre Barentshavet som et 
rent og rikt hav.

Regjeringen vil:
Sikre at arbeidet med å redusere bruk og 
utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier gis 
høy prioritet i bistandsarbeidet og i samarbei-
det med Russland.
Delta aktivt i arbeidet med internasjonale kon-
vensjoner, som den globale Stockholm-konven-
sjonen og den regionale langtransportkonven-
sjonen, og aktivt bidra til strenge reguleringer 
og til at flere miljøgifter inkluderes i avtalene.
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Prioritere arbeidet med å få på plass en global 
kvikksølvavtale under FNs miljøprogram 
(UNEP).
Utføre kartleggings- og screeningsundersøkel-
ser av nye forbindelser i Arktis.
Sikre at undersøkelser i forvaltningsplanområ-
det bidrar med prøver til den nasjonale miljø-
prøvebanken.

7.4.3 Marint søppel

Marin forsøpling er et tema som har fått stort 
fokus internasjonalt.

Innenfor rammen av samarbeidet under Kon-
vensjonen for beskyttelse av det marine miljø i det 
nord-østlige Atlanterhav (OSPAR) er det satt som 
mål å vesentlig redusere marint søppel til nivåer 
der det ikke kan gjøre skade. For å nå dette målet 
er partene i OSPAR enige om en rekke tiltak. Etter 
gode erfaringer med prøveprosjekt på overvåking 
av strender i noen land, har OSPAR lagt opp en 
strategi med tanke på å etablere et koordinert 
overvåkingsprogram for strandsøppel innen 2014.

En rapport som belyser omfanget og effektene 
av marin forsøpling i norske kyst- og havområder 
ble presentert av Klima- og forurensningsdirekto-
ratet i samarbeid med Direktoratet for naturfor-
valtning i februar 2011. Rapporten konkluderer 
med at vi i dag har begrenset kunnskap om det 
eksakte omfanget av og kildene til marin forsøp-
ling i Norge, men at dagens kunnskapsgrunnlag 
likevel er godt nok til å kunne fastslå at marin for-
søpling utgjør et alvorlig miljøproblem også i nor-
ske hav- og kystområder. Mye av dagens kunn-
skap om marin forsøpling har sin opprinnelse fra 
strandsøppelundersøkelser, undersøkelser av sjø-
fuglmager, videobilder av havbunn og undersø-
kelse av mikroplast i Skagerrak. Rapporten fast-
slår også aktuelle tiltak for å redusere problemet.

Det er behov for å opprette referansestrender 
med regelmessige strandsøppelundersøkelser. 
Det er gitt tilskudd til et pilotprosjekt i Tromsø 
kommune som har utført en slik undersøkelse i 
2010. Dette er første gangen denne typen under-
søkelse er benyttet i Norge. Undersøkelsen gir 
derfor verdifull erfaring som et første trinn i det 
videre arbeidet med marin forsøpling.

Regjeringen vil:
Kartlegge hvor stort omfanget av marin forsøp-
ling er i forvaltningsplanområdet, hvilke effek-
ter forsøplingen har og vurdere tiltak.
Overvåke strandsøppel i utvalgte områder.
Gjennomføre et rapporteringsprosjekt fra mot-
taksordning for avfall fra skip.

7.5 Styrking av kunnskapsgrunnlaget

7.5.1 Kartlegging av havbunn

MAREANO-programmet kartlegger dybde, bunn-
forhold, naturtyper og forurensning i norske hav-
områder. Kartlegging av havbunnen gjennom 
MAREANO øker kunnskapen betydelig om utbre-
delsen av naturtyper og arter og påvirkning på 
disse fra menneskelig aktivitet. Denne kunnska-
pen gir grunnlag for en bedre forvaltning og 
beskyttelse av sårbare naturtyper. Kriteriene for 
hvilke områder som skal prioriteres kartlagt er 
utviklet videre, og regjeringen legger til grunn at 
videre kartlegging i Barentshavet og Norskehavet 
blant annet skal prioritere å kartlegge først de 
områdene som har eller kan ha store miljøverdier 
eller ressurser som kan påvirkes av eksisterende 
eller ny menneskelig aktivitet.

Regjeringen vil:
Videreføre kartlegging av havbunn i norske 
havområder gjennom MAREANO-program-
met.

7.5.2 Kartlegging og overvåking av sjøfugl

SEAPOP-programmet kartlegger og overvåker 
sjøfuglbestandene i norske havområder. Program-
met skal fremskaffe og vedlikeholde grunnleg-
gende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre 
forvaltning av marint miljø. Spesiell fokus rettes 
mot innhenting av data som gjør det mulig å 
modellere effekter av menneskelig aktivitet og 
skille disse fra det som primært skyldes naturlig 
variasjon. Denne kunnskapen gir grunnlag for en 
bedre forvaltning og beskyttelse av sjøfugl. Det er 
viktig med fortsatt kunnskapsoppbygging gjen-
nom programmer som studerer disse årsakssam-
menhengene.

Regjeringen vil:
Styrke kartlegging og overvåking av sjøfugl i 
norske havområder, langs norskekysten og på 
Svalbard og Jan Mayen gjennom SEAPOP-pro-
grammet.

7.5.3 Kartlegging og overvåking av 
forurensning

Den koordinerte overvåkingen for Barentshavet  
Lofoten har bidratt til et bedre bilde av forurens-
ningssituasjonen i forvaltningsplanområdet. De 
etablerte overvåkningsprogrammene for foru-
rensning er viktige for å styrke kunnskapen om 
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forurensning og miljøgifter i norske havområder 
og i norsk sjømat. Slik kunnskap har betydning 
for både forvaltningen av økosystem og arter og 
for å kunne dokumentere at konsum av sjømat fra 
norske havområder er trygt.

Regjeringen vil:
Videreutvikle overvåkingen av forurensning.
Videreføre arbeidet med kartlegging og over-
våking av fremmedstoffer i marine arter.

7.5.4 Klimaendringer og havforsuring

Havforsuring og klimaendringer er de største 
utfordringene vi står overfor i tiden fremover. 
Havforsuringen kan få store konsekvenser for 
økosystemene på våre breddegrader. Det er der-
for svært viktig å skaffe bedre kunnskap om for-
suringsutviklingen og om effektene av forsuring, 
både på enkeltarter, det biologiske mangfoldet og 
på omsetning og opptak av miljøfarlige stoffer. I 
tillegg er det viktig å øke kunnskapen om samvir-
kende effekter av havforsuring og klimaendrin-
ger.

For å oppnå dette er det avgjørende å få på 
plass en dekkende og langsiktig overvåking av 
endringene i surhetsgraden i havet og effektene 
av disse endringene. Dette er nødvendig for å få 
oversikt over omfanget av problemet og kunne 
lage prognoser for forventet utvikling.

Forvaltning av tidligere islagte områder vil 
være en ny utfordring dersom slike områder blir 
isfrie som følge av klimaendringer. Regjeringen vil 
møte denne utfordringen med å skaffe nødvendig 
kunnskap før eventuell ny aktivitet igangsettes i 
slike områder.

Regjeringen vil:
Styrke overvåking av havforsuringen og klima-
endringene.
Styrke kunnskapen om tempoet og effekter av 
klimaendringer, hva som skaper irreversible 
endringer, hvor motstandsdyktig Barentshavet 

 Lofoten er for endringer, hvordan havforsur-
ing påvirker økosystemene i havet og hvordan 
dette bidrar til den samlede belastningen på 
økosystemene.
Styrke utvikling av kunnskapen om effekter av 
havforsuring og klimaendringer med fokus på 
å finne og ta i bruk gode effektindikatorer.
Sørge for tilstrekkelig kunnskap om miljøver-
dier før eventuell ny aktivitet igangsettes i tidli-
gere islagte områder.

7.5.5 Samvirkende effekter av miljøgifter, 
klimaendringer og havforsuring

Det foreligger lite kunnskap om samvirkende 
effekter av flere miljøgifter eller mellom miljøgif-
ter, havforsuring og klimaendringer. Det siste vil 
fremover være et sentralt tema som det er knyttet 
store kunnskapsbehov til.

Regjeringen vil:
Iverksette kunnskapsinnhenting om økolo-
giske sammenhenger mellom ulike deler av de 
marine økosystemene.
Styrke kunnskap om hvordan ulike påvirknin-
ger fra menneskelig aktivitet, som klimaend-
ringer og havforsuring, miljøgifter, fiskerier, 
skipstrafikk og petroleumsvirksomhet, virker 
sammen på økosystemene i havet
Sørge for at det utvikles kunnskap om samvir-
kende effekter av havforsuring, klima og miljø-
gifter.
Utvikle kunnskap om samvirkende effekter av 
flere miljøgifter.

7.5.6 Miljørisikoanalyser

Det er behov for å arbeide videre med kriterier for 
valg av scenarioer til bruk i miljørisikoanalyser 
som er knyttet til regionale eller overordnede vur-
deringer av oljeutslipp.

Kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av 
oljeutslipp for fiskebestander er videreutviklet, og 
det er utarbeidet et oppdatert datagrunnlag for 
flere bestemmende faktorer for miljøkonsekvens 
og miljørisiko. Det er likevel behov for fortsatt 
metodisk utvikling for å forbedre metoder for ana-
lysering av miljøkonsekvenser og miljørisiko knyt-
tet til akutte oljeutslipp for fisk, sjøfugl, marine 
pattedyr og strand. Det er viktig å videreutvikle 
metodikk for å beregne tap på årsklasserekrutte-
ring av fisk som på en biologisk forsvarlig måte 
håndterer en romlig variasjon i overlevelse fra 
yngel til voksen fisk. Bedre kunnskap om årlige 
variasjoner for vandring og gyteområder er nevnt 
som en faktor som kan være med å redusere usik-
kerhet i miljørisikovurderinger.

Regjeringen vil:
Sørge for videre kunnskapsutvikling for tema 
knyttet til miljørisiko.

7.5.7 Utvikling av indikatorer

Indikatorene som er utviklet sier først og fremst 
noe om tilstanden i økosystemet, for eksempel når 
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det gjelder bestandsstørrelse, utbredelse og 
nivåer av miljøfarlige stoffer i marine dyr og plan-
ter. Kunnskap om tilstanden knyttes i mindre grad 
til de ulike påvirkningene økosystemet utsettes 
for og hvilken effekt dette har på de ulike deler av 
økosystemet. For å få et mer helhetlig indikator-
sett foreslås det en innsats for å få på plass påvir-
knings- og effektindikatorer. Utvikling av effekto-
vervåking er sentralt i havmiljøsamarbeidet under 
OSPAR- konvensjonen, og det forventes at det vil 
frembringe ny kunnskap som vil være nyttig i 
arbeidet med effektovervåking i norske havområ-
der. Et indikatorsett som inneholder påvirknings-
indikatorer og effektindikatorer i tillegg til til-
standsindikatorer, vil kunne bidra til bedre evalue-
ring av mål. Det er samtidig viktig å sørge for at 
endringer som observeres gjennom miljøovervå-
kingen møtes med relevante tiltak når indikato-
rene viser verdier som ikke representerer en 
ønsket tilstand.

Regjeringen vil:
Videreføre arbeidet med utvikling av represen-
tative indikatorer, referanseverdier og tiltaks-
grenser i forvaltningsplanens overvåkingssys-
tem.
Utvikle effektindikatorer og påvirkningsindika-
torer som også kan benyttes til å vurdere 
måloppnåelse.
Sikre at overvåkingsindikatorer som viser 
overskridelse av tiltaksgrense utløser vurde-
ring av relevante tiltak

7.5.8 Havmiljøsamarbeidet med Russland  
etablering av grunnlaget for et 
helhetlig norsk-russisk 
miljøovervåkingsprogram 
i Barentshavet

Havmiljøsamarbeidet med Russland utgjør den 
mest omfattende delen av det norsk-russiske mil-
jøvernsamarbeidet og har som formål å bidra til 
bevaring av havmiljøet i Barentshavet.

Miljøpåvirkningen i Barentshavet forventes å 
øke, spesielt i forbindelse med økt olje- og gass-
virksomhet, fiskeri og skipsfart. Det kan bli økte 
effekter av både klimaendringer og havforsuring. 
Den samlede påvirkningen kan bli betydelig, noe 
som øker behovet for en koordinert innsats mel-

lom Norge og Russland. Innen det norsk-russiske 
havmiljøsamarbeidet arbeides det derfor med å 
etablere grunnlaget for et helhetlig norsk-russisk 
overvåkingsprogram for hele Barentshavet. Dette 
tar utgangspunkt i den felles norsk-russiske mil-
jøstatusrapporten for Barentshavet, som ble frem-
lagt i 2009. Et slikt helhetlig miljøovervåkingspro-
gram vil sette myndighetene i de to landene bedre 
i stand til å møte de krav og utfordringer man står 
overfor i Barentshavet i overgangen til en helhet-
lig, økosystembasert forvaltning. Et helhetlig mil-
jøovervåkingsprogram for Barentshavet vil være 
en naturlig videreføring av det norske arbeidet 
med forvaltningsplaner. Det vil også kunne være 
et viktig bidrag til utformingen av en tilsvarende 
plan for russisk del av Barentshavet. Regjeringen 
ønsker å videreutvikle havmiljøsamarbeidet med 
Russland med vekt på å utvikle det nødvendige 
kunnskapsgrunnlag og en helhetlig, mest mulig 
felles tilnærming til en forsvarlig forvaltning av 
Barentshavet.

Regjeringen vil:
Samarbeide med Russland om å etablere 
grunnlaget for et helhetlig norsk-russisk miljø-
overvåkingsprogram for Barentshavet, spesielt 
med tanke på å bidra til utformingen av en rus-
sisk forvaltningsplan for russisk del av 
Barentshavet.

7.5.9 Formidling

Nettstedet miljøstatus.no er en nasjonal formid-
lingskanal for miljøinformasjon hvor det i senere 
tid er lagt stor vekt på å få til en god brukertilpas-
set informasjon om havforvaltningsarbeidet. Mil-
jøstatus er i utgangpunktet et felleseie for miljøfor-
valtningen, men på hav- og vannområdet er dette 
utvidet gjennom egne samarbeidsavtaler med 
Havforskningsinstituttet, Kystverket og Norges 
geologiske undersøkelser. Dette innebærer at vik-
tige aktører har tilgang til å legge inn informasjon 
direkte inn i miljøstatus.no. Det er etablert et godt 
samarbeid som grunnlag for en helhetlig formid-
ling av forvaltningsplanarbeidet.

Regjeringen vil:
Formidle forvaltningsplanarbeidet blant annet 
på nettstedet www.miljøstatus.no.
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8  Økonomiske og administrative konsekvenser

Meldingen til Stortinget omhandler videreutvik-
ling av virkemiddelbruk og nye konkrete tiltak. 
Forvaltningen av havområdene skal være basert 
på best mulig kunnskap. I meldingen legges det 
opp til å styrke kunnskapsgrunnlaget for økosyst-
embasert forvaltning av havområdet gjennom 
kartlegging, overvåking og forskningsinnsats.

De økonomiske og administrative konsekven-
sene av tiltakene i meldingen lar seg i ulik grad 
fastslå nøyaktig. Etter hvert som forslag konkreti-
seres vil det som et ledd i vurderingene av tiltak 
være viktig å utrede videre eventuelle konsekven-
ser for offentlige og private parter på vanlig måte i 
tråd med utredningsinstruksen.

Oppfølging av tiltak som krever bevilgninger 
vil bli avklart i de ordinære budsjettprosessene og 
presentert i de ulike departementenes budsjett-
proposisjoner. Tiltakene vil her bli vurdert opp 
mot øvrige prioriterte formål. Den årlige budsjett-
messige oppfølgingen vil være avhengig av den 
økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen.

Nedenfor er det gjort en foreløpig vurdering 
av økonomiske og administrative konsekvenser av 
forslagene til meldingen.

8.1 Tiltak for en helhetlig, 
økosystembasert forvaltning

Samordnet overvåkingssystem for Barentshavet  
Lofoten

Kostnadene ved å videreutvikle overvåkingssyste-
met for Barentshavet  Lofoten vil bli utredet nær-
mere i forbindelse med de årlige budsjettforsla-
gene. Store deler av arbeidet knyttet til overvå-
kingssystemet vil foregå innenfor rammene av 
den overvåkings- og forskningsaktiviteten som 
allerede foregår i forvaltningsplanområdet.

Tilførselsprogrammet for forurensning er vik-
tig for å styrke kunnskapen om forurensning og 
miljøgifter i norske havområder. Slik kunnskap 
har betydning for både forvaltningen av økosys-
tem og arter og for vurdering av mattrygghet 
knyttet til sjømat. Bevilgninger til programmet vil 
bli vurdert nærmere i forbindelse med de årlige 
budsjettforslagene.

Kartleggingsarbeid

Regjeringen legger opp til å fortsatt styrke kunn-
skapsnivået gjennom kartlegging av havbunnen i 
norske havområder gjennom MAREANO-pro-
grammet. Kartleggingen øker kunnskapen om 
utbredelsen av naturtyper og arter og påvirkning 
på disse fra menneskelig aktivitet og er nødvendig 
for å kunne utvikle virkemidler som sikrer bære-
kraftig bruk av områdene.

I 2011 er det budsjettert med 52,5 millioner 
kroner til kartlegging gjennom MAREANO-pro-
grammet. Regjeringen vil komme nærmere til-
bake til den videre gjennomføringen av program-
met og det årlige bevilgningsnivået i de årlige 
budsjettforslagene.

Regjeringen vil fortsette kartlegging og over-
våking av sjøfugl i norske havområder, langs nor-
skekysten og på Svalbard og Jan Mayen gjennom 
SEAPOP-programmet. Regjeringen vil komme 
nærmere tilbake til den videre finansiering av pro-
grammet i de årlige budsjettforslagene.

Kunnskap om klimaendringer og havforsuring

Bevilgninger til økt kunnskap om klimaendringer 
og havforsuring vil bli vurdert i de årlige budsjett-
forslagene.

Kunnskap om samvirkende effekter på økosystemene

Det foreligger lite kunnskap om samvirkende 
effekter av flere miljøgifter, og mellom miljøgifter, 
havforsuring og klimaendringer. Marine organis-
mer utsettes for en rekke miljøgifter, men det er 
ikke kjent hvordan dette samlet påvirker dem. Kli-
maendringer og havforsuring vil også påvirke 
organismene, og samvirkende effekter av klima, 
havforsuring og miljøgifter er et sentralt tema der 
det er store kunnskapsbehov. Kunnskapsoppbyg-
ging på dette feltet vil kreve miljøovervåking og 
forskningsinnsats. Regjeringen vil komme tilbake 
til prioriteringer i forbindelse med de årlige bud-
sjettforslagene.
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Beskyttelse av bunnfauna

Regjeringen mener det er behov for særlig beskyt-
telse av sårbar bunnfauna. På bakgrunn av dette 
foreslås det begrensninger for bunntråling som 
kan skade sårbare naturtyper på havbunnen. 
Dette antas å være økonomisk lønnsomt og bære-
kraftig på lengre sikt fordi det vil sikre beskyttelse 
av områder som er viktige for marint naturmang-
fold og som antas å ha viktige økologiske funksjo-
ner, blant annet som gyte- og oppvekstområder for 
arter som høstes i fiskeriene.

Arealmessige rammer for petroleumsvirksomhet

Basert på seismikkdata innhentet i perioden 
2007  2009 har Oljedirektoratet kartlagt og bereg-
net utvinnbare petroleumsressurser i 50 prospek-
ter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Olje-
direktoratets beregninger av petroleumsressur-
sene viser en forventet nåverdi av lønnsomheten 
av en samlet utbygging i området på ca. 105 milli-
arder kroner, forutsatt en oljepris på 80 US dollar, 
stigende mot 97 dollar i 2030. Kunnskapen om 
geologien i havområdet utenfor Lofoten, Vester-
ålen og Troms er imidlertid fortsatt begrenset, og 
anslaget for de uoppdagede ressurser er forbun-
det med stor usikkerhet.

Beredskap mot akutt forurensning

Regjeringen gjennomfører løpende vurderinger 
av beredskapen mot akutt forurensning, blant 
annet i lys av hendelser og gjennomførte aksjoner. 
Erfaringer fra ulykken i Mexicogulfen er også 
relevant i denne sammenheng.

8.2 Administrative konsekvenser

Regjeringen vil arbeide for forenkling og forbe-
dring av systemet for involvering av interesse-
grupper, blant annet ved å vurdere å erstatte refe-
ransegruppen med bedre arenaer for delakelse og 
involvering, og helhetlig formidling av forvalt-
ningsplanarbeidet på nettstedet www.miljøsta-
tus.no. Videreutviklingen antas å medvirke til å 
belaste forvaltning og interessegrupper mindre 
enn ved dagens system.

Øvrige tiltak i meldingen antas ikke å medføre 
administrative konsekvenser av betydning.

Miljøverndepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 11. 
mars 2011 om Oppdatering av forvaltningsplanen 
for det marine miljø i Barentshavet og havområ-
dene utenfor Lofoten blir sendt Stortinget.
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Vedlegg 1  

Sentrale fagrapporter for oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Barentshavet  Lofoten

Det faglige grunnlaget for oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Barentshavet og havom-
rådene utenfor Lofoten (Rapport fra Faglig 
forum, Overvåkingsgruppen og Risikogrup-
pen til den interdepartementale styringsgrup-
pen for forvaltningsplanen, april 2010)
Ulykken i Mexicogolfen: Risikogruppens vur-
dering. Forum for samarbeid om risiko (Risiko-
gruppen 2010)
Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvi-
det petroleumsvirksomhet i Barentshavet  
Lofoten (rapport nr. 20, Vista Analyse AS 2010)
Marine økosystemtjenester i Barentshavet  
Lofoten  Beskrivelse, vurdering og verdset-
ting (rapport nr. 144 531  01, SWECO 2010)
Regional ringvirkningsanalyse i forbindelse 
med oppdatering av helhetlig forvaltningsplan 
Barentshavet  Lofoten (utgave 3, Asplan 
Viak/Nordlandsforskning 2010)
Deskriptiv analyse  næringer og samfunn i 
området knyttet til forvaltningsplanen (rapport 
med beskrivende statistikk om samfunnsmes-
sige forhold, Kommunal- og regionaldeparte-
mentet, juni 2010)
Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i 
området Lofoten og Barentshavet (rapport nr. 
17, SNF Samfunns- og næringslivsforskning 
2010)

Underlagsrapporter til Det faglige grunnlaget:

Rapport fra Overvåkningsgruppen 2010 (Fis-
ken og havet, særnummer 1b  Havforsknings-
instituttet 2010)
Referat fra workshop om akutte oljesøl og fis-
kebestander (rapport nr. 4861, Akvaplan  niva 
AS 2009)
Effekter av seismiske undersøkelser på fiske-
fordeling og fangstrater for garn og line i 

Vesterålen sommeren 2009 (Fisken og havet 
nr. 2, Havforskningsinstituttet 2010)
Petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av 
akuttutslipp for fisk (rapport nr. 0527, Det Nor-
ske Veritas 2010)
Oljedriftsmodellering i Barentshavet  Lofoten, 
spredning av olje ved akutte utslipp (rapport nr. 
0241, Det Norske Veritas 2010)
Oljedriftsmodellering i Barentshavet  Lofoten, 
spredning av olje ved akutte utslipp (rapport nr. 
1, StormGeo 2010)
Konsekvenser av akuttutslipp for sjøfugl, sjø-
pattedyr og strand (rapport nr. 0539, Det Nor-
ske Veritas og Norsk institutt for naturfors-
kning 2010)
Konsekvenser av petroleumsvirksomhet og 
akuttutslipp fra skipstrafikk og petroleumsvirk-
somhet for fiskerier (rapport nr. 200029  3, 
Acona Wellpro og Akvaplan  niva 2010)
Konsekvenser for reiseliv i Lofoten -Vesterålen 
av petroleumsvirksomhet og av akuttutslipp fra 
skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet 
(utgave 1, Asplan Viak 2010)
Beskrivelse av miljøteknologi (Oljedirektoratet 
2010)
Oljevern (rapport SINTEF F 15407, SINTEF/
Acona Wellpro 2010)
Petroleumsressurser i havområdene utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja (Oljedirektoratet 
2010)
Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av 
akutt forurensning, (Prosjektnr. 999023, Petro-
leumstilsynet/Proactima 2010.)
Forslag til scenarioer for modellering av konse-
kvenser ved akuttutslipp til sjø i Barentshavet  
Lofoten, (Prosjektnr. 999023, Petroleumstilsy-
net/Proactima 2010.)

I tillegg ligger en lang rekke fagrapporter til 
grunn for forvaltningsplanen som kom i 2006.
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Vedlegg 2  

Oversikt over elementer i overvåkningssystem 
for miljøkvalitet

Tabell 2.1 Oversikt over indikatorer, referansenivåer og tiltaksgrenser

Indikator Referansenivå Tiltaksgrense

Havklima

Isutbredelse i Barentshavet Midlere verdier 1979  2008

Temperatur, saltholdighet og 
næringssalter i faste snitt

Middel over hele måleperio-
den

Transport av atlantisk vann 
inn i Barentshavet 

Middel over hele måleperio-
den

Iskanten

Planteplanktonbiomasse ved 
iskanten (under utvikling)

Middel over de siste 10 år 

Planteplankton

Tidspunkt for våroppblom-
string (under utvikling)

Planteplanktonbiomasse 
uttrykt som mengde 
klorofyll a

Middel over de siste 10 år

Artssammensetning1 Historiske data

Dyreplankton

Dyreplanktonbiomasse Midlere fordeling over siste 
10 år

Artssammensetning1 Historiske data

Fiskebestander det ikke fiskes på

Biomasse og utbredelse av 
ungsild2

Historiske nivå

Biomasse og utbredelse av 
kolmule

Historiske nivå

Fiskebestander det fiskes på

Gytebestand hos torsk Førevâr-gytebestanden Beregnet gytebestand er mindre enn 
førevâr-gytebestanden

Gytebestand hos lodde Førevâr-gytebestanden Beregnet gytebestand er mindre enn 
førevâr-gytebestanden

Gytebestand hos blåkveite Førevâr-gytebestanden (ikke 
kjent)

Beregnet gytebestand er mindre enn 
førevâr-gytebestanden
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Gytebestand hos fiskebestan-
der under gjenoppbygging 
(vanlig uer og snabeluer)
(Under utvikling)

Førevâr-gytebestanden3 Beregnet gytebestand er mindre enn 
førevâr-gytebestanden

Bunnlevende organismer

Artssammensetning og 
mengde av bunndyr og fisk i 
forskningsbunntrål

Under utarbeidelse Under utarbeidelse

Utbredelse av korallrev, horn-
koraller og svampsamfunn4

(under utvikling)

Utbredelse og tilstand av 
kjente forekomster

Det er en signifikant økning i skadeom-
fanget eller reduksjon i forekomstenes 
utbredelse i områder som overvåkes

Forekomst av kongekrabbe Utbredelse av kongekrabbe Spredning av kongekrabbe til nye områ-
der

Sjøfugl og sjøpattedyr

Romlig fordeling av sjøfugl- 
samfunn

Gjennomsnittlige bestands-
verdier de siste 10 år + histo-
riske data

Bestandsutvikling av lomvi Gjennomsnittlige bestands-
verdier de siste 10 år + histo-
riske data

Levedyktig bestandsnivå når bestanden 
er under dette, ellers nedgang i bestan-
den på 20 % eller mer over fem år, eller 
mislykket hekking fem år på rad

Bestandsutvikling hos lunde Gjennomsnittlige bestands-
verdier de siste 10 år + histo-
riske data

Levedyktig bestandsnivå når bestanden 
er under dette, ellers nedgang i bestan-
den på 20 % eller mer over fem år, eller 
mislykket hekking fem år på rad

Bestandsutvikling hos polar-
lomvi

Gjennomsnittlige bestands-
verdier de siste 10 år + histo-
riske data

Levedyktig bestandsnivå når bestanden 
er under dette, ellers nedgang i bestan-
den på 20 % eller mer over fem år, eller 
mislykket hekking fem år på rad

Bestandsutvikling hos kryk-
kje

Gjennomsnittlige bestands-
verdier de siste 10 år + histo-
riske data

Levedyktig bestandsnivå når bestanden 
er under dette, ellers nedgang i bestan-
den på 20 % eller mer over fem år, eller 
mislykket hekking fem år på rad

Hekkesuksess og vokseno-
verlevelse hos utvalgte sjø-
fuglarter

Hekkesuksess på et normalt 
nivå for arten, tilstrekkelig til 
å opprettholde denne ved nor-
male nivåer for voksenoverle-
velse. Voksenoverlevelse på 
et normalt nivå for arten, til-
strekkelig til å opprettholde 
bestanden ved normale nivå 
for hekkesuksess

Gjennomsnittelig hekksuksess over tre år 
er utilstrekkelig for å demme opp for 
naturlig voksendødelighet. Gjennomsnit-
telig nedgang i voksenoverlevelse er mer 
enn 20 % over to år.

Romlig fordeling av sjøpatte-
dyr

Gjennomsnittlige bestands-
verdier de siste 10 år + histo-
riske data

Tabell 2.1 Oversikt over indikatorer, referansenivåer og tiltaksgrenser

Indikator Referansenivå Tiltaksgrense

forts.

2336



142 Meld. St. 10 2010 2011
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

1 Prøver til bestemmelse av artssammensetning samles ved Fugleøya  Bjørnøya snittet.
2 Ungsild vokser opp i Barentshavet, men fiskes i andre havområder. Betegnes også som «umoden sild».
3 Der det ikke eksisterer fastsatt førevar-gytebestand må dette utarbeides
4 Denne indikatoren kan først iverksettes når korall- og svampforekomstene er kartlagt
5 Sårbare og truede arter i området, se tekstboks 3.6 om rødlistearter 2010

Bifangst av nise Gjennomsnittet de første tre 
år med sammenlignbar over-
våkning

Bifangster skal ikke øke sammenlignet 
med referanseverdien

Fremmede arter

Forekomst av fremmede 
arter

Historiske data Oppdagelse av fremmede arter i overvåk-
ningen

Sårbare og truede arter

Rødlistede arter arter5 Levedyktig bestandsnivå + 
historiske data på bestands-
nivå

Bestandsnivået på utvalgte arter ligger 
under det som anses å være en levedyktig 
bestand

Forurensende stoffer (se figur 2.1)

Forurensning i fisk, isbjørn, 
sjøfugl, sjøpattedyr og bunnle-
vende dyr

Naturlig bakgrunnsnivå Økning i nivået av forurensende stoffer 
over et visst antall år, eller en plutselig 
større økning fra en prøvetakning til den 
neste i et område, over naturlig bak-
grunnsnivå

Forurensning i sedimenter Naturlig bakgrunnsnivå Økning i nivået av forurensende stoffer 
over et visst antall år, eller en plutselig 
større økning fra en prøvetakning til den 
neste i et område, over naturlig bak-
grunnsnivå

Elvetilførsler Naturlig bakgrunnsnivå Økning i nivået av forurensende stoffer 
over et visst antall år, eller en plutselig 
større økning fra en prøvetakning til den 
neste i et område, over naturlig bak-
grunnsnivå

Atmosfæriske tilførsler Naturlig bakgrunnsnivå Økning i nivået av forurensende stoffer 
over et visst antall år, eller en plutselig 
større økning fra en prøvetakning til den 
neste i et område, over naturlig bak-
grunnsnivå

Nivåer av radioaktivitet i sedi-
menter, tang og dyr langs kys-
ten

Naturlig bakgrunnsnivå Økning i nivået av radioaktivitet over et 
visst antall år, eller en plutselig større 
økning fra en prøvetakning til den neste i 
et område, over naturlig bakgrunnsnivå

Strandsøppel Ingen forsøpling Uakseptabel forsøpling i strandsonen

Tabell 2.1 Oversikt over indikatorer, referansenivåer og tiltaksgrenser

Indikator Referansenivå Tiltaksgrense

forts.
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Forurensningsindikator Sediment Atm.tilf Elvetilførsle Tang Blåsltjell -
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• 
Innst. 433 S 
(2010-2011) 

nrnstillmg ril ~tortinget 
fra energi- og miljøkomiteen 

Meld. St. 10 (2010-2011) 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om opp
datering av forvaltningsplanen for det marine 
miljø i Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten 

Til Stortinget 

Bakgrunn og sammendrag 
Miljøverndepartementet legger i denne meldin

gen fram en oppdatering av forvaltningsplanen for 
det marine miljø i Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten. Formålet med forvaltningsplanen er 
å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig 
bruk av ressurser og goder i Barentshavet og havom
rådene utenfor Lofoten, og samtidig opprettholde 
økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og 
naturmangfold. 

Regjeringen varslet i St.meld. nr. 8 (2005-2006) 
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barents
havet og havområdene utenfor Lofoten ( forvaltnings
plan), som ble behandlet i Stortinget våren 2006, at 
man vil: 

løpende vurdere behovet for oppfølging og opp
datering av forvaltningsplanen 

- på bakgrunn av statusrapportene, første gang i 
2010 og deretter jevnlig, vurdere samlet behovet 
for nye tiltak for å nå målene i planen. 

Det vises videre til St.meld. nr. 37 (2008-2009) 
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskeha
vet (forvaltningsplan) som omfattet Norskehavet, og 
som ble behandlet av Stortinget våren 2009. Regje
ringen tar sikte på å presentere en forvaltningsplan 
for norsk del av Nordsjøen og Skagerrak i 2013. For-

valtningsplanene skal bidra til klarhet i overordnede 
rammer, samordning og p1ioriteringer i forvaltningen 
av havområdene. Regjeringen varslet i denne meldin
gen at det i forbindelse med oppdateringen av forvalt
ningsplanen for Barentshavet-Lofoten også vil bli 
vurdert om det skal settes i gang en åpningsprosess, 
herunder konsekvensutredning, for petroleumsvirk
somhet i nordlig del av kystsonen i Norskehavet. 

Oppdateringen av forvaltningsplanen i Meld. 
St.10 (2010-2011) bygger på tidligere og ny kunn
skap om miljøverdier og viktige ressurser for verdi
skaping i havområdet og utvikling i miljøtilstand, 
påvirkning på økosystemene og miljørisiko. Det er 
utarbeidet et utvidet faglig grunnlag for vurdering av 
samfunns- og næringsmessige forhold og økosystem
verdier med særlig vekt på områdene utenfor Lofo
ten, Vesterålen og Senja. Oppdateringen gir ikke en 
full gjennomgang av tiltak som ble presentert i for
valtningsplanen i 2006, men legger størst vekt på 
særskilte spørsmål som ble reist og oppfølgingen av 
disse. Ut fra et samlet behov, vil det i god tid startes 
en prosess med sikte på å revidere hele planen i 2020 
for perioden frem mot 2040. 

Regjeringen sa i St.meld. nr. 8 (2005-2006) at 
man ville gå varsomt frem med ny petroleumsvirk
somhet i Barentshavet- Lofoten. Rammer for petrole
umsaktivitet i området ble etablert ut fra hensynet til 
de områdene som ble identifisert som særlig verdi
fulle og sårbare og en vurdering av risikoen for akutt 
oljeforurensning. Regjeringen varslet i forvaltnings
planen at disse rammene vil bli vurdert på nytt med 
utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget som forelig
ger i forbindelse med jevnlig oppdatering av planen, 
første gang i 2010. På spesifikke områder var det 
behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget, spesielt 
gjaldt dette kartlegging av havbunn, sjøfugl og geo
logi. 
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F 1 erta 11 et viser til at verdensarvstatus i de 
fleste tilfeller har positiv betydning for turismen, og i 
UNESCO er det økende oppmerksomhet rundt de 
utfordringer og muligheter verdensarvturismen 
representerer. Enkelte områder får en økning av 
besøkende på mange hundre prosent, andre langt 
mindre. Flertallet viser til at man på Vega-øyene 
har sett en seksdobling av besøkende fra 2004, da 
området ble innskrevet på verdensarvlista. 

Komiteens medlemmer fra Frem
s kritt spart i et og Høyre vil imidlertid presi
sere at utgangpunktet for antall besøkende før ver
densarvstatusen kom, var lavt. 

Disse medlemmer understreker at en even
tuell søknad om å gi Lofoten status som verdensarv
område må ha lokal forankring. 

Komiteens medlem fra Kristelig Fol
keparti stiller seg positiv til en eventuell søknad 
om å gi Lofoten status som verdensarvområde, der
som en slik søknad skulle få lokal politisk oppslut
ning. 

Komiteen viser til at «Kysten og kystkulturn 
og «Det arktiske Norge» er plukket ut som to av fire 
«spydspisser» i Innovasjon Norges kommunika
sjonsstrategi for markedsføring av Norge som reise
mål. 

Komiteen viser til at Lofoten, Nordkapp og 
Hurtigruten er blant Norges mest kjente reiselivsat
traksjoner og reiselivsprodukter. Crnisenæringen er i 
sterk vekst langs hele kysten. Så også i Nord-Norge 
hvor spesielt Lofoten, Tromsø og Nordkapp har opp
levd sterk vekst i perioden 2006-2010. 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspartiet og Høyre peker på at reiselivs
næringen vil kunne utgjøre en stadig viktigere 
bidragsyter til verdiskaping, sysselsetting og boset
ting i Nord-Norge. Disse medlemmer har imid
lertid merket seg at statistikk for de siste to tiårene 
over antall overnattingsdøgn ved nordnorske hoteller 
og overnattingssteder viser at utviklingen i yrkesrela
tert etterspørsel har vært vel så viktig for verdiska
pingen i næringen som inntekter fra turisme. For rei
selivet i Nord-Norge er overkapasitet, kort 
turistsesong og behov for flere helårlige arbeidsplas
ser en betydelig utfordring. D isse med I em mer 
peker på at her vil petroleumsvirksomhet kunne bieira 
til økt etterspørsel over hele året. 

Komiteens medlemmer fra Høyre har 
merket seg at i Lofoten og Vesterålen er lønnsomhe
ten til det lokale reiselivet i dag heller lav. Resultat
marginen var i 2008 negativ for de tre regionene 
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Senja, Harstad og Vesterålen, mens reiselivet i Lofo
ten hadde en resultatmargin på 0,3 pst. En kort som
mersesong og vanskeligheter med å forlenge denne 
sesongen og/eller etablere en vintersesong, er viktige 
årsaker til disse tallene. 

Petroleumsvirksomhet 

Kom i teen viser til at regjeringen Bondevik Il 
la frem stortingsmeldingen om havmiljø - St.meld. 
nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav. Meldingen la 
opp til en langsiktig og helhetlig politikk for beskyt
telse av hav- og kystmiljøet, og at dette skulle skje 
gjennom en økosystembasert og sektorovergripende 
tilnærming. Denne meldingen la grunnlaget for 
arbeidet med den helhetlige forvaltningsplanen for 
Barentshavet og andre norske havområder. Bondevik 
Il-regjeringens opplegg for helhetlig forvaltning 
hadde bærekraftig utvikling som sentral målsetting, 
og forvaltningen av økosystemene skulle bygge på 
føre-var-prinsippet og skje ut fra respekt for naturens 
tålegrenser. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre
p art i og Sen terpa rt i et, viser til at regjeringen 
Stoltenberg Il la fram den første helhetlige forvalt
ningsplanen for et norsk havområde i St.meld. nr. 8 
(2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine 
miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofo
ten (forvaltningsplan). 

Komiteens medlemmer fra Frem
s krittspart iet og Høyre peker på at hensynet 
til miljøet har alltid væ1t en integre1t del av norsk 
petroleumsvirksomhet. Det er utviklet et omfattende 
virkemiddelapparat som tar hensyn til miljøet i alle 
faser av petrolewnsvirksomheten, fra konsesjonsrun
der til leting, utbygging, drift og avslutning. Som et 
resultat av den kontinuerlig strenge vektleggingen av 
miljøet holder norsk petroleumsvirksomhet svært 
høy miljøstandard sammenlignet med petroleums
virksomheten i andre land. 

Komiteen viser til at det har vært drevet petro
leumsvirksomhet i form av seismiske undersøkelser 
og leteboring i Barentshavet siden 1980. Deler av 
Tromsøflaket (i Troms I) ble åpnet i 1979. I første 
halvdel av 1980-årene ble ytterligere områder i syd
lige Barentshav åpnet (Bjørnøya Sør, Troms I nord
vest og nordlige del av Finnmark Vest). Barentshavet 
Syd ble formelt åpnet for letevirksomhet i 1989 
(St.meld. nr. 40 (1988-1989)) basert på en konse
kvensutredning for havområdet. Her ble det også 
konkludert med at Troms II ikke skulle åpnes. 

Komite en viser til at det i dette området er til
delt 79 utvinningstillatelser og påbegynt 85 undersø-
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kelses- og avgrensningsbrønner, hvorav 21 letebrøn
ner er påbegynt i 2005 og senere. Så langt utvinnes 
det petroleum fra kun ett felt i Barentshavet (Snø
hvit), mens ett felt er i utbyggingsfasen (Goliat). 

Kom i teen viser til at all petroleumsvirksomhet 
i Barentshavet, med unntak av den pågående Snø
hvitutbyggingen, ble innstilt i 2001 i påvente av 
utredning av konsekvenser av helårig petroleums
virksomhet i Barentshavet og Lofoten. I St.meld. nr. 
38 (2003-2004) ble det besluttet at helårig petrole
umsvirksomhet i området kunne gjenopptas, med 
unntak av de kystnære områdene i Nordland VI, og 
utenfor Troms og Finnmark, og de særlig verdifulle 
områdene polarfronten, iskanten, Bjørnøya og Trom
søflaket. 

Kom i teens fl ert all, alle unntatt medlemmet 
fra Kristelig Folkeparti, merker seg at regjeringen vil 
regulere utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten i 
forvaltningsplanområdet på samme måte som petro
leumsvirksomhet på øvrige deler av norsk kontinen
talsokkel. 

Komiteens medlem fra Kristelig Fol
keparti kan ikke se at det i Meld. St. 10 (2010-
2011) fremkommer vesentlig ny kunnskap eller argu
menter som underbygger regjeringens beslutning om 
å fjerne de skjerpede utslippskravene som til nå har 
vært gjeldende for petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet. Meldingen bekrefter tvert imot at mil
jøverdiene i de særlige verdifulle og sårbare områ
dene er blitt ytterligere bekreftet og styrket gjennom 
ny kunnskap. Det at en ikke har sikker kunnskap om 
sammenhengene i økosystemet innebærer, ifølge 
meldingen, at føre-var-prinsippet i større eller mindre 
grad vil måtte komme til anvendelse som retnings
linje ved forvaltningen av området. 

Dette medlem mener de skjerpede utslipps
kravene til petroleumsvirksomheten i Barentshavet 
bør opprettholdes. 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspartiet og Høyre peker på at oljeindus
trien har investert i store summer for å få ned utslip
pene til sjø. Tiltakene som er gjennomført har 
redusert utslippene betydelig. Nullutslippsmålet bar 
bidratt til økt fokus på substitusjon og utfasing av 
kjemikalier med miljøfarlige egenskaper, samt mini
mering av utslipp som kan føre til miljøskader. I hen
hold til St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, anses nullut
slippsmålet å være nådd for tilsatte kjemikalier. 
Utslippene av miljøfarlige kjemikalier (rød og svart 
kategori) etter Klima- og forurensningsdirektoratets 
(Klif) klassifikasjon har blitt redusert fra 4 161 tonn 
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til 23 tonn i perioden 1997-2007, eller med mer enn 
99 pst. 

Disse medlem mer visertil at i 2004 utgjorde 
utslipp fra petroleumsvirksomheten av miljøgifter på 
myndighetenes prioritetsliste mindre enn 3 pst. av 
totale utslipp til sjø i Norge. Ifølge stortingsmelding 
nr. 26 (2006-2007) <<Regjeringens miljøpolitikk og 
rikets miljøtilstand» anses målet om null miljøskade
lige utslipp som nådd for tilsatte kjemikalier. 

Disse medlemmer peker på at det i årene 
som kommer vil bli produsert mer vann i forbindelse 
med petroleumsvirksomheten. Etter hvert som fel
tene modnes, følger det mer vann med oljen, og 
mengden produsert vann øker. Andelen av det produ
serte vannet som slippes ut i sjøen etter å ha blitt ren
set, forventes imidlertid gradvis å bli redusert til for
del for reinjeksjon. Vannet som produseres sammen 
med olje og gass inneholder rester av olje, andre 
organiske og uorganiske komponenter og rester av 
tilsatte kjemikalier. Det produserte vannet separeres 
og renses før det enten injiseres tilbake i reservoaret 
eller slippes ut i sjøen. Det stilles strenge krav til ren
sing av produsert vann. Risikovurderinger må imid
lertid bruk.es i avveiningen av hvor mye innsats som 
skal settes inn i forhold til reinjeksjon av produsert 
vann. Økt injeksjon av vann er blant annet resultat av 
nullutslippskrav for petroleumsvirksomheten nord 
for 62. breddegrad. 

Komiteens medlemmer fra Høyre viser 
til at injeksjon imidlertid krever betydelig energi, noe 
som igjen øker utslipp til luft. 

Komiteens medlemmer fra Frem
skritts partiet og Høyre mener at det er viktig 
å sette inn tiltak der det er mest miljøeffektivt og 
samtidig gir en fornuftig balanse mellom kost og 
nytte og total miljøeffekt. 

Disse medlemmer peker på at petroleums
virksomheten overvåkes kontinuerlig, og myndighe
tens ekspertgruppe har konkludert med at virknin
gene av utslipp til sjø er begrenset til det umiddelbare 
nærområdet fra utslippet. Ingen dokumentasjon til
sier at disse driftsutslippene har medført uopprette
lige skader på havmiljøet. 

Disse medlemmer har merket seg at Klima
og forurensningsdirektoratets ekspertgruppe for mil
jøovervåkning har konkludert med: 

- Det er ikke påvist effekter på bunnfauna i områ
der kun tilført vannbasert boreavfall. 

- Utslipp av produsert vann har ikke gitt effekter på 
fisk, heller ikke akkumulering. 

- Risiko for effekter på plankton er lav, men meto
der for å overvåke dette er utilstrekkelig. 
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Effekter av utslipp av boreavfall på bunnområ
dene er godt kjent og i stor grad resultat av tidli
gere utslipp. 

- Effekter av dagens boreutslipp er geografisk 
svært begrenset, og kan neppe skilles fra effekt 
av selve installasjonene. 

Disse medlemmer har videre merket seg at 
Det norske Veritas i en studie fra 2006 av eksiste
rende forskning på dette feltet har konkludert med at 
vannsøyleovervåking og annen forskning på effekter 
av utslipp til sjø på fisk og fiskebestander har slått 
fast at det så langt ikke er påvist direkte effekter av 
utslipp av produsert vann fra petroleumsvirksomhet 
på fiskebestander. Det finnes imidlertid noen få tegn 
til eksponering på individnivå. 

Disse medlemmer viser til at det er seismisk 
aktivitet som i hovedsak har gitt de største konflik
tene mellom fiskeri- og petroleumsnæringen. Disse 
medlemmer understreker betydningen av det 
arbeidet som er gjort mellom Fiskeridirektoratet og 
Oljedirektoratet for å redusere konfliktnivået, noe 
som blant annet har medført endringer i regelverket 
som regulerer seismiske undersøkelser, samt iverk
settelse av kompetanseheving av fiskerikyndige. 

Komiteens medlem fra Kristelig Fol
keparti viser til nye forskningsresultater som er 
kommet fram etter samarbeid mellom norske og 
svenske forskere og publisert i det anerkjente tids
skriftet PLoS ONE med tittelen «Biomarkers in natu
ra! fish populations indicate adverse biological 
effects of offshore oil production», av Lennart Balk 
et al. Studien, som ble publisert i 2011, viser at fisk i 
nærheten av oljeinstallasjoner i Nordsjøen får i seg 
oljekomponenter som fører til negativ påvirkning på 
leveren. Det er målt reduksjon i forholdet mellom 
omega-3 og omega-6 fettsyrer i fiskefilet og -lever. 
Ifølge Havforskningsinstituttet er dette en indikasjon 
på at fisken som lever i områder med høyt utslipp av 
produsert vann, har dårligere helsestatus - enten 
direkte på grunn av utslippene eller på grunn av end
ringer i fødesammensetningen. Effektene er funnet i 
hyse på Tampen, som er det området i Nordsjøen med 
høyest tetthet av oljeinstallasjoner og det høyeste 
utslippet av produsert vann og kjemikalier. Området 
omfatter blant annet Statfjord- og Gullfaks-feltet. Det 
er blitt tatt prøver av torsk, sei og hyse. Effektene er 
først og fremst funnet i hyse og i mindre grad i torsk. 
I en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider 
uttaler leder av forskningsprogrammet olje-fisk Erik 
Olsen at: 

«Resultatene viser at den p_ågående petroleums
virksomheten har negative effekter på fiskearter i 
våre økosystemer, og tilsier at vi i den grad det er 
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mulig bør unngå alle former for utslipp av kjemika
lier og produsert vann.» 

Dette med 1 em viser videre til at regjeringen 
Bondevik Il i St.meld. nr. 38 (2003-2004) satte som 
forutsetning for helårig petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten at det 
ikke skulle være utslipp til sjø av produsert vann, 
borekaks eller boreslam ved normal drift. Med nor
mal drift menes all planlagt virksomhet, inkludert 
letevirksomhet; «aJt unntatt utilsiktede utslipp». 
Denne forutsetningen kom som et tillegg til den 
generelle nullutslippsmålsettingen for hele kontinen
talsokkelen; null utslipp til sjø av mulig miljøfarlige 
stoffer Uamfør St.meld. nr. 58 (1996-1997) og presi
seringer i St.meld. nr. 12 (2001-2002)). Den gene
relle nullutslippsmålsetningen er definert i St.meld. 
nr. 25 (2002-2003). 

Dette medlem viser til at St.meld. nr. 38 
(2003- 2004) i tillegg stilte følgende krav for virk
somhet i Lofoten-Barentshavet: 

For virksomheten skal det legges til grunn injek
sjon, evt. annen teknologi, som hindrer utslipp av 
produsert vann. 
Maksimum 5 pst. av det produserte vannet kan 
ved driftsavvik slippes ut under forutsetning av at 
det renses før det slippes ut. Eksakte rensekrav 
vil stilles av konsesjonsmyndighetene for kon
kret virksomhet. 
Borekaks og boreslam reinjiseres eller tas til land 
for deponering. 

- Borekaks og boreslam fra boring av topphullet 
vil normalt kunne slippes ut. Forutsetningen er at 
utslippet ikke inneholder komponenter med uak
septable miljøegenskaper, dvs. miljøfarlige stof
fer eller andre stoffer som kan skade miljøet. 
Dette gjelder kun i områder hvor potensialet for 
skade på sårbare miljøkomponenter vurderes 
som lavt. Som grunnlag for slike vurderinger skal 
det foreligge grundige kartlegginger av sårbare 
miljøkomponenter (gytefelt, korallrev og annen 
sårbar bunnfauna). Slike utslipp vil være gjen
stand for søknad og tillatelse fra konsesjonsmyn
dighetene. 
Petroleumsvirksomhet i området skal ikke føre til 
skade på sårbar flora og fauna. Det er således et 
krav at områder som kan påvirkes, skal kartleg
ges før aktivitet igangsettes. 

- Det skal ikke være utslipp til sjø fra brønntesting. 
- Det er et krav at effekten av beredskapen mot 

akutt forurensning skal være minst like god som 
på andre deler av kontinentalsokkelen. 

Dette medlem viser til at utslippskravene for 
Barentshavet i St.meld. nr. 38 (2003-2004) represen
terte en vesentlig skjerping i forhold til de kravene 
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som gjelder ellers på kontinentalsokkelen. Dersom 
en rettighetshaver ikke kunne demonstrere at virk
somheten ville møte forutsetningen om at det ikke 
skal være utslipp til sjø, ville det ikke være aktuelt 
med helårig petroleumsvirksomhet på det aktuelle 
feltet innenfor området Lofoten - Barentshavet. 

Dette med l em viser til at denne føre-var-til
nærmingen blant annet ble begrunnet med at havom
rådet er relativt rent og lite påvirket av menneskelig 
aktivitet, forekomst av sårbar natur og usikkerhet 
omkring langtidsvirkninger av utslipp, manglende 
renseteknologi for å fj erne milj øgifter og radioaktive 
stoffer fra produsert vann, samt vurdering om at det 
var geologisk mulig med injeksjon av produsert 
vann, borekaks og borevæske. 

Det t e medlem viser til at de skjerpede 
utslippskravene for petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet så langt har hatt bred oppslutning i 
Stortinget. Dette med lem viser blant annet til føl
gende merknader fra Stortingets behandling av for
valtningsplanen for Barentshavet i 2006, jf. I.nnst. S. 
nr. 225 (2005-2006): 

«Komiteen mener petroleumsvirksomheten i Ba
rentshavet må følge verdens høyeste miljø- og sik
kerhetsstandarder. Komiteen vil peike pa at Noreg 
kan sette den beste internasjonale miljøstandard 1 
området frå Lofoten til Barentshavet, mellom anna 
med kravet til 'nullutslipp' for heile området i tida 
framover. Komiteen mener teknologien må forbedres 
slik at nullutslipp er mulig, <>g miljøkonsekvensene 
ved utslipp bør kartlegges. Føre-var-prinsippet må 
legges tiI grunn når det gjelder miljøbelastmngen i 
området. Det eksisterende nullutslippsregimet for 
havområdet utenfor Lofoten og Barentshavet må så 
langt det er mulig også gjelde landanlegg. 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeider
partiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkepar
ti , Senterpartiet og Venstre, understreker at man ved 
petroleumsvirksomhet ikke må starte produksjonen 
før miljøaspektet er ivaretatt. Petroleumsvirksomhe
ten må drives etter nullutslippsprinsippet for alt av 
miljøgifter. 

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og 
Høyre r ... ] understreker at en utvidelse av petrole
umsvirlcsomheten til farvann lenger nord medfører at 
det er enda viktigere å fokusere på miljø og sikkerhet. 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er 
noen av verdens viktigste gyteområder for fisk. Dette 
krever at vi setter særlig strenge krav til petroleums
virksomheten i djsse områdene. Disse medlemmer 
viser til at Stortinget har stilt krav om null utslipp til 
sjø fra petroleumsvirksomheten i Barentshavet, og 
slutter seg til dette1 både når det gjelder Barentshavet 
og når det gjelder navområdene utenfor Lofoten.» 

Komiteens fler t all, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet , Sos i alistisk Venstre
parti , Senterpartiet og Kristelig Folke
part i , viser til at høy miljøverdi i de særlige verdi
fulle og sårbare områdene 1 Barentshavet- Lofoten er 
blitt ytterligere bekreftet og styrket gjennom ny 
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kunnskap som er innhentet siden 2006. Dette omfat
ter områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, kysten av 
Troms, Eggakanten og 50 km kystbelte utenfor Finn
mark. F I erta 11 et viser til at det ikke er kommet 
frem ny kunnskap som tilsier at man bør endre status 
for de områdene som ble identifisert som særlig ver
difulle og sårbare i 2006. 

Et an n et fler ta 11, alle unntatt medlemmet fra 
Kristelig Folkeparti, merker seg at i et belte på 35 km 
fra grunnlinjen langs kysten fra Troms Il til grensen 
mot Russland, vil det ikke bli igangsatt petroleums
virksomhet i denne stortingsperioden. 

Dette flertallet merker seg videre at i områ
det mellom 35 km og 65 km fra grunnlinjen vil det 
ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i 
perioden I. mars- 31. august. 

Komiteens medlem fra K r istelig Fol
keparti er forundret over at regjeringen uten faglig 
begrunnelse innskrenker beltet i kystsonen langs 
Troms og Finnmark, hvor det ikke skal tillates igang
satt ny petroleumsvirksomhet fra 50 til 35 km. 

Kom it een merker seg at regjeringen i meldin
gen varsler at TFO-ordningen skal evalueres i petro
leumsmeldingen, som skal legges frem våren 2011. 

Komiteen viser til at Barentshavet, sammen 
med områdene på dypt vann i Norskehavet og områ
dene utenfor Lofoten og Vesterålen, vurderes som de 
områdene der det er størst sannsynlighet for å gjøre 
nye, store funn i fremtiden. 

K omiteen viser til at Oljedirektoratet i 2006 
ble gitt i oppdrag å kartlegge geologien i Nordland 
VII og Troms Il for å styrke kunnskapen om mulige 
petroleumsressurser i områdene. Kom i teen har 
merket seg at Oljedirektoratet basert på dagens kunn
skap om de kartlagte prospekter i Nordland VI, Nord
land VII og Troms Il har anslått at: 

- Det forventes å finne 202 millioner Sm3 oljeek
vivalenter (med et usikkerhetspenn fra 76 til 371 
millioner Sm3 oljeekvivalenter) i det utredete 
området, 

- Nordland VI fremstår som det mest prospektive 
området med hensyn til olje- og gassressurser, 

- Nordland VII og Troms Il har et samlet forventet 
ressursestimat på høyde med det som forventes i 
Nordland VI, 
det er størst sannsynlighet for å finne olje i Nord
land VI og VII. Troms Il har størst sannsynlighet 
for gass. 

Komiteens medlemmer fra Frem
skr i ttspartiet og Høyre peker på at Oljedirek
toratets rapport bekrefter at en her snakker om noen 
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av de mest attraktive leteområdene på norsk sokkel i 
dag. Ressursene er så store at de kan gi grunnlag for 
feltutbygginger av en størrelse en ikke har sett i 
Norge på mange år, og industriprosjekter i verdens
klasse. 

Disse medlemmer viser til at på bakgrunn 
av det oppdaterte ressursbildet har Oljedirektoratet 
foretatt en økonomisk verdisetting av de potensielle 
petroleumsressursene. Beregningene er basert på en 
rekke tekniske og økonomiske forutsetninger. Disse 
omfatter blant annet tidspunkt for åpning av områ
dene for petroleumsvirksomhet, leteaktivitet og 
utbyggingsløsninger. Slike forutsetninger er nødven
dige for å gjøre økonomiske vurderinger. 

Disse medlemmer harmerket seg at- basert 
på en statistisk modell- er forventet brutto salgsverdi 
for olje og gass beregnet til om lag 600 mrd. kroner. 
Samlet forventet lønnsomhet uten diskontering er 
beregnet til om lag 480 mrd. kroner. Med en diskon
teringsrente på fire prosent er forventet lønnsomhet 
beregnet til 105 mrd. kroner. Det er lagt til grunn en 
oljepris på vel 80 dollar pr. fat på kort sikt, stigende 
mot 97 dollar pr. fat i 2030. Dette er lavere enn IEAs 
prisforventninger. Disse med 1 em rn er peker på at 
Oljedirektoratets anslag om forventet lønnsomhet 
derfor er ganske nøktern. Som grunnlag for verdiset
tingen ligger at havområdene utenfor Lofoten, Vest
erålen og Senja åpnes for petroleumsvirksomhet i 
2014. 

Komiteen viser til at det parallelt med deo 
geologiske kartleggingen har blitt gjort nye analyser 
av miljøkonsekvenser og risiko ved akutte oljeutslipp 
i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 
De mest sentrale miljøverdiene med hensyn til sår
barhet for olje er sjøfugl, sjøpattedyr, strandsone og 
rekrutteringsstadiene hos fisk. Komiteen viser til 
at sannsynligheten for store utslippshendelser fra 
oljevirksomhet eller skipstrafikk: anses som lav, men 
at konsekvensene ved et stort oljeutslipp vil være 
betydelig i form av landpåslag, tilgrising av strand
og kystområder, reduksjon av sårbare sjøfuglbestan
der og reduserte årsklasser av fisk. 

Ko mi teen viser til at utviklingen i det nordnor
ske arbeidsmarkedet er svakere, og Nord-Norge har 
en noe lavere yrkesdeltaking enn andre deler av lan
det. Arbeidsledigheten i landsdelen ligger om lag på 
landsgjennomsnittet. Utdanningsnivået i landsdelen 
er lavt, med unntak av Tromsøregionen. Offentlig 
sektor står for en stor andel av sysselsettingen i Nord
Norge, om lag 39 prosent, mot en andel på om lag 29 
prosent i hele landet. Varehandel og annen privat tje
nesteyting sysselsetter nær 28 prosent, mens lands
gjennomsnittet er om Jag 38 prosent. Fiskerisekto
rens andel av sysselsettingen er 4,7 prosent. Andelen 
for hele landet er om lag 1 prosent. I noen øysamfunn 
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utgjør fiskerisektoren mer enn 40 prosent av syssel
settingen. Reiseliv er relativt viktig og sysselsetter 
om lag 8 prosent av de sysselsatte, noe som er margi
nalt høyere enn landsgjennomsnittet. Den direkte 
sysselsettingen i olje og gass er under en prosent av 
alle sysselsatte i Nord-Norge, mot et landsgjennom
snitt på om lag 2,5 prosent. 

Komiteen viser ti l at økt olje- og gassvirksom
het i forvaltningsområdet vil gi muligheter for økt 
verdiskaping og flere arbeidsplasser i Nord-Norge. 
Komiteen viser til at Asplan Viak, i samarbeid 
med Nordlandsforskning, har beregnet mulige ring
virkninger på land av petroleumsvirksomhet i hav
områdene som vurderes i forvaltningsplanen. Stu
dien tar utgangspunkt i Oljedirektoratets Fremtids
bilde 2009. Asplan Viak beregner at utbygging av felt 
i tråd med fremtidsbildet kan gi økt sysselsetting i 
Nord-Norge på mellom 4 000 og 6 000 sysselsatte fra 
2016 og frem til 2043. Før2016 vil det være en grad
vis opptrapping, mens det etter 2043 vil skje en grad
vis nedtrapping. Ifølge beregningene vil det bli størst 
aktivitet i den nordlige regionen. Dette skyldes i all 
hovedsak at det i fremtidsbildet antas å være større 
ressurser utenfor denne regionen. Sysselsettingsef
fekten avhenger av omfang og ilandføring. 

Komiteens medlemmer fra Høyre 
peker på at de naturbaserte næringene, fiskeri og hav
bruk og reiseliv, i Lofoten, Vesterålen, Senja og Har
stad sysselsetter i dag forholdsvis få innbyggere 
direkte og har lav lønnsomhet, selv om næringene 
også har indirekte sysselsettingseffekter som er vik
tige for den lokale og regionale verdiskapingen. Det 
er derfor behov for ny etablering av næringer som 
både gir god lønnsomhet og økt sysselsetting, samt 
betydelige ringvirkninger, slik petroleumsnæringen 
kan gi. 

Disse medlemmer viser til at Statoil i okto
ber 2010 presenterte sine industriskisser for en petro
leumsutbygging utenfor Lofoten og Vesterålen. 
Industriskissene bygger på Oljedirektoratets anslag, 
som viser flere store strukturer. Flere utbyggingsløs
ninger kan være aktuelle ved en eventuell utbygging 
utenfor Lofoten og Vesterålen. Utbyggingsmodellen 
er basert på funn som muliggjør ilandføring. Mindre 
funn kan føre til rene offshoreløsninger. Både off
shoreløsninger og ilandføringsalternativer er utredet. 

Disse medlemmer viser til at Statoil presen
terer følgende industriskisser, gitt at man finner Olje
direktoratets antatte olje- og gassressurser: 

Nordland VII bygges ut på havbunnen med land
anlegg i Vesterålen. 
Nordland VI bygges ut enten med plattformer 
eller havbunnsanlegg med landanlegg enten i 
Lofoten eller Helgeland. 
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Diss e medlemmer viser til at Statoil forven
ter at å bygge ut petroleumsressursene i Nordland VI 
og VII med landanlegg vil kunne skape over 2 000 
arbeidsplasser i regionen. Det tilsvarer halvparten av 
alle varige ringvirkninger. Med to landanlegg vil det 
kunne gi om lag 170 mill. kroner i eiendomsskatt for 
kommunene i regionen. Årlige driftsleveranser til 
anleggene vil kunne beløpe seg til 1,6 til 1,9 mrd. 
kroner. 

Disse medl em mer bar merket seg at tallene 
bygger på en rapport analyseselskapet Analyse Kau
pang hadde utarbeidet for Statoil på bakgrunn av de 
tre ulike scenariene Statoil presenterer for utbyg
gingsløsninger. Analysen viser at petroleumsvirk
somhet i Nordland VI og VII vil gi store lokale og 
regionale ringvirkninger. 

Disse medlemmer har merket seg at Statoil 
sier at de er forberedt på å møte strenge miljøkrav til 
operasjoner i Nordland VI og VII. Som en del av 
arbeidet med industriskissene er det derfor også sett 
på mulighetene for å etablere en egen miljøbase i 
Lofoten eller Vesterålen. Statoil viser til at deres Mil
jøbase LoVe vil kunne bli en grønn base for forsy
ning, vedlikehold, miljøovervåking, havovervåking 
og oljevernberedskap. 

Disse medlemmer har videre merket seg at 
Statoil mener at å ruste opp næringslivet i nord til å 
være med på den industrielle utviklingen en åpning 
av nye områder vil gi, er viktig. Statoil varsler derfor 
at de over en femårsperiode vil bruke rundt 120 mil
lioner kroner på å utvikle nye leverandører, støtte 
realfag og utvikle lærlinger i de tre nordligste fyl
kene. 

Disse medlemmer har dessuten merket seg 
at Econ Poyry har presentert prognoser som viser at 
investeringsnivået ved en utbygging av petroleums
ressursene utenfor Lofoten-Vesterålen kan komme 
opp i totalt 300 mrd. kroner over en 20-30-årsperiode 
fra 2020 og utover. Dette kommer i en periode der 
investeringene på norsk sokkel for øvrig går kraftig 
ned. Econ Poyiy legger her til grunn et middelnivå på 
ressurstilgangen i området på 2 mrd. fat oljeekviva
lenter. Dette er noe over Oljedirektoratets ressurs
anslag på 1,27 mrd. fat oljeekvivalenter. Econ Poyry 
peker på at åpning av Lofoten og Vesterålen for 
petroleumsvirksomhet kan bidra til at den norske 
oljealderen varer lenger og får en mykere landing. 

Disse medlemmer viser til at Econ Poy1y 
opererer med en årlig sysselsettingseffekt som følge 
av petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen 
på om lag 8 000 arbeidsplasser i året i første del av 
perioden og om lag 3 000 arbeidsplasser i siste del. 
Econ Pory har beregnet at uten åpning av Lofoten og 
Vesterålen vil det årlige fallet i investeringer på norsk 
sokkel være på rundt 40 mrd. kroner etter 2020. Ved 
åpning av Lofoten og Vesterålen vil fallet reduseres 
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til om lag 12 mrd. kroner i året. Econ Poyry konklu
derer med at åpning av Lofoten og Vesterålen vil 
bidra til å dempe de negative konsekvensene av redu
sert aktivitet på norsk sokkel for øvrig. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Vens tre
parti, Senterpartiet og Kristelig Folke
part i , er tilfreds med regjeringens beslutning om 
ikke å gjennomføre konsekvensutredning etter petro
leumsloven i Nordland VIl og Troms Il og i uåpnede 
deler av Nordland IV, V og VI i denne stortingsperio
den. 

Flertallet viser til at regjeringen Bondevik Il 
deo 15. desember 2003 besluttet at det ikke skulle 
åpnes for videre petroleumsvirksomhet i Nordland 
VI. Områdets spesielle karakter som gyteområde for 
viktige fiskeslag og områdets betydning som fangst
område ble tillagt betydelig vekt. F l erta 11 et er til
freds med at det fortsatt ikke vil være petroleums
virksomhet i de åpnede deler av Nordland VI, og at 
det ikke vil bli utlyst nye blokker i området denne 
stortingsperioden. 

Flertallet viser til at regjeringen Stoltenberg II 
i forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten i 2006 
besluttet at det ikke skulle igangsettes petroleums
virksomhet i Nordland VI. 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspartiet og Høyre peker på at petro
leumsnæringen har identifisert Nordland VI og 
Nordland VII som de mest lovende arealene, hvor 
sannsynligheten for å gjøre store funn er størst, og 
som i dag ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. 
Disse medlemmer viser til at områdene har 
kjent geologi, og det finnes sammenlignbare områder 
lenger sør på Haltenbanken. Reservoartrykk og tem
peratur synes uproblematiske. 

Disse medlemmer mener at flere av de 
arealer som i dag ikke er åpnet for petroleumsvirk
somhet, må åpnes.Disse medlemmer mener at 
det er mest logisk å åpne Nordland VI og VII, samt 
Troms Il, først. De tilgjengelige data om Nordland VI 
og VIl, samt Troms II, har gitt industrien og Oljedi
rektoratet tro på et betydelig letepotensial i dette 
området. Næringen og myndighetene bør engasjere 
seg i en diskusjon om hvordan man kan gjennomføre 
virksomheten på en måte som mest mulig begrenser 
de mulige negative virkningene på miljøet og på 
andre næringer. Myndighetene må raskt fastsette mål 
og standarder for de miljømessige utfordringene i 
områdene. Det vil gi industrien mulighet til å utvikle 
tilpasset teknologi på et tidlig tidspunkt, og til å 
demonstrere at virksomheten kan utføres på en 
ansvarlig måte. 
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Disse medlemmer vil påpeke betydningen 
av å samordne seismikkskyting i de mest konflikt
fylte arealene, særlig i områder med smal sokkel, slik 
at seismikkskyting kan begrenses til et minimum i 
tid. 

Disse medlemmer peker på at når lete- og 
produksjonsvirksomheten beveger seg inn i de ark
tiske regioner, vil de tekniske utfordringene med å 
oppnå god miljømessig utvikling og virksomhet i 
havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen kunne gi 
verdifulle erfaringer. Dette grunnlaget kan gi den 
norske teknologiklyngen internasjonale muligheter. 
Ved tidlig å fokusere på utfordringer i områder som 
Nordland VI og VII, samt Troms 11 og det sørvestlige 
Barentshav, vil Norge kunne plassere seg i teten av en 
slik teknologiutvikling. 

Disse medlemmer peker på at for leveran
dørindustrien vil en åpning for petroleumsutvinning 
utenfor Lofoten og Vesterålen i løpet av de nærmeste 
årene være viktig på grunn av antatt nedgang i annen 
aktivitet på norsk sokkel i perioden 2015-2020. Akti
vitet i disse prospektive områdene kan være avgjø
rende for en videreutvikling av denne industrien i 
Nord-Norge og viktig for å unngå en rask forvitring 
av bransjen totalt sett. Andre deler av sokkelen i nord 
ligger lenger frem i tid, er mer usikre med hensyn til 
funn og enda mer krevende for å fa til lønnsomhet og 
dermed utbygging. 

Disse medlemmer mener derfor at det må 
åpnes for konsekvensutredning av Nordland Vil, 
Troms Il og de uåpnede deler av Nordland IV, V og 
VI. Konsekvensutredningen vil avdekke behov for 
kunnskap om området som må på plass før områdene 
kan åpnes for petroleumsvirksomhet. Disse med -
lemmer mener at konsekvensutredningen skal gi 
svar på hvilke krav som skal stilles til petroleums
virksomhet i dette området, og på hva som bør gjøres 
for å styrke beredskapen og fremme positive ring
virkninger. Når det gjelder om disse områdene skal 
åpnes for petroleumsvirksomhet, mener disse 
medlemmer at de må åpnes. 

Disse medlemmer fremmer følgende for
slag: 

«Stortinget ber regienngen iverksette konse
kvensutredning av helårlig petroleumsvirksomhet for 
områdene Nordland VII, Troms II og de uåpnede 
deler av Nordland lV, V og VI.» 

Kom i teens medlemmer fra Frem
skrittspartiet, Høyre og Kristelig Fol
keparti mener at det er viktig at det skapes lokale 
og regionale ringvirkninger når nye områder åpnes 
for petroleumsvirksomhet. Disse medlemmer 
mener at staten bør bidra økonomisk til oppbygging 
av kompetanse og leverandørutvikling i Nord-Norge. 
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Det er etter disse medl em mers mening viktig å 
bygge opp kompetanse lokalt og styrke det lokale og 
regionale næringslivet, slik at det kan delta i konkur
ransen om oppdrag i forbindelse med petroleums
virksomheten. 

Kom i teens medlemmer fra Høyre viser 
til at Høyre foreslo ved behandlingen av statsbudsjet
tet for 2011 som en start å bevilge 200 mill. kroner til 
dette formålet. 

Disse medlemmer vil understreke at lokal
samfunnene må sikres gevinst dersom det åpnes for 
petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen, 
uavhengig av hvilken utbyggingsløsning som blir 
valgt. Disse medlemmer mener derfor at det bør 
settes av midler for å styrke det lokale næringslivet 
slik at det blir i stand til å konkurrere om oppdrag 
knyttet til petroleumsvirksomheten dersom det blir 
åpnet for slik aktivitet i området. 

Disse medlemmer viser til at Høyre har 
foreslått at det bør etableres et næringsfond i størrel
sesorden 5 mrd. kroner for de lokalsamfunn som blir 
berørt i Lofoten og Vesterålen, dersom det åpnes for 
petroleumsvirksomhet i dette området. Et slikt fond 
bør benyttes blant annet til å finansiere etablering av 
forskningsinstitusjoner som gir kompetansetunge 
arbeidsplasser og penger lokalt. Det trengs flere 
møteplasser mellom petroleumsvirksomhet og lokal
samfunn som sikrer utvikling av lokal kompetanse 
knyttet til petroleumsaktiviteten. 

Komiteen er tilfreds med at regjeringen vil 
igangsette en konsekvensutredning etter petroleums
loven med sikte på tildeling av utvinningstillatelser i 
det tidligere omstridte området vest for avgrens
ningslinjen i Barentshavet syd. 

Komiteen imøteser at regjeringen vil igang
sette 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 
regjeringen legge frem en stortingsmelding som 
anbefaler åpning av disse områdene for petroleums
virksomhet. 

Komiteens med lemmer fra Frem
skrittspartiet og Høyre viser til at det i april 
2010 ble oppnådd enighet mellom norske og russiske 
myndigheter om en avtale om den maritime avgrens
ningen mellom Norge og Russland i Barentshavet og 
Polhavet. Dette mener disse medlemmer var 
svært viktig. Avtalen kan gi anledning til å åpne for 
petroleumsaktiviteter på begge sider av grensen i 
avtaleområdet. Denne avklaringen i delelinjespørs-
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målet vil derfor kunne gi nye muligheter for norsk 
petroleumsnæring. 

Disse medlemmer viser til at selv om even
tuelle petrolewnsressw·ser som måtte befinne seg i 
området, ikke har vært et tema under de norsk-rus
siske grenselinjeforhandlingene, inneholder avtalen 
detaljerte regler og prosedyrer for å sikre en effektiv 
og ansvarlig forvaltning av petroleumsressurser i til
feller der en enkelt olje- eller gassforekomst skulle 
vise seg å strekke seg utover avgrensingslinjen - via 
såkalte unitiseringsbestemmelser. Disse bestemmel
sene er utformet etter mønster av tilsvarende bestem
melser i andre avtaler. I avtalen fremkommer det 
eksplisitt at ingen av partene kan starte utnyttelse av 
et grenseoverskridende petroleumsfelt uten etter 
avtale med den annen part. I avtalens fortale under
strekes betydningen av en effektiv og ansvarlig for
valtning av petroleumsressursene, og som følge av 
avtalen vil regionen kunne få adskillig større opp
merksomhet som et potensielt rikt petrolewnsom
råde. Det er derfor grunn til å forvente at internasjo
nal olje- og gassindustri, i tillegg til leverandørindus
tri, nå vil rette søkelyset på begge sider av grensen i 
regionen. 

Det er etter disse medlemmers mening 
ønskelig, slik overenskomstens fortale beskriver, 
med en balansert og harmonisert utvikling i avtale
området, som ivaretar de strenge miljøkrav som nød
vendigvis må stilles i Barentshavet, og som ikke 
minst ivaretar fiskerinæringens interesser i ett av ver
dens viktigste og største oppvekstområder for fisk. 
Disse medlemmer ser store fordeler med et utvi
det norsk-russisk petroleumssamarbeid i regionen, 
noe avtalen nå åpner muligheten for, selv om det er 
opp til hver av partenes myndigheter å bestemme 
hvorvidt deres respektive områder skal åpnes for 
petroleumsaktiviteter. 

Disse medlemmer mener at det bør utvikles 
en helhetlig strategi for forvaltningen av det aktuelle 
området i Barentshavet. Forskning og utvikling og 
kartlegging av petroleumsressursene i det aktuelle 
området bør komme i gang så raskt som mulig. Det 
er derfor viktig å komme raskt i gang med seismikk i 
området, for å kunne få en formening om eventuelle 
olje og gassressurser, og størrelsen på disse. Ikke 
minst er det viktig tidlig å sette miljømessige og tek
nologiske standarder for området. 

Disse medlemmer peker på at selv om over
enskomsten vil gi nye muligheter i forholdet mellom 
Norge og Russland, vil den også kunne føre til at nye 
utfordringer oppstår. Dette innebærer at det er enda 
viktigere for Norge å definere sine prioriteringer i 
regionen, styrke relasjonene med aktuelle russiske 
myndigheter, samt legge til rette for bedre mobilitet 
og folkelig samarbeid på tvers av grensene. 
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Disse medlemmer peker videre på at olje
og gassfelt i området kan være grenseoverskridende. 
Det er derfor viktig å utvikle et godt forhold til rus
siske selskaper, på linje med det man har med britiske 
selskaper i Nordsjøen. 

Sameksiste11s og interessekonflikt mellom næringer 

Komiteens medlem fra Kristelig Fol
kepart i viser til Prop. 102 L (2010-2011) Endrin
ger i petroleumsloven, som ble fremmet av regjerin
gen 15. april 2011, og som har blitt behandlet 
parallelt med denne meldingen. Dette medlem 
viser til at regjeringen i proposisjonen fremmer for
slag om endringer i paragraf I 0-2 i petroleumsloven, 
som innebærer en klar svekkelse av de lovmessig for
ankrede krav til rettighetshaveres organisasjon og 
ledelse av petroleumsvirksomhet på norsk sokkel 
samt krav til lokalisering av baser m.v. 

Dette medl em er forundret over at regjerin
gen velger å fremme et slikt forslag parallelt med 
behandlingen av forvaltningsplanen for Barentsha
vet, og uten at forslaget har vært ute på alminnelig 
høring. 

Dette medlem viser til den optimismen som 
nå er i ferd med å bygge seg opp i Nord-Norge i for
bindelse med den vellykkede leteboringen på Skru
gard og den varslede konsekvensutredningen og 
mulige åpningen av det tidligere omstridte området i 
Barentshavet. Dette medlem flykter at den fore
slåtte endringen av petroleumsloven § 10-2, med 
svekkede krav til organisasjon, ledelse og lokalise
ring av baser, kan medføre mineire lokale og regio
nale ringvirkninger av fremtidig økt petroleumsakti
vitet i Nord-Norge. Dette medlem deler ikke 
regje1ingens oppfatning av at de foreslåtte endringer 
kun innebærer en tilpasning, slik at lovens ordlyd 
bedre reflekterer gjeldende praksis. 

D ette medlem mener det er viktig at både 
politiske miljøer, næringsmiljøer og kunnskapsmil
jøer i nord blir hørt når forutsetninger og beslutninger 
for olje- og gassutvinning i nord blir tatt. Dette 
medlem vil understreke at lokalsamfunnene i nord 
krever ringvirkninger på land av en voksende olje- og 
gassvirksomhet i landsdelen. Det er derfor avgjø
rende at myndighetene stiller tydelige konsesjonsvil
kår allerede ved tildeling av letetillatelser. 

Dette med 1 em mener regjeringens forslag om 
å innskrenke beltet i kystsonen langs Troms og Finn
mark, hvor det ikke skal tillates igangsatt ny petro
leumsvirksomhet fra 50 til 35 km, må føre til krav om 
økt oljevernberedskap. Det må stilles langt sterkere 
myndighetskrav til koordineling og samarbeid mel
lom de ulike aktørene, særlig til bransjen selv. Det må 
stilles krav til bransjen om at det initieres både forsk
ning og teknologiutvikling på kystnær beredskap. 
Dette medlem mener det må utvikles et helt nytt 
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_._ 
DET KONGELIGE 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT 

Meld. St. 28 
(2010-2011) 

Melding til Stortinget 

En næring for framtida 
- om petroleumsvirksomheten 

Tilråding fra Olje- og energi.departementet av 24. juni 2011, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg Il) 

1 Mål og sammendrag 

1.1 Mål 

Norges petroleumsressurser er det norske folks 
eiendom og skal komme hele samfunnet til gode. 
Dette har vært utgangspunktet for forvaltningen 
av petroleumsressursene de siste 50 år. Konse
sjonslovgivningen fra 1909 omhandler regulerin
gen av vannkraft men har også vært relevant for 
petroleumsvirksomheten. Lovgivningen fastsatte 
hjemfallsrett, presiserte at det er det norske folk 
som eier vannressursene og at grunnrente skulle 
tilfalle fellesskapet. De samme prinsippene har 
blitt fulgt i forvaltningen av petroleumsressur
sene. 

Det er om lag 50 år siden muligheten for å 
finne petroleumsforekomster på norsk sokkel ble 
et tema. I 1963 erklærte Norge statsoverhøyhet 
over kontinentalsokkelen. Dette ga staten retten 
til utforskning og utnyttelse av undersjøiske petr<r 
leumsforekomster. To år senere ble Norge, Stor
britannia og Danmark enige om at midtlinjeprin
sippet skulle legges til grunn for å etablere gren
sene til havs. Gjennom behandlingen av St.meld. 

nr. 76 (1970-71), Undersøkelse etter og utvinning 
av undersjøiske naturforekomster på den norske 
kontinentalsokkelen m.m., stilte Stortinget seg bak 
det som i ettertid har blitt kalt «de ti oljebud». 
Oljebudene peker på at petroleumspolitikken må 
være helhetlig og at nasjonal styring og kontroll 
er viktig for å sikre at forvaltningen av ressursene 
kommer hele det norske samfunn til gode. Noen 
år senere i St.meld. nr. 25 (1973-7 4), Petroleums
virksomhetens plass i det norske samfunn, la Brat
teli-regjeringen opp til at petroleumsressursene 
skulle benyttes til å utvikle et «kvalitativt bedre 
samfunn». Utviklingen av norsk petroleumskom
petanse, både forvaltningsmessig og kommersi
elt, var viktige delmål. Derfor ble Oljedirektoratet 
og Statoil opprettet. Sammen med oppbyggingen 
av Norsk Hydro og Saga Petroleum ga dette et 
vesentlig bidrag til å bygge opp et norsk industri
elt miljø innen petroleumsvirksomheten. Verft, 
rederier, seismikkselskap, ingeniørbedrifter, fors
knings- og utviklingsmiljøer var sentrale bestand
deler i dette. En sunn konkurranse og et mangfold 
i alle ledd av verdikjeden har vært viktige forutset-
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Figur 1.1 Mulig produksjonsforløp ved bred satsing på norsk sokkel. 

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet 

runger for god ressursutnyttelse på norsk sokkel. 
Regjeringen vil fortsatt legge til rette for dette. 

Forvaltningen av petroleumsressursene har 
vært en suksess. Målsettingen om et kvalitativt 
bedre samfunn beskriver godt noe av resultatet av 
petroleumsvirksomheten. I dag er petroleums
virksomheten Norges største næring målt i verdi
skaping, statlige inntekter og eksportverdi. Petro
leumsnæringen sysselsetter i dag om lag 43 000 
personer, men over 200 000 personer kan direkte 
eller indirekte knyttes til etterspørselen fra petro
leumsvirksomheten. Siden 1970-tallet har store 
inntekter fra virksomheten bidratt til å bygge vel
ferdssamfunnet. De overskytende inntektene for
valtes i Statens pensjonsfond utland; markedsver
dien har vokst til over 3000 mrd. kroner. I henhold 
til handlingsregelen tilsier en slik størrelse på fon
det at Statsbudsjettet kan tilføres over 120 mrd. 
kroner årlig. 

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge 
til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et 
langsiktig perspektiv. Petroleumsressursene skal 
også framover bidra til kvalitativt bedre liv i 
Norge. For å nå målet må forvaltningen være hel-

hetlig og basert på kunnskap og fakta. Forvaltnin
gen av ressursene skal skje innenfor forsvarlige 
rammer når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. 
Rollen som petroleumsprodusent skal forenes 
med en ambisjon om å være ledende i miljø- og 
klimapolitikken. Det er risiko for storulykker 
knyttet til å drive petroleumsvirksomhet. En nød
vendig forutsetning for en langsiktig utvikling av 
petroleumsressursene er at næringen håndterer 
denne risikoen på en forsvarlig måte. Det er viktig 
at arbeidet med kontinuerlig forbedring innen 
helse, miljø og sikkerhet videreføres og styrkes. 

Hovedlinjene i petroleumspolitikken ligger fast. 
Det er viktig å bygge videre på den vellykkede for
valtningen av ressursene. Hovedutfordringen for 
å oppnå målet i politikken er økt utvinning fra felt, 
utbygging av funn og påvisning av uoppdagede 
ressurser. For å få til dette er det viktig at det fore
tas justeringer i virkemiddelbruken når utviklin
gen i næringen og/eller ressursbasen tilsier at det 
er hensiktsmessig. Samspillet mellom stat, oljesel
skaper, leverandørindustri og forskningssektoren 
er en viktig del av norsk petroleumsforvaltning. 
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Petroleumsvirksomheten til havs, den etter
spørsel den genererer på fastlandet og de statlige 
inntekter som den gir i dag har stor betydning for 
norsk økonomi. Det er viktig å ha med seg dette 
større bildet når enkeltsaker og enkeltforhold 
innen virksomheten diskuteres. Navn er viktige 
som symbol. Dette gjelder også for petroleums
forekomster. Mange felt i Norge har navn som er 
hentet fra norrøn mytologi og har dype nasjonale 
røtter. Dette er en tradisjon som bør videreføres. 
De navnene fra norrøn mytologi som har sterkest 
symboleffekt er imidlertid allerede i bruk. Det er 
derfor behov for også å vurdere nye typer navn. 
De navn som gis større felt i nye områder bør 
speile viktigheten av næringen, både for lands
deler og for landet som helhet Departementet vil 
derfor foreta en justering i navnsettingen av petro
leumsforekomster slik at de passer inn i en nasjo
nal kontekst og historieskriving. 

1.2 Internasjonale rammer 

Utsiktene for både olje- og gassmarkedene fram
over legger grunnlag for lønnsom produksjon av 
Norges petroleumsressurser, forutsatt at kost
nadsutviklingen holdes under kontroll. 

Sikker tilgang på energi er en nøkkelfaktor for 
utviklingen i verdensøkonomien og henger nært 
sammen med velstandsnivå og -utvikling. Energi
bruk gjør at arbeidskraft kan frigjøres fra lavpro
duktivt manuelt arbeid. Resultatet blir økt produk
sjon, høyere lønninger og en mindre fysisk kre
vende arbeidssituasjon. Store deler av verdens 
befolkning bruker lite energi. 1,5 mrd. mennesker 
har ikke tilgang til elektrisitet. Bedre tilgang på 
moderne energiformer er nødvendig for at disse 
menneskene skal løftes ut av fattigdom. Den tid 
som i dag brukes på å skaffe brensel kan frigjøres. 
Lys vil gjøre bedre skolegang mulig. Mer ressur
ser kan brukes til å produsere, skaffe og lage mat. 
Regjeringen vil arbeide for effektive og velfunge
rende olje- og gassmarkeder og for å utdype ener
gidialogen mellom produsent- og konsumentland. 

Fossile energikilder står for om lag 80 pst. av 
verdens energiforsyning og er hovedårsaken til 
utslipp av klimagasser og menneskeskapt global 
oppvarming. Omfattende endringer i energibru
ken er nødvendig dersom skadelige klimaendrin
ger skal unngås. Økt produksjon av fornybar 
energi, energieffektivisering, erstatning av kull 
med gass samt fangst og lagring av C02, er noen 
av de viktigste tiltakene som vil kunne lede til 
lavere C02-utslipp. Norge er og har alltid vært en 
stabil og forutsigbar leverandør av olje og gass. 

Dette er i dag et konkurransefortrinn. Gass kan 
forene de europeiske målene om leveringssikker 
energi og reduserte utslipp av klimagasser. Der
som kull blir erstattet med gass i elektrisitetspro
duksjonen i Europa, vil dette tiltaket alene vært 
nok tii å oppfylle deres CO:rmålsettinger for 2020. 
I tillegg har gass egenskaper i kraftproduksjon 
som letter innfasing av fornybar kraftproduksjon, 
og kan derfor bidra til ytterligere C02-reduksjo
ner. Gasskraftverk virker godt sammen med for 
eksempel vind- eller solkraft, da det raskt og 
effektivt kan produsere kraft når det ikke blåser 
eller er sol. Regjeringen vil derfor intensivere 
arbeidet for at naturgassens fortrinn framfor bruk 
av kull tas i betraktning når rammene for Europas 
energistruktur legges. 

Regjeringens overordnede mål i klimapolitik
ken er å bidra til å begrense den menneskeskapte 
temperaturstigningen til maksimalt to grader i for
hold til førindustrielt nivå. En gjennomgående for
andring av det globale energisystemet er påkrevd 
for at utslippene skal kunne reduseres slik at 
togradersmålet nås. 

Regjeringen vil forene rollen som stor energi
produsent med en ambisjon om å være ledende i 
miljø- og klimapolitikken gjennom å fortsette å 
utnytte petroleumsressursene samtidig som arbei
det med å effektivisere aktiviteten på kontinental
sokkelen skal videreføres. Virksomheten på konti
nentalsokkelen skal være best også når det gjel
der energieffektiv olje- og gassproduksjon. Virke
middelbruken i sektoren legger til rette for iverk
setting av tiltak og utvikling av nye og mer 
effektive løsninger. 

1.3 En næring for framtida 

Olje- og gassvirksomheten er i en annen fase enn 
for ti år siden. Oljeproduksjonen er redusert mens 
gassproduksjonen har økt. Kostnadsnivået er 
vesentlig høyere. Den teknologiske utviklingen 
har gått videre. De åpnede områdene er blitt mer 
modne, produserende felt har blitt eldre, lete
aktiviteten har økt betydelig. Mange flere opp
strømsselskaper er involvert i virksomheten, 
aktørbildet har blitt bredere. Forventningene til 
framtidige priser på olje og gass har økt. 

En sentral forutsetning for å videreutvikle 
petroleumsvirksomheten er at vi har en ressurs
base som kan nyttiggjøres. Vi har i løpet av de 
siste 40 år hentet ut om lag 40 pst. av de forven
tede utvinnbare ressurser. Vi har produsert en 
større andel av oljen enn av gassen. 60 pst. av res
sursbasen ligger igjen i bakken. I tillegg kommer 
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Boks 1.1 De 10 oljebud 

De 10 oljebuden er punkter i en prinsipperklæ
ring for norsk oljepolitikk som industrikomiteen 
la fram som Stortingsmelding av 14. juni 1971. 
De har senere blitt kalt de 10 oljebud og var en 
presisering av hva som skulle til for at oljevirk
somheten skulle komme «hele landet til gode»: 
1. At nasjonal styring og kontroll må sikres for 

all virksomhet på den norske kontinentalsok
kel. 

2. At petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge 
blir mest mulig uavhengig av andre når det 
gjelder tilførsel av råolje. 

3. At det med basis i petroleum utvikles ny 
næringsvirksomhet. 

4. At utviklingen av en oljeindustri må skje 
under nødvendig hensyn til eksisterende 
næringsvirksomhet og natur- og miljøvern. 

5. At brenning av unyttbar gass på den norske 
kontinentalsokkel ikke må aksepteres unn
tatt for kortere prøveperioder. 

6. At petroleum fra den norske kontinentalsok
kel som hovedregel ilandføres i Norge med 

den del av tidligere omstridt område som ligger 
vest for avgrensningslinjen i Barentshavet og 
områdene rundt Jan Mayen. Regjeringen legger 
stor vekt på oppsidepotensialet når utforskning av 
våre minst kartlagte områder vurderes. 

En hensiktsmessig måte å dele gjenværende 
ressurser inn på er, jf. figur 1.1: 
- ressurser i felt 
- ressurser i funn 
- ikke påviste ressurser i åpnede områder 
- ikke påviste ressurser uåpnede områder 

Gjennom en bevisst og samtidig satsing i hele 
denne kjeden vil en kunne opprettholde produksjo
nen fra næringen på et meget høyt nivå i tiår fram
over. Det mulige produksjonsforløp som er illus
trert i figur 1.1, er høyere enn myndighetenes for
ventning med en videreføring av dagens politikk. 
Dette skyldes at den tar inn over seg ekstra mulig
heter som ligger både i felt, funn og innen leting. 
Anslaget ligger godt innenfor den usikkerheten 
som ligger i Oljedirektoratets anslag for gjenvæ
rende, utvinnbare ressurser på norsk sokkel. 

For å nå målet om langsiktig forvaltning og 
verdiskaping fra petroleumsressursene, må aktivi
tetsnivået opprettholdes på et jevnt nivå. Velferd 
og sysselsetting vil følge med aktiviteten. Dette 

unntak av det enkelte tilfelle hvor samfunns
politiske hensyn gir grunnlag for en annen 
løsning. 

7. At staten engasjerer seg på alle hensiktsmes
sige plan, medvirker til en samordning av 
norske interesser innenfor norsk petrole
umsindustri og til oppbygging av et norsk, 
integrert oljemiljø med såvel nasjonalt som 
internasjonalt siktepunkt. 

8. At det opprettes et statlig oljeselskap som kan 
ivareta statens forretningsmessige interesser 
og ha et formålstjenlig samarbeid med innen
landske og utenlandske oljeinteresser. 

9. At det nord for 62. breddegrad velges et akti
vitetsmønster som tilfredsstiller de særlige 
samfunnspolitiske forhold som knytter seg til 
landsdelen. 

10. At norske petroleumsfunn i større omfang vil 
kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor 
nye oppgaver. 

legges best til rette gjennom parallell offensiv sat
sing på tre områder: 
- Øke utvinningen fra eksisterende felt og utbyg

ging av drivverdige funn. 
Fortsette en aktiv utforskning av åpnet areal, 
både i modne og umodne områder. 
Gjennomføre åpningsprosessene for Jan Mayen 
og den del av tidligere omstridt område som 
ligger vest for avgrensningslinjen i Barents-

• havet sør, som kan gi grunnlag for ny økono-
misk aktivitet i Nord-Norge. 

Nye løsninger og tiltak på eksisterende felt vil gi 
verdiskaping, velferd og sysselsetting på kort og 
mellomlang sikt Nye funn i modne områder vil 
også bidra på kor t og mellomlang sikt. Nye funn i 
mindre modne områder vil bidra til måloppnåelse 
på mellomlang sikt Det vil ta relativt lang tid fra et 
område åpnes til aktivitet i området bidrar. 

Denne forskjellen i tid når de ulike tiltakene 
har effekt på målene om verdiskaping, velferd og 
sysselsetting, gjør at vi nå må igangsette parallelle 
løp på alle områder for å legge til rette for et jev
nest mulig aktivitetsnivå. I denne meldingen pre
senteres en plan som legger til rette for en slik 
utvikling. 
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Figur 1.2 Andelen produksjon fra ulike kategorier 

Kilde: Oljedirektoratet 

Petroleumsnæringen er en næring for fram
tida. Planen for en langsiktig forvaltning og verdi
skaping fra petroleumsressursene, som presente
res i meldingen, vil legge til rette for at petrole
umsvirksomheten vil forbli en nøkkelnæring i 
Norge i tiår framover. Regjeringen legger derfor 
et generasjonsperspektiv til grunn for petroleums
politikken. 

Et eksempel i så måte er utviklingen av Eko
fisk - det første feltet som ble bygd ut på norsk 
sokkel. Det har nå produsert i 40 år. Våren 2011 
leverte rettighetshaverne inn nok en plan for å 
videreutvikle området. 65 mrd. nye kroner inves
teres i feltene i regionen bare under denne planen. 
Dette vil legge til rette for nye 40 år med oljepro
duksjon fra denne viktige delen av norsk sokkel. 
Et annet eksempel er det nye oljefunnet i Barents
havet - Skrugard. Dette funnet vil, ut fra den 
kunnskap vi har i dag, legge til rette for videre 
utbyggingsaktivitet i nord også etter at Goliat er 
kommet i produksjon. Funnet åpner en ny oljepro
vins som kan gi ytterligere ressurstilvekst. 

De norske kyst- og havområdene er viktig for 
næringsaktiviteter som petroleumsvirksomhet, 
fiske, skipsfart og turisme. Økt aktivitet og flere 
brukere krever god samordning slik at ulike 
næringer kan eksistere sammen. Det er gjennom
ført en rekke tiltak for å sikre et best mulig sam
spill mellom petroleumsvirksomheten og fiskeri-

Uoppdagede i 
uåpnede områder 

Uoppdagede i 

åpnede områder 

Økt utvinning fra felt 
og ressurser knyttet 

til funn 

2040 

ene, og det er viktig også framover å ha oppmerk
somhet rettet mot et godt samspill. Regjeringen 
vil derfor fortsatt arbeide for å fremme godt sam
spill mellom fiskeri- og petroleumsnæringen gjen
nom å legge begrensninger på lete og borevirk
somhet basert på kunnskap fra arbeidet med hel
hetlige forvaltningsplaner. Videre vil en ta i bruk 
fiskerinæringens ressurser og kompetanse i olje
vernberedskapen. 

1.4 Tiltak 

1.4.1 Utvinning av påviste ressurser 

Det å bidra til høy verdiskaping fra felt og funn er 
en viktig oppgave både for departementet og Olje
direktoratet. Store deler av tilgjengelige ressurser 
brukes i dette langsiktige arbeidet. Med langt 
flere felt i produksjon, aldringen av felt og infra
struktur, kostnadsutviklingen, den økte bredden i 
aktørbildet og det store antallet mindre funn gjort 
siden år 2000, har utfordringene endret seg. 

Departementet satte i 2010 ned et ekspertut
valg for å utrede tiltak som kan bidra til økt res
sursutnyttelse fra eksisterende felt. En rekke av 
de forslag utvalget kom med gjelder forhold mel
lom aktørene i næringen. Departementet har gitt 
næringen selv, gjennom KonKraft, i oppgave å 
vurdere disse forslagene. Dette arbeidet er godt i 
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gang. I denne meldingen behandles utvalgets for
slag som er rettet mot myndighetenes ramme
verk. 

Regjeringen vil gjennomføre følgende tiltak for 
å øke utvinningen fra påviste ressurser: 
- Ved behandling av nye utbygginger: 

- Innføre en praksis der plan for utbygging 
og drift (PUD) fremmes tidligere i prosjek
ter med rask framdrift. 

- Sikre at installasjon av fast rigg blir vurdert 
av rettighetshaverne i forbindelse med rele
vante, nye utbygginger. 

- Bidra til at utbygginger og felt samordnes 
når dette ressursforvaltningsmessig er den 
beste løsningen. 

- Kreve vurdering av kraft fra land som energi
løsning for nye felt og ved større ombyggin
ger av eksisterende felt, herunder vurdere 
relevant levetid. Følge opp at operatøren for 
nye feltutbygginger i petroleumssektoren 
på et tidlig tidspunkt søker om tilknytning 
til nettet i tilfeller der kraft fra land er aktu
elt. Statnett skal legge til rette for framtidig 
kraftforbruk, blant annet større og spesi
fikke økninger i kraftforbruket i petrole
umssektoren dersom dette er samfunnsø
konomisk lønnsomt. 

- Endre petroleumsforskriften slik at rettighets
havere ikke kan leie produksjonsinnretninger 
av tilknyttede selskaper. 

- Intensivere oppfølgingen for felt i senfase. 
Kreve nye planer for utvinningen for felt i sen
fase, der dette vurderes som hensiktsmessig. 
Vurdere behovet for ytterligere forsterkninger 
av regelverket for å sikre tilstrekkelig opp
merksomhet mot økt utvinning og god ressurs
forvaltning 

- Godkjenne søknader om ny forlengelse av kon
sesjonstiden for en utvinningstillatelse med 
samme eierstruktur dersom søknaden sann
synliggjør bedre utnyttelse av ressursene med 
mindre særskilte forhold tilsier noe annet. For 
noen tillatelser kan særskilte forhold som lav 
statlig deltakerandel og/ eller store gjenvæ
rende reserver tilsi at SDØE-andelen bør økes 
eller andre vilkår reforhandles ved forlengelse 
av utvinningstillatelsen. 

- I større grad å legge vekt på andelsflertall ved 
fastsettelse av stemmeregler ved tildeling av 
nye utvinningstillatelser. 

- Arbeide for en bedre flyt av fartøyer involvert i 
petroleumsvirksomhet i Nord-Atlanteren, her
under nedsette en ekspertgruppe for å belyse 
og identifisere hindre som gjør at riggkapasite
ten på norsk sokkel begrenses og foreslå tiltak 

som kan bedre flyten av fartøyer involvert i 
boring på norsk sokkel. Ekspertgruppen skal 
legge til grunn et minst like høyt sikkerhets
nivå som vi har i dag. Oppfordre rettighetsha
verne på norsk sokkel til å etablere riggsamar
beidsordninger, der rigger kontraheres på 
langsiktig basis. 

- Sammen med sentrale aktører på norsk sokkel, 
arbeide for økt innsats knyttet til pilotering av 
ny teknologi. Vurdere å opprette et forsknings
senter innenfor økt utvinning, basert på åpen 
konkurranse. 

Gjennom mer enn 40 år med aktivitet på kontinen
talsokkelen har det blitt etablert en rekke innret
ninger og lagt ned store mengder rør for trans
port av gass og olje. Reguleringen av bruken av 
denne infrastrukturen er en viktig del av en god 
ressursforvaltning. Et viktig hensyn er at mest 
mulig av fortjenesten ved en utbygging skal tas ut 
på feltene - ikke tilfalle eierne av infrastruktur. 
For å oppnå dette vil regjeringen: 
- Regulere adgang til og tariffer i transportsyste

met for gass for å sikre lik tilgang til systemet 
for alle med gasstransportbehov. 

- Etablere et sakkyndig råd som skal være tviste
løser i enkeltsaker der det er uenighet om 
adgang til gasstransportsystemet. 

- Styrke det eksisterende brukerforumet for 
Gassled for å sikre at brukernes syn på hvor
dan systemet drives og utvikles framkommer. 

- Endre forskriften om andres bruk av innretnin
ger med sikte på mer effektiv ressursutnyttelse 
og at mest mulig fortjeneste tas ut på de nye fel
tene. 

Tiltak for å bidra til ringvirkninger er beskrevet i 
avsnitt 1.4.5. 

1.4.2 Finne mer i åpnede områder 

Målsettingen for letepolitikken er å gjøre nye funn 
som er nødvendig for å sikre et jevnt aktivitets
nivå, høyest mulig verdiskaping og statlige inntek
ter på mellomlang og lang sikt. Dette gjøres best 
gjennom en effektiv og tidsriktig utforskning av 
norsk sokkel. Åpnede områder for petroleums
virksomhet på norsk sokkel omfatter store deler 
av Nordsjøen, Norskehavet og sørlige del av 
Barentshavet I de åpnede områdene forventes 
det fortsatt å være store uoppdagede ressurser 
som kan gi grunnlag for aktivitet i mange år fram
over. På store deler av norsk sokkel har aktivitet 
pågått i mange år. I disse områdene er det kjent 
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geologi og godt utbygd infrastruktur og områ
dene omtales som modne. 

Andre deler av sokkelen kjennetegnes av min
dre kunnskap om geologien, st.ørre grad av tek
niske utfordringer og manglende infrastruktur. 
Slike områder omtales som umodne. For å få en 
hensiktsmessig utforskning av både modne og 
umodne områder er det etablert to likestilte kon
sesjonsrunder, tildeling i forhåndsdefinerte områ
der (TFO) for modne områder og nummererte 
runder for umodne områder. 

For å sikre effektiv utforskning og utbygging 
av funn ble det for ti år siden gjennomført endrin
ger i petroleumspolitikken for å få inn akt.ører 
med et sterkt fokus på de mer modne delene av 
norsk sokkel. Dagens akt.ørbilde er godt balansert 
og består av selskaper som fokuserer på nye, 
store og mer økonomisk risikofylte prosjekter og 
selskaper som har fokus på mindre prosjekter 
med lavere økonomisk risiko. 

Regjeringen ønsker å opprettholde leteaktivi
teten og vil tildele utvinningstillatelser i modne og 
umodne områder for å begrense fallet i petroleums
produksjonen. Følgende rammer vil bli lagt til 
grunn for letepolitikken framover: 
- I områder med etablert forvaltningsplan, legge 

til grunn miljø- og fiskerivilkårene fra den rele
vante forvaltningsplanen i nye utvinningstilla
telser. Det vil ikke bli stilt ytterligere miljø- og 
fiskerikrav for petroleumsvirksomhet i områ
det 

- Innenfor rammene av forvaltningsplanene, 
legge petroleumsfaglige vurderinger til grunn 
for hvilke områder som inngår i TFO-området 
og hvilke områder som utlyses gjennom num
mererte konsesjonsrunder. 

- Gjennomføre TFO-ordningen som en årlig 
konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk 
sokkel for å bidra til å opprettholde aktivitet og 
produksjon. 

- Gjennomføre nummererte konsesjonsrunder, 
normalt hvert annet år, på norsk sokkel for å 
bidra til å opprettholde aktivitet og produksjon. 

- Innføre offentlig høring ved TFO-runder. For 
områder med forvaltningsplan bes det kun om 
innspill knyttet til om det er tilkommet ny, 
vesentlig informasjon etter at den relevante for
valtningsplanen ble vedtatt 

- Gjennomføre offentlig høring ved utlysning av 
areal i nummererte konsesjonsrunder. For 
områder med forvaltningsplan bes det kun om 
innspill knyttet til om det er tilkommet ny, 
vesentlig informasjon etter at den relevante for
valningsplanen ble vedtatt 

- Offentliggjøre arbeidsprogrammene fra og 
med 21. konsesjonsrunde og i TFO-tillatelser 
for å sikre åpenhet om petroleumsaktiviteten 
og likebehandling i konsesjonsrundene. 

- Legge til rette for at nye kompetente selskaper 
skal kunne etablere seg på norsk sokkel, her
under aktivt oppsøke interessante oljeselska
per for å informere om forretningsmulighetene 
på norsk sokkel. 

- Hindre brakke tillatelser ved å følge opp aktivi
teten i modne områder og bruke arealavgiften 
for å oppnå god arealforvaltning. 

1.4.3 Forvaltning av uåpnede områder 

Den norske kontinentalsokkelen er gjennom de 
siste 40 årene blitt kartlagt gjennom stegvis utfor
sking. Dette betyr at vi i dag har best kunnskap 
om geologien i de åpnede områdene, men også at 
mulighetene for å gjøre nye, store funn framover 
er størst i de lite utforskede delene av norsk sok
kel. Forrige gang et nytt område ble åpnet for 
petroleumsvirksomhet var i 1994. Det foreløpige 
siste store funnet på norsk sokkel, Ormen Lange, 
ble gjort på dette arealet i 1997. 

I de nummererte konsesjonsrundene som 
gjennomføres i dag har alt areal vært tilgjengelig 
for nomineringer fra selskaper i flere omganger. 
De mest attraktive delene av dette arealet er til
dels godt utforsket Åpning av nye områder er 
nødvendig for å gjøre nye betydelige funn og opp
rettholde en betydelig petroleumsproduksjon, ver
diskaping, investeringer, sysselsetting og statlige 
inntekter i årene etter 2020. Regjeringen vil der
for: 
- Gjennomføre en åpningsprosess i havområdet 

ved Jan Mayen, herunder foreta miljø- og 
ressurskartlegginger, inkludert seismikkinn
samling og grunne boringer. Ivareta norske 
interesser i samarbeidsområdet med Island. 

- Gjennomføre en kunnskapsinnhenting om 
virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede 
deler av Nordland rv, V, VI, VII og Troms Il. 
Kunnskapen som samles inn, skal kunne bru
kes i en eventuell konsekvensutredning om 
petroleumsvirksomhet og brukes som grunn
lag for neste oppdatering av forvaltningspla
nen. Styrke kunnskapen om petroleumsressur
sene i uåpnede deler av Nordland IV og V gjen
nom seismikkundersøkelser og andre 
geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedi
rektoratet og i dialog med fiskerinæring og fis
kerimyndigheter. Legge ut for salg datapakker 
med relevant seismikk fra Nordland VI, VII og 
Troms Il. 
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- Når overenskomsten med Russland om mari
tim avgrensning og samarbeid i Barentshavet 
og Polhavet er trådt i kraft, igangsette en 
konsekvensutredning etter petroleumsloven 
med sikte på tildeling av utvinningstillatelser 
og en datainnsamling i det tidligere omstridte 
området vest for avgrensningslinjen i Barents
havet sør. 

- Legge til rette for ny petroleumsvirksomhet i 
området fra 35-50 km fra grunnlinjen langs 
kysten fra Troms Il til grensen mot Russland 
og i Eggakanten gjennom å inkludere disse 
områdene i framtidige konsesjonsrunder. 

- Vurdere det framtidige behovet for ny kunn
skap om petroleumsressursene i Skagerrak. 

1.4.4 Sysselsetting, ringvirkninger og 
forskning 

Et viktig fundament i norsk petroleumspolitikk er 
å utnytte kompetansen til petroleumsnæringen for 
å få høyest mulig verdiskaping og sikre et kvalita
tivt bedre samfunn. Ressursinnsatsen på norsk 
sokkel er på et svært høyt nivå. Dette ser ut til å 
fortsette i de kommende årene. Aktivitetsnivået i 
petroleumsvirksomheten over tid er avhengig av 
hvor stor del av de gjenværende ressursene som 
blir utnyttet. En satsing på eksisterende felt, på 
nye, lønnsomme feltutbygginger og leting vil gi 
grunnlag for et høyt og stabilt aktivitetsnivå også 
framover i tid. I et tidsperspektiv utover 2020 vil 
tilgang på nye leteområder være avgjørende for 
aktivitetsnivået 

Nye funn gir grunnlag for nye utbygginger og 
tilhørende ringvirkninger. Størst potensial for å 
gjøre store og nye funn er i havområdene utenfor 
Nord-Norge. Gjennom en utvidet aktivitet i åpnet 
areal og gjennom kartlegging og åpning av nytt 
areal legges det til rette for ny aktivitet og ring
virkninger i nord. Utbyggingene av Snøhvit, 
Goliat og Skarv illustrerer at petroleumsvirksom
het gir betydelig verdiskaping og sysselsetting 
lokalt og regionalt. 

Ved lønnsom utnyttelse av ressurspotensialet 
på norsk sokkel, vil olje- og gassnæringen også 
kunne legge grunnlag for betydelig aktivitet i fast
landsøkonomien i tiår framover, med tilhørende 
arbeidsplasser og positive ringvirkninger i store 
deler av landet. Utnyttelse av ressurspotensialet 
vil bidra til forskningsaktivitet og kompetansebyg
ging. Forskning og utvikling er viktig for å oppnå 
økt ressursuttak og sikre industrien internasjonal 
konkurransekraft. Næringen er og må være en 
pådriver innen forskning og utvikling. Myndighe
tene har en viktig rolle som tilrettelegger, og på 

utvalgte områder hvor næringens innsats ikke er 
tilstrekkelig, er det behov for offentlige midler. 

For å opprettholde en slagkraftig petroleums
industri i Norge over tid vil regjeringen legge til 
rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et 
langsiktig perspektiv. Videre vil regjeringen: 
- Arbeide for å styrke norsk olje- og gassindu

stris internasjonale markedsadgang og at indu
strien kan konkurrerer på jevnbyrdige betingel
ser som sine konkurrenter. Sammen med 
INTSOK å bidra til at norskbaserte virksomhe
ter vinner arbeid og kontrakter også utenfor 
norsk sokkel. 

- Føre en aktiv energidialog med Russland. 
Legge til rette for partnerskap mellom russiske 
og norske bedrifter, blant annet gjennom 
INTSOK og Innovasjon Norge. Stimulere til 
økt samarbeid med Russland som følge av 
overenskomsten om maritim avgrensning og 
samarbeid i Barentshavet og Polhavet. 

- Legge til rette for økt industriell bruk av gass i 
Norge, herunder bidra til industriarenaen som 
møteplass for industrielle aktører og oljesel
skaper. 

- Sikre petroleumsforskningen gode vilkår. 
- Prioritere forskning innenfor økt utvinning 

fra eksisterende felt på norsk sokkel, her
under vurdere å opprette et forskningssen
ter innenfor økt utvinning. 

- Vurdere å opprette et forskningssenter 
innenfor utfordringer for petroleumsvirk
somhet i arktiske strøk. 

- Fortsette arbeidet med å få kvalifisert og 
testet ny teknologi. 

- Bidra med å styrke rekrutteringen til naturvi
tenskapelige og teknologiske fag i skole og 
høyere utdanning for å sikre arbeidskraft til 
petroleumssektoren. 

1.4.S Muligheter i nord 

Nordområdene er regjeringens viktigste strate
giske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regje
ringen vil bidra til en positiv utvikling i de nordlig
ste områdene. Den overordnede målsetting for 
regjeringens politikk er å trygge fred og stabilitet 
i regionen. Videre er målet å sikre en bærekraftig 
og miljømessig forsvarlig forvaltning og utnyt
telse av ressursene for framtida. Som en del av 
denne innsatsen vil departementet vurdere å opp
rette et forskningssenter innenfor utfordringer for 
petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. 

Regjeringen ønsker, og kommer til å legge til 
rette for, at lønnsom aktivitet til havs også kan gi 
grunnlag for ringvirkninger på fastlandet. Depar-
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tementet vil styrke kapasiteten ved Oljedirektora
tets kontor i Harstad gradvis fra situasjonen i mai 
2011. Dette vil skje i takt med næringens vekst for
øvrig. Nye funn gir grunnlag for nye utbygginger 
og tilliørende muligheter for ringvirkninger. Hav
områdene utenfor Nord-Norge er de mest interes
sante i forhold til å gjøre nye store funn. Disse 
områdene har vært sentrale i de siste numme
rerte konsesjonsrundene. 

Nordnorsk næringsliv skal ha muligheter til å 
delta som konkurransedyktige leverandører til 
petroleumsaktiviteten i regionen. Selv om 
utgangspunktet for nordnorsk petroleumsvirk
somhet er meget forskjellig fra hvordan det var i 
Nordsjøen for 40 år siden, er de samme funda
mentale driverne for utvikling til stede. 

Regjeringen vil legge til rette for ytterligere 
funn utenfor Nord-Norge gjennom å føre en aktiv 
konsesjonspolitikk. Regjeringen vil inkludere 
området fra 35-50 km fra grunnlinjen langskys
ten fra Troms Il til grensen mot Russland og Egg
akanten i framtidige konsesjonsrunder. Videre vil 
regjeringen igangsette konsekvensutredning og 
datainnsamling i det tidligere omstridte området 
vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør når 
avtalen med Russland er trådt i kraft. Regjeringen 
vil gjennomføre en kunnskapsinnhenting i det 
nordøstlige Norskehavet 

Det er et mål for regjeringen at utbygging av 
nye funn skal skape størst mulig verdier for sam
funnet, som også kan gi grunnlag for lønnsomme 
ringvirkninger lokalt og regionalt Dette gjelder 
for funn på hele sokkelen. Den sentrale forutset
ningen for å oppnå ringvirkninger er videre utvik
ling av lønnsom aktivitet. Ved utbygging av funn 
er det viktig å finne samfunnsøkonomisk gode 
utbyggings- og driftsløsninger. Erfaringene fra 
utbygginger som Skarv, Ormen Lange, Snøhvit og 
Goliat viser at nye, større utbygginger gir betyde
lige ringvirkninger lokalt og regionalt uavhengig 
av utbyggingsløsning. Dialogen og samspillet mel
lom lokale og regionale myndigheter og nærings
liv er viktig ved utarbeidelse av plan for utbygging 
og drift. I veilederen for utarbeidelse av utbyg
gingsplaner (PUD/PAD-veileder) framgår det 
hvilke forventninger myndighetene har ved 
utbygginger som kan gi ringvirkninger lokalt og 
regionalt. 

Regjeringen vil føre følgende politikk knyttet 
til nye utbygginger: 
- Sikre at nye funn skaper størst mulig verdier 

for samfunnet og legge til rette for positive, 
lokale og regionale ringvirkninger. 

- Sikre tidlig kontakt mellom operatør og lokalt/ 
regionalt næringsliv og relevante myndigheter. 

- Stille krav om at samfunnsmessige forhold blir 
utredet i forbindelse med planer for utbygging 
og drift, herunder regionale og lokale ringvirk
ninger. 

- Legge til rette for kvalifisering av relevante 
lokale/regionale leverandører i utbyggings- og 
driftsfasen. 

- Legge til rette for at det ved nye utbygginger 
etableres anbudsprosesser som gjør at bedrif
ter fra landsdelen hvor utbyggingen er kan 
delta. 

- Sørge for en effektiv base- og driftsstruktur, 
noe som bidrar til lokal og regional nærings- og 
kompetanseutvikling. 

- Operatører for nye, selvstendige utbygginger 
skal senest to år etter at feltet er satt i produk
sjon gjennomføre en analyse av regionale og 
lokale ringvirkninger av utbyggingen. 

1.4.6 Inntekter til staten 

Ressursene på norsk sokkel er fellesskapets eien
dom og gir viktige bidrag til finansiering av vel
ferdssamfunnet. Meravkastningen i næringen er 
hovedårsaken til at staten tar en betydelig andel 
av inntektene fra petroleumsvirksomheten på 
norsk sokkel gjennom skatter, avgifter og SDØE
ordningen. 

Petoro ivaretar, på vegne av staten, interes
sene til SDØE. Statoil ASA forestår, som en del av 
statens felles eierskapsstrategi, avsetningen av 
statens petroleum sammen med sin egen. Depar
tementet har definert følgende hovedoppgaver for 
Petoro: 
- Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler 

i de interessentskap der staten til enhver tid 
har slike. 

- Overvålming av Statoils avsetning av den 
petroleum som produseres fra statens direkte 
deltakerandeler, i tråd med avsetningsinstruk
sen til Statoil. 

- Økonomistyring, herunder føring av regnskap, 
for statens direkte deltakerandeler. 

Regjeringen vil føre følgende politikk for statens 
direkte økonomiske engasjement 
- Sikre størst mulig verdiskaping gjennom effek

tiv ivaretakelse av SDØE-porteføljen. 
- Styrke Petoros kompetanse i oppfølging av 

. modnefelt 
- Forbeholde seg andeler ved tildeling av nye 

utvinningstillatelser. 
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1.4.7 Det ytre miljø, beredskap og sikkerhet 

Hensyn til andre næringer og ivaretakelse av det 
ytre miljø har fra starten vært en integrert del av 
forvaltningen av petroleumsvirksomheten Det er 
gjennom 40 år utviklet et omfattende virkemiddel
apparat som ivaretar hensynet til andre næringer 
og det ytre miljø i alle faser av virksomheten - fra 
åpning av nye områder, via tildelinger av konsesjo
ner, leting, utbygging og drift og fram til avslutnin
gen av et felt. Som følge av dette er norsk sokkel 
blant de fremste i verden når det gjelder å ivareta 
disse hensynene innenfor petroleumsvirksomhet 
til havs. Regjeringen vil videreutvikle høye krav til 
sikkerhetsnivå og ivaretakelse av det ytre miljø på 
norsk sokkel også for felt i senfasen. 

Forvaltningsansvaret for petroleumssektoren 
er fordelt på flere departementer og direktorater. 
Arbeidsdepartementet har ansvaret for helse, 

arbeidsmiljø og sikkerhet. Disse forholdene vil bli 
nærmere behandlet i en kommende stortingsmel
ding om arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet 
i norsk arbeidsliv. Fiskeri- og kystdepartementet 
har ansvar for statens beredskap mot akutt foru
rensning og for å koordinere private, kommunale 
og statlige aktører i et nasjonalt beredskapssys
tem. Miljøverndepartementet og Klima- og foru
rensningsdirektoratet har ansvar for regulering av 
utslipp til luft og sjø gjennom utslippstillatelser, 
samt stille krav til beredskap mot akutt forurens
ning i petroleumsvirksomheten. Miljøverndepar
tementet vil i en kommende stortingsmelding om 
norsk klimapolitikk legge fram en bred gjennom
gang av status og mål for klimapolitikken. I petro
leumsmeldingen er hovedoppmerksomheten ret
tet mot Olje- og energidepartementets ansvars
område. 

Figur 1.3 Oceanic Vega, skipet representerer en ny generasjon norskbygde seisrniskkskip. 

Kilde: Eidesvik. 
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2 Norsk sokkel i endring 

Petroleumsvirksomheten er Norges st.ørste 
næring, målt i verdiskaping, statlige inntekter og 
eksportverdi. Næringen bidrar i dag med om lag 
en femtedel av total verdiskaping og en fjerdedel 
av statens inntekter. Halvparten av Norges totale 
eksportverdi er olje og gass. Petroleumsnæringen 
sysselsetter i dag om lag 43 000 personer, men 
over 200 000 arbeidsplasser kan direkte eller indi
rekte knyttet til etterspørselen fra aktivitetene på 
sokkelen. 

Olje- og gassindustrien har siden oppstarten 
for snart 50 år siden, skapt verdier, uttrykt i 
dagens pengeverdi, for rundt 9000 mrd. kroner. 
Ingen annen norsk industri eller næring kan 
måles med petroleumsvirksomheten når det gjel
der verdiskaping, inntekter til staten eller eksport
verdi. Verdiskapingen i olje- og gassindustrien er 
to og en halv ganger den i landbasert industri, og 
om lag 15 ganger samlet verdiskaping i primær
næringene, jf. figur 2.1. En stor del av verdiskapin
gen i petroleumsnæringen knyttes til grunnrenten 
fra petroleumsforekomstene. 

Olje og gass er ikke-fornybare ressurser. Etter 
40 år med produksjon er ressurspotensialet på 
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norsk sokkel fortsatt stort. De gjenværende res
sursene legger grunnlag for høy aktivitet på norsk 
sokkel i tiår framover. 

Petroleumsressursene eies av staten. Derfor 
skal en stor andel av inntektene fra virksomheten 
gå til fellesskapet. Statens netto kontantstrøm fra 
petroleumsvirksomheten overføres til Statens 
pensjonsfond utland. Markedsverdien av fondet 
var ved utgangen av 2010 om lag 3000 mrd. kro
ner. 

Noen prosjekter i olje- og gassindustrien er av 
formidabel størrelse, eksempler i nyere tid er Snø
hvit, Ormen Lange og Langeled. Videreutviklin
gen av Ekofiskområdet, som ble godkjent av Stor
tinget våren 2011, har alene et planlagt investe
ringsomfang på 65 mrd. kroner. Denne typen pro
sjekter får mye oppmerksomhet og skygger delvis 
over de mange mindre prosjektene på norsk sok
kel. Selv disse mindre og lite kjente utbyggings
prosjektene på sokkelen er meget store i norsk 
industrisammenheng. Svært få industriprosjekter 
på fastlandet kan måle seg med de mindre pro
sjektene til havs når det gjelder verdiskaping, inn-
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Figur 2.1 Verdiskaping for utvalgte næringer i 2010, mrd. kroner. Det er meget stor verdiskapning i 
petroleumssektoren fordi ressursene som påvises og utvinnes har høy verdi, også kalt grunnrente. 

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå 
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tekter til staten eller eksportverdi. Marulk og 
Gaupe er eksempler på slike mindre utbygginger. 

Olje- og gassvirksomheten er i dag i en annen 
fase enn for ti år siden. I løpet av den siste tiårspe
rioden har leteaktiviteten økt, de åpnede områ
dene på sokkelen blitt mer modne og produse
rende felt har blitt eldre. Kostnadsnivå og oljepris 
har økt betydelig. Aktørbildet har blitt mye bre
dere. 

Deler av sokkelen er veletablert som petrole
umsprovins. Dette gjelder store deler av Nord
sjøen, deler av Norskehavet samt området i nær
heten av Snøhvit i Barentshavet. I Nordsjøen og i 
deler av Norskehavet er det flere felt som har pro
dusert lenge, og hvor det fortsatt er store gjenvæ
rende ressurser. Det antas også at det er betyde
lige uoppdagede ressurser i nærområdene til 
disse feltene. God kontroll på kostnader samt 
større fokus på nye boremetoder, ny boretekno
logi og nye produksjonsløsninger kan muliggjøre 
at en større del av ressursbasen hentes opp. I så 
tilfelle, vil fallet i de gamle feltenes oljeproduksjon 
begrenses og feltenes levetid forlenges. 

Andre deler av sokkelen er, med tanke på 
petroleumsforekomster, ikke eller i liten grad 
undersøkt. De siste års utforskning i mindre 
modne områder har ikke svart til forventningene. 
Funnet på Skrugard i Barentshavet er et nylig 
unntak. For å bidra til å opprettholde produksjon 
og verdiskaping på norsk sokkel etter 2020 er det 
behov for nye leteområder. Departementet har 
igangsatt åpningsprosess for havområdene ved 
Jan Mayen, og vil igangsette en åpningsprosess 
for den sørlige delen av tidligere omstridt område 
som ligger vest for avgrensningslinjen i Barents
havet. Dette vil berede grunnen for tilgang til nye 
leteområder. I tillegg skal departementet gjen
nomføre en kunnskapsinnhenting i det nordøst
lige Norskehavet. 

Potensialet på norsk sokkel er fremdeles stort, 
særlig dersom en klarer å hente mer ut av de til
stedeværende ressursene ved å gjennomføre til
tak som kan gi økt utvinning fra eksisterende felt, 
bygge ut funn og påvise mer av uoppdagede res
surser. 

2.1 Ressursbasen 

Hvor mye olje og gass som kan bli produsert fra 
norsk kontinentalsokkel er ikke mulig å fastslå 
nøyaktig. Det er betydelig usikkerhet knyttet til 
blant annet geologi, reservoarforhold, teknologi
og kunnskapsutvikling, kostnader og råvarepriser. 

1400 
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Figur 2.2 Utviklingen av forventningsverdien for 
utvinnbare resurser, status per 31.12.2000 og 
31.12.2010. Olje inkluderer ikke kondensat og 
NGL. 
Kilde: Oljedirektoratet 

Oljedirektoratets ressursregnskap gir en over
sikt over de forventede totale utvinnbare petrole
umsressursene, inkludert uoppdagede ressurser. 
Ressursregnskapet bygger på data som operatø
rene innrapporterer og direktoratets egne data. 

Ressursregnskapet omfatter alle områder på 
norsk kontinentalsokkel, med unntak av områder 
hvor det ikke foreligger gode nok data. Dette gjel
der den del av tidligere omstridt område som lig
ger vest for avgrensningslinjen med Russland og 
kontinentalsokkelen rundt Jan Mayen. Øvrige 
områder som i dag ikke er åpnet for petroleums
virksomhet er inkludert i ressursregnskapet. 

Ressursbasen og vurderinger av ressursbasen 
endres over tid. Ressurser modnes fram gjennom 
flere faser og blir til slutt produsert. Ny kunnskap 
om geologi og reservoarforhold endrer vurderin
ger av ressursbasen. Dagens bilde av ressursba
sen er vesentlig forskjellig fra bildet fra ti år til
bake, jf. figur 2.2. Anslaget for uoppdagede ressur
ser, og da særlig gass, ble nedjustert i 2011. 

Ved utgangen av 2010 er de totale utvinnbare 
ressursene anslått til å være mellom 10 og 16 mrd. 
Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) 1, med 13 mrd. Sm3 o.e. 
som forventningsverdi. Det er produsert 5,5 mrd. 
Sm3 o.e. som betyr at omtrent 40 pst. av de forven
tede, utvinnbare ressursene er produsert fram til i 
dag. 

Usikkerheten knyttet til estimatene er stor. 
Legges tallene i nedre eller øvre del av usikker
hetsspennet til grunn har vi til nå produsert hen
holdsvis om lag 50 pst. eller 30 pst. av de totale 

1 Oljeekvivalenter (o.e.) brukes når volumer av olje, gass, 
NGL og kondensat skal summeres. 
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Figur 2.3 Totale gjenværende petroleumsressurser (væske og gass) fordelt på ressurskategorier (t.v.). 
Figuren til høyre viser usikkerheten knyttet til gjenværende volumer. 

Kilde: Oljedirektoratet 

utvinnbare ressursene. Det er da ikke tatt høyde 
for ressurser i den del av tidligere omstridt område 
som ligger vest for avgrensningslinjen med Russ
land eller i havområdet rundt Jan Mayen. 

Grunnlaget for framtidig aktivitet ligger i felt, i 
funn og i uoppdagede ressurser. Oljedirektoratets 
anslag viser at det er nesten like store påviste res
surser som det hittil er produsert. Det aller meste 
av de påviste ressursene finnes i eksisterende felt, 
men en del er også knyttet til funn som ennå ikke 
er bygget ut. 

Av forventede gjenværende utvinnbare ressur
ser, ligger om lag 55 pst. i eksisterende felt, 35 pst. 
gjenstår å påvise og 10 pst i ikke utbygde funn, jf. 
figur2.3. 

Dagens vedtatte planer tilsier at mer enn halv
parten av den opprinnelige oljen på norsk sokkel 
vil bli liggende igjen i bakken etter nedstengning. 
Potensialet i ytterligere utvinning fra dagens felt 
er således meget stort Dette er knyttet både til å 
hente ut de ressurser man har planlagt gjennom 
eksisterende prosjekter (reserver) samt nye tiltak 
på feltene (ressurser i felt). Samtidig er det på 
flere felt krevende å nå de årlige produksjonsam
bisjonene. Hvordan potensialet i feltene kan bli 
realisert er et viktig tema i denne meldingen. 

Ved begynnelsen av 2011 var 100 funn på 
norsk sokkel ikke bygget ut Det er stor spred
ning i størrelsen, fra svært s må funn, til større 
funn med opptil 40 mill. Sm3 o.e. Analyser viser at 
lønnsomme funn blir bygget ut, men at det kan ta 
tid. Viktige årsaker til dette er usikkerhet i lønn
somhet (særlig knyttet til ressursgrunnlag og 
kostnader), tekniske utfordringer og mangel på 
gassavsetning. Mer enn halvparten av ressursene 
i funnene er gass. 

Om lag en tredel av forventede, gjenværende 
utvinnbare ressurser, er ennå ikke påvist. Ansla
gene for uoppdagede ressurser bygger på analyse 
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Figur 2.4 Uoppdagede ressurser fordelt på 
område. Tallet i hver søyle viser forventet utvinn
bart volum, mens usikkerheten i estimatet er vist 
ved den skrå linjen. 

Kilde: Oljedirektoratet 

av letemodeller. Disse modellene er definert ut fra 
geologisk kunnskap. Usikkerheten i anslagene er 
store, særlig i områder med begrenset kunnskap 
om undergrunnen. Leteboring er nødvendig for å 
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Boks 2.1 Samråd 

Regjeringen varslet i regjeringserklæringen at 
den vil gjennomgå petroleumspolitikken i en 
egen stortingsmelding. Daværende olje- og 
energiminister Terje Riis-Johansen markerte 30. 
november 2009 starten på arbeidet med stor
tingsmeldingen. Dette skjedde gjennom et sam-
råd i Stavanger og et besøk på Bergen Group 
Rosenberg. 

Samrådet i Stavanger var det første i rekken 
av tolv. Disse ble avholdt over hele landet; Sta
vanger, Kristiansund, Grenland, Arendal, Sand
nessjøen, Harstad, Kongsberg, Sogn og Fjor
dane, Bergen, Hammerfest, Trondheim og 
Oslo. Formålet med samrådene har vært å få 
innspill til stortingsmeldingen. På arrangemen
tene møtte statsråden, øvrig politisk ledelse og 
embedsverket representanter for leverandørin-
dustri, oljeselskaper, ansatte i oljenæringen, 
lokale og regionale politikere og organisasjoner. 
Viktige tema som ble tatt opp på samrådene var 
blant annet framtidsutsikter for Barentshavet, 
behov for nye løsninger på norsk sokkel, økt 
utvinning, viktigheten av forskning og utvikling, 
ringvirkninger og utvikling av petroleumsklyn
ger. Innspillene som kom på arrangementene er 
søkt dekket i meldingen. 

avklare både potensialet for petroleumsforekom
stene i et område og for å gjøre nye funn. 

I Barentshavet er det store områder med lite 
data og ingen letebrønner. Dermed er usikkerhe
ten ekstra stor. Basert på dagens kunnskap er det 
anslått at det med 90 pst sannsynlighet finnes 
mellom 175 og 2460 mill. Sm3 uoppdagede utvinn
bare oljeekvivalenter i Barentshavet. 

I Norskehavet varierer kunnskapsgrunnlaget 
fra godt til begrenset. Ressursestimatene for Nor
skehavet tilsier at det med 90 pst. sannsynlighet 
finnes mellom 260 og 1580 mill. Sm3 uoppdagede 
utvinnbare oljeekvivalenter. 

Kunnskapsgrunnlaget på norsk sokkel er best 
i Nordsjøen. Der er det boret mange brønner og 
geologien er godt kjent. Det er derfor knyttet min
dre usikkerhet til estimatene for de uoppdagede 
ressursene i Nordsjøen. Selv om området er godt 
utforsket og det er gjort mange store funn så har 
Nordsjøen fortsatt et betydelig potensial. Ressurs-
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Figur 2.5 Samråd. 
Kilde: Olje- og energidepartementet 

6 Hammerfest 

estimatene for Nordsjøen tilsier at det med 90 pst. 
sannsynlighet finnes mellom 470 og 1305 mill. 
Sm3 uoppdagede utvinnbare oljeekvivalenter. 

2.2 Aktivitetsnivå 

2.2.1 Produksjon 

Siden oppstarten av petroleumsvirksomheten for 
snart 50 år siden har næringen opplevd økono
miske svingninger og skiftende oljepriser. Selv om 
det har vært konjunkturer har sektoren i det store 
og hele vært preget av vekst og økende produksjon. 

Den første innsamlingen av seismikk startet i 
1962 og den første letebrønnen ble boret i 1966. 
Funnet av Ekofisk i 1969 viste at det fantes store 
oljeforekomster på norsk sokkel. Utover på 1970-
tallet ble det gjort flere store drivverdige funn. 
Fundamentet for norsk petroleumsindustri ble 
etablert på 1970-tallet. På 1980-tallet ble det også 
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Figur 2.6 Produksjonsutvikling for norsk sokkel. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

gjort mange store funn, samtidig som flere funn 
gjort på 197~ta11et ble bygd ut. Produksjonen mer 
enn doblet seg i denne perioden. Siste del av 1990-
tallet var preget av utflating i oljeproduksjon 
sammen med en kraftig vekst i gasseksporten. 
Oljeproduksjonen nådde sin topp i 2001 mens 
totalproduksjonen var på sitt høyeste i 2004, jf. 
figur 2.6. 

Siden 2001 har oljeproduksjonen avtatt og det 
gradvise fallet i oljeproduksjonen anslås å fort
sette jf. figur 2.7. Gjennom styrket innsats for mer 
utvinning fra eksisterende felt og utbygging av 
eksisterende og nye funn, vil en kunne begrense 
fallet på kort og mellomlang sikt. På lang sikt er 
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Figur 2.7 Oljeproduksjon fra norsk sokkel. 

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. 

5 

4 

C'l 
n:, 
"C 

3 ... 
Q) 
a. 
Q) 

ei 

2 
.... 
n:, -
~ 

1 

0 

1990 1995 2000 2005 2010 

anta11et og størrelsen på nye funn avgjørende for 
produksjonsnivået. 

Gassproduksjonen anslås å nå sitt toppnivå 
rundt 2020, jf. figur 2.8. Den årlige gassproduksjo
nen anslås da å være mellom 105 og 130 mrd. Sm3. 
Produksjonsnivået etter 2020 vil i stor grad bestem
mes av hvilke nye funn som gjøres i årene framover. 

2.2.2 Leteaktivitet 

Fram til midten av 198~ta1let ble det gjort en 
rekke store funn på norsk sokkel. Ormen Lange -
som ble funnet i 1997, er det siste store funnet 
som er gjort Dette gjenspeiler seg i ressurstilvek
sten over tid, jf. figur 2.9. Siden det er vanlig å lete 
i de antatt mest prospektive områdene først, blir 

0 .... 
Figur 2.8 Gassproduksjon fra norsk sokkel. 

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet 

2368



20 Meld. St. 28 2010-2011 
En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten 

12 000 

10 000 

8000 

ai 
ei 

~E 
V) 

6000 

~ 

4 000 

1967 1972 

Figur 2.9 Ressurstilvekst over t id. 

Kilde: Oljedirektoratet 

1977 1982 

de største funnene vanligvis påvist tidlig etter at et 
område åpnes. En rask oppbygging etterfulgt av 
utflatning er en normal utvikling for ressurstilvek
sten i petroleumsprovinser. 

De nummererte konsesjonsrundene er utfor
met med henblikk på områder der en har begren
set geologisk kunnskap og der det er hensikts
messig med stegvis utforskning. Den første kon
sesjonsrunden ble gjennomført i 1965. Det er til
delt areal gjennom 21 nummererte konsesjons
runder. Tildelinger i forbindelse med 21. 
konsesjonsrunde ble gjennomført våren 2011. 

De siste års utforskning i mindre modne områ
der i Norskehavet har ikke svart til forventnin
gene. Skrugard.funnet har imidlertid skapt ny opti
misme i umodne områder i Barentshavet Funnet 
åpner en ny oljeprovins som kan gi ytterligere res
surstilvekst Oljedirektoratets analyser viser at det 
er gode muligheter for å gjøre funn i umodne 
områder både i Norskehavet og i Barentshavet. 
Interessen for disse områdene har vært stor i de 
siste konsesjonsrundene. 

For modne områder, der kunnskapsnivået er 
større, er stegvis utforskning mindre viktig. For å 
legge til rette for økt leteaktivitet i modne områ
der ble det derfor fra tusenårsskiftet gjort endrin-

Goliat 

1987 1992 1997 2002 2007 

ger i letepolitikken. Endringene gikk langs tre 
hovedlinjer, å øke tilgangen til areal i modne 
områder, å legge opp til en mer effektiv utfors
kning av arealet blant annet gjennom strengere 
arbeidsforpliktelser, samt å få inn nye aktører. 

Ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte 
områder (TFO) ble innført i 2003 og var et viktig 
tiltak. TFO-ordningen bygger på erfaringene fra 
de nummererte rundene. Hovedforskjellen er at 
det ble etabler t faste, forhåndsdefinerte leteområ
der i modne deler av sokkelen. Disse områdene er 
gjenstand for en årlig konsesjonsrunde. Dette leg
ger grunnlag for bedre forutsigbarhet og lønn
somhet i leteaktiviteten i modne områder. I 2005 
ble det foretatt tilpasninger i skattesystemet som 
gjorde at selskaper i og utenfor skatteposisjon 
likebehandles skattemessig. Dette har bidratt til å 
lette finansieringen av leteaktivitet for nye aktører. 

Tiltakene som ble iverksatt har gitt resultater. 
Interessen for modent areal har vært stor og det 
har vær t en betydelig økning i antall tildelte utvin
ningstillatelser. Antall letebrønner har gått mar
kant opp og det har blitt gjort svær t mange funn. 
Aktiviteten har vært lønnsom og netto nåverdi av 
påviste funn i perioden 2000-2010 er beregnet til 
drøyt 700 mrd. kroner. Dette illustrerer at endrin-
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Figur 2.10 Historiske investeringer og driftskostnader fra 1971 til 2010 og prognose til 2015. 

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet 

gene i letepolitikken på 2000-tallet var vellykket 
selv om ressurstilveksten har vært relativ lav sett i 
et historisk perspektiv, jf. figur 2.9. 

Det har ikke blitt åpnet nytt areal på norsk sok
kel siden 1994. Det er behov for å åpne nye områ
der snart for å bidra til å opprettholde produksjo
nen på norsk sokkel etter 2020. Derfor har regje
ringen besluttet å igangsette en åpningsprosess 
for havområdene rundt Jan Mayen og den del av 
tidligere omstridt område som ligger vest for 
avgrensningslinjen i Barentshavet sør. 

2.2.3 Investeringer og sysselsetting 
Investeringsnivået på norsk sokkel har økt kraftig 
de siste årene, jf. figur 2.10. Petroleumssektoren 
står for omtrent en fjerdedel av investeringene i 
Norge. Veksten i investeringene skyldes delvis et 
høyt aktivitetsnivå og delvis en kraftig kost
nadsvekst. Investeringer knyttet til modifikasjo
ner og vedlikehold på felt i drift utgjør en stadig 
større andel av de samlede investeringene. 

Kostnadsveksten bremset opp i 2009. Fmans
krise, fallende råvarepriser og derigjennom utset
telse av prosjekter var viktige årsaker til dette. I 
dag er det igjen tegn til økning i kostnadsnivået. 
Dette er bekymringsfullt. Kostnadsvekst i petrole
umsnæringen kan få konsekvenser for ressursut
nyttelsen både fra dagens felt og funn og for påvis
ning av foreløpige uoppdagede ressurser. 

Petroleumsvirksomheten skaper arbeidsplas
ser over hele landet gjennom oljeselskaper, leve
randørindustri, forsknings- og utdanningsinstitu
sjoner og annen relatert virksomhet Sysselsettin
gen i bedrifter som har hoveddelen av produksjo
nen rettet mot varer og tjenester i petroleums
næringen er på om lag 43 ooo2. I følge en rapport 
fra Statistisk sentralbyrå3 kan rundt 8 pst av 
norsk sysselsetting, tilsvarende over 200 000 
arbeidsplasser, direkte eller indirekte knyttes til 
etterspørselen fra petroleumsnæringen. 

Sysselsettingen i petroleumssektoren er i dag 
spredt over hele landet, men tyngden av aktivite
ten har tilhørighet på sørvestlandet Aktiviteten på 
land har i stor grad fulgt aktiviteten til havs. For å 
sikre sysselsetting i petroleumsnæringen fram
over er aktivitetsnivået på kontinentalsokkelen 
avgjørende. Ved en bred satsing for å utnytte hele 
ressursbasen, herunder tiltak som øker utvin
ningsgraden på felt, utbygging av funn og tilrette
legging for nye funn ved en effektiv lete- og konse
sjonspolitikk, vil en kunne oppnå et høyt sysselset
tingsnivå i tiår framover. Nye områder av landet, 
blant annet i Nord-Norge, kan få en ny vekstim
puls ved en slik bred satsing. 

2 SSB rapport 55/2010. 
3 Økonomisk analyse 3/2010; Etterspørselen fra petroleums

virksomheten. Betydningen for produksjon og sysselset
ting i Norge; SSB. 
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Mange ansatte i petroleumsvirksomheten 
arbeider i leverandørindustrien. Denne industrien 
vokste fram som følge av leveranser til aktiviteten 
på sokkelen. Den består i dag av en lang rekke 
spesialiserte bedrifter med stor variasjon når det 
gjelder geografisk plassering, bedriftsstørrelse og 
type leveranser. Olje- og gassektoren har alltid 
vært avhengig av en kompetent og innovativ leve
randørindustri. Framtidas utbyggingsløsninger og 
teknologi vil være annerledes enn dagens. Et utvi
klingstrekk er at mange av de mindre funn som 
gjøres i dag krever mindre kostnadsintensive og 
mer standardiserte løsninger for å bli lønnsomme. 
Videre trengs det nye løsninger for å gjøre en 
større del av ressursene i eksisterende felt lønn
somme. Leverandørindustrien spiller en viktig 
rolle for å få til dette. 

2.2.4 Inntekter til staten 

Statens inntekter fra petroleumssektoren utgjør 
om lag en fjerdedel av statens totale inntekter. 
Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten 
går i sin helhet inn på Statens pensjonsfond utland. 
I henhold til handlingsregelen for finanspolitikken 
skal bruken av oljeinntektene over tid tilsvare for
ventet realavkastning av Statens pensjonsfond 
utland. Handlingsregelen innebærer således en 
gradvis økning i bruken av oljeinntekter opp til et 
nivå som kan opprettholdes på lang sikt. Statens 
pensjonsfond utland plasseres i finansielle aktiva 
utenfor Norge. Handlingsregelen og forvaltningen 
av Statens pensjonsfond utland er nærmere rede
gjort for i de årlige nasjonalbudsjettene og i mel
ding til Stortinget om Statens pensjonsfond. Figur 
2.11 viser bruken av oljepenger og markedsver
dien av Statens pensjonsfond utland. 

Inntektsgrunnlaget fra petroleumsproduksjo
nen er i sterk endring, fra salg av olje til gass. 
Siden 2001 har oljeproduksjonen på norsk sokkel 
blitt gradvis redusert, mens gassproduksjonen 
har økt. For første gang, ble det i 2010, solgt mer 
gass enn olje. 

Oppnådde priser på olje har historisk vært 
høyere enn for gass jf. figur 2.12. Kombinasjonen 
av redusert oljeproduksjon, økt gassproduksjon 
og lavere relativ salgsverdi på gass, vil ha betyd
ning for kontantstrømmen fra petroleumsaktivite
ten. Inntektene fra sektoren vil falle sterkere enn 
totalproduksjonen isolert sett tilsier. Økt oljeutvin
ning vil dempe denne effekten på kort og mellom
lang sikt mens leting og funn i nye områder på 
sokkelen vil kunne bidra til å opprettholde betyde
lige inntekter også på lang sikt. 
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Figur 2.11 Strukturelt, oljekorrigert 
budsjettunderskudd1 og markedsverdi for Sta
tens pensjonsfond - utland over tid. 
1 Strukturelt:, oljekorrigert budsjettunderskudd er et mål for 

bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet Statens inntek
ter fordeler seg på skatt, særskatt, produksjons-, areal- og 
miljøavgifter, kontantstrøm fra statens direkte økonomiske 
engasjement og utbytte fra Statoil. 

Kilde: Finansdepartementet 
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Figur 2.12 Gjennomsnittlige salgspriser for olje 
og gass produsert på norsk sokkel. Løpende 
kroner. 

Kilde: SSB. 

2.3 Utslipp til sjø og luft 

Norsk petroleumssektor er blant de fremste i ver
den når det gjelder miljøvennlig petroleumspro
duksjon. Norges ledende posisjon skyldes blant 
annet en sterk regulering fra myndighetshold 
over mange år. 

I forbindelse med petroleumsaktivitet genere
res det avfallsprodukter som utboret steinmasse 
(borekaks) og formasjonsvann (produsert vann). 
Slike utslipp krever tillatelse fra myndighetene. I 
19974 ble det etablert et nullutslippsmål for petro
leumsvirksomheten. Hovedregelen er at det ikke 

4 Stmeld. nr. 58 (1996-1997), Miljøpolitikk for en bærekraftig 
utvikling. 
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skal slippes ut miljøfarlige stoffer, verken tilsatte 
kjemikalier eller kjemiske stoffer som finnes 
naturlig, som kan føre til miljøskade. I 2009 ble 
radioaktive stoffer også inkluder t i nullutslipps
målet. Nullutslippsmålet anses for å være nådd for 
tilsatte miljøfarlige kjemikalier'>. 

Utvinning og transport av olje og gass er ener
gikrevende aktiviteter. Naturgass dekker største
delen av energibehovet i sektoren. I tillegg dek
kes anslagsvis 5 1Wh per år gjennom e lektrisitet 
fra land til terminaler og felt. Utslipp til luft fra 
petroleumssektoren er stort sett avgasser fra for
brenning av gass i turbiner, brenning av gass over 
fakkel og dieselbruk. 

Det kreves avsetningsløsning for assosiert 
gass på norsk sokkel. Fakling er kun tillatt av sik
kerhetsmessige årsaker. Petroleumssektoren er 
underlagt strenge reguleringer av utslipp til lu~ 
Sektoren ble tidlig stilt overfor C02-regulering 
gjennom innføring av C02-avgift i 1991. Siden 
2008 har sektoren, i tillegg til å betale COz-avgift, 
også vært en del av kvotesystemet for klimagas
ser. Strenge virkemidler har utløst både billige og 
relativt kostbare tiltak. De har bidratt til betyde
lige utslippsreduksjoner. Disse reguleringene er 
en av hovedårsakene til at norsk sokkel anses som 
en av verdens reneste petroleumsprovinser. Kost
nadseffektive virkemidler er viktige for å balan
sere ressursutnyttelse, verdiskaping og miljøhen
syn fornuftig. 

COz-utslippene fra norsk sokkel har økt fra 
10,8 til 12,6 mill tonn fra 2000 til 2010, jf. figur 2.14. 
Da samlet produksjon er lavere i 2010 enn i 2000 
har C02-utslipp per produsert enhet også økt 

5 Stmeld. nr. 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og 
rikets miljøtilstand. 
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Dette skyldes flere forhold. For det første er 
petroleumsproduksjonen fallende på felt i senfase 
samtidig som energibehovet er nokså stabilt. For 
det andre har norsk petroleumsproduksjon blitt 
mer gassintensiv og gasstransport over lange 
avstander er energikrevende. 

Utslippene av NOx er redusert fra 52 300 til 
49 900 tonn fra 2000 til 2010. Dette er blant annet 
oppnådd ved å ta i bruk såkalte lav-NOx brennere 
på enkelte felt. Utslippene av nmVOC er redusert 
fra 222 000 til 37 000 tonn i samme periode. Dette 
har man oppnådd gjennom å utvikle og ta i bruk 
oppsamlingsteknologi i tilknytning til lasting og 
lagring av olje. 

2.4 Kostnadsnivå og lønnsomhet 

Petroleumsindustrien har det siste tiåret stått 
ovenfor en sterk kostnadsvekst. Veksten har vært 
enda større i Norge enn i sammenlignbare land. 
Høye oljepriser og dertil rekordhøye investerin
ger og kapasitetsutnyttelse i forsyningskjeden har 
vært sentrale drivere. 

Det internasjonale energibyrået (IEA) viser til 
en dobling av det internasjonale kostnadsnivået i 
perioden 2000-2008, jf. figur 2.15. Særlig etter 
2004 akselererte økningen, med årlig vekst på opp 
mot 15 pst. Også analyser fra konsulentbyrået æs 
CERA viser til en dobling av utbyggingskostna
dene i perioden 2004-2008. Prisen på innsatsfak
torer som rigg, stål, arbeidskraft og utstyr er vik
tige forklaringsvariabler. IHS CERA viser også til 
en markert økning i driftskostnader i perioden 
2004-2008, som følge av økte priser på innsatsfak
torer som arbeidskraft, energi og ulike forbruks
varer . 
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Figur 2.13 Utviklingen i utslipp av svarte og røde kjemikalier 1• 
1 Tilsatte produksjonskjemikalier er delt inn i klasser avhengig av potensiell miljøfarlighet, og det skilles mellom gule, grønne, 

røde og svarte kjemikalier. Kjemikalier i grønn kategori er naturlig forekommende stoffer og medfører ikke skade eller ulemper 
for det marine miljø, kjemikalier i gul kategori er vanligvis ikke definert som miljøfarlige, mens kjemikalier i rød og svart kate
gori kan ha alvorlige miljøeffekter. 

Kilde: Oljedirektoratet. 
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Figur 2.14 Utvikling i utslipp av C02 og NOx og nmVOC. 

Kilde: Oljedirektoratet 

Kostnader er en viktig komponent når selska
pene vurderer om nye prosjekter er lønnsomme 
og kan gjennomføres. Et mål for kostnadsutviklin
gen er derfor utviklingen over tid i den olje- og 
gasspris som er nødvendig for å gjøre nye utbyg
ginger lønnsomme (balansepris). Balanseprisene 
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i leverte planer for utbygging og drift viser en klar 
tendens til økte utbyggingskostnader på norsk 
sokkel siden 2005, jf. figur 2.16. Mens balansepri
ser for nye feltutbygginger i 2004 lå på om lag 100 
kroner per fat o.e., lå tilsvarende pris i 2009 på 
over 300 kroner per fat o.e. Altså en tredobling 
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Figur 2.15 Global utvikling i kapitalkostnader knyttet til leting og utbygging 2000-2010. 

Kilde: IEA/WEO2010. 
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Figur 2.16 Volumveide balansepriser for leverte 
planer for utbygging og drift i perioden 2004-
2010. 

Kilde: Olje- og energidepartementet/ Oljedirektoratet. 

over en femårsperiode. Det var en svak positiv 
utvikling i balanseprisen for leverte utbyggings
planer fra 2009 til 2010. 

Konsulentselskapet Econ Poyry har etablert 
en indeks for kostnadsutviklingen i feltutviklings
prosjekter på norsk sokkel. Den viser det samme 
bildet Anslag for perioden 2004-2008 viser en 
gjennomsnittlig økning på 15 pst. per år. Denne 
utviklingen fortsatte gjennom 2009, hvor kostna
den ved å ferdigstille et utvalg prosjekter ble 12,5 
pst. høyere enn fjoråret. Econ Poyry peker på pris 
ved leie av rigg som en viktig driver i kostnadsøk
ningen med nærmere en tredobling av riggratene 
i perioden 2004- 20086. Det antas at denne utvik-
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Figur 2.17 Utbyggingskostnader og driftskostna
der for faste plattformer og FPSOer i Norge og 
Storbritannia 1. Gjelder prosjekter under utbyg
ging eller felt satt i produksjon etter 2000. 
1 To felt i utvalget er dessuten bygget ut med halvt nedsenk

bare produksjonsinnretninger. FPSO (Floating, production, 
stornge and offloading) er en flytende produksjons -, lag
rings- og lastingsenhet. 

Kilde: Wood Mackenzie. 
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Figur 2.18 letekostnad per brønn på havdyp 
under 400 meter. 2000- 2009. 

Kilde: Wood Mackenzie. 

tingen hovedsakelig skyldes forhold i riggmarke
det 

På oppdrag fra departementet har konsulent
selskapet Wood Mackenzie sammenlignet kostna
dene på norsk sokkel med andre relevante petro
leumsprovinser. Dette er gjort for lete-, utbyg
gings- og driftsfasen. Studien bekrefter et høyere 
kostnadsnivå i Norge enn i sammenlignbare land. 
Ved å sammenlikne norsk og britisk sokkel finner 
Wood Mackenzie at utbyggingskostnadene og 
driftskostnadene ligger mer enn 20 pst. høyere i 
Norge enn i Storbritannia, jf. 2.17. Forskjellen 
skyldes delvis aktivitet knyttet til produksjonsbo
ring, herunder kostnaden ved leie av rigg og bore
utstyr. Høyere priser på undervannstjenester og 
prosessanlegg bidrar også til dyrere utbygginger 
på norsk sokkel. I tillegg bidrar avgifter (C02 og 
NOJ til høyere driftskostnader. Kostnader knyt
tet til transport av olje og gass har ikke vært en 
del av studien. 

Også når det gjelder leteaktivitet framstår 
Norge som et høykostland, jf. figur 2.18. For 
boring av letebrønner på større havdyp enn 400 
meter ligger kostnadene på norsk sokkel om lag 
85 og 35 pst. høyere enn på henholdsvis britisk og 
brasiliansk sokkel. Leie av rigg og tilknyttet perso
nell, feltevaluering og annen administrasjon er de 
viktigste forklaringene til kostnadsforskjellene. 

Finanskrise og et kraftig oljeprisfall førte, 
ifølge IEA, til at de globale investeringene i petro
leumsnæringen falt med 15 pst. i 2009. Oppstrøms
kostnadene falt med 9 pst. gjennom året I første 
halvdel er 2011 er situasjonen en annen. Anslag fra 
både konsulentselskaper, oljeselskaper og myndig
heter viser at næringen står foran en ny periode 
med rekordhøye investeringer og rekordhøyt akti
vitetsnivå. Gitt dagens kostnadsnivå på norsk sok
kel er det viktig at aktørene i næringen jobber 
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sammen for å oppnå kostnadsbesparelser. Kost
nadskontroll er avgjørende for å utnytte potensia
let på norsk sokkel. Marginale prosjekter og pro
sjekter i felts senfase trues av høye kostnader. Det 
har blitt tatt mange gode initiativ i næringen for å 
holde kostnadsutviklingen under kontroll. Men 
enda større grep må tas for at vi skal kunne reali
sere det betydelige ressurspotensialet som fortsatt 
finnes på norsk sokkel. Smartere og mer effektiv 
organisering, innenfor dagens regelverk, kan gi 
betydelige kostnadsbesparelser innen alle typer 
petroleumsaktiviteter, og derigjennom skape store 
merverdier for både samfunnet og aktørene selv. 
Myndighetene skal også bidra med å holde kostna
dene under kontroll. Regjeringen iverksetter flere 
tiltak. Disse gjennomgås i kapittel 4. 

2.5 Et mangfold av aktører 

Et overordnet mål for petroleumsvirksomheten er 
å legge til rette for lønnsom utnyttelse av olje- og 
gassressursene. Et mangfold av aktører og sunn 
konkurranse i alle ledd er viktige bidrag i dette. 
Regjeringen vil legge til rette for det. 

Aktørbildet på norsk kontinentalsokkel var 
fram til år 2000 dominert av Statoil, Norsk Hydro 
og de store internasjonale oljeselskapene. Dette 
aktørbildet gjenspeilte de tekniske og :finansielt 
krevende oppgavene næringen stod overfor i 
Norge i de første tiårene. Dette bildet har endret 
seg betydelig de siste 10-15 år. Mot slutten av 
1990-tallet lå oljeprisen rundt ti dol1ar per fat og 
bransjen var preget av konsolidering. Internasjo
nalt fusjonerte selskaper som Conoco og Phillips; 
BP, Arnoco og Arco; Total, Fina og ELF; Chevron 
og Texaco; Exxon og Mobil. I Norge fusjonerte 
blant annet Hydro og Saga. Shell tok over Enter
prise. 

Konsolideringen ga direkte effekter for aktør
bildet på kontinentalsokkelen. De internasjonale 
selskapene ble færre og enda større. Dette 
skjedde samtidig som norsk sokkel, og da særlig 
Nordsjøen, hadde blitt en veletablert petroleums
provins med andre muligheter og utfordringer 
enn tidligere. Dette var forretningsmuligheter 
som mange av de eksisterende aktørene på konti
nentalsokkelen i begrenset grad ønsket å forfølge. 

Norske myndigheter gjennomførte derfor 
flere tiltak for å øke verdiskapingen fra modne 
områder. Et sentralt tiltak var å åpne opp for at 
andre selskaper kunne bli rettighetshavere. Min
dre og mellomstore olje- og gasselskaper og uten
landske nedstrømsselskaper etablerte seg på kon-
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Figur 2.19 Antall operatører og rettighetshavere 
fordelt på selskaper etablert før og etter år 2000. 

Kilde: Oljedirektoratet 

tinentalsokkelen. Det samme gjorde flere nye nor
ske selskaper, jf. figur 2.19. 

Det er positivt at aktørbildet endrer seg med 
utviklingen på sokkelen. Departementet er opp
tatt av at aktørbildet gjenspeiler de utfordringene 
virksomheten på norsk sokkel står ovenfor både i 
modne og mindre modne områder. 

Tilstedeværelse av alle de store internasjonale 
oljeselskapene er unikt for norsk sokkel. Disse 
selskapene har stor erfaring fra petroleumsvirk
somhet og en unik kompetanse. De har forretnin
ger over hele kloden og har gjerne hoved.fokus på 
å lete etter og utvikle store prosjekter. Dette, i til
legg til å videreutvikle sine sentrale felt og funn. 
Tilgang til nye områder på norsk sokkel med 
muligheter for å gjøre store funn vil være viktig 
for at det fortsatt vil være attraktivt for disse sel
skapene å delta på norsk sokkel over tid. 

Konkurranse og samarbeid mellom selskap 
med ulik kompetanse, ulike erfaringer og ulike 
vurderinger av leting, utbygging og drift er viktig 
for å få realisert størst mulige verdier fra olje- og 
gassressursene. Blant annet derfor er aktiviteten 
på sokkelen organisert i utvinningstillatelser der 
flere rettighetshavere arbeider sammen. De ret
tighetshavere som ikke er operatør har et lovpå
lagt ansvar om å påse at operatøren planlegger og 
driver virksomheten forsvarlig, og skal bidra til at 
de beste løsningene blir valgt i hele feltets levetid. 
De skal bidra til å gjøre operatøren god gjennom å 
utfordre på alle sentrale valg som gjøres i utvin
ningstillatelsen. 

Det stilles strengere krav til en operatør enn til 
de øvrige rettighetshaverne. En operatør må 
kunne ivareta alle fasene av petroleumsvirksom
heten. Det kan ta lengre tid å modne fram operatø-
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rer enn andre rettighetshavere. Tilveksten av 
flere kompetente selskaper med operat.ørambisjo
ner er en ønsket utvikling. 

Utviklingen i aktørmangfoldet på norsk sokkel 
varierer i de ulike faser av virksomheten. Rettig
hetshavere settes sammen ved tildeling av nye tiJ
latelser. Dagens eierskap reflekterer deo histo
riske tildelingen samt eventuelle transaksjoner av 
eierandeler som har skjedd i etterkant. 

2.5.1 Letefasen 

Det er spesielt viktig med mangfold i letefasen for 
å få et rikt tilfang av geologiske vurderinger. Det 
finnes flere eksempler på at selskaper har gjort 
funn i tilbakelevert areal. Dette viser at areal som 
et selskap ikke vurderer som interessant, kan vur
deres som en god forretningsmulighet av andre 
selskaper. Et rikt tilfang av geologiske vurderin
ger er nødvendig for å påvise mest mulig av res
sursene på sokkelen. Mangfold er ekstra viktig i 
modne områder hvor innfasing av tilleggsressur
ser og små funn kan være tidskritiske. 

Siden årtusenskiftet har en rekke nye selska
per blitt tildelt utvinningstillatelser på norsk konti
nentalsokkel. De nye selskapene har vært aktive 
søkere og har blitt tildelt mange tillatelser, jf. figur 
2.20. Disse selskapene har vært særlig aktiv i tilde
lingene av de modne områdene av sokkelen. Gjen
nom konsesjonstildelinger og transaksjoner besit
ter de nye akt.ørene i dag over 55 pst. av tilgjenge
lig areal, jf. figur 2.21. Disse selskapene har fått til
delt mange tiJJatelser i de modne områdene av sok
kelen. 

I de nummererte konsesjonsrundene spiller 
de store selskapene fortsatt en nøkkelrolle. De 
store etablerte selskapene er viktige når det gjel
der å lete etter og utvikle nye funn i umodne områ
der og på dypt vann. Skal en beholde en aktiv til
stedeværelse fra disse kompetansetunge selska
pene over tid, er det nødvendig med en aktiv lete
politikk i områder hvor det er potensial for å gjøre 
store funn. Åpning av nye leteområder er viktig i 
så måte. 

Utviklingen i aktørbildet viser at ulike sel
skapstyper har ulike fokusområder og at selska
pene utfyller hverandre på en god måte som gjør 
at vi får utforsket både areal i modne og i umodne 
områder. 

2.5.2 Utbyggingsfasen 

Det er lange ledetider i olje- og gassindustrien. 
For et selskap som satser på organisk vekst tar 
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Figur 2.20 Tildeling av andeler i utvinningstillatel
ser, antall fordelt på selskapstyper 2000-201 11 • 2. 

1 Det var ingen tildeling i 2005. 
2 Nye selskap siden 2000 (4Sea Energy, Aker Exploration, 

Bayerngas Norge, BG Norge, Bridge Energy, Centrica, 
Concedo, Dana, Det Norske, Discover, DONG, Edison, 
Endeavour, Faroe, GDF SUEZ, Genesis, Lotos, Lunelin, 
Mærsk, Marathon, Nexen, Noreco, North Energy, PGNIG 
Premier, Repsol, Rocksource, E.ON Ruhrgas, Sagex, Ska'. 
gen 44, Skeie, Spring, Talisman, VNG, Wintershall Agora 
Oil & Gas), Små- og mellomstore selskap (AEDC Hess 
Norge, ldemitsu, OMV, Petro-Canada, RWE-DEA, S~enska 
Petroleum), Store utenlandske selskap (BP, Chevron, Cono
coPhillips, Eni, ExxonMobil, Shell, Total), Store, norske sel
skap (Petoro, Statoil). 

Kilde: Oljedirektoratet 

det år fra tildeling av areal, til drivverdige funn blir 
gjort og tiJ produksjonstart. Dette er likt for både 
operatører og partnere. En alternativ strategi for 
selskaper som raskere ønsker å bygge en porte
følje, inklusive eventuelle operatørskap, er å 
overta andeler på eksisterende funn eller felt Det 
kreves større og andre ressurser for å utvikle funn 
til produserende felt enn det kreves for kun å 
være aktiv innen leting. For et nyetablert selskap 
kan det ta lang tid før det tar steget til produk
sjonsfasen. Mange av de nye selskapene har som 
strategi å selge sin andel i utvinningstillatelser når 
funn gjøres til selskap med bedre kompetanse på 
utbygging og drift og med større finansiell styrke. 
Dette er hovedårsakene til at det på norsk sokkel i 
dag er færre selskap i utbyggingsfasen enn i lete
fasen. 

Trenden i utbyggingsfasen er flere selskaper 
og større mangfold. En ser nå resultater av omJeg
gingen som ble gjennomført i letepolitikken ved 
tusenårsskiftet. Det er i dag et mangfold av sel
skap som har prosjekter under utbygging eller i 
sen planleggingsfase, jf. figur 2.22. Operatørskap 
av nye, selvstendige utbygginger er fordelt på åtte 
forskjellige operatører. Dette er gjerne de største 
utbyggingene som krever mest fra operatørens 
side. Statoil opererer flest satellittutbygginger. 
Det er et naturlig resultat av at Statoil er operatør 
av mange av de store feltene som er i drift. Det er 
også gevinster å hente i utbyggings- og driftsfasen 
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Figur 2.21 Konsesjonsbelagt areal per O 1.05.2011 som er tildelt etter år 2000. 

Kilde: Oljedirektoratet 

ved operere både satellitt- og verts1i It. Fem av 
operatørene av felt under utbygging eller som er i 
planleggingsfasen er nyetablerte siden 2000. Seks 

av de 14 selskapene som har prosjekter under 
utbygging eller i sen planleggingsfase, er operatø-
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Figur 2.22 Operatørskap for funn under utbyg
ging eller i sen planleggingsfase per 2010. 

Kilde: Oljedirektoratet 

rer for felt i dag, åtte er således nye operatører på 
felt i Norge. 

2.5.3 Driftsfasen 
Operatøren har et særskilt ansvar for utviklingen 
av det enkelte felt. Samtidig har de øvrige rettig
hetshavere, blant annet gjennom den lovpålagte 
påseplikten, en særskilt plikt til å følge opp opera
tøren og bidra med sin kompetanse slik at feltene 
utvikles og produseres optimalt og at virksomhe
ten foregår på en forsvarlig måte. At partnerne 
bidrar aktivt i rettighetshavergruppene er en vik
tig del av den kontrakten de har inngått gjennom 
utvinningstillatelsen. 

Eierskapet i reservene på sokkelen fordeler 
seg på et bredt spekter av selskaper, jf. figur 2.23. 
På oljesiden utgjør Statoil og SDØE om Jag halv
parten av eierskapet med henholdsvis 30 pst. og 
21 pst. Deretter følger de store internasjonale olje
selskapene Total, ExxonMobil, ConocoPhillips, 

Olje, inkl kondensat og NGL 

Eni og BP som hver eier mellom :fire og ti pst 
Samlet eier denne gruppen av selskaper mer enn 
en tredjedel av oljereservene. Den siste gruppen 
utgjør om lag 30 forskjellige selskaper som til 
sammen eier 13 pst. av oljereservene. 

Eierskapet i gassreservene er noe mer kon
sentrert, men følger det samme mønster som eier
skapet i oljeressursene. SDØE står for 40 pst. av 
eierskapet i gassreservene, mens Statoil eier 35 
pst. En gruppe store internasjonale oljeselskap 
bestående av Shell, Total, ExxonMobil, Conoco
Pbillips, GDF Suez og Eni eier alle mer enn en pst. 
hver og eier samlet 20 pst. av gassreservene. De 
resterende gassreservene eies av en gruppe på 
over 20 selskaper som til sammen eier 5 pst. 

Statoil er i dag den største operatøren av felt i 
drift på norsk sokkel, jf. figur 2.24. Dette er en 
konsekvens av at mange operatørskap i virksom
hetens begynnelse ble gitt til selskapet. Dette gjel
der mange av de store feltene på sokkelen. Samti
dig har Statoil vært aktiv i utforsking av sine nær
områder og til å modne fram ressurser. Dette har 
bidratt til mange nye feltutbygginger, særlig satel
littfelter, de siste årene. 

Statoil er en sentral aktør i driftsfasen, men 
antall operatørskap alene gir ikke et fullstendig 
bilde. Det er stor forskjell på å operere en liten 
undervannstilknytning og for eksempel et stort 
felt med mange innretninger som Ekofisk. 
ConocoPhillips har relativt få operatørskap på felt, 
men er likevel ledende i utviklingen av den sørlige 
delen av Nordsjøen gjennom sin rolle i Ekofisk
området. Ulike operatører har sentrale oppgaver 
på forskjellige områder på sokkelen. I sør er 
ConocoPhillips som nevnt ledende, men også BP 

Gass 

SDØE 

■ Statoil 

■ Store internasjonale 

Ahdre 

Figur 2.23 Eierskap i petroleumsreservene fordelt på væske og gass per 31.12.2010. 

Kilde: Oljedirektoratet 
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Figur 2.24 Operatørskap på felt i drift per 1. januar 2000, 2005 og 2010. Det er tatt hensyn til sammen
slåinger, for eksempel er feltene som Hydro opererte i 2000 og 2005 vist i figuren som Statoil. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

og Talisman har operatørskap i området. I midtre 
del av Nordsjøen er Marathon, Statoil og Exxon
Mobil operatører for felt. I den nordlige delen av 
Nordsjøen har Statoil en dominerende rolle. I Nor
skehavet har Shell viktige operatørskap på Ormen 
Lange og Draugen. Statoil er operatør for mange 
felt i Norskehavet, men også Eni og BP opererer 
felt i området. I Barentshavet er Statoil operatør 
for Snøhvit mens Eru er operatør for Goliat. 

Norsk sokkel er avhengig av at også store, 
kompetente selskaper finner attraktive forret
rungsmuligheter innen virksomheten. Dette er 
selskaper som har :finansiell styrke til å lete i lite 
kjente områder, utvikle ny teknologi og igangsette 
og gjennomføre store og krevende utbygginger. 
Dette er nødvendig for å realisere potensialet på 
norsk sokkel. 

Selskap med sterkt operatør- og eierskap i felt
klynger har ansvar for og en egeninteresse i å 
utløse stordriftsfordeler. Kostnadseffektiv drift og 
utbygging er en forutsetning for å realisere poten
sialet på modne deler av norsk sokkel. De fleste 
prosjektene i modne områder er små og må knyt
tes opp mot eksisterende infrastruktur. Rask pro
sjektframdrift og standardiserte utbyggingsløs
ninger vil ofte være nødvendig for å få lønnsomhet 
i slike prosjekter. 

En felles operatør for flere felt som står over
for de samme utfordringene, kan gjøre det 
enklere å få realisert prosjekter som krever sam
arbeid på tvers av flere utvinningstillatelser. En 
stor operatør forenkler også erfaringsoverføring 
mellom felt. En slik struktur legger godt til rette 
for at lærdommer fra et felt også kommer andre 
felt til gode. 

En stor operatør har en sterk egeninteresse av 
å opprettholde konkurrerende miljøer på leveran
dørsiden. Dette bidrar til å sikre gode, rimelige og 
trygge leveranser over tid. Leverandørindustrien 
er også tjent med konkurranse. Norsk leverandør
industri er i dag i verdensklasse. Den har utviklet 
seg til å bli dette blant annet gjennom å vinne fram 
i hard konkurranse i Norge og internasjonalt. 

Sammenslåingen av Statoil og Hydros petrole
umsvirksomhet medførte at to sterke miljøer ble 
samlet i ett selskap. Departementet la i 2009, gjen
nom arbeidet med rapporten «Strukturendringer i 
petroleumsvirksomheten», et grunnlag for å følge 
hvilke konsekvenser sammenslåingen vil ha for 
strukturen i norsk petroleumsindustri, herunder 
hvordan den påvirker mangfoldet blant oljeselska
per, leverandører og forskningsmiljøer. 

Det er metodisk krevende å foreta denne type 
analyser. Særlig krevende vil det være for en 
næring og en bransje som har vært gjennom store 
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endringer som ikke er knyttet til den begivenhe
ten en ønsker å måle effekten av. For å være rele
vant må en slik analyse makte å isolere effektene 
av forhold som finanskrisen, strukturendringene i 
bransjen og svingningene i olje- og gassprisene. 
Departementet vii vurdere om en ny gjennom
gang av effekter av sammenslåingen er hensikts
messig å gjennomføre. 

Departementet har ikke grunnlag for å si at 
samlingen av operatørskap, som sammenslåingen 
mellom Statoil og Hydro, har bidratt til en svekket 
utførelse av operatørrollen på de berørte feltene. 
De to selskapene hadde imidlertid begge en unik 
bredde og en kompetanse om norsk sokkel. 
Denne ble aktivt brukt av de to selskapene til å 
utfordre hverandre. Nå er disse to miljøene samlet 
i ett selskap. Sammenslåingen har derfor, i 
enkelte partnerskap, skapt et tomrom som de 
øvrige gjenværende rettighetshavere må fylle. 
Mangfoldet av rettighetshavere på sokkelen er 
stort At ulike selskaper gjør selvstendige vurde
ringer og utfordrer operatøren i de ulike utvin
ningstillatelsene er positivt for ressursutnyttelsen. 
Eierskap i felt reflekterer selskapers økonomiske 
eksponering og gjennom partnerskapet skal alle 
rettighetshavere bidra til god ressursforvaltning, 
herunder god feltdrift. Departementet har en klar 
forventning til rettighetshavere om å bidra aktivt 
der de er rettighetshavere og vil styrke sin oppføl
ging av at denne rollen blir fylt. 

Dagens struktur for felt i drift, med en rekke 
rettighetshavere som skal bidra til å utfordre og 
drive operatøren framover, kombinert med områ
der med samme operatør for flere sentrale felt, 
har mange gode egenskaper. Dette gjelder både 
det å generere og iverksette gode ideer samt å ta 
ut samarbeidsgevinster og skalafordeler mellom 
ulike felt. 

2.5.4 Leverandørindustrien 

Fra den spede begynnelse for om lag 40 år siden 
har Norge lykkes med oppbyggingen av en kon
kurransedyktig petroleumsrettet leverandørin
dustri. I dag er dette en stor næring. Selskapene 
leverer avanserte teknologiske produkter og tje
nester til nasjonale og internasjonale markeder. 
Næringen består av et stort antall store, mellom
store og små selskaper som er lokalisert i alle lan
dets fylker. Det er stor dynamikk i leverandørin
dustrien. De enkelte bedrifter posisjonerer seg 
gjennom interne reorganiseringer, sammenslåin
ger og oppkjøp. Leverandørindustrien har alltid 
hatt et betydelig innslag av utenlandsk eierskap. 

Verdikjeden i olje- og gassvirksomheten kan 
grovt deles inn i leting, utbygging, drift/modifika
sjoner samt fjerning. Innenfor hver av disse finnes 
markedssegmenter der norsk leverandørindustri 
har gode posisjoner. Eksempelvis vil leting innbe
fatte seismiske undersøkelser og boring som er et 
stort marked for rederier og bedrifter som samler 
inn og tolker geologiske data. Utbygging/feltut
vikling omfatter prosjektering, bygging av plattfor
mer og innretninger samt installasjonsarbeider. 
Drift omfatter blant annet boring og brønnservice 
samt drifts- og vedlikeholdsoppgaver og av og til 
større modifikasjoner. 

Innenfor utbygging/feltutvikling har det 
skjedd en konsolidering i leverandørindustrien. 
Flere konkurrerende miljøer i Norge er viktig for 
at bedrifter lokalisert i Norge skal nå opp i kon
kurransen om slike oppdrag. Med oppkjøpet av 
Kværner ble Aker Solutions (ASA) den største 
norske hovedkontraktør for totalentrepriser 
innenfor feltutvikling. Det er besluttet at store 
deler av Aker Solutions ASAs feltutviklingsvirk
somhet skal skilles ut som et eget børsnotert sel
skap, Kværner ASA, fra sommeren 2011. Aibel 
kan også gjennomføre relativt store utbyggings
prosjekt og har en velutviklet leverandørkjede for 
å gjennomføre slike utbyggingsprosjekter. Det fin
nes også andre leverandører som har kapasitet til 
å være hovedkontraktør, men disse vil normalt gå 
for mellomstore og mindre prosjekter eller gjerne 
inngå i en allianse med andre. Eksempler på slike 
leverandører innenfor feltutbygging er Bergen 
Group, Grenland Group, Apply Group, Reinert
sen, Fabricom og Nymo. 

I produksjonsfasen er drifts- og vedlikeholds
markedet sentralt. Her har oljeselskapene behov 
for en stor bredde av leveranser. Også her er 
hovedkontraktørene viktige aktører. Med stadig 
flere felt i produksjon og mange felt i moden fase 
med fallende produksjon er dette markedet blitt 
stort. Gjennom mindre og mer spesialiserte ram
meavtaler har flere leverandører fått et direkte 
kundeforhold til oljeselskapene. Drifts- og vedlike
holdssegmentet har flest leverandørbedrifter av 
alle og har hatt høyest tilvekst av nyetableringer. 

Nivået under hovedkontraktør, kalles ofte sys
temleverandører. Disse leverer større komponen
ter som krever prosjektering og integrering av 
ulike komponenter. Eksempler på dette er FMC 
Technologies, Aker Subsea Production Systems 
og GE Oil&Gas som er verdensledende innenfor 
leveranser av undervanns produksjonssystemer. 
Kongsberg Maritime som leverer kontrollsyste
mer, Bjørge som leverer systemløsninger for ven
tiler og Dresser Rand som leverer generator- og 
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kompressorpakk.er er andre systemleverandører. 
Disse bedriftene kjøper gjerne inn enkeltkompo
nenter fra underleverandører og setter de 
sammen til «produktpakker» eller systemer. Slike 
leveranser består ikke bare av et fysisk produkt, 
men kan også omfatte flere tjenestekomponenter, 
som for eksempel opplæring i bruk av utstyr, 
installasjon og testing. 

De større leverandørene trekker også veksel 
på interne underleveranser, men benytter også 
skreddersydde leveranser fra eksterne underleve
randører. I en forsyningskjede kan flere hundre 
bedrifter inngå FMC Kongsberg og National Oil 
Well Varco har eksempelvis over 1000 underleve
randører. 

Et framtredende trekk ved leverandørindus
trien er at forsyningskjedene er blitt mer interna
sjonale. For å utnytte enkeltbedrifters spisskom
petanse, øke egen kapasitet og redusere kostna
der utføres både fabrikasjon og engineering i 
mange tilfeller utenfor Norge. Dette stilJer nye 
krav til prosjektledelse og håndtering av kommer
siell risiko. 
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2.6 Muligheter i de ulike områdene på 
kontinentalsokkelen 

Bildet av norsk sokkel er mer sammensatt enn 
noen gang. Muligheter og utfordringer varierer 
mellom områdene på kontinentalsokkelen. I dette 
avsnittet gis det en gjennomgang av noen utvi
klingstrekk, utfordringer og muligheter for ulike 
deler av norsk sokkel. 

2.6.1 Den sørlige Nordsjøen 

I sørlige del av Nordsjøen er produksjonen i 
dag, og de framtidige mulighetene, knyttet til krit
treservoarene i området Typisk for disse er at det 
tar lang tid å produsere oljen og gassen. Ekofisk 
kom i produksjon i 1971 som første felt på norsk 
kontinentalsokkel, og har fortsatt lang gjenvæ
rende levetid. Området er en moden petroleums
provins med begrensede uoppdagede ressurser. 
Sannsynligheten for å gjøre større funn som kan 
utløse ny infrastruktur i området anses for å være 
liten. 
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Figur 2.25 Felt og funn i sørlige del av Nordsjøen. Størrelsen av sirkelen angir totalt gjenværende ressurs
volum. 
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Figur 2.26 Felt og funn i midtre del av Nordsjøen. Størrelsen av sirkelen angir totalt gj enværende ressurs
volum. 

Kilde: OljedircktorateL 

Størstedelen av dagens produksjon kommer 
fra krittfeltene Ekofisk, Eldfisk, Tor, Valhall og 
Hod. Til sammen vil disse feltene inneholde svært 
store gjenværende oljevolumer etter at produksjo
nen er avsluttet, om dagens planer følges. Det er 
flere nedstengte krittfelt i området med lav utvin
ningsgrad. I tillegg er det funn som ikke er bygd 
ut. Dette innebærer at det er store gjenværende, 
påviste ressurser i området. Dette utgjør et poten
sial for videre produksjon og verdiskaping i tiår 
framover. Det investeres i nye innretninger både 
på Valhall og Ekofisk. Dette vil muliggjøre drift og 
produksjon fra området de neste 40 årene. Det er 
nylig godkjent planer om omfattende videreutbyg-

ging av Eldfisk og Ekofisk Sør. Dette medfører 
store investeringer i området i de nærmeste 
årene. 

Det vil ta tid å få realiser t alle mulighetene. 
Behandlingskapasiteten for gass kan være en 
begrensende faktor for utviklingen av området. 
For noen av prosjektene er det hensiktsmessig å 
avvente utbygging til det blir ledig kapasitet i 
eksisterende infrastruktur, framfor å investere i 
ny kapasitet Ekofisk er et knutepunkt for petrole
umsvirksomheten i området, og mange felt er 
knyttet til infrastrukturen på Ekofisk for videre 
transport i Norpipe-systemet 
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Valhall forsynes med kraft fra land. Kabelen til 
feltet fra Lista har begrenset kapasitet utover 
behovet på Valhall og Hod. Videre elektrifisering 
av området har vært studert en rekke ganger, 
senest i Klimakur 2020 og i forbindelse med vide
reutviklingen av Ekofisk og Eldfisk. 

De største krittfeltene produseres i dag ved 
bruk av vanninjeksjon. Dette gjøres for å holde 
trykket oppe og presse ut oljen. Det er en øvre 
grense for hvor mye av oljen en kan få ut ved 
denne metoden. Andre metoder blir derfor vur
dert for implementering i en senere fase av felte
nes levetid. Hvis denne type metoder blir brukt på 
ett eller flere av de store krittfeltene vil det kunne 
gi forlenget drift, videre verdiskaping og syssel
setting i området. En metode som kan være aktu
ell på lang sikt er CO2-injeksjon. Det er reservoar
messige, tekniske, regulatoriske og kostnadsmes
sige utfordringer knyttet til disse metodene. For 
CO2-injeksjon er det en tilleggsproblemstilling å 
skaffe nok slik gass ute på feltet. 

På IBafeltet har det vært sterk fokus på økt 
utvinning ved bruk av alternerende vann- og gas
sinjeksjon (VAG). Dette har vist seg vellykket. 
Flere satellittfelt er knyttet opp mot IBa og har til
ført feltet gass til injeksjon. Feltet har behov for 
mer gass for å realisere potensialet for økt utvin
ning. På Gydafeltet vurderes også slik injeksjon. 
Feltet trenger da tilgang på mer gass enn det har i 
dag. 

Samlet er potensialet for økt oljeutvinning i 
sørlige del av Nordsjøen betydelig. Selv om poten
sialet er størst i de store feltene er det interes
sante volumer også i mindre felt. Yrne er et slikt 
eksempel. Feltet ble stengt ned etter seks års pro
duksjon i 2001. Dette skyldtes lave oljepriser og 
produksjonsproblemer. Det var da utvinnbar olje 
igjen i feltet og nye eiere besluttet derfor i 2006 å 
bygge ut feltet på nytt. Yrne vil være det første 
nedstengte feltet som blir gjenåpnet på norsk sok
kel. 

2.6.2 Den midtre del av Nordsjøen 

Den midtre delen av Nord sjøen (mellom 58. og 
60. breddegrad) har en lang petroleumshistorie. 
Balder som ble påvist i 1967, var det første oljefun
net på norsk kontinentalsokkel, selv om feltet ikke 
ble bygd ut før 30 år senere. Den første utbyggin
gen i området var gassfeltet Frigg som produserte 
i nær 30 år før det ble stengt ned i 2004. 

Alvheim og Grane er blant de største oljepro
dusentene på norsk sokkel. De ventes fortsatt å 
produsere i mange år. Produksjonen foregår fra 
Grane ved hjelp av gassinjeksjon med planlagt 

vanninjeksjon senere. Alvheim produseres ved 
hjelp av vanninjeksjon. Feltene er også aktuelle til
knytningspunkt for nye funn i området Eksempel 
på dette er Vilje og Volund som produserer til Alv
heim. 

Sleipner kan, til tross for avtagende egenpro
duksjon, opprettholde god kapasitetsutnyttelse og 
få forlenget levetid som følge av at funn i området 
blir knyttet opp mot feltet. Dette bidrar også til 
bedre utnyttelse av Kårstøanleggene. Utbygging 
av felt og funn som Gudrun, Sigrun og Dagny er 
gode eksempler på dette. Sleipner er også et vik
tig knutepunkt for det norske gasstransportsyste
met. En kan herfra nå både det britiske markedet 
og kontinentet. I tillegg har Sleipner et anlegg for 
å redusere CO2-innholdet i gassen. Den CO2 som 
hentes ut fra brønnstrømmen har i nærmere 15 år 
blitt lagret under havbunnen. Dette har gitt viktig 
erfaring og kunnskap om slik underjordisk lag
ring. 

Det er gjort flere funn i Heimdalområdet. 
Funnene er for små til å forsvare selvstendige 
utbygginger. Gassen i funnene må enten kobles 
opp mot en oljeutbygging i området eller under
vannsløsning til Heimdal eller til felt på britisk 
sokkel for videre prosessering. Kostnadene ved å 
opprettholde prosessvirksomheten på Heimdal 
er relativt høy. Gassco vurderer løsninger for 
anlegget som kan gi lavere driftskostnader. 

Området har en variert geologi, med funn i 
mange forskjellige typer petroleumsreservoarer. 
Et annet interessant område i den midtre del av 
Nordsjøen er Utsirahøyden. I området finner man 
hovedsakelig olje. Det har pågått leteaktivitet 
siden 1967 og geologien er kjent. I likhet med den 
sørlige delen av Nordsjøen regnes sannsynlighe
ten for å gjøre nye, veldig store funn som liten. 
Selv om sørlige Utsirahøyden regnes som et 
modent område, har en de siste fem år funnet nye 
typer reservoarer. Det er boret 32 lete- og avgren
singsbrønner i området og boreaktiviteten er fort
satt høy. Det er planer om å bore om lag 20 lete
og avgrensingsbrønner de neste fire årene. Det er 
gjort interessante funn som Luno, Draupne og 
Avaldsnes. 

2.6.3 Den nordlige del av Nordsjøen 

I den nordlige delen av Nordsjøen (mellom 60. og 
62. breddegrad) er det produsert olje og gass 
siden slutten av 1970-tallet. Det er betydelige gjen
værende reserver og ressurser, både i felt og funn 
i området. Mange felt i senfase, kombinert med 
aldrende infrastruktur, gjør det viktig å ta beslut
ninger for å hente ut det store ressurspotensialet i 
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Figur 2.27 Felt og funn i nordlige del av Nordsjøen. Størrelsen av sirkelen angir totalt gjenværende res
sursvolum. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

området tidlig nok. Samtidig er det viktig at forut
setningene om forsvarlig virksomhet og sikker 
levetidsforlengelse ligger til grunn for slik aktivi
tet. 

Den nordlige Nordsjøen består av to hovedom
råder, Tampen og Oseberg/TroU. Olje og gass fra 

feltene i den nordlige delen av Nordsjøen blir 
transportet delvis med skip og delvis i rørlednin
ger til landanlegg i Norge og Storbritannia. Stat
fjord er nå i senfase med produksjon av gjenvæ
rende gass som eksporteres til Storbritannia. 
Troll har en svært viktig funksjon for gassforsy-
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ningen fra norsk kontinentalsokkel, og vil være 
hovedkilden til norsk gasseksport også framover. 
I Osebergområdet faller oljeproduksjonen, men 
feltene her vil fortsatt produsere i mange år. Den 
siste utbyggingen, Gjøa med sine satellitter, bidrar 
til å holde produksjonen i området oppe. 

Det er viktig med tilstrekkelig fleksibilitet for å 
kunne ivareta størst mulig verdiskaping i nye 
funn. Ved å se flere felt og områder under ett kan 
løsninger samordnes slik at kostnadene per pro
dusert enhet blir lavest mulig. Samordning på 
tvers av felt og utvinningstillatelser kan gi betyde
lige gevinster. Det er behov for fornyelse og for
enkling av den omfattende infrastrukturen for å 
legge til rette for ressursutnyttelse og verdiska
ping i et langt tidsperspektiv. Arbeidet som gjøres 
i prosjektet «Snorre 2040» er viktig for den videre 
utvikling av Tampenområdet. Bruk av eksiste
rende/nye innretninger, framtidig oljeeksportløs
ning, fleksible løsninger for gasseksport/-import, 
effektive energiløsninger og sikker levetidsforlen
gelse er viktige tema i arbeidet. 

En utfordring for flere av feltene i området er 
forholdet mellom gassuttak og oljeproduksjon. 
Dette er spesielt viktig i Troll-Osebergområdet 
hvor det er behov for flere brønner. For å oppnå 
dette må de generelle utfordringene i området 
relatert til trykkavlastning i reservoaret ivaretas 
på en god måte, og at det blir utviklet gode løsnin
ger for å håndtere overtrykket i Shetlandforma
sjonen som vanskeliggjør ferdigstillelse av nye 
brønner på Gullfaksfeltet. Pågående og planlagte 
boreriggoppgraderingsprosjekter, blant annet på 
Snorre, Gullfaks og Oseberg er nødvendige tiltak. 
En annen problemstilling i området er injeksjon 
av gass for å utvinne mer olje. Dette benyttes alle
rede på flere felt og studier indikerer at gassinjek
sjon kan være en god løsning for flere felt. Også 
for felt uten egen gass. 

2.6.4 Norskehavet 

Norskehavet ble åpnet for leteaktivitet i 1980. Det 
første feltet som kom i produksjon i området var 
Draugen i 1993. Draugen er den eneste bunnfaste 
innretningen i området. Senere er det etablert 
flere flytende innretninger, deriblant Åsgard og 
Norne. Flere mindre felt rundt eksisterende infra
struktur er satt i produksjon i løpet av de siste 
årene. 

Haltenbanken og Ormen Lange er i dag 
modne områder med stor olje- og gassproduksjon 
og velutviklet infrastruktur. Det er også områder i 
Norskehavet som ennå ikke er utbygd eller åpnet 
for leteaktivitet. Oljeproduksjonen fra de store fel-

tene i området er fallende. Gasseksportkapasite
ten fra Haltenbanken, gjennom Åsgard transport
system (ÅTS), er fuUt utnyttet for flere år fram
over. Dette vil kunne påvirke tidspunktet for innfa
sing av nye funn på Haltenbanken. Tidspunkt for 
produksjon av gass som til nå er brukt til trykk
støtte i oljeproduksjonen, vil påvirke hvor lenge 
dagens kapasitet er fullt utnyttet. For Åsgardfel
tene har gassinjeksjon blitt benyttet, og vil fortsatt 
stå sentralt for å opprettholde trykket i reservoa
ret og oljeproduksjonen. 

Norskehavet har vist seg å inneholde mye 
gass. Produsert gass fra feltene blir transportert i 
rørledningen ÅTS til Kårstø i Rogaland, og i Hal
tenpipe t il Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. 
Gassen fra Ormen Lange går i rørledning til 
Nyhamna og derfra til Storbritannia. For flere av 
de produserende feltene i området er COz-innhol
det i gassen relativt høyt. Dette er også tilfelle for 
flere funn i området. Gass fra feltene blandes der
for ut med annen gass med lavere COz-innhold for 
å nå kravene til gasskvalitet. Utblandingen kan 
skje fra felt i Norskehavet eller fra felt lengre sør. 
Dette skaper avhengighet mellom feltene i Nor
skehavet og påvirker hvordan det enkelte felt blir 
produsert. 

To felt er under utbygging, Marulk som skal 
knyttes til Norne og Skarv som bygges ut med 
eget prosessanlegg. Det arbeides med en videre
utvikling av Ormen Lange. Vøringområdet er et 
område i Norskehavet hvor det i dag ikke finnes 
infrastruktur. Det er gjort flere gassfunn i områ
det. Den planlagte utbyggingen av Luva vil kunne 
skape grunnlag for ytterligere leteaktivitet og nye 
utbygginger i området. Operatøren planlegger at 
gass fra funnene skal transporteres til Nyhamna 
hvor gassen fra Ormen Lange allerede prosesse
res. 

2.6.5 Barentshavet 

Barentshavet er i dag den minst utforskede delen 
av norsk kontinentalsokkel. Sammen med områ
dene på dypt vann i Norskehavet, vurderes 
Barentshavet som det området der det er størst 
sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. I 2011 er 
det planlagt 11 letebrønner i Barentshavet. 

Den første letebrønnen i den norske delen av 
Barentshavet ble boret i 1980, og det første gass
funnet, Askeladd, ble gjort året etter. Snøhvit star
tet produksjonen i 2007 og produseres over LNG
anlegget på Melkøya. I utbyggingen inngår gass
funnene Snøhvit, Albatross og Askeladd. 

Oljefeltet Goliat ble påvist i 2000 og fikk myn
dighetenes godkjennelse til utbygging og drift i 
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2009. Gass fra Goliat er planlagt reinjisert, men 
løsninger for gasseksport blir også studert Med 
utgangspunkt i Goliats gassevakueringsbehov har 
Gassco igangsatt en områdestudie der målsettin
gen er å kartlegge framtidig behov og alternativer 
for gasstransport fra området. Studien vil omfatte 
både gasseksport med rør og skip, samt innen
lands bruk av gass fra området. 

Våren 2011 gjorde Statoil et betydelig oljefunn 
på Skrugard-prospektet i Barentshavet Funnet er 
et gjennombrudd i dette uutforskede området og 
en viktig letehendelsene for norsk sokkel og 
Barentshavet. Funnet ligger om lag 100 kilometer 
nord for Snøhvitfeltet og ressursanslaget er så 
positivt at det vil kunne gi mulighet for en ny, selv
stendig utbygging. Funnet åpner nye muligheter 
for videre aktivitet i Barentshavet. 
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Boks 2.2 Landanleggene 

Kårstø - større gassvolumer er nødvendig innen 2020 

Gassprosesseringsanlegget på Kårstø er et sen
tralt anlegg for prosessering av gassvolumer fra 
Nordsjøen og fra Norskehavet. Anslagene for 
gassprosesseringsanlegget på Kårstø viser en 
betydelig redusert fødetilgang fra 2020. Disse 
prognosene er basert på gassprodusentenes inn
meldte kapasitetsbehov på anlegget. 

Anlegget på Kårstø er tett integrert og har 
avhengigheter som gjør at ved nedbygging av 
kapasitet må de nyeste deiene av anlegget sten
ges først Dette medfører at vedlikehold og 
robustgjøring av de eldste delene av anlegget 
fremdeles vil være nødvendig når anleggets 
kapasitet nedjusteres. Da den petrokjemiske 
industrien i Grenlandsområdet benytter etan fra 
Kårstø som et av sine viktigste råstoff, vil framti
den til denne industrien henge sammen med 
den framtidige fødesituasjonen på Kårstø. 

Kollsnes - vil opprettholde to tredjedels 
kapasitetsutnyttelse til 2030 

Naturgass fra feltene Troll, Kvitebjørn, Visund 
og Fram leveres til gassbehandlingsanlegget på 
Kollsnes. Nær 40 pst. av all norsk gasseksport 
går over dette anlegget og total kapasitet er 143 
mill. Sm3 tørrgass mot Europa per dag. Gass fra 
Kollsnes er i tillegg viktig blandegass på grunn 
av det lave C02-innholdet. Mot 2020 vil fødetil
gangen på Kollsnes bli redusert. Kapasitetsut
nyttelse vil kunne opprettholdes på om lag to 
tredjedeler helt til 2030, selv om ikke nye funn 
knyttes opp mot gassprosesseringsanlegget 

Kollsnesanlegget er bygget med seks uav
hengige gassprosesseringslinjer som muliggjør 
stegvis nedbygging når det blir nødvendig å 
redusere prosesseringskapasiteten på anlegget. 

Nyhamna - trenger ny tilgang på naturgass fra 
Norskehavet 

Ormen Lange feltet leverer naturgass til 
Nyhamna, og det prosesseres om lag 70 mill. 
Sm3 tørrgass per dag. Denne gassen transporte
res i hovedsak til Storbritannia. Uten beslutning 
om utbygging av pågående feltmodninger i Nor
skehavet (som Luva og Linnorm) med oppknyt
ting til Nyhamna, vil kapasitetsutnyttelsen falle 
betydelig rundt 2020. Gassprosesseringsanleg
get er bygget for Ormen Lange feltet og vil 
stenge om ikke nye felt knyttes opp mot 
Nyhamna i løpet av feltets levetid. 

Tjeldbergodden - Heidruns gassinjeksjonsbehov er 
viktig 

Tjeldbergodden mottar gass fra Heidrunfeltet 
via Haltenpipe. Gassvolumer i Haltenpipe går 
ene og alene til industriell bruk på Tjeldbergod
den. I dag utnytter Tjeldbergodden mindre enn 
en tredel av den tilgjengelige kapasiteten i Hal
tenpipe, men det er :flere andre felt som potensi
elt kan levere gass via denne rørledningen der
som forholdene legges til rette for det. Heidrun 
kan levere gass til Tjeldbergodden i lang tid, 
men gassinjeksjonsbehovet på feltet vil kunne 
begrense gassuttaket og dermed mulig gass
transport til Tjeldbergodden. 
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3 Olje- og gasspriser understøtter lønnsom aktivitet 

Prisene på olje og gass er sentrale elementer for at 
målene i petroleumspolitikken skal nås. Salgs
verdien på olje og gass danner grunnlaget for 
nivået på verdiskaping og statlige inntekter fra 
næringen. I dette kapitlet gjennomgås utsiktene 
for olje- og gassmarkedet. 

Verden vil trenge mer energi i framtida. Øko
nomisk vekst og bedring i levestandard, befolk
ningsøkning, økt urbanisering samt energi- og 
miljøpolitikk vil drive utviklingen i energibruken. 
Veksten vil være særlig stor i de framvoksende 
økonomiene og i utviklingslandene hvor energi
bruken per innbygger er lav og energifattigdom
men 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 fram
over. Overgang fra karbonintensivt kull til renere 
gass i energiforsyningen kan i mange land gi store 
klimagassreduksjoner. For verden blir det en stor 
utfordring å skaffe både mer og renere energi. 
Utviklingen i energiforbruket vil blant annet påvir
kes av hvilken klimapolitikk som føres globalt og 
regionalt. 

I tillegg til renere og mer energi er også ener
gisikkerhet et viktig mål i energipolitikken. Pro
dusent- og forbrukslandene har en felles interesse 
i sikker energiforsyning. Effektive og velfunge
rende olje- og gassmarkeder og god energidialog 
mellom produsent- og konsumentland er viktig for 
å oppnå dette. 

Sikker tilgang på energi er en nøkkelfaktor for 
utviklingen i verdensøkonomien og henger nært 
sammen med velstandsnivå og -utvikling. Tilgang 
på energi kan frigjøre arbeidskraft som i dag bru
kes i lavproduktivt manuelt arbeid. Resultatet blir 
økt produksjon, høyere lønninger og en mindre 
fysisk krevende arbeidssituasjon. Store deler av 
verdens befolkning bruker lite energi. 1,5 mrd. 
mennesker har ikke tilgang til elektrisitet. Bedre 
tilgang på moderne energiformer er nødvendig 
for at disse menneskene skal løftes ut av fattig
dom. Den tid som i dag brukes på å skaffe brensel 
kan frigjøres. Tid, krefter og ressurser kan i ste-

det brukes på å produsere, skaffe og lage mat. 
Lys vil gjøre bedre skolegang mulig. 

3.1 Oljemarkedet 

3.1.1 Utviklingstrekk 

Utviklingen i oljemarkedet påvirkes av en rekke 
ulike forhold: økonomisk vekst, energi- og miljøpo
litikk, geopolitiske forhold og utviklingen i Midtøs
ten, teknologisk utvikling, endringer i konsumen
tadferd mv. Markedet er i kontinuerlig utvikling og 
faktorene som driver utviklingen vil kunne variere 
over tid. Ser en på oljemarkedet de siste fem årene 
kan noen utviklingstrekk framheves: 

Høye, stigende og svingende oljepriser 

Gjennomsnittsprisen i siste femårsperiode er 70 
USD per fat, mens prisen i 1990-årene var under 
20 USD per fat, jf. figur 3.1. Samtidig med at pri
sene har ligget høyere, har det også vært unor
malt store svingninger. Oljeprisen har variert mel
lom 30 og 140 USD per fat i perioden. 

OPEC har spilt en viktig rolle for prisutviklingen 

Gjennom produksjonsreguleringer har OPEC helt 
siden grunnleggelsen for 50 år siden søkt å 
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Figur 3.1 Oljepris, 5 års gjennomsnitt. 
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påvirke prisen på olje. Fra 2000 søkte OPEC å 
holde prisen innenfor et prisbånd på 22-28 USD 
per fat Dette ble oppgitt i 2005. Etter den tid har 
OPEC ikke hatt et offisielt prismål, men har i 
praksis søkt å opprettholde en oljepris på 70-90 
USD per fat 

Finansmarkedets betydning 

Finansmarkedene har fått større betydning for 
prisdannelsen. Handelen med terminkontrakter 
og andre finansielle instrumenter har økt betyde
lig de siste årene, både på de regulerte råvarebør
sene og i OTC1-markedene. I økende grad plasse
res kapital i olje ut fra finansielle investeringsfor
mål. Denne utviklingen har påvirket prisdannel
sen i markedet. Olje prises i amerikanske dollar i 
det internasjonale markedet. En ser at oljeprisen i 
større grad korrelerer med dollarkursen og aksje
indekser og at utviklingen i finansmarkedene har 
større betydning for den kortsiktige utviklingen i 
råoljeprisen enn tidligere. 

Veksten skjer utenfor OECD 

Veksten i oljeetterspørselen har i sin helhet skjedd 
i utviklingsland og framvoksende økonomier. Sær
lig har Kina vært viktig. 

Økte utvinningskostnader 

Kostnadene innen oljeutvinning har økt mye. 
Kostnadene er nesten blitt fordoblet de siste fem 
årene. Finanskrisen i 2008 bidro til et forbigående 
fall i kostnadene, men fra 2010 er det igjen en sti
gende tendens i kostnadsutviklingen. Kostnads
økningen henger dels sammen med at gjenvæ
rende ressurser gradvis blir teknisk vanskeligere 
å utvinne. Men dels skyldes kostnadsøkningen at 
det har vært et høyt aktivitetsnivå i petroleumsnæ
ringen internasjonalt og stigende priser på inn
satsfaktorene i olje- og gassvirksomheten. 

3.1.2 Etterspørselen 

Olje har gjennom lang tid vært en av de viktigste 
råvarene i verdensøkonomien, og etterspørselen 
etter olje har økt jevnt og trutt de siste årtiene, 
drevet fram særlig av vekst i global produksjon, 
befolkningsøkning, økt. transportvirksomhet og 
urbanisering. 

1 OTC - over the counter, handel direkte mellom to parter 
utenfor børs/markedsplass. 
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Figur 3.2 Historisk oljeforbruk. 

Kilde: PIRA 

Det har også vært perioder med fallende etter
spørsel, som i første del av 198~årene, da realpri
sene på råolje ble flerdoblet i løpet av kort tid. 
Finanskrisen i 2008-09 førte til et kraftig fall i olje
etterspørselen. I 2010 vokste etterspørselen igjen. 

Det er sannsynlig at forbruket av olje vil fort
sette å øke, både på kort og lengre sikt. Særlig vil 
oljeanvendelsen kunne øke i framvoksende øko
nomier og i transportsektoren. Det er et behov for 
olje i Kina, India og andre framvoksende økono
mier. Der oljeforbruket per innbygger bare er en 
brøkdel av forbruket i OECD-landene, jf. figur 3.3. 
Både total verdiskaping og inntekt per innbygger 
vokser raskt i disse landene. Med høyere inntekts
nivå ser man gjerne ikke bare økt energibruk, 
men også en overgang fra tradisjonelle energifor
mer som biomasse til «moderne» energiformer 
som elektrisitet og oljeprodukter. 

I det tradisjonelle OECD-området kan oljefor
bruket ha passert toppen. Forbruket i dag er om 
lag ti pst. lavere enn for fem år siden. Dette skyl
des delvis den økonomiske nedgangskonjunktu-
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Figur 3.3 Oljeforbruk og brutto nasjonalprodukt 
per innbygger. 
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Figur 3.4 Akkumulert vekst i oljeetterspørselen 
(basisår 2000). 

Kilde: PfRA 

ren i 2008-09. I årene som kommer vil oljeforbru
ket mest sannsynlig begrenses ytterligere som 
følge av tiltak som er iverksatt for å minske C02-
utslippene og fremme fornybare drivstoffer; dette 
gjelder for eksempel i USA og i EU-landene. 

Analyser fra blant annet IEA og konsulentsel
skapet PIRA indikerer at all vekst i oljeetterspør
selen de neste 10-20 årene vil komme i utviklings-
landene og framvoksende økonomier, jf. figur 3.4. 

Forbruksveksten vil variere mye etter hvilken 
anvendelse det er tale om. For oljemarkedet er 
transportsektoren viktigst Mer enn halvparten av 
oljeforbruket finner sted i sektoren og olje står for 
nesten all energibruken der. Det er grunn til å for
vente at mesteparten av energibruken i transport
sektoren i lang tid ennå vil være oljebaserte driv
stoffer. Øvrig oljebruk omfatter stasjonæ re anven
delser slik som kraftproduksjon, petrokjemisk 
industri og olje til oppvarmingsformål jf. figur 3.5. 

Samtidig kan andre energikilder som biodriv
stoffer og elektrisitet få større innpass i transport
sektoren, drevet fram av energisikkerhets-, klima-
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Figur 3.5 Etterspørselsutvikling fordelt på 
bruksområde. 

Kilde: PIRA. 

og miljøhensyn. Både EU og USA har mål om 
større anvendelse av biodrivstoffer, i første rekke i 
veitransport, som står for mesteparten av energi
bruken i transportsektoren. Det er også forvent
ninger om økt bruk av elektrisitet i transportsek
toren, gjennom utviklingen av mer effektive batte
rier i elektriske biJer og plug-in hybrid biler. Det 
tar tid å skifte ut kjøretøyparken noe som påvirker 
når nye telrnologier slår ut i redusert oljekonsum. 

Etterspørselen etter olje kan komme til å øke 
med drøyt 1 mill. fat per dag i året og nå 100 mill. 
fat per dag i 2020, jf. figur 3.5. Store, nye oljeres
surser må bygges ut, ikke bare for å møte en for
ventet vekst i etterspørselen, men også for å 
erstatte nedgangen i produksjonen fra felt som 
allerede er i drift. I følge anslag fra IEA vil produk
sjonen fra felt som i dag er i drift kunne falJe med 
om lag 3/ 4 de neste 25 årene. Det tilsvarer et årlig 
produksjonstap på 2 mill fat per dag eller nesten 
hele Norges oljeproduksjon. 

3.1.3 Tilbudet 

Det har vært en tilbakevendende problemstilling 
hvorvidt verdens oljeressurser er tilstrekkelige 
for å møte økte behov for olje i framtida. Ansla
gene over verdens oljeressurser er usikre og det 
er ikke mulig nøyaktig si hvor store oljeressur
sene er og hvor mye av disse som er teknisk og 
økonomisk mulig å utvinne. Det vil også blant 
annet avhenge av oljeprisutviklingen, ettersom 
økonomisk tilgjengelige ressurser vil øke med 
høyere priser. 

En pessimistisk ressursvurdering kan vise til 
at forbruket av olje i mer enn 30 år har vært større 
enn reservetilveksten gjennom leting, jf. figur 3.6. 
Men dette kan dels skyldes at letingen etter olje i 
deler av verden av ulike årsaker har vært lav. Det 
gjelder for eksempel i Midtøsten, til tross for at 
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Figur 3.6 Oljefunn og oljeproduksjon. 

Kilde: IEA, WEO 2010. 
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det eksisterer et betydelig potensial for nye funn i 
denne regionen. 

Selv om forbruket av olje har vært større enn 
det man har kunnet påvise gjennom leting, har 
gjenværende reserver vært økende. Mer effektive 
utvinningsmetoder som gir høyere utvinnings
grad er en årsak til dette. Gjenværende, påviste 
reserver anslås til nesten 1500 mrd. fat Dette er 
mer enn all olje som hittil er produsert og som 
med dagens uttak vil vare i over 40 år. Verdens 
totale utvinnbare oljemengder kan være over 6000 
mrd. fat i henhold til anslag fra blant annet IEA 

Et mer sentralt spørsmål enn hvor store ver
dens oljeressurser er, er om oljeprodusentene vil 
makte å øke produksjonen i takt med veksten i 
etterspørselen, og hvilket nivå på oljeprisene dette 
forutsetter. Mange av produsentene utenfor OPEC 
er i tilbakegang. Det gjelder for eksempel Norge, 
Mexico og Storbritannia. For de to største produ
sentene Russland og USA er produksjonen ventet 
å være stabil eller svakt økende framover. Betyde
lig produksjonsøkning kan finne sted i Brasil, der 
en rekke store oljefunn er gjort de siste årene. 
Også Canada kan øke produksjonen mye, dersom 
oljesandressursene bygges ut videre. Anslag 
tyder på at produksjonen utenfor OPEC vil kunne 
øke i årene som kommer, men ikke på langt nær 
så mye som forventet etterspørselsvekst 

OPEC-landene vil da måtte dekke mesteparten 
av etterspørselsveksten. 2/3 av verdens oljeres
surser antas å befinne seg i land som er medl<em i 
OPEC. Disse landene står i dag for om lag 40 pst. 
av oljeproduksjonen. Ressursbasen i landene gir 
grunnlag for en betydelig produksjonsøkning 
utover dagens nivå. Rikelig tilgang på ressurser er 
ingen garanti for stabil vekst i produksjonen. 
Flere av de store ressurslandene i OPEC har vært 
eller er politisk ustabile. Historisk har kriger og 
konflikter vært hyppige i Midtøsten og ført til 
periodevis ustabil og avtagende oljeproduksjon og 
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Figur 3.7 Påviste oljereserver globalt. 
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Figur 3.8 Utviklingen i oljetilbudet framover. 
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påvirket landenes evne til å bygge opp ny produk
sjonskapasitet Budsjettbegrensinger kan også 
påvirke landenes muligheter til å bygge ut ny 
kapasitet, ved at kapital til investeringer i oljeut
vinning må konkurrere med andre behov i lan
dene. De omfattende urolighetene i regionen i år 
har ført til stans i oljeeksporten fra Llbya og kraf
tig oppgang i oljeprisene. 

Irak er et eksempel på et OPEC-land som har 
store uutnyttede oljeressurser. Landet har nå inn
gått avtaler med den internasjonale oljeindustrien 
som kan resultere i raskt voksende produksjon de 
neste årene. Men politisk ustabilitet og mangelfull 
sikkerhet i landet kan tilsi at en slik utvikling ikke 
fullt ut blir realisert. 

3.1.4 Oljeprisen 

Prisen på olje er den enkeltfaktor som betyr mest 
for petroleumsvirksomheten i Norge. Historisk 
har oljeprisen variert mye fra år til år og det har 
vist seg vanskelig å gi treffsikre prognoser over 
prisutviklingen. 

Spotprisen for olje lå i 2010 i intervallet 70-90 
USD per fat (Brent Blend), som er et relativt høyt 
nivå historisk sett Utover i 2011 har prisen steget 
til over 120 USD per fat på bakgrunn av urolighe
ter og minskede oljeleveranser fra Nord-Afrika og 
Midtøsten. Utviklingen i denne regionen utgjør nå 
et betydelig usikkerhetsmoment for oljemarkedet. 
En normalisering av situasjonen kan lede til et fall 
i oljeprisene. Men det er også en mulighet for at 
urolighetene for alvor sprer seg, noe som vil 
kunne gi enda høyere oljepriser. 

Det er mange forhold i markedet som kan 
bidra til å opprettholde oljeprisen på et høyt nivå 
også i de kommende årene: 
- Økende etterspørsel fra Kina, India og andre 

:framvoksende land 
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- Svak vekst i oljeproduksjonen fra ikke-OPEC 
landene 
Høyere markedsandel for OPEC-landene 

- OPEC sin markedsregul.ering 
Geopolitiske forhold, risiko og ustabilitet 
store ressursland 
Høye utvinningskostnader i mange viktige pro
duksjonsområder 

Over tid vil en ikke forvente at oljeprisen vil ligge 
lavere enn kostnadene ved å bygge ut nye oljefelt 
eller øke uttaket fra eksisterende felt Kostnadene 
har økt mye de siste 10 årene. Det er ikke rimelig 
å tro at kostnadene vil falle vesentlig på lengre 
sikt Den marginale produksjonen av olje finner 
sted på stadig dypere vann og i større avstand fra 
markedene, hvilket bidrar til høyere kostnader. 
Det er heller ikke grunn til å tro at kostnadene for 
ukonvensjonell olje som oljesand, vil bli mye 
lavere enn i dag. 

Kostnadsnivået - som illustrert i figur 3.9, til
sier at en oljepris på 60-80 USD per fat er nødven
dig i mange områder for at det skal lønne seg å 
utnytte ressursbasen. Utvinningskostnadene i 
mange OPEC-land, som for eksempel Saudi 
Arabia, er mye lavere. Det er likevel ikke grunn til 
å tro at disse landene vil være interessert i eller i 
stand til å øke sin kapasitet så raskt at det ikke blir 
nødvendig å bygge ut nye ressurser i høykost
nadsområder utenfor Midtøsten. OPEC-landene 
vil også ha en interesse i å motvirke at oljeprisen 
blir så høy at oljens langsiktige posisjon i energi
markedene undergraves. Ved å ha ubenyttet pro
duksjonskapasitet i bakhånd, har OPEC et middel 
til å hindre at oljeprisen kommer for høyt. 

Det er noe forskjell i syn mellom ulike analyse
miljøer når det gjelder oljeprisens utvikling fram
over, jf. figur 3.10. PIRA antar eksempelvis en 
gradvis stigende realpris på olje opp til om lag 125 
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Figur 3.9 Utvinningskostnader for olje. 
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Figur 3.10 Oljeprisens utvikling, historisk og 
framover (faste dollar). 
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2025 

USD per fat i 2025, tilsvarende en nominell mar
kedspris på ca 175 USD per fat. IHS CERA antar 
på sin side en realpris på olje på mellom 100 og 
110 USD per fat fram til 2020, med en avtagende 
tendens fra 2015. 

Departementet mener at en oljeprisutvikling 
på nivå med disse anslagene er mulig de neste 
10-20 årene. Oljepriser på disse nivåene kan 
gjøre det lønnsomt å utvinne store deler av de nor
ske petroleumsressursene, forutsatt at man klarer 
å holde kostnadsutviklingen under kontroll. Høye 
olje- og energipriser er også viktig for å bygge ut 
fornybar energiproduksjon og for å fremme ener
gieffektivisering. 

3.2 Gassmarkedene 

Den globale veksten i fornybar energiproduksjon 
fra kilder som vind, sol og biomasse er stor. De 
vokser imidlertid fra et lavt nivå, og de antas å 
fortsatt utgjøre kun en mindre andel av verdens 
energikilder i lang tid framover. Det er viktig at 
verdens bruk av fossile energibærere vris i ret
ning av de mest klimavennlige. Kull er den mest 
karbonintensive energikilden. Mange land kan 
kutte sine CO2-utslipp betydelig ved å erstatte 
bruk av kulJ og olje med gass. 

3.2.1 Utviklingen i gassmarkedet 

Naturgass er, sammen med kull og olje, de viktig
ste energikildene verden har. I 2008 utgjorde 
etterspørselen etter gass over 20 pst. av verdens 
totale energietterspørsel. De viktigste markedene 
for gass er Nord-Amerika, Europa, Sentral-Asia og 
Asia. Gassetterspørselen forventes å øke kraftig 
framover, jf. figur 3.11. I Asia ventes gassetterspør-
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Figur 3.11 Forventet etterspørselsvekst 2008-2035 {mrd. Sm3
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Kilde: IEA 

selen eksempelvis å vokse med 225 pst fram til 
2035. Økonomisk vekst og befolkningsøkning er 
de viktigste driverne bak denne utviklingen. 

I løpet av det siste tiåret er noen sentrale utvik
lingstrekk: 

Globalisering 

Et sentralt utviklingstrekk i det siste tiåret er glo
baliseringen av gassmarkedet gjennom økt til
gang på skipstransportert gass (LNG - Liquefied 
Natural Gas). Den økte fleksibiliteten innen gass
transport har gjort at gass har nådd nye marke
der. Antallet land som importerer LNG har tredo
blet seg det siste tiåret Brorparten av økningen i 
produksjon av gass basert på skipstransport har 
kommet fra Qatar. Basert på markedsutsiktene 
ved århundreskiftet gjennomførte landet et omfat
tende investeringsprogram med tanke på å for
syne det amerikanske og europeiske markedet 
medgass. 

Ukonvensjonell produksjon 

Et annet forhold som preget gassmarkedet var 
veksten i produksjon av ukonvensjonell gass i 
USA. Denne produksjonen har vokst kraftig siden 
midten av 1990-tallet blant annet som følge av 
reduserte utvinningskostnader og tilstrekkelig 
høye gasspriser. 

Nedgangskonjunktur 

Mot slutten av forrige tiår medførte den interna
sjonale nedgangskonjunkturen redusert etter
spørsel etter gass både som innsatsfaktor i indus
trien og som følge av lavere energibruk. 

Redusert etterspørsel i kombinasjon med økt 
tilbud, både i USA og gass i form av LNG, førte til 
ubalanse i den globale gassforsyningen. Den økte 
fleksibiliteten i gasstransport gjør at forholdene i 
ett regionalt marked i sterkere grad enn tidligere 
påvirkes av hendelser i andre regionale markeder. 
Konsekvensene av disse forholdene ble at spotpri
sene på gass falt, også i Europa. 

I 2010 var gassetterspørselen nesten tilbake på 
samme nivå som før det økonomiske tilbakeslaget 
i 2008. Etterspørselen var drevet av kaldt vær, 
men også sterk underliggende vekst i gassetter
spørselen. Veksten er forventet å fortsette i 2011. 
Det er ventet meget sterk etterspørsel etter gass i 
Kina og India de neste årene, grunnet sterk øko
nomisk vekst og et stort behov for energi. 

Mulighetene til å utvinne ukonvensjonell gass 
har økt verdens gassreserver betydelig, og vek
sten i tilbudet av LNG har gjort gass tilgjengelig 
for nye markeder. Til sammen har dette styrket 
gassens posisjon som en sikker energikilde. 

3.2.2 Gassetterspørselen i Europa 

EU-landene bruker omtrent 500 mrd. Sm3 gass i 
året, eller om lag fem ganger norsk produksjon. I 
perioden 2000 og 2008 var den gjennomsnittlige 
årlige etterspørselsveksten i EU-landene to pst. 
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Den økonomiske tilbakegangen i 2008 og 2009 
førte til at etterspørselen etter gass falt med 
omtrent seks pst. Det er ventet at gassetterspørse
len kommer tilbake på 2008-nivå i løpet av de nær
meste årene. 

Gass brukes både i husholdningene, i 
næringslivet, i offentlig tjenesteyting og i kraftsek
toren. l husholdningssektoren brukes gass til 
oppvarming og matlaging. I kommersiell sektor 
brukes gass primært til oppvarming. I industrien 
brukes gass til oppvarming, i industrielle proses
ser og som råstoff i petrokjemisk industri. Det er 
flere faktorer som påvirker gassetterspørselen. 
De viktigste enkeltfaktorene er økonomisk vekst, 
prisen på gass relativt til andre energikilder, tek
nologiutvikling og energipolitikk. 

Over 95 pst. av norsk gass selges i det euro
peiske markedet. Utviklingen i det europeiske 
energiforbruket er derfor av stor betydning for 
Norge. EU sin energipolitikk balanserer i hoved
sak tre hensyn; miljø, forsyningssikkerhet og kon
kurransedyktige energipriser. I 2008 vedtok EU 
overordnede mål for klimapolitikken, som omta
les som EU 20-20-20. Disse innebærer at fram 
mot 2020 skal CO2-utslippene reduseres med 20 
pst., andelen fornybar energi økes til 20 pst. og 
energieffektivisering skal bidra til en reduksjon i 
etterspørselen etter energi på 20 pst. I løpet av 
2010 har de fleste land i EU lansert planer for 
hvordan målene skal oppnås. Gjennomføringen av 
disse planene har stor betydning for gassens fram
tidige rolle i det europeiske energibildet. 

Energi fra fornybare kilder legger til rette for 
at EU-landene både kan redusere sine klimagass
utslipp og sitt importbehov for energi. Innenfor 
fornybar energi regnes kraftproduksjon basert på 
vind og sol å være de to alternativene med størst 
vekstpotensial. På grunn av den forventede og 
naturlige variasjonen i vind og sol, og ettersom 
produsert kraft ikke kan lagres, må disse forny
bare energikildene støttes av en betydelig kraft
produksjonskapasitet i reserve som kan erstatte 
kraftleveransene når det ikke blåser eller når 
solen ikke skinner. Reservekapasiteten forventes i 
hovedsak å komme fra gass eller kull på kort og 
mellomlang sikt. 

Gassetterspørselen i EU er forventet å øke, 
samtidig som landene sin egenproduksjon av gass 
faller, jf. figur 3.12. Det betyr at EU vil ha behov 
for å øke sin import av naturgass de neste tiårene. 

Hovedtyngden av veksten i gassetterspørselen 
forventes å komme i kraftsektoren. Dette skyldes 
kombinasjonen av økt etterspørsel etter elektri
sitet, erstatning av gammel kraftproduksjonskapa-

700,-------- - -----

600r===========--
~ 500 t-------- ------

8. 400 t-----------== :sEt~le!,!Jrs-=-·se~I _ 

l 300 r---------· ·_ -_-__:cEa:,,:e,:,.eno,_,,,rod,,.,,uk~sJ~onc..._ 

-e 
::, 200 t----''---:-:-. . -__ - _---------.. ~ . 

1oor---------·--_·..:..·~ .__-~ 
0+-- ----.--.-----,---,--,---

2008 2015 2020 2025 2030 2035 

Figur 3. 12 EUs gassetterspørsel og egenproduk
sjon. 

Kilde: IEA 

sitet som skal fases ut og behov for reservekapa
sitet til fornybar kraftproduksjon. 

Gjennomsnittsalderen på europeiske kullkraft
verk tilsier at en betydelig andel av disse må opp
graderes eller erstattes i de nærmeste år. Om en 
sammenligner kraftproduksjon basert på kull og 
på gass, har gass flere fordeler. Utslippene av CO2 
er opp til 70 pst lavere fra et gasskraftverk enn fra 
et like stort, eksisterende kullkraftverk. Dersom 
kull blir erstattet med gass i elektrisitetsproduk
sjonen i Europa, vil det tiltaket alene vært nok til å 
oppfylle Europas CO2-målsetninger for 2020. 
Investeringene ved å bygge et nytt gasskraftverk 
er lavere enn for et kullkraftverk. Det gir også mer 
fleksibel produksjon og tar kortere tid å bygge. 
Erstatning av gamle kullkraftverk med gasskraft
verk, i tillegg til behov for reservekapasitet til for
nybar kraftproduksjon, kan danne grunnlag for en 
betydelig vekst i gassetterspørselen i Europa de 
neste tiårene. 

Energieffektivisering kan medføre lavere 
vekst i gassetterspørselen i husholdinger og 
næringslivet. I tillegg har den økonomiske tilbake
gangen medført strukturelle endringer for deler 
av industrisektoren. En del av etterspørselen etter 
gass i Europa antas å være permanent borte som 
følge av industrinedleggelse. 

3.2.3 Gasstilbudet i Europa 

Gjenværende konvensjonelt utvinnbare gassreser
ver innenfor EU2 er estimert til å være 2 500 mrd 3 . 
Sm . EU-landenes egenproduksjon av gass dek-
ker i dag omtrent 40 pst. av deres forbruk. Ande
len er fallende da ressursbasen er moden. 

2 BP, Statistical Review of World Energy 2010 
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De siste årene har produksjonen av ukonven
sjonell gass i USA økt kraftig. Det finnes ukonven
sjonelle gassressurser også i Europa, men størrel
sen på disse er usikker. Det er også betydelige 
utfordringer knyttet til utvikling av disse gassres
sursene. Dette inkluderer høye kostnader relativt 
til konvensjonell gass, tilgang på areal, vilkår ved 
slik utvinning og aksept hos befolkning. I tillegg 
må det bygges et industrielt apparat for å gjøre 
utvinning mulig. De fleste markedsaktørene for
venter ikke kommersiell utbygging av ukonven
sjonell gass i Europa før 2020. 

60 pst. av det europeiske forbruket in1porteres 
fra ulike kilder. EU har historisk sett importert 
gass via rørledninger fra tre kilder; Russland, 
Algerie og Norge. Siden 2000 har det vært en 
sterk økning i import av LNG, og dette har ført til 
at nye leverandører av gass til det europeiske mar
kedet har kommet til. I 2010 dekket LNG 30 pst 
av den totale gassimporten til Europa. Det fak
tiske nivået på import av LNG framover vil 
avhenge av forsyningsbalansen i det asiatiske og 
det amerikanske gassmarkedet, samt nivået på 
gassprisene i disse markedene relativt til Europa 
En sterk etterspørsel etter gass utenfor det euro
peiske markedet vil begrense tilbudet av gass i 
Europa. 

Det er store gassreserver nær det europeiske 
markedet. Utbygging av nye gassfelt og tilhø-

rende infrastruktur er kapitalkrevende. Beslutnin
ger om nye gassutbyggingsprosjekter er avhen
gige av forventninger om en tilstrekkelig høy 
gasspris over tid. 

Økt gassimport ti] Europa er mulig gjennom 
eksisterende rørledninger og mottaksterminaler 
for LNG. I tillegg kommer nye infrastrukturpro
sjekter. Gassrørledningen «Nord Stream» fra 
Russland til Tyskland er planlagt ferdigstilt i 
2011-12. Den har en kapasitet på 55 mrd. Sm3 

årlig. En ny rørledning fra Algerie til Spania 
(«Medgas») , med årlig kapasitet på om lag 8 mrd. 
Sm3, ble ferdigstilt i 2010. Blant andre prosjekter 
som ulike aktører arbeider med, er en ny rørled
ning fra Algerie til Italia via Sardinia («Galsi»), en 
rørledning fra Russland til Europa gjennom 
Svartehavet, Bulgaria og Serbia («South Stream») 
og en rørledning fra Iran og Azerbaijan til Europa 
gjennom Tyrkia («Nabucco»). 

De siste årene har mottakskapasiteten for 
LNG i Europa økt betydelig, spesielt i Storbritan
nia som har bygget opp sin kapasitet til om lag 45 
mrd. Sm3. Det er flere pågående og planlagte pro
sjekter som vil øke kapasiteten ytterligere. Nye 
gasstransportrørledninger og mottaksterminaler 
for LNG øker Europas muligheter til å importere 
gass, og samtidig diversifisere gassforsyningen. 
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3.2.4 Gasspriser 

I motsetning til oljemarkedet, der prisen på oljen 
bestemmes i et globalt marked, er det forskjeller i 
måten gass prises på i de ulike regionale gassmar
kedene. Den amerikanske gassprisen bestemmes 
av tilbuds- og etterspørselsbalansen for gass i regi
onen. Den asiatiske gassprisen er i hovedsak fast
satt i kontrakter som knytter gassprisen mot 
andre energikilder, typisk mot olje. 

Det europeiske gassmarkedet karakteriseres 
av to ulike prisingssystemer. I Storbritannia er det 
et spotmarked for gass hvor prisdannelsen er 
basert på tilbuds- og etterspørselsbalansen for 
gass. På kontinentet blir fortsatt majoriteten av 
gassen solgt på langsiktige, oljeproduktrelaterte 
kontrakter. 

Som en følge av de siste årenes endringer i 
gassmarkedet, og den sterke utviklingen i oljepri
sen, har spotprisene på gass tidvis divergert kraftig 
fra prisnivået i oljerelaterte kontrakter. På bak
grunn av at gassetterspørselen er i ferd med å 
hente seg inn igjen etter krisen, og en fortsatt 
vekst i den globale gassetterspørselen, er det for
ventet at spotprisene på gass vil stige de nær
meste årene. 

3.3 Oppsummering 

Verden vil trenge mer energi i framtida. Økono
misk vekst og bedring i levestandard, befolknings
økning, økt urbanisering samt energi- og miljøpo
litikk vil drive utviklingen i energibruken. Veksten 
vil være særlig stor i de framvoksende økonomi
ene og i utviklingslandene hvor energibruken per 
innbygger er lav og energifattigdommen omfat
tende. 

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 fram
over. Overgang fra karbonintensivt kull til renere 
gass i energiforsyningen kan i mange land gi store 
klimagassreduksjoner. For verden blir det en stor 
utfordring å skaffe både mer og renere energi. 
Utviklingen i energiforbruket vil blant annet påvir
kes av hvilken klimapolitikk som føres globalt og 
regionalt 

I tillegg til renere og mer energi er også ener
gisikkerhet 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. Dette er et 
konkurransefortrinn for Norge som energileve
randør. 

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, hvis kostnadsutvik
lingen holdes under kontroll. 

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 marke
der. Klimapolitikk vil kunne gi en ekstra stimulans 

Boks 3.1 Ukonvensjonell gass 

Gassressurser som tradisjonelt har blitt antatt å kostnadene har blitt redusert. I USA utgjorde 
være for komplekse eller for dyre å produsere produksjonen av ukonvensjonell gass rundt 45 
kalles gjerne for ukonvensjonelle gassressurser. pst. av total gassproduksjon i 2009. 
De tre mest vanlige typene er gass i tett sand- Det er knyttet usikkerhet til hvor store de 
stein (tight sands), gass i kull (coalbed met- ukonvensjonelle gassressursene er. IEA (WEO 
hane/CBM) og skifergass. Hver av disse gass- 2009) indikerer at de gjenværende, utvinnbare 
ressurstypene er godt representert over hele ressursene av ukonvensjonell gass er på nivå 
verden, men produksjonen er hittil begrenset til med de konvensjonelle. Med dagens nivå på 
noen få land. Nord-Amerika er i dag den ledende gassetterspørselen tilsvarer dette en mulig fort-
produsentregionen. satt forsyning i 130 år for konvensjonell gass og 

Teknologiutvikling har bidratt til å øke pro- om lag det samme for ukonvensjonell gass. 
duksjonen av ukonvensjonell gass samtidig som 
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til gassetterspørselen, ettersom gass til erstatning 
for kull er et effektivt tiltak for å redusere utslipp 
avCO2. 

EU-landene sin egenproduksjon av gass faller. 
De vil derfor ha behov for å øke gassimporten de 
neste årene. Norsk gass vil være med å dekke den 
europeiske gassetterspørselen og vil være en 
attraktiv og verdsatt energikilde i mange tiår fram
over. Det gjør at det vil være grunnlag for lønn
som leting, utbygging og produksjon av gassres
sursene på norsk kontinentalsokkel. 

Regjeringen vil: 

• Arbeide for effektive og velfungerende olje- og 
gassmarkeder. 

• Gjennom dialog med andre lands myndigheter 
og deltakelse i internasjonale fora, arbeide for 
at naturgassens fortrinn framfor bruk av kull 
tas i betraktning når rammene for Europas 
energistruktur legges. 

• Arbeide for å utdype energidialogen mellom 
produsenter og konsumenter, blant annet 
innenfor rammen av IEA og Det internasjonale 
energiforumet (IEF). 
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4 Utvinning av påviste ressurser 

En vesentlig del av forventet produksjon de neste 
10 år vil komme fra felt og funn som er påvist. Det 
å utnytte ressursene i felt og funn på en god måte 
er svært viktig for aktivitetsnivå og statlige inntek
ter på kort og mellomlang sikt. En rekke felt på 
norsk sokkel har produsert over lang tid. Tiltak 
for å øke utvinningen haster på disse feltene. Til
tak må gjennomføres raskt, før etablert infrastruk
tur blir ulønnsom å holde i drift eller teknisk ueg
net. Mange tiltak kan betegnes som tidskritiske. 
Det haster med å ta beslutninger. 

For funn som ikke er utbygd, er målet å :finne 
utbyggingsløsninger som gir den beste ressurs
forvaltning og skaper mest mulig verdier til sam-
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funnet Mange av dagens funn er små og trenger å 
utnytte eksisterende infrastruktur og bygges ut 
raskt for at de skal være lønnsomme. Det er viktig 
at det på eksisterende infrastruktur drives aktivt 
forebyggende vedlikehold, samt at modifikasjoner 
i forbindelse med kobling mellom ny og gammel 
infrastruktur foregår på en forsvarlig måte. 

Målet for utnyttelsen av produserende felt er å 
skape størst mulig verdier for samfunnet. Dette 
oppnås gjennom å evaluere og gjennomføre tiltak 
som kan øke utvinningen og samtidig holde kost
nadene under kontroll. Innfasing av tredjeparts
ressurser til eksisterende felt kan bidra til å for
lenge perioden med lønnsom produksjon og sam-

': : ·.: Uåpnede områder 
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Figur 4. 1 Mulig produksjonsforløp på norsk sokkel. Volum fra eksisterende felt er uthevet. Nedenfor den 
stiplede linjen vises produksjon fra tiltak som er besluttet. Ovenfor den samme linjen vises produksjon 
som kan bli realisert ved planlagte tiltak, samt en videre satsing på økt utvinning. 

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet 
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tidig være en effektiv utbyggingsløsning for min
dre funn. Noen av feltene på norsk sokkel har pro
dusert i tiår og er nå i en fase der deler av 
anleggene må skiftes ut eller kompletteres. I inne
værende år investeres det eksempelvis i nye inn
retninger både på Ekofisk og Eldfisk og ny kom
presjonskapasitet for gass vurderes på Troll og 
Åsgard. 

4.1 Potensial og teknologi for å 
utvinne mer 

Det å utvinne mer omfatter tilt.ak som bidrar til å 
opprettholde produksjonen i og rundt eksiste
rende felt. Innfasing av nye felt kan bidra til forlen
get levetid for eksisterende felt. Derfor innebærer 
tiltak for å øke utvinningen også tiltak som støtter 
raske utbygginger av små funn. 

Departementet oppnevnte i februar 2010 et 
ekspertutvalg1 med mandat til å utrede tiltak for å 
øke utvinningen fra eksisterende felt på norsk 
kontinentalsokkel. Utvalget avga sin rapport i se:1> 
tember 2010. Den var deretter på offentlig høring. 
Departementet mottok en rekke innspill i hørings-

1 Også omtalt som Åinutvalget 

4 ,_ 

3,5 .. 

3 

2,5 - -
2 7~ n 

1,5 .. .... 
I 

~ I 

f 

0,5 

0 
I I ,I_ - -

runden. De problemstillinger utvalget tok opp, og 
de hovedforslag som ble fremmet, behandles i 
dette kapittelet. 

4.1. 1 Potensialet ved høyere utvinningsgrad 

Utviklingen på Ekofisk illustrerer potensialet for 
økt utvinning på en god måte. Ved oppstart av fel
tet i 1971 var det planlagt å produsere 17 pst. av 
ressursene i feltet. I dag er planen å produsere 
mer enn 50 pst. av de tilstedeværende ressursene. 
Den økte utvinningsgraden utgjør flere hundre 
mill. Sm3 olje. Utfordringen er at basert på dagens 
planer vil fremdeles nærmere halvparten av oljen 
som var i feltet bli igjen i reservoarene. 

Felt på norsk kontinentalsokkel har i gjennom
snitt økt sine oljereserver med en faktor på 1,68 
fra opprinnelig utbyggingsplan og fram til år 2010, 
jf. figur 4.2. Det er mange grunner til dette, både 
at utvinningen har blitt bedre enn ventet og at det 
er gjennomført tilt.ak som har bidratt til økt utvin
ningsgrad og reserveøkning fordi mer olje (nye 
reservoardeler) blir drenert. 

Dagens vedtatte planer gir en gjennomsnittlig 
forventet utvinningsgrad på 46 pst. for olje og 
70 pst. for gass på norsk sokkel. Til sammenlik
ning er den globale utvinningsgraden for olje om 

Gjennomsnitt 1,68 

-
n 1' · 

I I ~ n 
·' r, 'l 

Figur 4.2 Reservevekst for olje i forhold til anslag i opprinnelig PUD. 

Kilde: Oljedirektoratet 
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Figur 4.3 Utvikling av forventet utvinningsgrad på norsk sokkel. 
Kilde: OljedirektorateL 

lag 22 pst. Utvinningsgraden varierer fra felt til felt 
og er avhengig av forhold som reservoaregenska
per, utvinningsstrategi og teknologiutvikling. 
Utvinningsgraden henger også sammen med stør
relsen på feltet, jf. figur 4.3. Det er lettere å oppnå 

høy utvinning i store felt blant annet fordi man på 
slike felt som regel har faste plattformer med 
borerigger som kan drive brønnarbeid gjennom 
hele levetiden. 

600 - Gjenværende ressurser etter feltavslutning, ifølge dagens godkjente planer 
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Figur 4.4 Fordeling av produsert olje, gjenværende oljereserver og -ressurser. 

Kilde: Oljedirektoratet 
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Etter dagens planer og med eksisterende tek
nologi vil rw1dt 30 mrd. fat olje bli liggende igjen 
når norske felt blir stengt ned. Økning i utvin
ningsgraden har derfor en stor oppside, eksem
pelvis vil ett prosentpoengs økning i utvinnings-
graden, for felt som i dag er i drift, øke oijeutvin
ningen med anslagsvis 570 mill. fat olje. Brutto 
salgsinntekter fra et slikt oljevolum er anslagsvis 
325 mrd. kroner2. Kostnadene ved å produsere 
ressursene, samt når ressursene vil bli produsert 
vil være avgjørende for hvor store verdier dette 
potensialet utgjør. 

De gjenværende oljeressursene i feltene er 
betydelige, jf. figur 4.4. Ressursene er allerede 
påvist, infrastruktur eksisterer og mange brønner 
er allerede på plass. Utvinning av store deler av 
disse ressursene er imidlertid teknisk utfor
drende og kostnadskrevende. For å utvinne noe 
av denne oljen må det tas en lang rekke beslutnin
ger i rettighetshavergruppene de nærmeste 
årene. 

Når felt stenges ned kan det påvirke mulighe
ten for tredjepartsbruk av infrastruktur i det aktu
elle området. Bruk av eksisterende infrastruktur 
kan være avgjørende for lønnsomheten til nye og 
eksisterende funn. Det betyr at tidsvinduet for 
leting og utvikling av funn i modne områder er 
begrenset Det er derfor viktig å tilrettelegge for 
utvikling av tidskritiske ressurser og funn nær 
eksisterende infrastruktur. 

Ekspertgruppen for økt utvinning har en 
visjon om at om lag 2,5 mrd. Sm3 (eller om lag 
15,7 mrd. fat) olje kan produseres fra felt på norsk 
sokkel utover dagens planer. De mener utnyttelse 
av potensialet krever høy oljepris og bruk av både 
eksisterende og ny teknologi. Videre, at de fore
slåtte tiltakene fra utvalget både på felt i produk
sjon og på framtidas felt iverksettes. Brutto salgs
inntekter for en slik ressursmengde er nær 9 000 
mrd. kroner. Kostnadene ved å hente ressursene 
opp, samt når de eventuelt vil bli produsert, vil 
være avgjørende for hvor store verdier dette 
potensialet utgjør. 

4.1.2 Løsninger som kan gi økt 
utvinningsgrad 

Teknologiutvikling har bidratt til høy utvinning fra 
mange felt, jf. figur 4.5. Vanninjeksjon har vært 
sentral på norsk sokkel fra 198~tallet og var 
eksempelvis avgjørende for å heve utvinningsgra
den på Ekofisk. Gassinjeksjon har foregått siden 
197~tallet, og benyttes i dag av omkring 20 felt 

2 Dette med oljepris på 570 kr per fat. 

På 199~tallet ble utvinningen av olje fra svært 
tynne oljesoner muliggjort av horisontal boring på 
Troll. En rekke andre teknologigjennombrudd 
som innenfor 3D- og 4D-seismikk3 har også hatt 
avgjørende betydning for å øke utvinningen. 

Gjenværende olje kan deles i to kategorier, 
mobil og immobil olje. Olje som er mobil med gjel
dende utvinningsmetode på et felt kan utvinnes 
ved hjelp av flere brønner og mer og langvarig 
bruk av vann- og/ eller gassinjeksjon. Utvinningen 
fra mange felt kan på denne måten økes på relativt 
kort sikt. 

Olje som ikke kan bli presset ut av porene i 
reservoaret ved injeksjon av vann eller gass, slik 
det gjøres på feltene i dag, kalles immobil olje. 
Dette gjelder store volumer olje. Det krever imid
lertid en betydelig innsats, for eksempel i form av 
injeksjon av blandbar gass og/eller C02 eller kje
mikalier tilsatt til injeksjonsvannet, for å produ
sere noe av denne oljen. 

Ulike teknologier som kan bidra til økt utvin
ning kan grupperes på følgende måte: 
- Boring og brønn 
- Injeksjonsteknikker 
- Reservoarkartlegging 
- Integrerte operasjoner 
- Undervannsløsninger 

Boring og brønn 

Oljeselskapene utfører en rekke tiltak for å øke 
utvinningsgraden på sine felt. De fleste prosjekter 
som i dag blir gjennomført er innenfor boring og 
brønn. Boring av nye utvinningsbrønner og vedli
kehold av eksisterende brønner er en forutset
ning for framtidig produksjon. Hvor mange og 
hvor gode brønner som bores danner grunnlag 
for hvilke muligheter som vil være tilgjengelige 
for ytterligere reservevekst og tiltak for å øke 
utvinningsgraden. De minst krevende oljeressur
sene utvinnes først fra et felt På mange felt er 
disse i stor grad allerede hentet opp. Gjenværende 
ressurser kan derfor bli mer krevende å utvinne. 
Uoversiktlige trykkforhold og uklar barrieretil
stand for eksisterende brønner som det skal bores 
ut av, er eksempler på utfordringer som må løses. 

Antall nye produksjons- og injeksjonsbrønner 
er redusert siden toppåret 2000. På mange felt har 
rettighetshaverne ikke klart å gjennomføre de 
planlagte boreprogrammene de siste årene. Over 
tid har det bygget seg opp et betydelig etterslep, 
og noen av brønnene som var planlagt kan kan-

3 4D-seismikk er 3D-seismikk tatt på samme sted flere gan
ger. Tiden regnes som den fjerde dimensjonen. 
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Figur 4.5 Utvinningsløsninger over tid for norske felt. 

Kilde: Ekspertutvalget for økt utvinning. 

skje ikke fullføres uten at boreutstyret oppgrade
res. Dette har bidratt til at produksjonsambisjo
nene heller ikke er nådd for mange felt de siste 
årene. Også framover vil antallet av og kvaliteten 
på brønnene som bores være viktig for hvilken 
produksjon som oppnås. Brønner kan bli boret og 
vedlikeholdt både fra flyttbare og faste innretnin
ger. Boringen fra faste rigger er spesielt viktig for 
å realisere ressursene i de store oljefeltene. 

IOR/ produksjonsoptimalisering: 

Flere brønner 

Mer avanserte brenner og brønnstyring 

Mer vann- og gassinjeksjon 

Bedre bruk av data, 1O,4D seismikk osv 
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Ulike EOR metoder 
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Injeksjonsteknikker 

Mer olje kan produseres med bruk av kjente 
injeksjonsteknikker og ved utvikling av nye injek
sjonsmetoder. På norsk sokkel har særlig vann- og 
gassinjeksjon blitt brukt på mange felt. I dag har 
over 30 felt på norsk sokkel vanninjeksjon og over 
20 felt gassinjeksjon i en eller annen form. Fram 
til i dag antas gassinjeksjon å ha bidratt med opp 

EOR metoder: 

Blandbar gass 

Lav salinitets flømming 

Surfaktanter 

CO,-injeksjon 

Figur 4.6 Mobil og immobil olje og utvinningsmetoder. 

Kilde: Oljedirektoratet 
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mot 300 mill. Sm3 ekstra olje og kondensat på 
norsk sokkel. Dette er nesten like mye som er 
produsert fra Gullfaks eller Oseberg fram til nå. 
Ved å følge vedtatte planer for gassinjeksjon som 
selskapene har i dag vil dette kunne gi 60-100 
miH. Sm3 olje som ikke ellers ville blitt produsert 
Videre utvikling av eksisterende teknologier har 
stort potensial. I tillegg er det et betydelig poten
sial for økt utvinning av spesielt den immobile 
oljen ved bruk av mer avanserte utvinningsmeto
der, som for eksempel: 
- Injisere vann tilsatt kjemikalier 
- Injeksjon av vann med skreddersydd saltinn-

hold 
- Vann alternerende gass injeksjon (VAG)/ Sku

massistert vann- alternerende gassinjeksjon 
(SAVAG) 

- Injeksjon av CO2-gass 
- Gassinjeksjon ved blandbare betingelser. 

Eo studie Oljedirektoratet utførte i 2005 indikerte 
ekstra oljeutvinning med CO2 i størrelsesorden 
3-7 prosentpoeng fra enkelte felt. Oljedirektora
tet estimerte det tekniske potensialet fra 20 felt 
som anses å kunne benytte CO2 til 150-300 mill. 
Sm3 olje. Det er en rekke utfordringer med dette, 
og i tillegg må feltene sikres tilgang til tilstrekke
lige mengder med CO2. 

For å benytte disse metodene må det ligge 
langsiktig tenking bak beslutninger med hensyn 
til kostnader, teknologi, forventninger til oljepris 
og risikovillighet. En forutsetning for alle metoder 
er at hensynene til helse, miljø, sikkerhet og det 
ytre miljø kan ivaretas på en god måte. De ulike 
injeksjonsteknikker må sees i sammenheng med 
hverandre. 

Reservoarkart/egging 

Seismiske undersøkelser er en viktig forutsetning 
for å utvinne olje- og gassforekomster. Utviklingen 
har gått fra 2D-seismikk til 3D- og 4D-seismikk. 
Dette har vært viktig både for å optimalisere pro
duksjonen og for å øke funnsannsynligheten. Tek
nologiutviklingen har foregått med norske og 
internasjonale seismikkselskaper i førersetet og i 
nært samarbeid med oljeselskapene på norsk sok
kel. 

3D- og 4D-seismikk bidrar til en bedre forstå
else av reservoaret og væskestrømmene i reser
voaret Flere brønner er viktige som datagrunn
lag. Sammen bidrar dette til bedre reservoarmo
deller, noe som igjen kan føre til mer treffsikker 
boring og optimal produksjon. 

Statoil har anslått at bruken av 4D-seismikk på 
Gullfaksfeltet alene har gitt en verdiskaping på 
rundt 6 mrd. kroner. Verdiskapingen på grunn av 
4D-seismikk gjennom de siste ti år er vurdert ti] å 
være mer enn 22 mrd. kroner. 

Integrerte operasjoner 

Integrerte operasjoner betyr å bruke informa
sjonsteknologi til å endre arbeidsprosesser for å 
oppnå bedre beslutninger. Teknologien gjør at 
utstyr og prosesser kan fjernstyres. Funksjoner 
og personelJ kan derfor også flyttes til land. Dette 
kan gi økt utvinningen på feltene gjennom mer 
effektiv drift og bedre beslutninger. Oljeindustri
ens Landsforening (OLF) anslo i 2007 ressurspo
tensialet ved integrerte operasjoner til å være om 
lag 1,9 mrd. fat. 

Undervannsløsnlnger 

Utbyggingsløsningene på norsk kontinentalsok
kel har gått fra hovedsakelig faste plattformer til 
større bruk av undervannsløsninger. Havbunns
løsningene har bidratt til å gjøre flere funn (mer) 
lønnsomme. Dette gjelder særlig mindre funn og 
funn på dypt vann. I dag kommer om lag en tredje
del av produksjonen på norsk sokkel fra hav
bunnsbrønner, og andelen er stigende. 

Felt som er bygget ut med havbunnsbrønner 
har stort sett lavere utvinningsgrad enn felt med 
brønnhoder som ikke er under havoverflaten 
(tørre brønnhoder). Dette skyldes blant annet 
høyere vedlikeholdskostnader. Det er derfor en 
utfordring å forlenge produksjonen og øke utvin
ningen kostnadseffektivt gjennom flere brønner 
og intervensjoner fra havbunnsfelt Tilgang på 
mindre kostbare fartøy og metoder for å gjennom
føre brønnoperasjoner er viktig for å øke utvinnin
gen fra felt med havbunnsbrønner. 

4.2 Tiltak - det rettslige rammeverket 

Petroleumsvirksomheten på norsk kontinental
sokkel er regulert gjennom et omfattende rettslig 
rammeverk basert på samhandling mellom myn
digheter og rettighetshavere. Innenfor dette ram
meverket er det i det følgende vurdert tiltak knyt
tet til stemmeregler, politikk for forlengelse av 
utvinningstillatelser og oppfølging av felt i sen
fase. 

2404



56 Meld.St.28 2010-2011 
En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten 

Boks 4.1 Gass i tette reservoarformasjoner på Linnorm 

Linnorm er et gassfunn i Norskehavet som ble masjoner. Mer enn halvparten av gassvolumene 
påvist i 2005 med Shell som operatør. Det er som ligger i Linnorm-reservoarene er i såkalte 
utfordrende å finne lønnsomme metoder for å tette formasjoner der de utvinnbare gassvolu-
utvinne gassen som finnes i Linnorm. Funnet mene fra konvensjonelle produksjonsmetoder er 
har en komplisert geologi med seks reservoarer for små til å være lønnsomme. Slike reservoarer 
som ligger stablet. Her er det høyt trykk og høy er ofte definert som «non-reservoir» og dermed 
temperatur, en blanding av tette og konvensjo- ekskludert fra volumberegninger og utvinnings-
nelle reservoarformasjoner, en brønnstrøm som planer. 
blir svært korrosiv, som lett danner voks og Til nå har produksjon fra de fleste tette gass-
hydrater. Dette krever flere nyskapende løsnin- reservoarer funnet sted fra felt på land, hvor 
ger som utfordrer grensene for hva som har borekostnader er relativt lave og mange brønner 
vært mulig eller utført hittil. Ved en eventuell kan bores. Dermed øker også muligheten for en 
utbygging av Linnorm vil det bli utviklet mye ny god læringskurve og optimalisering av de tek-
teknologi som kan bli svært verdifull ved utbyg- niske løsningene. Oljeindustrien flytter nå tek-
ginger av andre gassfunn i tette formasjoner. nologi fra utvinning av gass og olje fra tette 

Linnorm er planlagt utbygd med inntil åtte reservoarer på land til offshore, og de første for-
brønner, rørledning til prosesseringsanlegg på søkene har vært gjort i Nordsjøen på neder-
en vertsplattform og tilknytning til en ny rørled- landsk sektor fra bunnfaste installasjoner. Neste 
ning som er planlagt til det eksisterende gass- steg vil være å gjøre dette på større vanndyp, i 
prosseseringsanlegget for Ormen Lange på høyere trykk- og temperaturområder, og også å 
Nyhamna. Det kan bli aktuelt med en koordi- gjøre dette fra flytende plattformer og/ eUer 
nert utbygging med Luva, som ligger 300 kilo- undervannsinstallasjoner. Offshore-brønner er 
meter nord for Linnorm. betydelig dyrere og vil kreve andre løsninger. 

Operatøren arbeider sammen med norsk Tett gass kan øke potensialet for produksjon 
leverandørindustri for å finne grensene for hva i Norge, men trolig med betydelig høyere utbyg-
som er teknisk mulig med dagens teknologi og gings- og produksjonskostnader enn fra felt med 
flytte grensene der hvor det trengs for å få til en konvensjonelle reservoartyper, altså en form for 
utbyggingsløsning. Dette inkluderer produk- økt utvinning av gass. 
sjonsteknologi for utvinning av gass fra tette for-

4.2.1 Stemmeregler 

I følge ekspertutvalget kan dagens stemmeregler 
gjøre det vanskelig å fatte beslutninger i interes
sentskapet idet små eiergrupperinger kan stanse 
lønnsomme utvinningsprosjekter fremmet av 
majoritetseierne. For et felt i senfase kan stemme
reglene også være til hinder for økt utvinning ved 
at selskaper med fokus på produksjon i senfasen 
ikke får gjennomslag for en driftsmodell som er 
nødvendig for denne type produksjon selv om de 
har høy deltakerandel i interessentskapet. Utval
get foreslår derfor at stemmereglene endres slik 
at flertallsprinsippet gis anvendelse for alle utvin
ningstillatelser. 

Petroleumsvirksomheten utøves i henhold til 
en utvinningstillatelse, som gir oljeselskapene 
(rettighetshaverne) eksklusiv rett til å lete etter 
og produsere petroleum på området for tillatelsen. 
Et vilkår for tildeling av en utvinningsti11atelse er 

at rettighetshaverne inngår en avtale seg imellom. 
Ved undertegning av avtalen etablerer rettighets
haverne et interessentskap. Denne avtalen er for
mulert av departementet og inneholder blant 
annet en stemmeregel for interessentskapets 
beslutninger i henhold til utvinningstillatelsen. 
Stemmereglene fastsettes av departementet. Alle 
senere endringer av den er betinget av departe
mentets godkjennelse. 

Stemmereglene danner utgangspunktet for de 
aller fleste beslutninger som fattes innenfor det 
enkelte interessentskap. De spiller således en 
vesentlig rolle for ressursforvaltningen på norsk 
kontinentalsokkel. Norske myndigheter har siden 
oppstarten av petroleumsvirksomheten på norsk 
sokkel ønsket et mangfold av kvalifiserte selska
per som bidrar faglig i arbeidet i en utvinningstilla
telse. En bredde i de faglige innspillene skal heve 
kompetansenivået i utvinningstillatelsen og bidra 
til at de øvrige rettighetshaverne fører kontroll 
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med operatøren og etterprøver dennes arbeid. For 
å gi selskapene insentiv til å delta i det faglige 
arbeidet har stemmereglene vært utformet slik at 
alle selskapene i det enkelte interessentskap, også 
selskapene med små deltakerandeler sl<al ha en 
reell påvirkningsmulighet på beslutninger som 
skal tas. Stemmereglene på norsk sokkel har der
for vært utformet annerledes enn stemmereglene 
i selskapslovgivningen, der de fleste beslutninger 
krever samlet eierflertall av de avgitte stemmer 
(alminnelig flertall), dog slik at noen beslutninger 
krever større flertall. 

Fra midten av 1980.tallet har prinsippet for 
utforming av stemmereglene vært at vedtak fattes 
ved en kombinasjon av antall rettighetshavere (et 
flertal]) og deres deltakerandeler (et flertall). I en 
utvinningstillatelse med tre rettighetshavere vil 
således den alminnelige stemmeregel normalt bli 
fastsatt slik at vedtak fattes dersom minst to av ret
tighetshaverne som til sammen representerer 
minst 50 pst. av deltakerandelene har stemt for et 
forslag. Tilsvarende vil vedtak i utvinningstillatel
ser med fire rettighetshavere fattes når minst tre 
rettighetshavere som normalt til sammen repre
senterer minst 50 pst. av deltakerandelene har 
stemt for et forslag. 

I noen tilfeller har departementet sett at rettig
hetshavere med små deltakerandeler i en utvin
ningstillatelse kan ha for stor innflytelse i forhold 
til rettighetshavere med betydelige deltakerande
ler. Ønsket om at rettighetshavere med små delta
kerandeler skal ha innflytelse - og dermed egen
interesse i å bidra faglig- bør derfor i gitte tilfeller 
kunne balanseres noe bedre mot betydningen av 
andelsflertall. Størrelsen på deltakerandelene 
reflekterer de økonomiske realitetene i utvin
ningstillatelsen. 

Stemmereglene vil også i framtida i hovedsak 
basere seg på en kombinasjon av flertall i antall 
rettighetshavere og deltakerandeler. Departemen
tet vil imidlertid i større grad legge vekt på andels
flertall ved fastsettelse av nye stemmeregler. I til
latelser med mange små deltakerandeler vil en 
eksempelvis kunne velge å utforme en stemmere
gel som gjør at disse ikke kan blokkere beslutnin
ger som deltakere som har mer enn to tredeler av 
deltakerandelene ønsker å fatte. Departementet 
vil ved nye tildelinger også kunne fastsette en 
stemmeregel basert på et prinsipp om rent andels
flertall dersom dette anses rimelig ut fra interes
sentskapets sammensetning og hensynet til at 
dette skal være så beslutningsdyktig som mulig. 

Ved endring i antall rettighetshavere eller ved 
endringer i den enkelte rettighetshavers deltaker
interesse i eksisterende utvinningstillatelser skal 

interessentskapet i henhold til samarbeidsavtalen 
foreslå nye stemmeregler. Den nye stemmerege
len er betinget av departementets godkjennelse. I 
mangel av forslag kan departementet fastsette nye 
stemmeregler for interessentskapet. De nye stem
mereglene skal utformes slik at den enkelte parts 
stemmevekt påvirkes minst mulig. 

Når særskilte grunner tilsier det, kan departe
mentet forlenge en utvinningstillatelse utover den 
konsesjonsperioden som ble fastsatt ved tildeling. 
Departementet fastsetter vilkårene for en slik sær
skilt forlengelse. I framtida vil departementet i 
slike tilfeller vurdere stemmeregelen i den aktu
elle tillatelsen og eventuelt stille vilkår om en ny 
stemmeregel dersom en ser behov for endring av 
den eksisterende stemmeregel. En ny stemmere
gel vil i større grad kunne baseres på et prinsipp 
om andelsflertall. 

Regjeringen vil: 

• I større grad legge vekt på andelsflertall ved 
fastsettelse av stemmeregler ved tildeling av 
nye utvinningstillatelser. 

4.2.2 Forutsigbar forlengelse av 
konsesjonstiden for 
utvinningstillatelser 

Ekspertutvalget foreslår at myndighetene tidlig 
må avklare spørsmålet om ny forlengelse av kon
sesjonstiden for en utvinningstillatelse når beho
vet oppstår. Vurderingen av en ny forlengelse bør 
gjøres på grunnlag av oppnådde resultater og 
langsiktige planer for å øke verdiskapingen fra fel
tet 

Investeringer i prosjekter for økt utvinning på 
feltene krever at rettighetshaverne tenker langsik
tig. En utvinningstillatelse tildeles først for en ini
tiell periode. I denne perioden skal rettighetsha
verne utforske det tildelte området. Etter utløpet 
av denne perioden har rettighetshaverne rett til å 
kreve konsesjonstiden forlenget, såfremt den obli
gatoriske arbeidsforpliktelsen er oppfylt For en 
rekke felt på norsk sokkel nærmer denne peri
oden seg slutten. 

Investeringsbeslutninger som fattes på felt 
som i dag nærmer seg konsesjonstidens utløp vil 
ha økonomiske virkninger også for årene etter 
utløpet av konsesjonsperioden. Departementet 
har adgang til å forlenge konsesjonstiden utover 
den opprinnelig fastsatte perioden, dersom rettig
hetshaverne søker om dette - såkalt ny forlen
gelse. Siden det nå kan være aktuelt for flere å 
søke om slik ny forlengelse av konsesjonsperl-
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oden mener departementet det er viktig å fast
legge en forutsigbar politikk for dette for å hindre 
underinvesteringer i slike felt. 

En begrenset konsesjonsperiode kan medføre 
at rettighetshaverne underinvesterer i blant annet 
økt oljeutvinning, leting, teknologiutvikling og 
miljøteknologi mot slutten av tillatelsens varighet. 
Dette skyldes at de i sine investeringsbeslutnin
ger ikke fullt ut vil ta hensyn til verdien av aktivitet 
som finner sted etter at konsesjonstiden er utløpt. 
Dette vil i så fall medføre samfunnsøkonomisk 
uheldige beslutninger og øding av ressurser. 
Resultatet vil bli redusert verdiskaping og lavere 
statlige inntekter, både som følge av lavere avkast
ning på en eventuell statlig deltakerandel og gjen
nom lavere skatteinntekter fra rettighetshaverne. 

Denne effekten kan avhjelpes ved en ny forlen
gelse av utvinningstillatelsene til den samme ret
tighetshavergruppen, og på samme vilkår. Ved en 
ny forlengelse vil imidlertid staten også ha adgang 
til å endre vilkårene - eksempelvis ved å betinge 
seg (økt) statsdeltakelse i tillatelsen. Dette vil, iso
lert sett, trekke i retning av å øke den andel av 
verdiskapingen fra feltet som tilfaller staten. 
Departementet antar likevel at verdien av en økt 
statlig deltakerandel i tillatelser som er i senfase 
normalt ikke vil oppveie det inntektstapet for sta
ten som vil kunne følge av lavere verdiskaping 
grunnet usikkerhet om en ny forlengelse vil bli 
gitt, og i tilfelle på hvilke vilkår. Dette skyldes sta
tens sterke eksponering i virksomheten gjennom 
skattesystem og direkte eierskap. 

For noen felt med store gjenværende ressur
ser ved utløpet av konsesjonsperioden og/ eller 
med lav statlig deltakelse vil det kunne være hen
siktsmessig å benytte anledningen til å øke den 
statlige deltakerandelen ved en ny forlengelse av 
utvinningstillatelsen. Ekofisk og Troll er eksem
pler på to felt der ny forlengelse av konsesjonspe
rioden ble gjort betinget av økt SDØ&andel. 

Rettighetshavergruppen skal i sin søknad om 
ny forlengelse av en utvinningstillatelse begrunne 
hvorfor konsesjonstiden er en begrensning i for
hold til god ressursforvaltning i feltet, og dermed 
også til hinder for høyest mulig verdiskaping. 

Rettighetshaverne har etter petroleumsloven 
adgang til å søke om ny forlengelse på ethvert 
tidspunkt i konsesjonsperioden, når de selv mener 
behovet oppstår. Det er opp til departementet å 
beslutte slik ny forlengelse, og vilkårene for aktivi
teten i tillatelsen kan i slike tilfeller endres, tilpas
ses eller videreføres i tråd med de planer som 
framlegges. 

Departementet vil også i et gitt tilfelle kunne 
gjøre en ny forlengelse betinget, eksempelvis av 

at ny eller endret plan for utbygging og drift inn
sendes innen en gitt tidsfrist. Oppfylles ikke det 
eller de fastsatte vilkår, vil den opprinnelige kon
sesjonsperioden fortsatt gjelde. 

Departementet ser at det kan være gode grun
ner til at rettighetshaverne på et gitt stadium tren
ger å få sikkerhet for at et prosjekt som skal øke 
verdiskapingen fra feltet, vil kunne gjennomføres. 
Det kan være mange veivalg og beslutninger som 
må tas lang tid før en endelig plan for den videre 
drift av et felt kan framlegges for myndighetene. 
Departementet legger likevel til grunn at lovgiv
ningen allerede inneholder de virkemidler som 
trengs for å beslutte ny forlengelse. 

Regjeringen vil: 

• Godkjenne søknader om ny forlengelse av kon
sesjonstiden for en utvinningstillatelse med 
samme eierstruktur dersom søknaden sann
synliggjør bedre utnyttelse av reservene med 
mindre særskilte forhold tilsier noe annet. For 
noen tillatelser kan særskilte forhold som lav 
statlig deltakerandel og/ eller store gjenvær
ende reserver, tilsi at SDØE-andelen bør økes 
eller andre vilkår reforhandles ved forlengelse 
av utvinningstillatelsen. 

4.2.3 Oppfølging av felt i senfase 

Ekspertutvalget ser behov for å formalisere utvin
ningstillatelsenes arbeid med tiltak for økt utvin
ning. Utvalget har foreslått at rettighetshaverne 
skal levere inn en forenklet, revidert utbyggings
plan senest når 80 pst. av planlagt volum er produ
sert. Det argumenteres for at et slikt tiltak vil 
trekke arbeidet med økt utvinning i større grad 
inn i selskapenes styrende organer. Dette vil disi
plinere selskapenes arbeid. Samtidig vil departe
mentet i større grad bli involvert i selskapenes 
arbeid med å få til en høyere utvinningsgrad. 
Utvalget legger til grunn at en slik prosess ikke 
innebærer vesentlig merarbeid for selskapene 
siden den nødvendige informasjonen allerede i 
dag blir rapportert til myndighetene. 

Myndighetene har i dag gjennom behandlin
gen av utbyggingsplaner innvirkning på selskape
nes planer for et felt. Denne prosessen er et viktig 
verktøy for myndighetene til å sikre god ressurs
forvaltning av feltene. Godkjenning av produk
sjonsforløp skjer ved godkjenning av utbyggings
plan og ved årlige produksjonstillatelser. Myndig
hetene kan også, under utøvelse av fritt skjønn 
også, etter at utbyggingsplanen og utvinningsfor
løpet er godkjent, kreve at rettighetshaverne skal 
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foreta utredninger av ressursutnyttelsen i et felt. 
Dette kan bli aktuelt dersom eksempelvis nye 
opplysninger om reservoaret tilsier en annen 
utvinningsstrategi. Om nødvendig kan departe
mentet, med hjemmel i gjeldende lov- og for
skriftsverk, pålegge rettighetshaverne å utarbeide 
en rapport om feltrelaterte forhold, herunder 
alternative produksjons- og injeksjonsopplegg og 
den totale utvinningsgrad ved forskjellige produk
sjonsforløp. 

Gjennom myndighetenes generelle oppføl
gingsarbeid på ressursforvaltningssiden vil det 
kunne peke seg ut felt som krever særskilt oppføl
ging fra myndighetenes side. I tillegg til denne 
oppfølgingen foretar ressursmyndighetene årlig 
en gjennomgang av alle felt på sokkelen med sikte 
på å identifisere felt som man bør ha en spesiell 
oppmerksomhet rettet mot. 

Departementet er opptatt av å sikre tilstrekke
lig oppmerksomhet mot god ressursforvaltning 
fra rettighetshavernes side. Dette kan være ekstra 
viktig for felt i halefasen. Departementet er enig 
med ekspertutvalget at det er viktig å trekke 
arbeidet med økt utvinning inn i de styrende orga
ner til rettighetshaverne. Videre at dette ikke må 
gjøres på en måte som innebærer unødvendig 
merarbeid for selskapene. Departementet vil, på 
bakgrunn av disse vurderingene, videre vurdere 
behovet for ytterligere forsterkninger av regelver
ket for å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet mot 
økt utvining og god ressursforvaltning. 

Regjeringen vil: 

• Intensivere oppfølgingen for felt i senfase. 
• Kreve nye planer for utvinningen for felt i sen

fase, der dette vurderes som hensiktsmessig. 
• Vurdere behovet for ytterligere forsterkninger 

av regelverket for å sikre tilstrekkelig opp
merksomhet mot økt utvinning og god ressurs
forvaltning. 

4 .3 Tiltak - kostnadsnivå og 
lønnsomhet 

Kostnadene på norsk sokkel har økt kraftig de 
siste årene og kostnadene på norsk sokkel er høy
ere enn i andre petroleumsprovinser, jf. avsnitt 
2.4. Det høye kostnadsnivået virker direkte inn på 
lønnsomheten i tiltak for økt utvinning og påvirker 
levetiden på eksisterende felt. Utviklingen i kost
nadsnivået står sentralt for mulighetene for å få til 
økt utvinning. 

Utfordringene knyttet til kostnader diskuteres 
av ekspertutvalget og det uttrykkes bekymring 
for at et høyt kostnadsnivå kan medføre at investe
ringsbeslutninger knyttet til økt utvinning ikke 
blir tatt. Utvalget erkjenner at en kostnadsreduk
sjon på norsk sokkel er helt nødvendig for å nå 
potensialet innen økt utvinning. Videre presiserer 
utvalget at dette krever fellesinnsats fra myndig
heter og næringen selv. 

4.3.1 Boring og brønn 

Ekspertutvalget foreslår flere tiltak for å avhjelpe 
et presset riggmarked på norsk sokkel. For å 
sikre tilstrekkelig borekapasitet foreslår utvalget 
at det i større grad vurderes langsiktige bore- og 
intervensjonskontrakter slik at kapasiteten øker 
raskt nok på modne felt. Utvalget mener at riggfly
ten må bedres ved at det etablere internasjonale 
standarder og krav med felles fortolking og 
anvendelse. Utvalget mener det bør undersøkes 
om det er mulig å ta initiativ til slik standardise
ring gjennom EU eller EØS. Dette kan redusere 
riggratene, som utgjør en betydelig andel av bore
kostnadene på norsk sokkel, og ifølge utvalget 
utgjorde riggkostnadene til utbygging og drift 
over 15 mrd. kroner i 2009. 

Boring av nye utvinningsbrønner og vedlike
hold av eksisterende brønner er en forutsetning 
for framtidig produksjon. Antall brønner og brøn
nenes tilstand danner grunnlag for muligheter for 
reservevekst og tiltak for å øke utvinningsgraden 
fra feltene. Boring og brønn er på kort sikt helt 
sentralt for å kunne utvinne mest mulig av den 
gjenværende oljen i eksisterende felt. Samtidig er 
det blitt mer utfordrende og tidkrevende å bore 
og ferdigstille nye brønner fra feltene. Årsakene 
til dette er sammensatte, men skyldes både for
hold relatert til tilstanden av eksisterende brønner 
som det skal bores ut fra og andre forhold i under
grunnen, eksempelvis endringer i trykk. 

Boring av brønn er den største kostnadskom
ponenten i petroleumsaktiviteten, jf. figur 4.7. 
Borekostnader utgjør en stor del av kostnadene i 
økt utvinningstiltak, utbygging og leting. Det er et 
stort verdipotensial i å identifisere og implemen
tere kostnadsreduserende tiltak knyttet til boring 
på norsk sokkel. 

Økte riggrater er en viktig årsak til den bety
delige veksten i kostnadsnivået på norsk sokkel 
de siste årene. Econ Poyry anslår at ratenivået 
nærmere tredoblet seg i perioden 2004-08. Selv 
om riggratene har falt noe etter at toppen ble nådd 
mot slutten av 2008, var nivået ved utgangen av 
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Figur 4.7 Fordeling av investeringer på funn og 
felt i 2010. 

Kilde: Olje- og energidepartementet/Oljedirektoratet. 

2010 fortsatt høyt. En sammenligning med britisk 
sokkel, foretatt av Wood Mackenzie, viser at bore
kostnadene per utvinnbart fat ligger over 15 pst. 
høyere på norsk sokkel. Det har i samme periode 
ikke blitt gjennomført endringer i HMS-regelver
ket som kan sies å ha bidratt til denne utviklingen. 
Økningen av riggratene anses primært å ha sin 
årsak i andre forhold i riggmarkedet. 

Antallet nye produksjons- og injeksjonsbrøn
ner har falt siden år 2000. Selskapene har ikke 
klart å gjennomføre sine planlagte boreprogram
mer de siste årene. Konsekvensen er at det har 
bygget seg opp et betydelig etterslep i boreaktivi
teten. Også brønnvedlikehold - som er viktig for å 
nå etablerte produksjonsplaner, blir utsatt fordi 
brønner tar lengre tid å bore enn planlagt, og kun 
få plattformer kan bore og drive brønnvedlikehold 
samtidig. Det er viktig at selskapene vurderer 
muligheten for å kunne benytte alternative meto
der for overvåking og vedlikehold av brønner 
(brønnintervensjon) som ikke krever bruk av det 
faste boreutstyret For intervensjon i havbunns
brønner er det bygget egne brønnintervensjons
fartøy. Departementet vurderer det som viktig at 
det bygges flere slike fartøy da det vil frigjøre flytt
bare boreinnretninger til boring av utvinnings
brønner. 

Høsten 2010 er det rapportert inn i alt 930 
planlagte produksjons- og injeksjonsbrønner for 
perioden 2011-2020. Av disse er om lag 310 plan
lagt boret fra faste innretninger. Boring fra bore
anleggene på de faste innretningene er spesielt 
viktig for å realisere ressursene i de store oljefel
tene. Dette fordi de fleste av de største oljefeltene 
er utstyrt med egne borerigger. Flere av de faste 
boreriggene krever oppgradering og vedlikehold 
for at tilstrekkelig antall brønner skal bli boret. 
Ved oppgradering og vedlikehold av eksisterende 
boreanlegg er det viktig at behovet for framtidige 

brønner vurderes, både med hensyn til utfordrin
ger og antall. I den forbindelse må alternative 
boremetoder og ny boreteknologi vurderes og 
nødvendig utstyr installeres for å kunne møte de 
utfordringer som forventes ved modning av fel
tene. 

0 ljedirektoratet, oljeselskaper, konsulentsel
skaper og andre aktører peker på at tilstrekkelig 
riggkapasitet vil bli en utfordring på norsk sokkel 
framover. Mange aktører peker på at det er kre
vende å ta flyttbare rigger inn på norsk sokkel. I 
dag opererer om lag 30 flyttbare rigger på norsk 
sokkel. I løpet av 2-3 år vil mange av riggene gå 
av kontrakt. Om de deretter forblir på norsk sok
kel er uvisst. Et stramt riggmarked, særlig etter 
2004, har ført til at en rekke høyt spesifiserte rig
ger har blitt tatt inn på norsk sokkel. Av 21 halvt 
nedsenkbare rigger på norsk sokkel er 7 rustet 
for boring på havdyp over 1000 meter. Disse er 
ofte lite egnet på eksisterende felt 

Ved å øke borekapasiteten kan kostnadene 
reduseres og aktivitetsnivået økes. Gevinster vil 
oppnås direkte gjennom reduserte riggrater og 
billigere brønner. Samtidig vil økt borekapasitet 
bety flere brønner og dermed bedre ressursutnyt
telse. Mangel på riktig type rigg kan føre til at 
færre brønner blir boret og/eller at borekostna
dene kan bli unødig høye. Dette er spesielt rele
vant for felt med lang levetid og stort brønnbehov. 

Departementet mener det er behov for flere 
tiltak for å bedre tilgangen til rigger og for å 
begrense kostnadene ved boring slik at potensia
let for økt utvinning kan bli realisert. lønnsomhe
ten ved leting vil også øke ved slike tiltak. Dette er 
en oppgave som krever tiltak hovedsakelig fra 
næringens side, men også myndighetene må 
bidra. 

Departementet er enig med utvalget i at kapa
siteten og effektiviteten i boreaktivitetene vil 
kunne økes dersom rettighetshaverne i større 
grad går sammen om å inngå kontrakter med flere 
rigger på mer langsiktig basis. Innenfor økt utvin
ning er potensialet for langsiktige kontrakter spe
sielt stort. Aktører med brede porteføljer av felt i 
drift står i en særstilling til å inngå slike kontrak
ter. Departementet vil derfor oppfordre slike ret
tighetshavere til å etablere riggsamarbeidsordnin
ger, der rigger kontraheres av flere sammen på 
langsiktig basis. Departementet forventer at 
industrien sikrer tilgang på tilstrekkelig fartøy til 
at ønskelig boring kan skje på norsk kontinental
sokkel. 

Departementet mener at norsk sokkel trenger 
høy riggkapasitet for å kunne realisere det store 
potensialet som ligger i de eksisterende feltene. 
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Behovet for boring på feltene framover er stort 
Det bør derfor være grunnlag for å få på plass. rig
ger tilpasset norsk regelverk på sentrale felt som 
er tilpasset de behov disse feltene har. Departe
mentet forventer at eierne av de store feltene fore
tar slike disposisjoner. Mange tilleggsressurser er 
tidskritiske og boring må skje innen kort tid for at 
ikke betydelige ressurser skal gå tapt 

Departementet deler ekspertutvalgets vurde
ring av at det er ønskelig at riggkapasiteten på 
norsk sokkel kan økes og kostnadene reduseres. 
Bedre flyt av fartøyer involvert i petroleumsvirk
somhet i Nord-Atlanteren inn på norsk sokkel er 
et tiltak som kan bidra til dette. For å belyse og 
identifisere eventuelle økonomiske, industrie!te, 
regulatoriske eller andre hindre for at riggkapasi
teten på norsk sokkel kan økes og kostnadene 
reduseres, vil myndighetene nedsette en ekspert
gruppe. Ekspertgruppen skal gjennom en helhet
lig tilnærming foreslå tiltak som kan bedre flyten 
av fartøyer involvert i boring på norsk sokkel. 
Ekspertgruppen skal legge til grunn et minst like 
høyt sikkerhetsnivå som vi har i dag. 

I forbindelse med feltutbygging vil utvikling 
og produksjon med en fast rigg være et alternativ 
på moderate havdyp til innleie av flyttbar innret
ning. Valg av boreløsning avhenger av en rekke 
forhold. Antall brønner og brønnintervensjoner 
som legges til grunn har stor betydning. Brønne
nes geografiske plassering i forhold til produk
sjonsinnretningen er et annet viktig punkt, noe 
som er knyttet til størrelse på og kompleksitet på 
reservoar. Kostnadsbildet er også ulikt Installa
sjon av fast rigg krever betydelige investeringer, 
mens med flyttbar innretning kommer hele kost
naden som løpende riggleie. Det er viktig at d.isse 
alternativene blir vurdert av rettighetshaverne. 

Regjeringen vil: 

• Nedsette en ekspertgruppe for å belyse og 
identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten 
på norsk sokkel begrenses og foreslå tiltak 
som kan bedre flyten av fartøyer involvert i 
boring på norsk sokkel. 

• Oppfordre rettighetshaverne på norsk sokkel 
til å etablere riggsamarbeidsordninger, der rig
ger kontraheres på langsiktig basis. 

• Sikre at installasjon av fast rigg blir vurdert av 
rettighetshaverne i forbindelse med relevante, 
nye utbygginger. 

4.3.2 Samordning 

Ekspertutvalget foreslår at myndighetene i samar
beid med petroleumsnæringen bør foreta en grun
dig evaluering av gevinster knyttet til bedre sam
ordning av felt på norsk sokkel. Evalueringen bør 
undersøke virkningen av samordning på lønnsom
het, herunder driftskostnader og utvinningsgrad 
på· eksisterende og omkringliggende felt. Analy
sen skal danne grunnlaget for mulige tiltak for 
bedre samordning på norsk kontinentalsokkel. 

En har lang erfaring på norsk sokkel med å 
bygge ut funn samlet når dette er mest lønnsomt. 
Denne type løsninger er lettest å få til når de aktu
elle :funn har samme eierforhold. Dette kan enten 
være tilfelle fra starten av eller det kan oppnås 
gjennom en unitisering. 

Oljedirektoratet har en viktig oppgave å se 
utbygging av nye funn i en områdesammenheng. 
På tilsvarende måte har Gassco en rolle i å se gas
sevakuering fra nye funn i et sokkelperspektiv. 
Når det kan være fordeler ved en samordnet 
utvikling av flere funn, tas det initiativ overfor 
eierne av de aktuelle funnene for å få utredet kon
sekvensene også av en slik løsning. Samordning 
kan utløse stordriftsfordeler som kan gi både øko
nomiske gevinster og andre gevinster som å gjøre 
tiltak som kraft fra land mer realistiske. 

Regjeringen vil: 

• Bidra til at utbygginger og felt samordnes når 
dette ressursforvaltningsmessig er den beste 
løsningen. 

4.3.3 Kost/nyttevurderinger ved ny 
regulering/innstrammet praksis 

Ekspertutvalget har foreslått at myndighetene i 
større grad viser kostnader og nytte av endringer 
i krav og praksis ved HMS- og miljøtiltak. Ved at 
det utformes en transparent metodikk i tråd med 
Finansdepartementets veileder for kostnads- og 
nytteanalyser. På den måten kan man i større grad 
få en mer helhetlig tilnærming. Utvalget foreslår 
videre at for felt i senfasen må myndighetene 
være varsomme med å stille nye, kostbare og 
omfattende krav til HMS og ytre miljø dersom 
dette forkorter et felts levetid og medf.ører tap av 
verdier. 

Norsk petroleumsvirksomhet kan vise til gode 
resultater både når det gjelder sikkerhet og ivare
takelse av det ytre miljø. Dette er et resultat av 
målrettet innsats over mange år. På sikkerhetssi
den er det utviklet et funksjonelt risikobasert 
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regelverk som legger vekt på forebygging, sikker
het og kontinuerlig forbedring. Nasjonalt og inter
nasjonalt myndighetssamarbeid med vekt på erfa
ringsutvekslinger og læring fra ulykker har også 
vært en viktig faktor. Virksomheten er underlagt 
strenge krav og virkemidler for utslipp både til luft 
og sjø og til beredskap mot akuttutslipp. 

Hensynene til helse, miljø, sikkerhet og det 
ytre miljø er viktig for all aktivitet på sokkelen. De 
høye krav til sikkerhetsnivå og ivaretakelse av det 
ytre miljø skal videreutvikles. Regelverket innen 
sikkerhet er en viktig grunn til at norsk sokkel i 
dag har innretninger med høy teknisk integritet 
og har hatt en positiv utvikling på sikkerhetssi
den. Norsk sokkel skal fortsatt være ledende på 
sikkerhet. Det omfattende regelverket som er eta
blert er en hovedårsak til at virksomheten har 
lave utslipp til luft og sjø sammenliknet med de 
fleste andre petroleumsproduserende land. 

For å sikre et godt beslutningsgrunnlag blant 
annet ved regelverksendringer er utredningsin
struksen etablert I henhold til utredningsinstruk
sen skal tiltak konsekvensutredes og konsekven
sene tallfestes så langt som mulig. Dette gjelder 
for petroleumssektoren som for alle andre sekto
rer. Den samlede effekten for dem som blir omfat
tet skal omtales. Konsekvensene skal vurderes i 
forhold til alle overordnede eller generelle hensyn 
som kan ha betydning ved vurderingen av om til
taket skal iverksettes. Berørte instanser skal trek
kes inn i beslutningsprosessen før beslutning fat
tes. 

Departementet er opptatt av at målstyringen i 
sektoren er god og er derfor opptatt av at gode 
prosesser, i henhold til utredningsinstruksen, blir 
gjennomført. Det er viktig at nytte/kostnadsvur
deringer benyttes. Dette er viktige problemstillin
ger som departementet vil arbeide videre med. 

Regjeringen vil: 

• Videreutvikle høye krav til sikkerhetsnivå og 
ivaretakelse av det ytre miljø på norsk sokkel 
også for felt i senfase. 

4.3.4 Fellesdugnad for å redusere 
driftskostnadene 

Kostnadsnivået innenfor norsk petroleumsvirk
somhet har vokst kraftig de siste årene og har 
nådd et så høyt nivå at det truer den langsiktige 
utviklingen av næringen hvis prisen på olje og 
gass faller tilbake på historiske nivåer. Mange 
lønnsomme forretningsmuligheter kan gå tapt 
dersom en ikke får bedre kontroll på kostnadsut-

viklingen. Den kostnadsutviklingen som en har 
opplevd over de siste årene har en meget sam
mensatt bakgrunn. Den skyldes både internasjo
nale og nasjonale forhold. 

Ekspertutvalget fremmer en rekke forslag ret
tet mot næringen selv. Dette inkluderer et forslag 
om en fellesdugnad for å redusere driftskostna
dene på norsk sokkel. Mange av de andre forsla
gene rettet mot næringen er også rettet inn mot å 
redusere kostnader, herunder behovet for stan
dardisering av prosesser og løsninger og justerin
ger i kontraktsregimet Det å holde kontroll på 
kostnadsnivået er først og fremst næringens 
ansvar. Det er en rekke ulike problemstillinger 
knyttet til så vel markedsforhold, organisering av 
virksomheten og andre forhold som bidrar til en 
ugunstig kostnadsutvikling. 

Næringen har etablert organet KonKraft der 
de samarbeider om forhold som er viktig for 
norsk sokkels videre utvikling. I organet deltar 
både fagforeninger, leverandører og oljeselskaper. 
En viktig del av arbeidet i KonKraft er å rette 
søkelyset på olje- og gassnæringens muligheter 
og utfordringer. 

Økt utvinning er et område departementet 
mener KonKraft kan bidra positivt innen. Gjen
nom sin deltakermasse og sammensetning er 
KonKraft godt posisjonert for å etablere en hen
siktsmessig oppfølging på de ulike områdene hvor 
næringen blir utfordret av ekspertutvalget for økt 
utvinning. Departementet har derfor bedt Kon
Kraft om å utarbeide et forslag til behandling/ opp
følging av de ulike forslag ekspertutvalget har 
fremmet, samt vurdere om og eventuelt hvordan 
en dugnad for å redusere driftskostnadene på 
norsk kontinentalsokkel kan organiseres. Totalt 
omfatter oppdraget til KonKraft 16 ulike forslag 
fra ekspertutvalget. KonKraft er allerede godt i 
gang med dette oppdraget. 

Regjeringen vil: 

• Følge opp KonKrafts arbeid med å følge opp 
ekspertutvalgets tiltak som er rettet mot nærin
gen 

4.4 Tiltak - aktørbildet og 
konkurransesituasjonen 

Aktørbildet på sokkelen har endret seg betydelig 
over de siste femten årene. Dette er et resultat del
vis av en aktiv politikk fra myndighetene for å få 
flere og annerledes aktører inn på sokkelen, og 
delvis en effekt av konsolidering i næringen. 
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Utviklingen er nærmere behandlet i meldingens 
avsnitt 2.6. 

4.4. 1 Petoro og SDØE 

Aktørbildet og konkurransesituasjonen er også 
tema i ekspertutvalgets rapport. Flertallet i utval
get foreslår at Petoro bør styrkes gjennom endrin
ger i dagens finansieringsordning av selskapet. 
Videre mener utvalget at myndighetene og rettig
hetshaverne i større grad bør gjennomføre porte
føljetilpasninger slik at beslutninger som er avgjø
rende for økt utvinning og verdiskaping med 
større sannsynlighet blir tatt og at myndighetene 
må legge til rette for økt alctivitet på felttransaks
jonsmarkedet. 

Petoro er, på vegne av staten, ivaretaker av Sta
tens direkte økonomiske engasjement i petrole
umsvirksomheten (SDØE). Petoro spiller som ret
tighetshaver en viktig rolle som rettighetshaver i 
de felt hvor staten har direkte eierskap. 

De store modne feltene utgjør kjernen i 
SDØEs verdiskaping. I 2009 og 2010 har selskapet 
økt sin innsats for å bidra til økt utvinning fra de 
modne feltene. Departementet ser det som svært 
viktig at dette arbeidet fortsetter. En styrket inn
sats fra Petoro vil være med på å bidra til at flere 
tiltak for økt utvinning identifiseres og implemen
teres. Gjennomføring av tiltak for økt utvinning vil 
ha stor verdimessig betydning for statens eieran
deler. Innretningene sin økonomiske levetid utfor
dres gjennom usikkerhet i reservegrunnlag og 
økende kostnader. Det er derfor viktig at de rik
tige beslutningene tas til riktig tid for å sikre mest 
mulig utvinning og best mulig utnyttelse av eksis-
terende infrastruktur. Problemstillingene som 
interessentskapene står overfor er komplekse og 
det krever at Petoro nedlegger betydelig arbeid 
for at innspillene skal være relevante. Petoro har 
pekt ut enkelte felt som de vil følge ekstra opp. 
Dette er omtalt nærmere i kapittel 9. 

Departementet er opptatt av å tilføre Petoro til
strekkelige ressurser slik at selskapet kan bidra 
med økt verdiskaping til staten. Departementet 
mener videre at det statlige budsjetteringssyste
met sikrer en samlet og helhetlig vurdering av sta
tens utgifter til ulike formål. Finansieringen av 
Petoro bør på linje med andre formål i statsbud
sjettet underlegges dette viktige prinsippet. Det 
statlige budsjettsystemet er ikke til hinder for å 
styrke Petoro for framtida gjennom økte bevilgin
ger eller å variere bevilgingene fra år til år i takt 
med behovet. 

Departementet mener at et godt fungerende 
annenhåndsmarked for feltandeler vil bidra til at 

selskaper som ser størst verdiskapingspotensial i 
et felt blir eiere. Det selskapet som ser størst 
potensial i et felt vil være villig til å betale mest for 
en andel i feltet. Et fungerende annenhåndsmar
ked er derfor positivt og ønskelig sett fra et res
sursforvaltningsperspektiv. 

SDØE skal sammen med skatte- og avgiftssys
temet sikre staten en høy andel av verdiskapingen 
på norsk sokkel. SDØE er ikke et instrument for å 
tilrettelegge for økt aktivitet i annenhåndsmarke
det. Enkelte justeringer i SDØE-porteføljen vil 
kunne være aktuelt, blant annet for å fremme 
kostnadseffektive samordningsløsninger av felt. 

Regjeringen vil: 

• Styrke Petoros kompetanse i oppfølgingen av 
modne felt. 

4.4.2 Skattemessig behandling av 
letekostnader 

Ekspertutvalget gir uttrykk for at tilveksten av 
nye selskap med fokus på leting kan ha gitt et sva
kere fokus på felt i drift/ økt utvinning. De foreslår 
at ordningen der det kan søkes om å få refundert 
skatteverdien av letekostnader gjennomgås for å 
undersøke virkningen den har hatt på felt i drift. 

Petroleumsskattleggingen bygger på reglene 
for den ordinære bedriftsskattleggingen. Det er 
utformet for å virke nøytralt på selskapenes 
beslutninger angående utbygging og drift. Dette 
betyr at beslutninger som er lønnsomme for sel
skapene før skatt også skal være det etter skatt. 
På grunn av den ekstraordinære lønnsomheten i 
utvinningsvirksomheten, er virksomheten i tillegg 
ilagt en særskatt. Den ordinære skattesatsen er 
som på land 28 pst. Særskattesatsen er 50 pst. I 
grunnlaget for ordinær skatt og for særskatt kom
mer avskrivninger og alle relevante kostnader4 til 
fradrag i den skattbare inntekten. For å skjerme 
normalavkastningen fra særskatt gis det et ekstra 
investeringsrelatert fradrag (såkalt friinntekt) i 
beregningsgrunnlaget for særskatt. Det er skatte
messig konsolidering mellom ulike felt. Selskap 
som ikke er i skatteposisjon kan framføre under
skudd og friinntekt med rente. Ved opphør kan 
disse elementene overdras. 

Fra inntektsåret 2005 ble det foretatt en end
ring i den skattemessige behandlingen av lete
kostnader for selskaper som ikke er i skatteposi
sjon. Ordningen går ut på at selskapene, i stedet 

4 Inkludert letekostnader, utgifter til forskning og utvikling, 
finansiering, drift og fjerning. 
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for å framføre underskudd med rente, kan kreve å 
få refundert skatteverdien av letekostnader i for
bindelse med ligningen. Dette betyr at selskap i 
og utenfor skatteposisjon likebehandles når det 
gjelder letekostnader. Ordningen gjør det lettere 
for selskaper utenfor skatteposisjon å finansiere 
leteaktivitet. 

Departementet mener refusjonsordning for 
skatteverdien av letekostnader har vært viktig, 
særlig for å stimulere til tidsriktig leting i modne 
områder. Den skattemessige likebehandlingen av 
aktører i og utenfor skatteposisjon når det gjelder 
letekostnader er en politikk departementet 
ønsker å videreføre. 

4.5 Tiltak - teknologiutvikling 

Ekspertutvalget har fremmet en rekke tiltak 
innen teknologiområder som boring og brønn, 
avanserte injeksjonsmetoder, undervannsløsnin
ger og reservoarkartlegging. Utvalget anbefaler 
blant annet at selskapene i større grad bør teste 
avanserte utvinningsmetoder som for eksempel 
injeksjon av surfaktanter5, lavsalint vann og C02• 

Disse teknologiene er spesielt viktige for å 
utvinne den betydelige mengden med immobil 
olje, og kan bidra vesentlig til økt utvinning på 
norsk sokkel. Mange av metodene har vist et stort 
potensial for økt oljeutvinning fra felt på land for 
eksempel i USA og Kina, men er tatt lite i bruk off
shore. En rekke lovende injeksjonsteknologier er 
også utviklet gjennom laboratoriestudier og simu
leringer, men det gjenstår å teste disse i større 
skala på feltene. C02 til økt utvinning vil på sikt 
kunne få betydning for ressursutnyttelsen på 
norsk sokkel. Det vil derfor være naturlig å se 
C02-lagring fra norske kilder i sammenheng med 
mulig framtidig bruk av gassen som utvinningstil
tak. 

Utvalget anbefaler blant annet myndighetene å 
etablere et forum for samarbeid om piloter med 
deltagelse fra de viktigste aktørene og beslut
ningstakerne på sokkelen. Det anbefaler også å 
styrke DEM02000. I høringsuttalelsene til utvin
ningsutvalgets rapport er det bred enighet om 
behovet for mer pilottesting og teknologiutvikling 
på norsk sokkel. 

Ny teknologi og nye løsninger vil i mange til
feller være nødvendig for å modne fram nye lønn
somme reserver og realisere det store potensialet 

5 En surfaktant er et stoff som tilsettes et reservoar for å 
redusere grenseflatespenningen mellom olje og vann. Vas
kemidler inneholder også surfaktanter. 

som ligger i økt utvinning på norsk sokkel. Staten 
som ressurseier har en viktig rolle å spille som 
pådriver og tilrettelegger for å sikre at alle mulig
heter for langsiktig økt utvinning og økt verdiska
ping blir vurdert før feltene stenger ned. Staten 
tar gjennom SDØE og skattesystemet en betyde
lig del av risiko, kostnader og verdiskaping fra økt 
utvinningstiltak. 

Siden feltene og infrastrukturen har begrenset 
levetid vil det være avgjørende å få til pilottesting 
raskt. Innrapporteringer fra selskapene til Oljedi
rektoratet viser at et betydelig antall piloter er for
sinket eller ikke blir gjennomført Det kan være 
flere mulige årsaker til at piloter kan bli nedpriori
tert. Selskapene synes for eksempel å prioritere 
ordinær drift framfor pilottesting som gjerne inne
bærer høyere teknisk og økonomisk risiko. 
Videre er dagens utbyggingsprosjekter mindre 
enn tidligere og har mindre finansiell evne til å 
bære utvikling og testing av ny teknologi. 

Statlig medfinansiering av piloter vil kunne 
bidra til at flere, samfunnsøkonomisk lønnsomme 
prosjekter framskyndes og realiseres. Det er 
gjerne overføringsverdi fra en pilot på et felt til 
andre felt. Eierne i et enkeltfelt vil ikke ta dette 
med i betraktning når de beslutter om en pilot 
skal gjennomføres eller ikke. Det er store verdier 
på spill for staten som ressurseier. Dersom marke
det ikke selv klarer å løfte fram tilstrekkelig ny 
teknologi eller piloter, bør myndighetene iverk
sette ulike tiltak. 

Departementet deler utvalgets oppfatning om 
at flere utvinningstillatelser/ selskaper bør plan
legge piloter i fellesskap. Med flere små aktører 
og funn på norsk sokkel vil koordinering av tes
ting av ny teknologi på tvers av lisensene være 
enda viktigere enn tidligere. Gjennom FORCE har 
Oljedirektoratet tatt et initiativ til å legge til rette 
for et slikt samarbeid. Organet består i dag av 35 
olje- og gasselskaper som har sagt seg villige til å 
utforske mulighetene for å dele på kostnader og 
resultater knyttet til feltpiloter. Departementet vil 
gjennom FORCE arbeide videre for å løfte fram 
flere piloter og sammen med sentrale aktører på 
norsk sokkel arbeide for økt innsats knyttet til tes
ting av ny teknologi på norsk sokkel. 

Ettersom det er mye olje som er vanskelig å 
utvinne med konvensjonell teknologi, må avan
serte teknologier som kan få opp disse ressursene 
prioriteres og løftes fram. Det vil derfor være et 
spesielt behov for å løfte fram pilottester innenfor 
avanserte injeksjonsmetoder for å utvinne mer av 
den vanskelig tilgjengelige oljen. Disse problem
stillingene er nærmere omtalt i meldingens kapit
tel 8.7. 
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Regjeringen vil: 

• Sammen med sentrale aktører på norsk sokkel 
arbeide for økt innsats knyttet til testing av ny 
teknologi. 

• Vurdere å opprette et forskningssenter innen
for økt utvinning. 

4.6 Infrastruktur - bruk og 
videreutvikling 

I dette avsnittet behandles to elementer i infra
strukturen på kontinentalsokkelen. I første del 
behandles bruk og videreutvikling av gasstra.11-
sportsystemet. Det andre elementet som behand
les her er regelverket knyttet til vilkår for bruk av 
andres innretninger. 

4.6.1 Det norske gasstransportsystemet -
organisering og regulering 

Det norske gasstransportsystemet omfatter et 
nettverk av rørledninger med en samlet lengde på 
om lag 8000 km, seks landingspunkter i fire land 
(Storbritannia, Tyskland, Belgia og Frankrike), 
samt fire gassprosesseringsanlegg på land i 
Norge (Kårstø, Kollsnes, Nyhamna og Melkøya). 
Gasseksport i form av nedkjølt gass på skip 
(LNG) fra Melkøya gjør at norsk tørrgass også 
kan nå markeder utenfor Europa. Fram til i dag er 
det investert over 260 mrd. kroner i nettverket, 
regnet om til dagens kroneverdi. 

Transportkapasiteten i det norske gasstran
sportsystemet avhenger av blant annet trykk og 
temperatur. Total tilgjengelig kapasitet for norsk 
eksport av tørr~ass gjennom rørledninger er om 
lag 370 mill. Sm per dag. Dette tilsvarer 120 mrd. 
Sm3 per år. I tillegg blir LNG tilsvarende over 10 
mill. Sm3 per dag eksportert fra Melkøya. Ytterli
gere 9 mill. Sm3 per dag blir brukt innenlands til 
kraft og varme, til metanolproduksjon på Tjeldber
godden eller transportert til feltene Grane eller 
Tyrihans som injeksjonsgass for økt oljeproduk
sjon. Det blir også benyttet gass til injeksjon på 
felt på norsk sokkel for å øke oljeproduksjonen. 

Operatøren for gasstransportsystemet, Gassco, 
utarbeider hvert år en transportplan som analyse
rer det totale behovet for gasstransport for inntil 
15 år fram i tid. Produksjonen fram i tid er usikker, 
til forskjell fra tidligere år viser siste års transport
plan en klar endring ved at nye funn ikke erstatter 
redusert produksjon fra eksisterende felt, også 
når prognoser fra alle funn på sokkelen inklude-

res. Noe av årsaken til dette er at ressursansla
gene i enkelte funn og felt er nedskrevet 

Infrastrukturen for gasstransport fra norsk 
sokkel har gradvis blitt videreutviklet i forbindelse 
med utbyggingen av nye felt Dette har vært felt 
med store mengder gass og som har kunnet bære 
store investeringer i egne transportløsninger. Det 
koster mye å bygge rørledninger, og investeringer 
i transportsystemet gir betydelige stordriftsforde
ler. Gasstransportsystemet kan karakteriseres 
som et naturlig monopol med store grunnlagsin
vesteringer. Det er behov for å regulere adgang 
og tariffer i systemet for å sikre lik tilgang til sys
temet for alle med transportbehov for gass. 

Gassinfrastrukturen som benyttes av flere 
brukere er organisert på en helhetlig måte og har 
felles eierstruktur gjennom Gassled. Operatøran
svaret for gassrørledningene og transportrela
terte gassprosesseringsanlegg er tillagt Gassco 
som er et heleid statlig aksjeselskap. Denne orga
niseringen gir effektiv bruk av gasstransportsys
temet og reduserer driftskostnadene. Målsetnin
gen er effektiv utnyttelse av gasstransportkapasi
teten, samt å sikre brukere adgang til ledig kapa
sitet på en enkel måte og til myndighetsfastsatte 
tariffer. 

Gasstransportsystemet er nøytralt overfor 
aktører som har behov for å transportere natur
gass. Naturgassforetak og kvalifiserte brukere 
har rett til adgang til ledig kapasitet på ikke-diskri
minerende, objektive og transparente vilkår. Disse 
brukerne har tilgang til kapasitet i systemet ut fra 
sitt behov for gasstransport. Gassco har ansvar for 
at kapasitetstildelingen og transportrettighetene 
kan overdras mellom brukere ettersom behovene 
endrer seg. 

Avkastningen i gasstransportinfrastruktur 
reguleres av myndighetene. Det sikrer at fortje
nesten blir tatt ut på feltene og ikke i transportsys
temet. Tariffer i nyere rørledninger er fastsatt slik 
at eierne kan forvente en realavkastning på om 
lag 7 pst. før skatt på totalkapitalen, med mulighet 
for mindre tilleggsinntekter for å stimulere til økt 
utnyttelse og kostnadseffektiv drift. Tariffene gir 
eierne en rimelig avkastning samtidig som de for
hindrer at det tas ut merpro:fitt i rørledninger og 
behandlingsanlegg. 

Departementet fastslår hovedprinsippene for 
adgang til transportsystemet og fastsetter tariffer 
for bruk av transportsystemet. Departementet 
igangsatte i 2008 en bred gjennomgang av 
adgangsregimet. Gjennomgangen har ført til 
enkelte endringer i adgangsregimet for opp
strøms gassrørledningsnett. Det vil bli innført 
såkalt avbrytbar kapasitet. Dagens regler som gir 
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eiere av rørledningene fortrinnsrett ved reserva
sjon av ledig kapasitet oppheves. Dette skal sikre 
mer effektiv utnyttelse av gasstransportsystemet 
og likebehandling av alle selskaper som produse
rer naturgass på norsk sokkel. Departementet vil 
etablere et sakkyndig råd som skal utføre oppga
ven som uavhengig tvisteløser i enkeltsaker der 
det er uenighet om adgang til gasstransportsyste
met. 

Størstedelen av transportsystemet for gass på 
norsk sokkel eies av interessentskapet Gassled. 
Eierne i Gassled har tradisjonelt vært selskaper 
som produserer gass på norsk sokkel. Som opera
tør utfører Gassco aktiviteter på vegne av interes
sentskapet for deltakernes regning og risiko. Det 
skjer dermed ingen inntjening i Gassco. Selskaper 
som ønsker å transportere gass betaler transport
tariffer. Tariffene dekker de direkte kostnadene 
for drift av transportsystemet, samt at de gir 
eierne en rimelig avkastning på investeringene i 
transportsystemet 

Myndighetenes målsetning er at tredjeparts
bruk av gassrørledninger og tilknyttede anlegg 
skal skje på grunnlag av tariffer og vilkår som fast
settes av departementet og nedfelles i tariffor
skriften. I tilfeller der det vurderes tredjeparts
bruk av gassrørledninger og tilknyttede anlegg 
som ikke allerede er omfattet av tarifforskrilien, 
tar departementet sikte på å inkludere disse inn
retningene i forskrilien. Spørsmålet om operatør
ansvar for den aktuelle innretningen vil også bli 
vurdert i slike tilfeller. 

Gassled omfatter all rik- og tørrgassinfrastruk
tur som er i bruk i dag, og som det er planer om at 
andre enn eierne skal transportere gass i, såkalt 
tredjepartsbruk. Det er lagt opp til at nye rørled
ninger og transportrelaterte anlegg kan bli inn
lemmet i Gassled fra det tidspunktet tredjeparts
bruk er aktuelt, og at nye anlegg således kan bli 
en del av det sentrale oppstrøms gasstransport
systemet. Felles eierskap for hele transportsyste
met sikrer at gassen blir fraktet mest mulig effek
tivt og dermed gir størst verdiskaping, siden man 
unngår interessekonflikter knyttet til hvilken rør
ledning gassen skal bli fraktet gjennom. 

Det er brukerne som betaler for driften av 
transportsystemet gjennom tariffene. Det er også 
brukerne som i stor grad medvirker til videreut
vikling av transportsystemet gjennom deltakelse i 
ulike investeringsgrupper. Det har vært et behov 
for å styrke brukernes muligheter til å fremme 
sine syn på hvordan systemet skal drives og utvi
kles. Departementet har derfor bedt Gassco om å 
styrke det eksisterende brukerforumet i syste
met. Forumet skal gi anbefalinger til Gassco i 

saker relatert til teknisk drift, bruk og videreutvik
ling av systemet. Brukerforumet skal også gi sin 
tilslutning til den del av Gassco sitt budsjett som 
relaterer seg til drift og videreutvikling. Forumet 
har ikke mandat til å ta beslutninger. 

Gjennom innføring av regulerte tariffer, tredje
parts adgang og opprettelse av en uavhengig ope
ratør har eiernes innflytelse over transportsyste
met blitt redusert. Dette har ført til redusert inter
esse for deltakelse i Gassled hos enkelte av de tra
disjonelle eierne. ExxonMobil har nylig solgt seg 
ut av Gassled. Flere andre eiere er i gang med 
salgsprosesser. Selskapet som ExxonMobil har 
solgt sin andel til, Njord Infrastructure AS, repre
senterer en ny type eier i Gassled fordi dette nye 
selskapet primært går inn på eiersiden av finansi
elle grunner. Departementet har samtykket til 
denne overdragelsen, men stilt krav blant annet i 
forhold til kjøpers finansiering og organisasjon. 
Det er viktig for departementet å ha et diversifi
sert eierskap i Gassled framover, blant annet for å 
fordele det finansielle ansvaret på flere deltakere. 

Rettighetshavere skal ha de nødvendige kvali
fikasjonene til å utføre sine oppgaver på en for
svarlig måte. Hvilke kvalifikasjoner som er nød
vendig avhenger av hvilken type oppgaver som 
skal utføres. Det kreves andre kvalifikasjoner for 
eiere i et transportsystem som Gassled enn for 
eiere i utvinningstillatelser. At Gassled har en 
kompetent og uavhengig operatør (Gassco), at 
virksomheten er avkastningsreguler t, at ny infra
struktur kan bli utviklet og finansiert utenfor 
Gassled og at det er en åpen, ikke-diskrimine
rende tilgang til systemet, bidrar til å definere rol
len og oppgavene til en eier i Gassled. Disse ram
mene vil gjenspeile seg i hvilke kvalifikasjoner og 
hvilken finansiell kapasitet som er nødvendig å ha 
for en eier av systemet. 

Det er investert betydelige beløp i gassinfra
strukturen på norsk sokkel. Det trengs store gass
volum for at ny gassinfrastruktur skal bli realisert. 
Gitt de store investeringene som kreves for å 
bygge ny gassinfrastruktur og de relativt lave 
transportkostnadene i eksisterende systemer, vil 
olje- og gasselskapene ha insentiver til å benytte 
eksisterende gassinfrastruktur ved vurdering av 
ulike transportalternativer for ny gass. Ved full 
kapasitetsutnyttelse i transport- og/eller gasspro
sesseringsanlegg vil selskapene stå overfor valget 
mellom å utsette gassevakueringen til det blir 
ledig kapasitet i eksisterende gassinfrastruktur, 
injisere gass i reservoarer noe som kan bidra til å 
øke oljeutvinningen eller å bygge ny gassinfra
struktur. De viktigste elementene i en slik analyse 
er: 
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1. Når det blir ledig kapasitet i den eksisterende 
gassinfrastrukturen 

2. Kostnadene for ny gassinfrastruktur 
3. Hvordan gassevakueringsløsningen påvirker 

oljeproduksjonen. 

For utviklingen av gasstransportsystemet er det 
derfor en fordel med et jevnt aktivitetsnivå på sok
kelen, der en stadig fyller på med nye ressurser 
både fra økt utvinning, utbygging av nye funn og 
nye ressurser fra letevirksomheten. 

Det er to særtrekk ved norsk sokkel som vil 
påvirke utviklingen av gassinfrastrukturen fram
over. Utvikling av nye områder som ligger nord 
for eksisterende rørledningsnett vil behøve ny 
gassinfrastruktur samtidig som det er fallende 
produksjon fra de eksisterende gassfeltene. 

Trenden med mindre funn vil gjøre det mer 
krevende å forsvare robustgjøring og videre utvik
ling av eksisterende infrastruktur. Det kan også 
bli nødvendig å vurdere avvikling av infrastruktu-

ren dersom det ikke gjøres nye større funn innen 
rimelig tid. Når en nedbygging og avvikling av 
deler av gassinfrastrukturen først er igangsatt, vil 
dette fordyre eventuelt behov for transportkapasi
tet for funn som kommer i etterkant. Rørledninger 
og prosessanlegg som ikke har vært i drift en peri
ode kan være utfordrende å starte opp igjen som 
følge av kompetansemangel, manglende vedlike
hold og teknisk utrangert utstyr. 

En helhetlig videreutvikling av gassinfrastruk
turen er et viktig virkemiddel for å sikre en effek
tiv ressursforvaltning på norsk sokkel. Ulike for
mer for markedssvikt gjør at selskapenes syn på 
effektiv infrastrukturutvikling i noen tilfeller kan 
være forskjellig fra myndighetenes syn. Slike kil
der til markedssvikt kan være koordineringspro
blemer mellom de ulike interessentskap og rettig
hetshavere eller ulike strategiske interesser. 

Etter hvert som sokkelen modnes og de fel
tene som bygges ut blir mindre, vil samordning av 
infrastrukturprosjekter på tvers av utvinningstilla-

Boks 4.2 Ny gassinfrastruktur i Norskehavet 

På grunn av ansvaret for en helhetlig videreut
vikling av gasstransportsystemet har Gassco 
hjemmel til å finansiere studier av ny infrastruk
tur fram til aktuelle konsept er definert og fun
net mulige å videreføre. Deretter må Gassco 
lyse ut prosjektet for å :finne selskap som er vil
lige til å investere i videre modning av prosjek
tet. Endelig investeringsbeslutning blir tatt på et 
senere tidspunkt i prosessen. 

Rikgassrørledningen fra Åsgard til Kårstø 
(Åsgard transport) er for en periode framover 
en flaskehals for gasstransporten ut av Norske
havet. Det er så langt ikke gjort nye funn i Nor
skehavet av en slik størrelse at det kan forsvare 
en ny, større infrastrukturutvikling bestående av 
både ilandføringsrørledning, gassprosesserings
anlegg og eksportrørledning. Likevel kan flere 
funn i Norskehavet trenge transportløsninger så 
tidlig som fra 2016-2017 avhengig av beslutning 
om utbygging. Åsgard transport har ikke kapasi
tet til å transportere ny gass før etter 2021. Skal 
disse funnene utvikles i henhold til rettighetsha
vernes planer, må eksisterende infrastruktur 
utnyttes eller ny infrastruktur utvikles. 

Gassco har arbeidet med studier av økt 
transportkapasitet for nye volum ut av Norske
havet Disse studiene er gjort i nært samarbeid 
med Statoil og Shell som er operatører på hhv. 
Luva og Linnorm. Disse to funnene danner 

hovedressursgrunnlaget, men det er også tatt 
hensyn til andre mulige gassvolum i Norske
havet. 

Hovedtemaet i studiene har vært å studere 
et nytt rør til Nyhamna, samt vurdere hvordan 
kapasiteten i Langeled og på Nyhamna kan 
økes. Videre vurderes muligheter for en rørfor
bindelse mellom eksisterende infrastruktur 
rundt Åsgard transport og et nytt rør til 
Nyhamna. Gassco har i tillegg studert ilandfø
ring til Nordland og LN~transport, men disse 
alternativene er lagt vekk på grunn av for høye 
kostnader. 

Det er flere utfordringer knyttet til en gass~ 
vakueringsløsning fra Norskehavet. I tillegg til 
teknologiske utfordringer forbundet med for 
eksempel store havdyp, bølgehøyde, høye tem
peraturer og trykk i reservoarene er det store 
avstander mellom gassfunnene. Noen av fun
nene har også et høyere COz-innhold enn gjel
dende spesifikasjonskrav hos mottagerne av 
gassen. Dette innebærer at det er nødvendig å 
blande den COz-rike gassen med mer CO2-fattig 
gass og/ eller etablere egne tekniske løsninger 
for å skille ut CO2, 

Flere selskaper med innestengte gassvolu
mer i Norskehavet har meldt sin interesse for å 
være med og finansiere videre studier av gass
transportkapasitet ut av Norskehavet. 
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telser bli stadig viktigere. Myndighetene har der
for lagt vekt på å ha en aktiv rolle i utviklingen av 
gassinfrastruktur på norsk sokkel. Gassco er en 
sentral aktør i dette. Selskapet besitter bred kunn
skap om gasstransport og unik kjennskap til det 
systemet selskapet opererer. Dette kombinert 
med Gassco sin posisjon som uavhengig aktør 
uten eierskap i utvinningstillatelser eller trans
portsystemer gjør selskapet godt egnet å koordi
nere interesser på tvers av utvinningstillatelser og 
dermed ivareta helhetlige sokkelhensyn. Gassco 
har siden oppstarten i 2001 hatt et forskriftsfestet 
ansvar for videreutviklingen av gasstransportsys
temet på norsk sokkel. Dette ansvaret har regje
ringen utdypet nærmere gjennom forskriftsend
ringer. 

Departementet får tilstrekkelig kjennskap om 
nye infrastrukturprosjekter på et tidlig tidspunkt 
Man kan dermed påse at de utredningene som 
myndighetene anser som nødvendig blir gjennom
ført. Dette sikrer at det foreligger et best mulig 
beslutningsunderlag når myndighetene skal 
behandle plan for anlegg og drift for nye infra
strukturprosjekt Gasscos vurderinger vil være ett 
av flere viktige innspill i myndighetenes totalvur
dering av en innsendt plan for anlegg og drift. 
Beslutningen om å søke om tillatelse til anlegg og 
drift, og valg av utbyggingsløsning som skal inngå 
i en slik søknad tilligger fremdeles rettighetsha
verne. 

Videreutviklingen av infrastrukturen vil i de 
nærmeste årene bestå av mindre, men likevel for
holdsvis omfattende prosjekter, som robustgjø
ring og fjerning av flaskehalser i gasstransport
systemet. Infrastrukturen må i tillegg gjøres i 
stand til å ta imot gass med en annen sammenset
ning enn tidligere, som for eksempel et høyere 
innhold av H2S og COz. 

Gassco skal bidra til en helhetlig videreutvik
ling av norsk gassinfrastruktur. I tilfeller der 
større utbygginger blir vurdert, er det derfor vik
tig å ha et områdeperspektiv slik at mindre funn 
også tas med i vurderingene. En videreutvikling 
av gassinfrastrukturen skal dessuten skje på en 
måte som er tjenlig for den eksisterende gassin
frastrukturen. 

Norsk gassvirksomhet utgjør en viktig del av 
petroleumssektoren og genererer betydelige ver
dier for det norske samfunnet. Det er viktig at drif
ten av infrastrukturen er kostnadseffektiv da dette 
kan bidra til å sikre attraktiviteten i forhold til nye 
funn. 

Regjeringen vil: 

• Regulere adgang til og tariffer i transportsyste
met for gass for å sikre lik tilgang til systemet 
for alle med gasstransportbehov 

• Etablere et sakkyndig råd som skal være tviste
løser i enkeltsaker der det er uenighet om 
adgang til gasstransportsystemet 

• Styrke det eksisterende brukerforumet for 
Gassled for å sikre at brukernes syn på hvor
dan systemet drives og utvikles framkommer 

4.6.2 Tredjepartsbruk av innretninger 

En mer moden kontinentalsokkel stiller ut fra res
sursforvaltningsmessige hensyn strenge krav til 
effektiv bruk av infrastrukturen. Det er myndig
hetenes ansvar å sørge for å legge til rette for for
utsigbare og rimelige vilkår for bruk av andres 
innretninger, samt bidra til at forhandlingene 
skjer på en effektiv måte. Departementet fastsatte 
forskriften om andres bruk av innretninger (f PA
forskriften) i 2005. Ut fra hensynet til god ressurs
forvaltning er formålet med forskriften å sikre 
gode insentiver til leting, ny feltutvikling og økt 
utvinning gjennom effektive forhandlingsproses
ser og formålstjenlig overskuddsdeling i forbin
delse med bruk av eksisterende innretninger. Inn
føringen av forskriften har bidratt til at tidskritiske 
ressurser nær planlagt og eksisterende infrastruk
tur lettere kan bli realisert 

Dette skal oppnås gjennom å gi klare rammer 
for forhandlingsprosessen og for utformingen av 
tariffer og vilkår for øvrig i avtaler om andres bruk 
av innretninger. Ved mindre utbygginger vil det 
ofte være en forutsetning å bruke eksisterende 
innretninger for å få akseptabel lønnsomhet I 
denne fasen er det av stor betydning at eierne av 
infrastruktur åpner for tredjepartsbruk av ledig 
kapasitet. 

Både for rettighetshaverne i feltet som har eta
blert infrastruktur (eierfeltet) og rettighetshaverne 
i feltet som ønsker å bruke eksisterende infra
struktur (brukerfeltet) vil tariffer og vilkår for 
bruken være av stor betydning for om slik tredje
partsbruk faktisk blir gjennomført. Det er i første 
rekke partene selv som gjennom forhandlinger 
skal komme fram til de kommersielle viTh:år for 
slik bruk. Forskriften gir rettigheter for partene i 
forhandlingene. Forskriften implementerer prin
sippet om at fortjeneste ved utvinningen i hoved
sak skal tas ut på brukerfeltet. Tariff og vilkår for 
øvrig knyttet til bruk av andres innretninger skal 
ligge på et rimelig nivå og beregnes med utgangs
punkt i de tjenester som tilbys. Eierfeltet har krav 
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på en rimelig fortjeneste for bruken der det tas 
hensyn til blant annet den risiko de påtar seg som 
følge av bruken. 

I dagens forskrift har selskapene flere rappor
teringsplikter overfor departementet som skal 
bidra til effektive forhandiingsprosesser. Departe
mentet vil vurdere hvilke endringer som må gjø
res i forskriften for å sikre at de opplysningsplik
ter selskapene har virker etter hensikten. 

Med utgangspunkt i de avtalene som har blitt 
inngått etter atTPA-forskriften trådde i kraft og de 
erfaringer departementet har med forskriften 
fram til i dag, vil departementet gjøre endringer i 
forskriften. Et sentralt tema vil være om forskrif
ten medfører en best mulig avveiing mellom hen
synet til effektiv ressursutnyttelse og målet om at 
mest mulig fortjeneste skal tas ut gjennom utvin
ningen av feltene og ikke gjennom eierskap til 
eksisterende infrastruktur. 

Regjeringen vil: 

• Endre forskriften om andres bruk av innretnin
ger (!'PA-forskriften) med sikte på mer effektiv 
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ressursutnyttelse og at mest mulig fortjeneste 
tas ut på de nye feltene. 

4.7 Utbygging av funn 

Ved utgangen av 2010 var 100 funn på norsk 
sokkel ikke bygget ut Samlet ressursanslag for 
disse var 700 mill Sm3 o.e. Dette utgjør om lag 15 
pst av de gjenværende påviste ressursene. 

For funn som ikke er utbygd, er målet å finne 
utbyggingsløsninger som gir den beste ressurs
forvaltning og skaper mest mulig verdier til sam
funnet samtidig som miljø- og sikkerhetshensyn 
ivaretas. Mange av dagens funn er små og trenger 
å utnytte eksisterende infrastruktur og bygges ut 
rask for at de skal være lønnsomme, jf. figur 4.9. 
De fleste av utbyggingskandidatene ligger an til å 
bli bygget ut med en havbunnsramme knyttet til 
eksisterende infrastruktur. 

4.7.1 Funn nær utbyggingsbeslutning 

Utbyggingsaktiviteten på norsk sokkel er anslått 
til å bli rekordhøy i 2011. Ut over de prosjektene 
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Figur 4.9 Størrelse på funn og funnår for ikke utbygde funn. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

som allerede er besluttet utbygget forventes 
beslutninger om flere prosjekter knyttet til eksis
terende felt, samt en rekke nye utbygginger. 

Ekofisk sør og Eldfisk II er de største prosjek
tene knyttet til eksisterende felt som er gjenstand 
for myndighetsbehandling i 2011. Kompresjons
prosjektene på Åsgard og Troll er også store pro
sjekter som det arbeides med på eksisterende felt 
Til sammen e r det planlagt investeringer på over 
80 mrd. kroner i disse prosjektene. 

Hild, Luno, Draupne, Bream og Skuld er alle 
nye, større prosjekter som selskapene arbeider 
med å fremme i 2011. De har alle et investerings
omfang på over ti mrd. kroner og vil bli lagt fram 
for Stortinget. Utbygging av feltene Valemon og 
Knarr har vært gjenstand for myndighetsbehand
ling i 2011. De samlede investeringer i disse pro
sjektene er anslått til over 105 mrd. kroner. 

Hyme, Visund Sør, Stjerne og Vigdis Nordøst 
er arbeidsnavn for prosjekter med antatte investe
ringer på under ti mrd. kroner som er fremmet 
hittil i 2011. Til sammen er investeringene knyttet 
til disse prosjektene antatt å utgjøre om lag 20 
mrd. kroner. 

Samlede investeringer over tid knyttet til pro
sjektene som forventes fremmet i 2011 er anslått 
til over 200 mrd. kroner. Reservetilveksten som 
følge av de nye feltene er på om lag 200 mill. Sm3 

o.e. De selvstendige utbyggingene vil bli knute-

punkter og gjøre det mulig å få til lønnsom utbyg
ging av mindre felt i nærheten. De små feltene 
som knyttes opp mot eksisterende felt vil bidra til 
forlenget levetid og økt utvinning fra morfeltene. 
Utbyggingen av feltene vil medføre betydelige 
leveranser fra norsk leverandørindustri. 

4.7 .2 Øvrige funn 

Som del av sin oppfølging av aktiviteten på sokke
len, kartlegger Oljedirektoratet hvert år forhold 
som forsinker framdriften i utbyggingen av funn. 
Oppfølgingen viser at samfunnsøkonomisk lønn
somme funn blir bygget ut, men at prosessen tar 
tid fordi utbyggingsløsning må avvente tilgang på 
prosesserings- og transportinfrastruktur, kom
mersielle avtaler og modning av ressursbasen. 

Det er flere årsaker til at funn som er gjort 
ennå ikke er bygget ut. Om lag en tredel av rap
porterte prosjektstoppere til Oljedirektoratet er 
knyttet til manglende kapasitet i infrastrukturen 
eller gassløsning. Over en tredel av innmeldte 
prosjektstopper skyldes usikkerhet knyttet til res
sursgrunnlag og reservoarforhold. 

Små funn kan enten bygges ut ved innfasing til 
eksisterende felt eller ved en samordnet utbyg
ging av flere funn. I Nordsjøen er det tilfeller hvor 
innfasing til etablert infrastruktur og utnyttelse av 
ledig kapasitet på felt i senfasen må konkurrere 
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med etablering av nye og selvstendige feltsentre. 
Slike sentre kan realiseres ved en samordnet 
utbygging av flere forekomster. Disse utfordrin
gene kan også gjøre seg gjeldende i Norskehavet 
og i Barentshavet Valg av løsning vil blant annet 
vurderes opp mot funnpotensialet i området og 
kostnader knyttet til levetidsforlengelse på eksis
terende innretninger som er relevante for opp
knytning. 

Gjennomgangen bekrefter inntrykket fra tidli
gere undersøkelser at de lønnsomme funn som 
gjøres blir bygd ut, men at dette kan ta tid fordi en 
lønnsom utbyggingsløsning må avvente tilgang på 
prosesserings- og/ eller transportinfrastruktur 
eller at ressursbasen må modnes ytterligere. Sam
tidig ser en at mange mindre funn som gjøres ikke 
er lønnsomme med de arbeidsprosesser og det 
kostnadsnivå som er etablert på kontinentalsokke
len. Standardisering og raskere prosjektgjennom
føring kan bidra til å gjøre flere funn lønnsomme. 

4.7.3 Lønnsomhet for små funn -
standardisering 

For å kunne bygge ut en del mindre funn på en 
lønnsom måte vil det kreve en annen framgangs
måte enn de utbyggingsløsninger og den arbeids
metode som har vært dominerende i næringen 
fram til i dag. Ikke minst vil en gjennomgang av 
arbeidsprosesser og beslutningsprosesser i indus
trien være viktig. 

Både større grad av standardisering av utbyg
gingsløsninger og en effektiv samordning av 
utbygginger kan bidra positivt til lønnsomheten. 
Dette gjelder både samordnet utbygging av funn 
på tvers av eierskap, men også samordning ved 
bruk av eksisterende infrastruktur. Standardi
serte utbyggingsløsninger synes å være mest 
aktuelle for funn som er planlagt utbygd med hav
bunnsløsninger, der det planlegges produksjon 
med få brønner, og der det antas at oppsidepoten
sialet for ressursene er begrenset Gassfunn antas 
å representere færre utfordringer enn mindre 
oljefunn, hvor det kan være problemstillinger 
knyttet til dreneringsstrategi, antall og plassering 
av brønner samt behov for gass- eller vanninjek
sjon. 

Utbygginger med selvstendig innretning vil 
alltid ha en større fleksibilitet med hensyn til pro
duksjonsformer, dreneringsstrategi og innfasing 
av nye ressurser. Det må derfor vurderes i de 
enkelte tilfeller hvorvidt ressursene er av et slikt 
omfang og art at de ligger til rette for forenklede 
eller standardiserte utbygginger. 

Viktige forhold ved utbygging av små funn er 
blant annet 
- Effektiv innfasing av nye funn etter hvert som 

det blir ledig kapasitet. 
- Rask utbygging og lavere kostnader. 
- God samordning på tvers av ulike rettighets-

havergrupper. 
- Effektivisering av drift og samordning av 

aktiviteter for å oppnå lavere kostnader på de 
store modne feltene. 

Økt behov for å gjennomføre tidliginvesteringer 
kan bli en konsekvens av raske, standardiserte 
utbyggingsløsninger. Videre kan det bli mer kre
vende å få etablert tilstrekkelig fleksibilitet med 
tanke på eventuelt senere tiltak for å øke utvin
ningsgraden fra feltene og å ha et anlegg som kan 
utvikle et mulig oppsidepotensial i det aktuelle 
området. For mange av disse funnene vil en foren
klet prosess være basert på boring av kun en 
brønn før utbygging besluttes. Ressurspotensi
alet vil da ofte være mindre avklart enn for tidli
gere gjennomførte utbygginger. Samordning med 
andre små funn i et område kan også være en pro
blemstilling i områder hvor dette potensialet er 
lite utforsket. 

Forenklede utbygginger med standardiserte 
og veldokumenterte løsninger kan være en god 
måte å sikre lønnsom produksjon av mer margi
nale ressurser. Dette må gjøres på en slik måte at 
de følger gjeldende sikkerhets- og miljøkrav. 
Alternativet til en slik ny tilnærming vil gjerne 
være at ressursene forblir under bakken fordi de 
ikke er lønnsomme med tradisjonelle løsninger og 
arbeidsprosesser. 

Dagens myndighetspraksis legger til rette 
også for rask prosjektgjennomføring og standardi
serte løsninger. Utbyggingsprosjekter med en 
investeringsramme under ti mrd. kroner vil van
ligvis ikke kreve stortingsbehandling. Det inne
bærer at myndighetsbehandlingen av prosjek
tene vil kunne gjennomføres på åtte til ti uker fra 
departementet mottar en utbyggingsplan til god
kjenning gis. Dette forutsetter at konsekvensut
redningsplikten er avklart før plan sendes depar
tementet. Utredningsplikten vil kunne være opp
fylt gjennom tidligere utførte konsekvensutred
ninger og/eller en regional konsekvensutredning. 

Departementet avgjør om utredningsplikten 
kan anses oppfylt. Godtgjøring av at utrednings
plikten er oppfylt gjennom tidligere utredninger 
skjer ved at operatør sender søknad om dette til 
departementet. I de fleste saker er det naturlig at 
departementet rådfører seg med andre departe
ment, vanligvis fiskeri- og kystdepartementet og 
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miljøverndepartementet, før det treffes beslut
ning. Alle prosjekter skal være tilstrekkelig konse
kvensutredet for at utredningsplikten skal kunne 
ansees som oppfylt. 

Departementet oppdaterte i 2010 PUD/PAD
veileder6 i samarbeid med Arbeidsdepartementet. 
Formålet med veilederen er blant annet å vise 
hvordan dokumentasjonsbehovet til myndighe
tene kan tilpasses prosjektenes størrelse og kom
pleksitet. Små, enkle prosjekter krever enklere 
dokumentasjon enn store og kompliserte prosjek
ter. Et annet viktig forhold den nye veilederen tar 
opp er nødvendigheten av god kontakt med myn
dighetene før viktige veivalg foretas i prosjektene, 
det vil si i god tid før planer oversendes myndighe
tene. En slik tidlig kontakt vil blant annet bidra til 
å avklare om prosjektene egner seg for raske pro
sjektløp. Ved at myndighetene er i inngrep tidlig, 
reduseres behovet for behandlingstid når planene 
oversendes myndighetene for godkjenning, og en 
reduserer risikoen for at det velges utbyggingsløs
ninger som ikke er akseptable for myndighetene. 

Med dagens mønster for rettighetshavernes 
utarbeiding av og beslutninger om plan for utbyg
ging og drift vil raske prosjektløp ofte fordre at 
vesentlige kontraktsinngåelser må inngås før 
myndighetsgodkjenning er gitt. Dette skyldes at 
en del utstyr har lang leveringstid, eller fordi tidlig 
innkjøp gir lavere kostnader. Petroleumsloven og 
dagens myndighetspraksis gir mulighet til dette. 
En forutsetning for at ti1latelse til tidlig kontrakts
inngåelse gis er at det ikke binder opp myndighe
tenes muligheter til å påvirke utbyggingsløsning. 
Søknader om tidlig kontraktsinngåelse undergis 
derfor en grundig behandling. Viktige momenter 
i behandlingen vil være om det skal benyttes stan
dardisert utstyr som alternativt kan benyttes i 
andre prosjekter, om den planlagte løsningen har 
tilstrekkelig fleksibilitet for å oppnå best mulig 
ressursutnyttelse, at løsningen gir god samord
ning på tvers av ulike rettighetshavergrupper og 
at det velges egnede miljøløsninger. 

For små utbygginger hvor forholdene ellers 
ligger til rette for rask prosjektframdrift, kan det 
også være hensiktsmessig at utbyggingsplanen 
fremmes for departementet på et tidligere tids
punkt enn det som i dag praktiseres. Da vil myn
dighetsbehandlingen av utbyggingen falle bedre 
sammen med beslutningsløpet hos rettighetsha
verne. Dette vil legge godt til rette for å få nødven
dige avklaringer knyttet til prosjektene på et hen-

6 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleums
forekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretnin
ger (PAD). 

siktsmessig tidspunkt. Behovet for å inngå kon
trakter før utbyggingen godkjennes vil bli redu
sert. 

Ved tidligere innlevering av utbyggingsplanen 
vil det kunne være større usikkerhet knyttet til 
ressurser og kostnader. Så lenge beslutnings
grunnlaget er godt nok til at rettighetshaverne 
kan foreta sine investeringsbeslutninger, vil dette 
vanligvis også være godt nok til å utarbeide en 
utbyggingsplan. En ulempe med en slik modell 
kan være at en oftere vil kunne oppleve at en 
utbyggingsplan blir trukket etter at den er frem
met. Ulempene ved dette vurderes å være begren
set. 

Regjeringen vil: 

• Innføre en praksis der plan for utbygging og 
drift (PUD) fremmes tidligere i prosjekter med 
rask framdrift. 

4.7 .4 Navnsetting av 
petroleumsforekomster 

Navn er viktig som symboler. De navn som gis 
nye felt i nye områder bør speile viktigheten av 
virksomheten for landsdeler og for landet. Mange 
felt har navn hentet fra norrøn mytologi. Praksi
sen har gitt mange gode feltnavn med dype røtter 
i Norge. 

Navnsetting av petroleumsforekomster, i 
denne sammenheng felt, reguleres gjennom hen
holdsvis forskrift til lov om petroleumsvirksomhet 
og ressursforskriften. Av forskrift til lov om petro
leumsvirksomhet fremgår at betegnelser på petro
leumsforekomster, faste innretninger og brønner, 
samt bruk av egennavn ved navnsetting av felt 
skal godkjennes av Oljedirektoratet, og at Oljedi
rektoratet kan gi nærmere bestemmelser til utfyl
ling av denne paragrafen. I ressursforskriften 
heter det blant annet: 

«Rettighetshaveren skal senest ved innsendelse av 
plan for utbygging og drift (PUD), eller søknad om 
fritak for slik plan, sende Oljedirektoratet søknad 
om samtykke til navnsetting av feltet Feltnavnet 
blir gjeldende fra det tidspunkt plan for utbygging 
og drift er godkjent eller når departementet har 
besluttet å ikke kreve fremleggelse av slik plan for 
godkjennelse.» 

Endelig vedtak om navnsetting fastsettes av Olje
direktoratet. 

På vegne av rettighetshaverne søker operatø
ren Oljedirektoratet om godkjenning av et felt-
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navn. Det er lagt vekt på at det nye feltnavnet skal 
passe til andre feltnavn i samme område. For 
eksempel fikk et lite felt, med arbeidsnavn Pi, nav
net Gaupe i juni 2007, fordi man i samme område 
hadde feltnavn som Rev og Varg. Før godkjenning 
oversender direktoratet navneforslaget til Språk
rådet for uttalelse. 

Departementet vil foreta en justering når det 
gjelder navnsetting av petroleumsforekomster. 
Dagens praksis videreføres for mindre, nye felt 
som bygges ut ved bruk av eksisterende innret
ninger. Slike felt skal gis navn i tråd med navne
praksis i det gjeldende området. 

Større, selvstendige utbygginger har derimot 
en større signaleffekt enn windre satellittfelt. Sær
lig gjelder dette i nye/umodne områder som 
Barentshavet. For slike utbygginger er det viktig 
at navnevalget speiler viktigheten av prosjektet og 
virksomheten. De navn fra norrøn mytologi som 
har sterkest symboleffekt er allerede i bruk. Funn 
som representerer et sprang eller langt skritt 
framover for næringen, landsdelen eller landet, 
skal ha navn som reflekterer dette. Et godt navn 
skal favne konteksten på en god måte. Departe
mentet vil derfor gjennomgå dagens system for å 
sikre at det bidrar til feltnavn også for større, selv
stendige utbygginger som passer inn i en nasjonal 
kontekst og historieskriving. 

Regjeringen vil: 

• Gjennomgå dagens system for navnsetting for 
å sikre at det bidrar til at større, selvstendige 
utbygginger får feltnavn som passer inn i en 
nasjonal kontekst og historieskriving. 

4.7.S Eierskap og beskatning av 
innretninger 

De fleste produksjonsinnretningene som er i bruk 
innenfor petroleumsvirksomheten eies av rettig
hetshaverne på feltene slik at alle inntekter og 
utgifter inngår i rettighetshavernes skatteregn
skap etter petroleumsskatteloven. Hvordan disse 
inntektsstrømmene prises internt vil derved ikke 
ha skattemessig betydning for rettighetshaverne. 

Det er flere eksempler på at produksjonsinn
retninger, for eksempel et produksjonsskip, eies 
og leies ut av eierselskaper som opererer utenfor 
petroleumsskattesystemet I et slikt tilfelle vil det 
ha stor betydning for den samlede skattebetaling 
fra feltet hvilken pris som rettighetshaverne beta
ler for leie av innretningen. 

Dersom de som eier og leier ut produksjons
innretningen er helt uavhengig av de aktuelle ret-

tighetshaverne, har rettighetshaverne stor inter
esse av å holde leiekostnadene så lave som mulig. 
Enhver krone i «overbetaling» i leie vil bety lavere 
overskudd, både før og etter skatt, for rettighets
haverne. 

Dersom selskaper som eier og leier ut produk
sjonsinnretninger beskattes utenfor petroleums
skattesystemet, samtidig som rettighetshaverne 
har økonomiske interesser i produksjonsinnret
ningen, er det fare for skattemotiverte beslutnin
ger. Dette kan medføre ugunstige beslutninger for 
staten som ressurseier. Dette skyldes at leieinn
tektene til innretningen da vil være underlagt en 
lavere skattesats enn den marginale sats i petrole
umsskatteregimet. Rettighetshavernes utgifter til 
leie vil imidlertid komme til fradrag i grunnlaget 
for petroleumsskatten. Dersom rettighetsha
verne har en økonomisk eksponering i produk
sjonsinnretningen vil de ikke lengre ha samme 
økonomiske insentiver til å få etablert lave leiepri
ser. De vil tvert imot kunne ha stor økonomisk for
del av at leieprisen ligger på et høyt nivå. De skat
temessige aspektene ved dette håndterer lignings
myndighetene ved behandlingen av rettighetsha
vernes skattelikning. 

For ressursmyndighetene kan dette gi utfor
dringer dersom dette også kan påvirke den utbyg
gingsløsning som velges. Mulighetene for skat
teoptimalisering gjennom å leie en innretning kan 
medføre et samfunnsøkonomisk tap dersom 
utbyggingsløsningen blir påvirket. Ressursmyn
dighetene er opptatt av at virksomheten reguleres 
slik at samfunnsøkonomiske tap unngås. Regjerin
gen vil på denne bakgrunn endre petroleumsfor
skriften slik at rettighetshavere ikke kan leie prer 
duksjonsinnretninger av selskaper/aktører hvor 
de selv har en økonomisk interesse. 

Regjeringen vil: 

• Endre petroleumsforskriften slik at rettighets
havere ikke kan leie produksjonsinnretninger 
av tilknyttede selskaper. 

4.7.6 Utbygging av funn gir ringvirkninger 

Det er et mål for regjeringen at utbygging av nye 
funn skal skape størst mulig verdier for samfunnet 
og gi ringvirkninger lokalt og regionalt Etter 
EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre mar
ked, som er tuftet på visse grunnleggende prinsip
per om fri bevegelighet av varer og tjenester, fri 
konkurranse, forbud mot diskriminering på 
grunnlag av nasjonalitet, med videre. EØS-avtalen 
begrenser dermed et lands adgang til å stille vil-
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kår for økonomisk virksomhet ut fra nasjonale 
hensyn. ESA har kommet til at petroleumslovens 
§ 10-2 slik den har vært utformet ikke fullt ut kan 
anses forenlig med Norges forpliktelser under 
EØS.avtalen. Dette er bestemmelser knyttet til 
organiseringen av rettighetshavers petroleums
virksomhet i Norge og basebruk. Departementet 
fremmet derfor et forslag, jf. Prop 102 L (2010-
2011), om visse endringer i loven. Hensikten med 
lovendringen er å sikre bedre samsvar mellom 
lovens ordlyd og Norges forpliktelser under EØS. 
avtalen, i tillegg til at lovteksten bedre vil reflek
tere den praksis som er etablert i medhold til 
bestemmelsen. 

Endringene som foreslås vil ikke svekke 
mulighetene for å skape ringvirkninger gjennom 
videreutvikling av den norske petroleumsvirksom
heten. Den sentrale forutsetningen for å oppnå 
ringvirkninger er videre utvikling av lønnsom akti
vitet. Rammeverket og myndighetsinvolveringen i 
forbindelse med aktiviteten vil sikre at mulighe
tene for å oppnå gunstige loka1e og regionale ring
virkninger vil bli videreført i den grad aktiviteten 
legger grunnlag for det. 

Ved utbygging av funn er det viktig å finne 
samfunnsøkonomisk gode utbyggings- og drifts
løsninger. Erfaringene fra utbygginger som 
Skarv, Ormen Lange, Snøhvit og Goliat viser at 
nye større utbygginger gir betydelige ringvirknin
ger lokalt og regionalt uavhengig av utbyggings
løsning. I de fleste tilfeller vil en ilandføringsløs
ning gi noe flere arbeidsplasser lokalt og regionaJt 
i driftsfasen enn en ren utbygging til havs. Et vik
tig premiss for å oppnå gode ringvirkninger er at 
lokalt og regionalt næringsliv utnytter de kom
mersielle muligheter som en utbygging i nærom
rådet gir. Mange små funn som gjøres i dag vil dri
ves via eksisterende innretninger og gir ikke økt 
bemanning på moderinnretningen. Slike utbyg
ginger medfører likevel et betydelig potensiaJ for 
leveranser i utbyggings- og driftsfasen. 

Dialogen og samspillet mellom lokale og regi
onaJe myndigheter og næringsliv er viktig ved 
utarbeidelse av plan for utbygging og drift. Samti
dig som departementet arbeider for å styrke ring
virkningene, må det balanseres mellom ulike 
interesser. Det er viktig at verdien av et prosjekt i 
stor grad tilfaller fe!Jesskapet i form av skatter og 
avgifter. Disse bidrar til å finansiere vår velferd. 

Myndighetene vil være en aktiv tilrettelegger 
for å sikre regionale og lokaJe ringvirkninger og 
arbeider i forbindelse med behandling av utbyg
gingsplaner med å finne gode løsninger. Når myn
dighetene godkjenner plan for utbygging og drift, 
legges det vekt på at det legges til rette slik at 

regionale og lokale bedrifter kan delta i konkur
ransen om oppdrag knyttet til etableringen. 

I veilederen for utarbeidelse av utbyggingspla
ner (PUD/PAD-veileder) framgår det hvilke for
ventninger myndighetene har ved utbygginger 
som kan gi ringvirkninger lokalt og regionalt. 
Operatøren forutsettes å ha betydelig kontakt 
med lokale og regionale myndigheter i forberedel
sen av en større utbyggingssak og skal såvidt 
mulig legge til rette for lokal og regional nærings
utvikling som følge av prosjektet. Departementet 
har dialog med operatøren om hvordan dette kan 
skje på en best mulig måte. Dette gjelder for alle 
selvstendige utbygginger av en viss størrelse. 

Operatøren skal analysere det lokale og regio
nale næringslivets kompetanse og kapasitet i for
hold til de behov det er for varer og tjenester i 
utbyggings- og driftsperioden. Operatøren analy
serer ulike typer arbeidskraft i forhold til egne 
behov i både utbyggings- og driftsfasen og vil pre
sentere tiltak for å møte arbeidskraftbehovet. Det 
skal også beskrives forventet sysselsetting lokalt, 
regionaJt og sentralt. Det bør utredes hvilke tiltak 
operatøren vil iverksette for å heve kompetansen i 
næringslivet, gjennom for eksempel leverandør
nettverk og informasjon om arbeidsrutiner. Ope
ratøren bør også beskrive mulighetene for å 
benytte lokal og regional arbeidskraft og hvilke 
samarbeidsmuligheter de ser med andre aktører. 
Operatøren skal også gjøre en vurdering av behov 
for medvirkning fra offentlige myndigheter. 

Tydeliggjøringen av denne praksisen i veilede
ren fører til at operatøren gjennom arbeidet med 
konsekvensutredningen gjør seg godt kjent med 
det lokale og regionale næringslivet og kommer i 
kontakt med lokale og regionale myndigheter på 
et tidlig tidspunkt. Det fører også til at alle berørte 
får god informasjon om og oversikt over konse
kvensene av en utbygging. I de fleste utbygginger 
ser man at god kontakt på et tidlig tidspunkt mel
lom operatør og regionale aktører gir gode resul
tater. 

Regjeringen vil: 

• Sikre at nye funn skaper størst mulig verdier 
for samfunnet og legge til rette for positive 
lokale og regionale ringvirkninger. 

• Sikre tidlig kontakt mellom operatør og lokalt/ 
regionalt næringsliv og relevante myndigheter. 

• Stille krav om at samfunnsmessige forhold blir 
utredet i forbindelse med planer for utbygging 
og drift, herunder regionale og lokale ringvirk
ninger. 
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• Legge til rette for kvalifisering av relevante 
lokale/regionale leverandører i utbyggings- og 
driftsfasen. 

• Legge til rette for at det ved nye utbygginger 
etableres .anbudsprosesser som gjør at bedrif
ter fra landsdeien hvor utbyggingen er kan 
delta. 

• Sørge for en effektiv base- og driftsstruktur, 
noe som bidrar til lokal og regional nærings- og 
kompetanseutvikling. 

• Operatører for nye, selvstendige utbygginger 
skal senest to år etter at feltet er satt i produk
sjon gjennomføre en analyse av regionale og 
lokale ringvirkninger av utbyggingen. 

2424



76 Meld.St. 28 2010--2011 
En næring for framtida - om petrolewnsvirksomheten 

5 Finne mer i åpnede områder 

Målsettingen for letepolitikken er å gjøre nye funn 
som er nødvendig for å sikre et jevnt aktivitets
nivå, høyest mulig verdiskaping og statlige inn
tekter på mellomlang og lang sikt Dette gjøres 
best gjennom en effektiv og tidsriktig utforskning 
av norsk sokkel. 

Åpnede områder for petroleumsvirksomhet på 
norsk sokkel omfatter store deler av Nordsjøen, 
Norskehavet og sørlige del av Barentshavet. I de 
åpnede områdene forventes det fortsatt å være 
store uoppdagede ressurser som kan gi grunnlag 
for aktivitet i mange år framover. Det er ikke åpnet 
nytt areal for petroleumsvirksomheten etter 1994. 
De i utgangspunktet mest lovende delene av det 
åpnede arealet er nå kartlagt. 

250 
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50 

På store deler av norsk sokkel har aktivitet 
pågått i mange år. I disse områdene er det kjent 
geologi og godt utbygd infrastruktur og områ
dene omtales som modne. Andre deler av sokke
len kjennetegnes av mindre kunnskap om geolo
gien, større grad av tekniske utfordringer og man
glende infrastruktur. Slike områder omtales som 
umodne. For å få en hensiktsmessig utforskning 
av både modne og umodne områder er det eta
blert to likestilte konsesjonsrunder, tildeling i for
håndsdefinerte områder (TFO) for modne områ
der og nummererte runder for umodne områder. 

Etter hvert som en petroleumsprovins modnes 
endres utfordringene og mulighetene. For å sikre 
effektiv utforskning og utbygging av eventuelle 
funn, ble det for ti år siden gjennomført endringer 
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Figur 5.1 Mulig produksjonsforløp på norsk sokkel. 

Kilde: Olje- og energidepartementet og OljedirektorateL 
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Figur 5.2 Akkumulert ressurstilvekst over tid samt antall letebrønner boret per år. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

i petroleumspolitikken for å få inn aktører med et 
sterkt fokus på de mer modne delene av norsk 
sokkel. Dagens aktørbilde er godt balansert, og 
består av selskaper som fokuserer på nye, store 
og mer økonomisk risikofylte prosjekter og sel
skaper som har fokus på mindre prosjekter med 
lavere økonomisk risiko. 

Regjeringen ønsker å opprettholde leteaktivi
teten. Det viktigste virkemiddelet er tildeling av 
areal i konsesjonsrunder. Omfattende tildelinger 
både i modne og umodne områder er viktig for å 
opprettholde en høy leteaktivitet Det er nødven
dig å opprettholde leteaktiviteten for å begrense 
fallet i produksjonen av petroleum. Regjeringen vil 
derfor videreføre en forutsigbar tildelingspolitikk 
knyttet til nummererte runder og TFO-runder. 

Regjeringen vil: 

• Tildele utvinningstillatelser i modne og 
umodne områder for å begrense fallet i petrole
umsproduksjonen. 

5.1 Uoppdagede ressurser i åpnet 
areal 

Det ventes å være store mengder utvinnbare res
surser igjen på norsk sokkel. Oljedirektoratets 
anslag for de forventede uoppdagede utvinnbare 
ressursene er 2570 mill. Sm3 o.e. Usikkerhets
spennet i estimatet går fra 1020 Sm3 o.e. til 4800 
Sm3 mill. o.e. De forventede uoppdagede ressur
sene fordeler seg på de tre havområdene Nord
sjøen, Norskehavet og Barentshavet med hen
holdsvis 33, 30 og 37 pst. 

Den gjennomsnittlige funnstørrelsen avtar 
etter hvert som petroleumsprovinser modnes. 
Dette gjelder også for områdene på norsk konti
nentalsokkel. De første 20 årene ble det gjort flere 
særdeles store funn på norsk sokkel, og flere av 
disse feltene produserer fortsatt store volumer. 
Fra midten av 1980-tallet har ikke reservetilvek
sten vært like stor. Med unntak av Ormen Lange, 
ble de største funnene påvist i tidsrommet fra 1969 
til 1984. På 1990-tallet avtok størrelsen på funnene 
og antall letebrønner ble færre, jf. figur 5.2. 

På 2000-tallet og utover har størrelsen på fun
nene vært vesentlig mindre enn de største fun
nene som ble gjort frem til midten av 1980-tallet, 
jf. figur 5.2 og 5.3. Dette reflekterer at de åpnede 
områdene har blitt mer modne. Samtidig har funn-
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Figur 5.3 Ressurstilvekst og funnstørrelse, 
1966- 2010. 

Kilde: Oljedirektoratet 

raten økt i perioden, og noen av funnene er fort
satt av betydelig størrelse. De gir gode inntekter 
for staten og for selskapene. Videre er mange 
funn infrastrukturnære, noe som gjør de mindre 
kostnadskrevende og raskere å bygge ut. 

I framtida forventes store deler av produksjo
nen å komme fra funn som ennå ikke er påvist. 
Fra 2020 vil viktigheten av ressurser som gjenstår 
å finne bli gradvis større og etter hvert domine
rende. En nødvendig forutsetning for å opprett
holde produksjonsnivået er at lønnsomme funn 
gjøres. Dette forutsetter at Ietenivået i åpent areal 
opprettholdes. 

Store volumer og verdier er fortsatt til stede i 
modne områder. Oljedirektoratet anslår at nesten 
halvparten av de uoppdagede ressursene finnes i 
modent område, ji figur 5.4. Det meste av disse 
ressursene forventes å være i små funn i Nord
sjøen. Størstedelen av Nordsjøen er omfattet av 
TFO-området og er dermed definert som modent 
område. Potensialet i umodent område av Nord-

Figur 5.4 Uoppdagede ressurser i modne og 
umodne områder. 

Kilde: Oljedirektoratet 

sjøen er derfor begrenset. Det største potensialet i 
umodne områder ligger i Barentshavet og deret
ter i Norskehavet. Dette reflekteres også i den 
nylig avsluttede 21. konsesjonsrunde, der alt til
delt areal er i Norskehavet og i Barentshavet. 

5.2 Leteaktivitet innenfor en helhetlig 
havforvaltning 

5.2.1 Forvaltningsplanene og letepolitikken 

Norge har alltid hatt et høyt ambisjonsnivå når det 
gjelder miljøvennlig petroleumsvirksomhet Det 
er innenfor helse, miljø og sikkerhet etablert et 
felles regelverk som forvaltes av blant annet miljø-, 
petroleums- og sikkerhetsmyndighetene. For å 
ivareta det ytre miljø og ta hensyn til andre nærin
ger legges de relevante forvaltningsplanene til 
grunn for å fastsette miljø- og fiskerivilkår for 
begge typer konsesjonsrunder. 

I St.meld. nr. 12 (2001- 2002), Rent og rikt hav, 
ble det bestemt at det skal utarbeides forvalt
ningsplaner for de norske havområdene. Formålet 

Boks 5.1 Definisjon av modne og umodne områder 

Det er stor variasjon i utfordringer knyttet til å funnsannsyn]igheten knyttet til boring av pro-
realisere potensialet for uoppdagede ressurser spekter er relativt høy, men samtidig er også 
på norsk sokkel. Variasjonen er sammenfallende sannsynligheten for å gjøre nye store funn min-
med graden av modenhet i de forskjellige områ- dre. 
dene. Petroleumsfaglige modne og umodne Umodne områder kjennetegnes av lite kjenn-
områder ble beskrevet i St meld. nr. 38 (2003- skap til geologien, store tekniske utfordringer 
2004), Om petroleumsvirksomheten. og manglende infrastruktur. Usikkerheten knyt-

Modne områder kjennetegnes av kjent geo- tet til leteaktiviteten er større her, men samtidig 
logi, mindre tekniske utfordringer og godt er det fremdeles mulig å gjøre nye store funn. 
utbygd eller planlagt infrastruktur. Dette gjør at 
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med forvaltningsplanene er å legge til rette for 
verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av res
surser og økosystemtjenester i havområdene og 
samtidig opprettholde økosystemenes struktur, 
virkemåte, produktivitet og naturmangfold. 
Forvaltningsplanene er et verktøy både for å tilret
telegge for verdiskaping og for å opprettholde mil
jøverdiene i havområdene. Forvaltningsplanene 
skal bidra til en helhetlig og økosystembasert for
valtning av norske havområder. 

Den første forvaltningsplanen ble lagt frem i 
2006. Den omfattet norsk del av Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten. Denne forvalt
ningsplanen ble oppdatert og framlagt for Stor
tinget våren 2011. Våren 2009 ble forvaltnings
planen for Norskehavet fremlagt for Stortinget. 
Regjeringen arbeider for tiden også med en for
valtningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. 

I arbeidet med etablering av de helhetlige for
valtningsplanene for havområdene innhenter fag
etatene omfattende kunnskap om havområdene. I 
tillegg innhentes det synspunkter på faggrunn
laget gjennom involvering av interessegrupper i 
offentlige høringer og konferanser. Konsekvens
vurderinger av næringsaktiviteter basert på til
gjengelig kunnskap legges til grunn for vurderin
ger og beslutninger i forvaltningsplanene. I for
bindelse med oppdatering av planene innhentes 
ny kunnskap der kunnskapsmangler er avdekket. 
Oppdatering av forvaltningsplanene vil skje jevn
lig, normalt etter 4-5 år. Det gjøres et betydelig 
arbeid av myndighetenes fagetater samt av konsu
lent- og forskningsmiljøer for å opprettholde og 
videreutvikle kunnskapen om havområcllene. 
Dette er i tråd med kravet til en kunnskapsbasert 
forvaltning. Forvaltningsplanene sikrer både et 
godt grunnlag for forsvarlig forvaltning, samt at 
det er forutsigbarhet om rammer og vilkår for 
petroleumsvirksomheten og annen næringsvirk
somhet. 

Forvaltningsplanene for havområdene avkla
rer hvor i åpent areal det kan være petroleumsak
tivitet og hvor det ikke kan være aktivitet innenfor 
en gitt tidsperiode. Det settes også eventuelle 
områdespesifikke vilkår til petroleumsvirksom
heten. Sesongbegrensninger for leteboringer og 
innsamling av seismikk er eksempler på slike 
områdespesifikke vilkår. 

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirk
somhet og ikke unntatt for petroleumsvirksomhet 
i forvaltningsplanene, kan lyses ut i nummererte 
konsesjonsrunder eller inkluderes i TFO-områ
det. Innenfor rammen av forvaltningsplanene blir 
det en petroleumsfaglig vurdering når nye områ
der skal legges til TFO-området I de nummererte 

rundene er hensynet til sekvensiell utforskning av 
umodne områder viktig, mens behovet for å 
påvise og produsere tidskritiske ressurser er vik
tig i TFO-rundene. I behandling av forvaltnings
planene for havområdene Norskehavet og 
Barentshavet-Lofoten ble det bestemt at i forbin
delse med konsesjonsrunder vil de områdespesi
fikke miljø- og fiskerikravene for petroleumsvirk
somhet fra forvaltningsplanene bli lagt til grunn. 
Det vil ikke bli stilt miljø- og fiskerikrav utover 
dette. 

Men for å avklare om ny og vesentlig informa
sjon har framkommet mellom revisjonene og opp
dateringene av forvaltningsplanene, vil en ved 
TFO-runder og ved utlysning av blokker gjem10m 
nummererte konsesjonsrunder ha en offentlig 
høring. I høringen vil det bes kun om innspill 
knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig infor
masjon etter at den relevante forvaltningsplanen 
ble vedtatt Regjeringen vil således ha et godt fag
lig grunnlag for å ta en helhetlig og balansert 
beslutning om rammene for petroleumsindustrien 
også i tiden mellom oppdateringene av forvalt
ningsplanene. Her vil hensyn til god ressursfor
valtning ivaretas sammen med hensyn til helse, 
miljø og sikkerhet samt samspill med andre 
næringer. 

Regjeringen vil: 

• I områder med etablert forvaltningsplan, legge 
til grunn miljø- og fiskerivilkårene fra den rele
vante forvaltningsplanen. Det vil ikke bli stilt 
ytterligere miljø og fiskerikrav for nye utvin
ningstillatelser i området 

• Innenfor rammene av forvaltningsplanene, 
legge petroleumsfaglige vurderinger til grunn 
for hvilke områder som inngår i TFO-ornrådet 
og hvilke områder som utlyses gjennom num
mererte konsesjonsrunder. 

5.2.2 Samspill med fiskerinæringen 

Norske havområder er rike på naturressurser og 
har stor betydning for Norge. Ressursene i havet 
og under havbunnen må forvaltes på en god måte 
og sikre verdiskaping og velferd i et langsiktig 
perspektiv. Norges kyst- og havområder er viktige 
for næringsaktiviteter som petroleumsvirksom
het, fiske, skipsfart og turisme. Økt aktivitet og 
flere brukere krever god samordning slik at ulike 
næringer kan eksistere sammen. 

Fiskerinæringen er viktig for Norge. I dag er 
fisk den tredje viktigste eksportartikkelen etter 
petroleum og metall. Over 10 000 personer har 
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fiske som hovedyrke, og det er om lag 6 800 fiske
fartøy i Norge. 

Myndighetene har helt siden petroleumsvirk
somheten på sokkelen startet for snart 50 år 
siden, lagt vekt på at virksomheten skal drives 
side ved side og i samvirke med andre næringer, 
spesielt fiskeriene. Dette har lagt grunnlaget for 
verdiskaping basert både på olje- og gass
ressursene og fra fiskeressursene. Det omfat
tende systemet med konsekvensutredninger i alle 
faser av petroleumsvirksomheten er et viktig 
element for å oppnå dette. 

Petroleumsloven krever at myndighetene utfø
rer omfattende konsekvensutredninger forut for 
åpning av et område. I denne forbindelse blir det 
gjort vurderinger av blant annet de miljømessige, 
økonomiske og sosiale konsekvenser for andre 
næringer, herunder fiskeriene. Petroleumsloven 
krever også konsekvensutredninger som en del 
av plan for utbygging og drift og som en del av en 
avslutningsplan for disponering av innretninger 
etter at produksjonen er avsluttet. 

Forvaltningsplanene er viktige i prosessene 
for å sikre godt samspill. Ved behandlingen av for
valtningsplanene for Norskehavet og for Barents
havet - Lofoten ble det opprettet områdespesi
fikke vilkår for å beskytte sårbare miljøverdier i 
særlige verdifulle områder. Disse erstattet de 
lisensspesifikke vilkårene i Barentshavet. I Nor
skehavet gjelder de områdespesifikke vilkårene 
fra forvaltningsplanen for nye konsesjoner. Ved 
søknad kan vilkårene i forvaltningsplanen også 
gjøres gjeldende for eksisterende utvinnings
tillatelser. I Nordsjøen gjelder lisensspesifikke 
krav inntil en forvaltningsplan foreligger. 

I forbindelse med utlysning og tildeling av nye 
områder på norsk sokkel har det helt siden 1980-
tallet vært stilt spesielle miljø- og fiskerivilkår. 
Disse vilkårene innebærer at det skal tas hensyn 
til fiskeriene og fiskeriressurser, både ved seis
misk datainnsamling og ved boring. I de mest sår
bare områdene er det fastsatt tidsbegrensninger 
for innsamling av seismikk og boring av lete
brønner. I forkant av leteboringer og innsamling 
av seismikk skal det iverksettes tiltak for å infor
mere berørte interesser. 

Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet opp
rettet en arbeidsgruppe høsten 2007 for å vurdere 
problemstillinger knyttet til innsamling av seis
mikk og elektromagnetiske undersøkelser. Olje
direktoratet, Fiskeridirektoratet og Statens foru
rensningstilsyn, nå Klima- og forurensnings
direktoratet, la i 2009 frem «Rapport om skrem
meeffekt og andre skadevirkninger av seismiske 
lydbølger - anbefalinger omkring testaktivitet.» 

Når det gjelder skremmeeffekt på fisk konklu
derte ikke rapporten på hvor langt fra lydkilden 
slik effekt gjør seg gjeldende. Ønsket fra enkelte 
hold om å fastsette en generell minsteavstand for 
skremmeeffekt ble derfor ikke etterkommet. 
Dette skyldtes i hovedsak at det forelå relativt lite 
forskning omkring skremmeeffekt og at nærings
interessenes syn ikke var forenlige. I denne sam
menheng kan det vises til at hvor langt og hvor
dan lydbølgene forplanter seg i havet til en hver 
tid, er avhengig av de hydrografiske forholdene 
som veksler gjennom året og gjerne fra område til 
område. 

I etterkant av dette arbeidet har det blitt eta
blert en samarbeidsgruppe mellom petroleums
myndigheter, petroleumsindustrien, :fiskeriorgani
sasjonene/fiskerimyndigheter og Klima- og foru
rensningsdirektoratet. Arbeidet har resultert i en 
rekke tiltak, med endringer i regelverk både i res
sursforskriften og petroleumsloven og -forskrif
ten. I tillegg er det igangsatt tiltak vedrørende 
kommunikasjon, samordning og kompetanse. 

Endringene i ressursforskriften omfatter krav 
om kurs for fiskerikyndig person tilknyttet seis
misk datainnsamling, med klargjøring av fiskeri
kyndiges rolle, kompetansekrav og krav om 
føring og innrapportering av loggbok etter tokt. 
Endringene omfatter videre samordning av krav 
til melding om undersøkelser og krav om sporing 
av seismiske fartøy. Oljedirektoratet har opprettet 
et nettbasert melde- og kunngjøringssystem for 
undersøkelsesaktivitet og herunder mulighet for 
interaktivt søk på informasjon om innmeldte 
undersøkelser og kunngjøring av undersøkelser. 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Kyst
vakten, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet 
hvor Kystvakten er primærkontakt for :fiskeri
kyndig person. 

Oljeindustriens Landsforening har i en 
årrekke gjennomført årlige «fisk og seismikk 
seminar», som er et forum for utveksling av erfa
ringer og kunnskap mellom industrien, myndig
heter og :fiskerinæringen. Både Oljedirektoratet 
og Fiskeridirektoratet har deltatt aktivt på disse 
seminarene. 

Det er gjennomført flere tiltak for å få økt 
kunnskap om seismikkens virkning på :fiskeri. 
Mens det er enighet om at seismikk har liten 
direkte skadeeffekt og ikke skader fisk på 
bestandsnivå, er det betydelig større uenighet om 
atferdsendring hos fisk i forbindelse med inn
samling av seismiske data og om innføring av min
steavstand til fiske. 

I forbindelse med innsamling av seismiske 
data utenfor Lofoten/Vesterålen sommeren 2009 
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ble det gjennomført et følgeforskningsprosjekt for 
å få bedre dokumentasjon knyttet til hvordan 
lyden fra seismiske undersøkelser påvirker en del 
fiskearter det foregår kommersiell fangst etter og 
dermed fiskernes fangstmuligheter. Prosjektet 
hadde en kostnadsramme på 25 mill. kroner og er 
et av de største som er gjennomført noensinne. 
Det ble finansiert av Oljedirektoratet og gjennom
ført av Havforskningsinstituttet. 

Hovedkonklusjonene fra denne undersøkelsen 
var at seismikkundersøkelsene ikke påviste skade 
på det marine liv, men at lyden påvirket fiskens 
adferd og at fangstene forandret seg (økte ,eller 
avtok) i perioden med seismisk datainnsamling. 
Garnfangster av blåkveite og uer økte under og 
etter innsamlingen. Linefangstene av blåkveite og 
hyse ble redusert, men økte igjen i løpet av perio
den etter innsamlingen. Fisken økte svømme
aktiviteten. Økt svømmeaktivitet kan være et 
symptom på en stressreaksjon. Det var imidlertid 
ingen klare endringer i fødeopptak hos fisken. 
Under seismikkinnsamlingen ble det målt lavere 
tetthet av sei i området, men det ble ikke påvist 
forandringer i fordelingene av de andre artene. 
Når det gjelder direkte skader på fiskelarver har 
tidligere forskning vist at skade kun forekommer 
innenfor den aller nærmeste omkrets, maksimum 
5 meter rundt lydkilden. På denne bakgrunn er 
det konkludert med at de seismiske undersøkel
sene ikke medfører skade på bestandsnivå. 

Petroleumsnæringen har i forbindelse med 
petroleumsvirksomhet i nord tatt initiativ til at far
tøyer i fiskeflåten kan bli kvalifisert og gitt kompe
tanse til å operere oljevernutstyr. Sjøfartsdirekto
ratet har fastsatt nytt regelverk som i større grad 
muliggjør benyttelse av fiskefartøy og andre 
egnede fartøyer i oljevernberedskapen. I forbin
delse med Goliatutbyggingen har rettighets
haverne og Norsk oljevernberedskap for operatør
skap (NOFO), i samarbeid med Fiskarlaget Nord, 
utarbeidet et helhetlig beredskapskonsept for 
bruk av fiskefartøy og andre fartøy i kystnært 
oljevern. Hensikten er å etablere en permanent 
beredskapsflåte for kystnær beredskap i Finn
mark på 30-40 fartøy. Fartøysflåten vil, i følge sel
skapene og NOFO, utgjøre en del av den perma
nente oljevernberedskapen for Goliatfeltet, men 
vil også kunne ivareta beredskapsbehovet til 
annen aktivitet i området 

Samspillet mellom de to næringene er viktige 
for å styrke beredskapen i kystnære farvann. Ved 
bruk av fiskeflåten vil oljeselskapene nyttiggjøre 
seg av lokal maritim kunnskap og øke kapasiteten 
på beredskapen. Samtidig kan initiativet gi økono
miske tilleggsressurser for de involverte fiskerne 

og ringvirkninger for lokalmiljøet. Kunnskapen og 
kapasiteten som bygges opp vil også være nyttige 
for Kystverket med hensyn til oljevernberedskap 
ved utslipp fra eksempelvis skipstrafikk. 

Petroleumsvirksomheten medfører også bety
delig forsterkning av den generelle beredskap for 
å møte eventuelle ulykker. Dette gir trygghet for 
alle havets brukere. Beredskapen innebærer blant 
annet helikoptre både på land og til havs og opp
gradering av fiskeflåten med slepe- og taue
muligheter. Etablering av petroleumsvirksomhet 
kan gi en bedre generell beredskap og gi større 
trygghet enn om virksomheten ikke er etablert. 
Denne økte beredskapen vil kunne være av stor 
betydnh1g ved ulike ulykker til havs og langs kys
ten som ikke er relatert til petroleumsaktivitet. Et 
konkret eksempel er da et beredskapshelikopter 
fra Heidrun-plattformen bidro i redningsarbeidet 
da en kjemikalietanker kolliderte med en fiskebåt 
utenfor kysten av Fræna kommune i Møre og 
Romsdal i oktober 2007. 

Selv om myndighetene har gjennomført en 
rekke tiltak for å sikre et best mulig samspill mel
lom petroleumsvirksomheten og fiskeriene, både 
ved regelverksendringer, bedret kommunikasjon 
og bedre kompetanse, vil det også for framtida 
være viktig å ha oppmerksomhet rettet mot arbeid 
og prosesser som kan fremme samspillet mellom 
fiskeri- og petroleumsnæringen. Forsknings
arbeidet har gitt betydelig ny kunnskap, og er et 
viktig arbeid det skal bygges videre på. Målet er å 
finne frem til balanserte løsninger som fremmer 
en langsiktig og bærekraftig forvaltning av våre 
havbaserte ressurser og sikrer godt samspill også 
i framtida. 

Regjeringen vil: 

• Fremme godt samspill mellom fiskeri- og 
petroleumsnæringen gjennom å legge 
begrensninger på lete og borevirksomhet 
basert på kunnskap fra arbeidet med helhetlige 
forvaltningsplaner. 

• Ta i bruk fiskerinæringens ressurser og kom
petanse i oljevernberedskapen. 

5.3 Letepolitikken 

Formålet med letevirksomheten er å bidra til res
surstilvekst og dermed legge til rette for utbyg
ging og produksjon av de uoppdagede ressursene. 
Letevirksomhet er innrettet for å oppnå dette på 
en effektiv måte. Tildelingssystemet for nye kon-
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sesjoner og aktørbildet er nøkkelelementer i lete
politikken. 

Det er viktig at interessant leteareal i modne 
områder uforskes i riktig tid slik at tidskritiske 
ressurser kan påvises og produseres. I umodne 
områder er det viktig at jevnlige konsesjons
runder gir tilgang til interessant areal samtidig 
som hensynet til samfunnsøkonomisk effektivitet 
gjennom trinnvis utforskning blir ivaretatt. 

Ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte 
områder (TFO) er et viktig tiltak for å oppnå 
målene i letepolitikken. Ordningen er en videreut
vikling av systemet med nummererte konsesjons
runder. Den legger til rette for tidsriktig utforsk
ning gjennom årlige tildelinger og til arealmessig 
forutsigbarhet gjennom de forhåndsdefinerte 
områdene. Forutsigbarhet om tilsig av areal til 
modne områder og hvilke områder selskapene 
kan søke på er viktig for effektiviteten av TFO-ord
ningen. Selskapene gjør omfattende geologisk 
arbeid i disse områdene når de vet at de er tilgjen
gelige i en årlig tildelingsrunde. Denne forutsig
barheten er en sentral egenskap ved TFO-ordnin
gen. 

Et mangfold i aktørbildet bidrar til større kon
kurranse om areal og til at nye ideer fremkommer 
og testes ut. Det økte mangfoldet blant rettighets
haverne på sokkelen har bidratt til gode leteresul
tater i modne områder de siste årene. 

Riksrevisjonen har gjennomført en forvalt
ningsrevisjon av forvaltningspraksis ved til
delinger1. De gjennomgikk tildelingsprosessen i 
TFO 2007 og TFO 2008 samt i 19. og 20. konse
sjonsrunde. Det ble ikke funnet vesentlige avvik 
fra Stortingets vedtak og forutsetninger. I under
søkelsen fremkommer det at: 

«Samlet sett viser W1dersøkelsen at forvaltnings
praksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petro
leumssektoren gjennomgående er i samsvar med 
de krav som det er rimelig å stille ut fra generelle 
krav om forsvarlig saksbehandling og prinsipper 
om god forvaltningsskikk.,> 

5.3.1 Modne områder - TFO 

De modne områdene kjennetegnes ved kjent geo
logi og godt utbygd infrastruktur. Funnsannsyn
ligheten er ofte relativt høy, men samtidig er også 
sannsynligheten for å gjøre store funn mindre. I 
disse områdene finnes det gjerne felt som er i en 

1 Riksrevisjonens administrative rapport 1 2010 "Riksrevisjo
nens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av 
utvinningstillatelser i petroleumssektoren" 

Tabell 5.1 Antall tildelinger i TFO-runder og Nord-
sjøtildelingene. 

NST1999 14 TFO 2003 19 

NST2000 5 TFO 2004 28 

NST2001 10 TFO2005 45 

NST2002 11 TFO 2006 58 

TFO 2007 52 

TFO 2008 34 

TFO 2009 38 

TFO 2010 49 

sen fase av sin levetid eller er nedstengte. De 
fleste nye prosjektene i modne områder ventes å 
være forholdsvis små og det vil ofte være nødven
dig å knytte dem opp mot eksisterende felt for at 
de skal være lønnsomme. Innfasing av disse fun
nene kan samtidig bidra til forlenget levetid på de 
feltene de knyttes opp til. Sentrale utfordringer for 
den modne delen av sokkelen er derfor å oppnå 
rask prosjektframdrift for mange små funn, samt å 
oppnå størst mulig utvinning fra etablerte felt 
innenfor teknisk og økonomisk levetid. Hvor tid
skritiske ressursene er, er avhengig av når nær
liggende infrastruktur er planlagt nedstengt. 

De modne områdene omfatter i dag store 
deler av Nordsjøen, de østlige og sørlige delene av 
Norskehavet og mesteparten av Barentshavet sør. 

Leting i modne områder 

TFO-rundene har, siden innføringen i 2003, 
bidratt til et betydelig antall nye tillatelser på 
norsk sokkel. Siden opprettelsen av TFO-ordnin
gen er det tildelt 324 utvinningstillatelser, jf tabell 
5.1. Dette er mer enn en tredel av alle utvinning& 
tillatelser som er tildelt siden starten i 1965. Nord
sjøtildelingene var forløperen til TFO-ordningen 
og omfattet utvalgte modne arealer i Nordsjøen. 
Under denne ordningen ble 40 tillatelser tildelt i 
årene 2000-2003. Tildelingene er og har vært 
nødvendige for å begrense fallet i produksjon og 
opprettholde aktiviteten. 

I tråd med St meld. nr. 38 (2003-2004), Om 
petroleumsvirksomheten, utvides TFO-området 
gradvis i takt med at nye områder blir modne. En 
slik gradvis utvidelse er gjennomført siden 2003, 
jf. figur 5.5. I første TFO-runde, TFO 2003, inn
gikk primært areal i Nordsjøen og ved Halten
banken i Norskehavet. Områdene rundt Snøhvit i 
Barentshavet ble inkludert fra og med TFO 2004. 
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Figur 5.5 Utvidelsen av TFO-området siden opprettelsen av TFO-ordningen. 

Kilde: Oljedirektoratet 

Det er foretatt utvidelse av TFO-området i alle år 
siden etablering av ordningen unntatt i 2009. 

Det er viktig at areal som tildeles blir utforsket 
raskt og effektivt slik at eksisterende infrastruk
tur kan utnyttes best mulig. Dette er viktig også 
fordi det tar tid fra tildelig av areal til produksjon 
kan starte opp. Gjennomsnittlig ledetid for norsk 
sokkel er 11 år fra funn til produksjon kan starte 
opp. Små funn som blir gjort i nærheten av infra
struktur kan ofte raskt fases inn til eksisterende 
infrastruktur, forutsatt at det er ledig kapasitet. 
Dette kan medføre at ledetiden blir kortere enn 
gjennomsnittet. 

Godt utbygd eller planlagt utbygd infrastruk
tur gjør at investeringene knyttet til utbygging av 
nye funn kan være lave. Selv små funn kan gi god 
lønnsomhet dersom de kan fases inn til eksiste
rende infrastruktur med ledig kapasitet. Infra-

struktur har begrenset levetid, og det er derfor 
viktig å påvise og dernest utvinne ressursene i 
området før den eksisterende infrastrukturen 
stenges ned. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan 
lønnsomme ressurser bli liggende i bakken, fordi 
funnene er for små til å kunne bære nødvendig 
infrastruktur alene. 

Det tar ofte tid før resultater av endringer i 
politikk framkommer. De omleggingene som har 
funnet sted siden år 2000 begynner å gi resultater 
i form av antall undersøkelsesbrønner, funn og 
påviste ressurser i tillatelser tildelt gjennom Nord
sjøtildelingene og TFO-rundene. 

Letingen som følge av tildelinger i Nordsjøtil
delingene og TFO-rundene har gitt resultater. De 
siste fire årene er det gjort til sammen 32 funn på 
dette arealet. Samlet sett utgjør ressursene fra 
disse funnene over 200 mill. Sm3 o.e. Flere av ret-
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Tabell 5.2 Undersøkelsesbrønner, funn og påviste ressurser i areal tildelt gjennom Nordsjøtildelingene 
og TFO-konsesjonsrunder fra 2000 til 2010. 

Antall 
undersøkelsesbrønner 

År avsluttet 

2000 0 
2001 1 

2002 3 

2003 0 
2004 2 

2005 0 

2006 2 
2007 9 
2008 12 

2009 23 
2010 23 

tighetshaverne til de større funnene er allerede i 
gang med planlegging av utbygging. Forslag om 
utbygging av ett av funnene, Knarr, har vært gjen
stand for myndighetsbehandling i 2011. 

Tildelinger gjennom TFO-ordningen 

TFO-konsesjonsrunder er årlige konsesjonsrun
der. Omsøkbart areal utlyses som regel i løpet av 
årets første kvartal. Søknadsfristen for selskapene 
er rundt 15. september. Tildeling av nye utvin
ningstillatelser skjer vanligvis rett etter årsskiftet. 

Kriteriene for tildeling av utvinningstillatelser 
offentliggjøres gjennom utlysningen. Disse legges 
til grunn for hvilke selskaper som får tildelinger i 
TFO-rundene. Ved tildeling blir det lagt stor vekt 
på den geologiske forståelsen som framkommer i 
søknaden og den tekniske kompetansen hos sel
skapene. Andre tildelingskriterier er finansiell 
styrke og erfaringen med det enkelte selskap. 
HMS-kravene framgår av utlysningen og legges til 
grunn ved tildeling av nye utvinningstillatelser. 
Arbeidsdepartementet, ved Petroleumstilsynet, 
foretar en HMS-vurdering av selskapene i forbin
delse med søknadene. 

Regjeringen foretar årlig en vurdering om utvi
delse av TFO-området. Områdene kan utvides 
innenfor de rammer som ligger i forvaltnings
planene for det aktuelle havområdet, men· ikke 
innskrenkes. Et mulig unntakstilfelle fra regelen 
er hvis det har tilkommet ny, vestenlig informa
sjon, som er relevant for beslutningen i forvalt-

Ressurser påvist 
Antall funn mill Sm3 o.e. 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

6 31,2 
7 32,7 

9 45,3 

10 91,8 

ningsplanen om hvor det kan være petroleumsak
tivitet, etter at den relevante forvaltningsplanen 
ble vedtatt. Dette vil neppe skje i praksis da kunn
skap om petroleumsvirksomheten og havmiljøet 
er svært godt kjent. Eventuelt nytt areal blir inklu
dert i utlysningen i kommende TFO-runde. 

Ved utvidelse av det forhåndsdefinerte områ
det foreslår myndighetene arealer som karakteri
seres som petroleumsfaglig modne. Med utgangs
punkt i definisjonen av petroleumsfaglige modne 
og umodne områder har myndighetene operasjo
nalisert dette til følgende petroleumsfaglige krite
rier, hvor ett eller flere legges til grunn for for
slaget: 
- Areal er infrastrukturnært. Dette omfatter 

både eksisterende og planlagt infrastruktur. 
Eventuelle ressurser i arealene anses som tids
kritiske. 

- Areal med letehistorie. Dette omfatter arealer 
som er tidligere tildelt og tilbakelevert, areal 
med kjente letemodeller2 og areal som ligger 
mellom tildelt og tilbakelevert areal. 

- Areal som grenser til eksisterende forhånds
definerte områder, men som ikke er omsøkt i 
nummererte runder. 

2 Letemodell er et geografisk og stratigrafisk avgrenset 
område der et spesifikt sett med geologiske faktorer er til 
stede slik at petroleum skal kunne påvises i produserbare 
mengder. Slike geologiske faktorer er reservoarbergart, 
felle, moden kildebergart og migrasjonsveier samt at fellen 
er dannet før migrasjonen av petroleum opphørte. Alle funn 
og prospekter innenfor samme letemodell kjennetegnes 
ved letemodellens spesifikke sett av geologiske faktorer. 

2433



2010-2011 Meld. St.28 85 
En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten 

I Norskehavet og i norsk del av Barentshavet fore
ligger det forvaltningsplaner som sikrer at hen
synet til det ytre miljø og interessene til ulike bru
kere av havet, herunder petroleumsvirksomhe
ten, balanseres. I forkant av en utvidelse av TFO
området forelegges forsiaget til andre departe
menter for å sikre at eventuell ny og vesentlig 
informasjon fremkommer i forkant av en beslut
ning om utvidelse. 

TFO-områdene kan utvides etter hvert som 
nye områder modnes. Forutsigbarhet om hvilke 
områder som det er mulig å søke på med jevnt til
sig av nytt areal er viktig for effektiviteten av ord
ningen, og er en sentral egenskap ved ordningen. 
Selskapene gjør et omfattende geologisk arbeid i 
disse områdene. Det er derfor viktig at de områ
der som er tatt inn i ordningen ikke tas ut igjen. 

Erfaringer med TFO-ordningen 

Selskapene og særlig de nye aktørene på sokkelen 
har vist stor interesse for TFO-ordningen. Ordnin
gen har vært kritisert av miljøorganisasjonene og 
miljøetatene. I lys av dette og at ordningen hadde 
virket i fem år, ønsket regjeringen i 2008 å gjøre en 
evaluering av ordningen. I november 2008 invi
terte derfor regjeringen til å komme med hørings
innspill om erfaringene med TFO-ordningen. Det 
kom inn til sammen 67 høringsuttalelser. En nær
mere omtale av evalueringen er offentlif tilgjenge
lig som et utrykt vedlegg til meldingen. 

TFO-ordningen har vist seg å være en viktig 
ordning for å sikre effektiv utforskning av modne 
områder. Den har bidratt til å styrke mangfold og 
konkurranse innen leting på norsk sokkel. Ordnin
gen bidrar til forutsigbarhet for industrien ved jevn
lige tildelinger gjennom en årlig syklus. Samtidig 
bidrar ordningen til å opprettholde leteaktiviteten i 
modne områder slik at ressurser blir påvist og pr<r 
dusert Departementet vil i framtida også vektlegge 
slike vurderinger ved utvidelse av TFO-området. 

Etter en balansert vurdering hvor hensyn til 
petroleumvirksomhet, HMS, ytre miljø og fiskeri 
er avveiet, vil regjeringen opprettholde TFO-ord
ningen. Den er svært viktig for forvaltningen av 
petroleumsressursene og har bidratt til en effektiv 
konsesjonspolitikk og til god ressursutnyttelse. 
Forvaltningsplanene ivaretar hensynene til miljø 
og samspill med andre næringer sammen med 
øvrig regelverk. Regelverk og forvaltningsplanene 
legges til grunn for petroleumsvirksomhet i TFO
området på samme måte som for virksomhet i 
områder tildelt i nummererte konsesjonsrunder. 

3 www.regjeringen.no/oed 

TFO-ordningen skal derfor gjennomføres som 
en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal for å 
bidra til å opprettholde aktivitet og produksjon på 
kontinentalsokkelen. Alle områder som er åpnet 
for petroleumsvirksomhet, og ikke unntatt for 
petroleumsvirksomhet i en forvaltningsplan, kan 
inkluderes i TFO-området. Innenfor rammene av 
forvaltningsplanene er det en petroleumsfaglig 
vurdering når nye områder skal legges til TFO
området. 

For havområdene med en etablert forvalt
ningsplan, vil departementet i nye utvinningstil
latelser legge til grunn miljø- og fiskerivilkårene 
fra den relevante forvaltningsplanen. Fram til opp
datering av en forvaltningsplan vil det ikke bli stilt 
ytterligere miljø- og fiskerikrav for petroleums
virksomhet i området. 

Regjeringen vil innføre offentlig høring ved 
TFO-runder. For områder med forvaltningsplan 
bes det kun om innspill knyttet til om det er til
kommet ny, vesentlig informasjon etter at den 
relevant forvaltningsplanen ble vedtatt. 

Arbeidsprogrammene har siden opprettelsen 
av TFO blitt offentliggjort. Myndigheten vil fort
sette denne praksis. 

Regjeringen vil: 

• Gjennomføre TFO-ordningen som en årlig kon
sesjonsrunde i alt modent areal på norsk sok
kel for å bidra til å opprettholde aktivitet og pr<r 
duksjon. 

• Innenfor rammene av forvaltningsplanene, 
legge petroleumsfaglige vurderinger til grunn 
for hvilke områder som inngår i TFO-området. 

• Innføre offentlig høring ved TFO-runder. For 
områder med forvaltningsplan bes det kun om 
innspill knyttet om det er tilkommet ny, vesent
lig informasjon etter at den relevante forvalt
ningsplanen ble vedtatt. 

• Fortsette å offentliggjøre arbeidsprogram
mene i TFO-tillatelser. 

Brakke arealer 

Fra ressurseiers ståsted er det viktig å sikre at 
ressursene blir utforsket effektivt og tidsriktig, og 
hindre at areal blir liggende brakt 

Utvinningstillatelser kan befinne seg i initiell 
periode eller i forlengelsesperioden. Petroleums
loven regulerer varigheten av disse periodene. Ini
tiell periode kan maksimalt være 10 år. For
lengelsesperioden kan strekke seg opp til 50 år. 
Etter søknad kan forlengelsesperioden også for
lenges utover dette. 
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I dag settes det strenge konsesjonsbetingelser 
og arbeidsprogram som skal hindre at areal ligger 
brakt I tillegg stilles vilkår om aktivitet gjennom 
behandlingen av utbyggingsplaner. Samlet hin
drer dette brakt areal i nyere tildelinger. Det er 
derfor primært i eldre utvinningstillatelser brakt 
areal kan være et problem. Ved de første tildelin
gene var det stor usikkerhet om ressursgrunn
laget og rammeverket var mindre utviklet enn det 
er i dag. Det ble derfor tildelt større letearealer til 
selskapene enn hva praksis er i dag. Selskapene 
har beholdt store arealer i forlengelsesperioden 

Arealavgiften har som mål å gi selskapene 
insentiver til å utforske og utnytte eventuelle res
surser i det tildelte arealet på en effektiv måte. 
Dersom et selskap ikke finner at det tildelte area
let inneholder tilstrekkelige interessante kommer
sielle muligheter, skal arealavgiften bidra til at 
området overdras til andre eller tiJbakeleveres til 
staten. I 2007 ble endringer i petroleumsforskrif
tens regler om arealavgift gjort gjeldende. For
målet med endringen var å styrke avgiftens funk
sjon som virkemiddel i ressursforvaltningen. 
Hovedregelen er at det ikke skal betales areal
avgift for områder med produksjon og aktiv lete
virksomhet. Områder hvor det ikke er aktivitet 
fikk derimot høyere avgift. 

Oljedirektoratet har gjennomgått eksisterende 
tillatelser på norsk sokkel for å vurdere lete
aktiviteten. Areal omfattet av en utbyggingsplan er 
holdt utenfor evalueringen. Følgende kriterier 
definerer areal som brakt 
- Det er ikke gjort leteboring og kostnadene til 

geofysiske eller geologiske undersøkelser er 
lavere enn 20 mill. kroner i tidsrommet 
1.1.2008-1.1.2010. 

- Det er ikke budsjettert aktivitet i form av 
boring av letebrønner eller geofysiske eller 
geologiske undersøkelser i 2010 eller 2011. 

- Det har ikke vært betydelig tilbakelevering av 
areal siden sommeren 2008. 

- Det har ikke kommet til nye rettighetshavere 
siden sommeren 2008. 

- Nærliggende infrastruktur har ledig kapasitet 
eller ny kapasitet planlegges. 

- Det forventes at eventuelle funn i området har 
en størrelse som kan bære kostnader til opp
gradering/utvikling av ny kapasitet 

Tillatelser med svært lite areal der det i praksis 
ikke er realistisk med utforskning, er ekskludert 
fra datagrunnlaget. Det samme er tillatelsene der 
myndighetene har gitt dispensasjon fra vilkår i til
latelsene. 
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Figur 5.6 Årlig tilbakelevering av areal. 

Kilde: Oljedirektoratet 

For at ressurser skal kunne påvises og produ
seres på en lønnsom måte, må det være mulig å 
transportere petroleum ut av området. Det må fin
nes tilgjengelig og ledig infrastruktur som et funn 
kan fases inn til hvis det ikke er stort nok til å for
svare en egen utbygging. For eksempel i Barents
havet og Norskehavet skal det store funn til for at 
en ny utbygging kan forsvares økonomisk. 

Det kan forekomme tekniske problemer som 
forsinker utbygging. Gudrun er et nylig eksempel 
på at felt blir bygd ut flere tiår etter at funnet ble 
gjort, blant annet på grunn av et krevende reser
voar. I andre tilfeller kan det for eksempel tenkes 
at det kan være et høyt CO2 innhold i gass, og det 
kan derfor være vanskelig å fase ressursene raskt 
inn til eksisterende infrastruktur. 

Oljedirektoratets analyse viser at om lag en til 
to pst. av alt tildelt areal er brakt. Omfanget av 
brakt areal anses derfor som beskjedent. Omfan
get forventes å bli ytterligere redusert som følge 
av arealavgiften. Tilbakelevert areal har økt bety
delig de siste par årene, jf. figur 5.6. Dette skyldes 
antagelig innføring av ny arealavgift i 2007. Myn
dighetene ønsker å følge denne utviklingen før 
eventuelle andre tiltak igangsettes. 

Oljeindustriens landsforening (OLF) har uttalt 
seg om spørsmålet om behovet for tilrettelegging 
for økt omløp av konsesjonsbelagt areal på norsk 
kontinentalsokkel. OLF mener at det for tiden 
ikke er behov for ytterligere initiativ fra myndig
hetenes side for å øke omløpshastigheten av kon
sesjonsbelagt areal på norsk kontinentalsokkel. 

Regjeringen vil: 

• Hindre brakke tillatelser ved å følge opp aktivi
teten i modne områder og bruke arealavgiften 
for å oppnå god arealforvaltning. 
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S.3.2 Umodne områder - nummererte runder 

De umodne områdene kjennetegnes av begrenset 
kunnskap om geologien, manglende infrastruk
tur og ofte store tekniske utfordringer. Usikker
heten knyttet til ressursgrunnlaget er større enn i 
modne områder. Samtidig er det fremdeles mulig 
å gjøre nye store funn. 

I de umodne områdene utlyses og tildeles 
areal gjennom nummererte konsesjonsrunder. I 
de siste ti årene har det som regel vært avholdt 
nummererte konsesjonsrunder annet hvert år. 

Antall utlyste blokker i de senere nummererte 
konsesjonsrundene har variert og gjenspeiler 
interessen fra industrien, behovet for sekvensiell 
leting og forventet prospektivitet i de tilgjengelige 
arealene. Fra 17. til 19. konsesjonsrunde har ande
len tildelte blokker av utlyste blokker vært på 
omtrent 50 pst. I 20. konsesjonsrunde ble omtrent 
80 pst av de utlyste blokkene tildelt, mens ande
len var noe lavere i 21. konsesjonsrunde med 65 
pst. Totalt har det blitt tildelt 80 utvinningstillatel
ser i de siste 5 konsesjonsrundene i umodne 
områder på norsk sokkel. 

Nominasjonsprosessen for 21. konsesjons
runde viser at det fortsatt er betydelig interesse 
for norsk sokkel. Departementet mottok nomina
sjoner fra 43 selskaper. 138 blokker ble nominert 
av to eller flere selskaper. Det ble utlyst 94 blok
ker eller deler av blokker, 51 i Barentshavet og 43 
i Norskehavet. Departementet mottok søknader 
fra 37 selskaper. Våren 2011 ble 61 blokker i 24 
nye utvinningstillatelser tildelt til 29 forskjellige 
selskaper. 

Fra 19. konsesjonsrunde har fokuset hoved
sakelig vært vest og nord i Norskehavet og sør
lige del av Barentshavet. Dette er mindre kjente 
geologiske områder med teknologiske utfordrin
ger som eksempelvis basaltlag og store havdyp. 
Det er manglende infrastruktur i store deler av 
disse områdene. Dette medfører at det må påvises 
relativt store ressurser, alene eller samlet, for at 

de skal kunne løfte nødvendig ny infrastruktur. 
Det er større økonomisk risiko forbundet med 
leting i umodne områder. Dette skyldes ofte at de 
geologiske forholdene er mindre kjente i tillegg til 
manglende infrastruktur og mer teknologisk kre
vende boreoperasjoner. 

Leteaktiviteten i umodne områder tildelt i peri
oden 2000 til 2010 har variert, jf. tabell 5.4. Siden 
2004 har det blitt gjort elleve funn i utvinnings
tillatelser tildelt i nummererte konsesjonsrunder 
etter år 2000. Samlet sett har det blitt funnet 
omtrent 116 mill. Sm3 o.e. 

Den store søkermengden i 20. og 21. konse
sjonsrunde viser at det fortsatt er store forvent
ninger til norsk sokkel. Selv om det er boret flere 
tørre brønner i umodne områder de siste årene, 
har det også vært positive nyheter. Våren 2011 
gjorde operatøren Statoil det største funnet (Skru
gard, 7220/8-1) i Barentshavet siden Goliatfun
net i år 2000. Brønnen ble boret om lag 110 kilo
meter nord fra Snøhvitfeltet og forløpige ressurs
estimater indikerer at en selvstendig utbygging 
kan være realistisk. Foreløpige beregninger av 
størrelsen på funnet er mellom 25 og 40 mill. stan
dard kubikkmeter utvinnbar olje, og 2- 7 mrd. 
utvinnbar gass. 

Sekvensiell utforskning er fortsatt viktig 

Norsk kontinentalsokkel er åpnet stegvis for 
petroleumsvirksomhet. Strategien for konsesjons
runder i ny-åpnede og umodne områder har som 
hovedregel fulgt prinsippet om sekvensiell leting. 
Dette innebærer at resultater av brønner i utvalgte 
blokker i et område bør foreligge og være evalu
ert før det utlyses nye blokker i det samme områ
det. Denne framgangsmåten sikrer at store områ
der kan kartlegges med relativt få letebrønner. På 
den måten blir tilgjengelig informasjon benyttet til 
videre leting og boring av unødvendige og tørre 
brønner kan unngås. Sekvensiell leting bidrar til 
en rasjonell kartlegging av de geologisk mindre 

Tabell 5.3 Antall blokker som ble utlyst, tildelt og antall utvinningstillatelser i 17.-21. konsesjonsrunde. 
Antall blokker kan omfatte både hele og deler av blokker. 

Ant.all 
Utlyste blokker Tildelte blokker utvinningstillatelser 

17. runde 32 18 6 

18. runde 95 46 16 

19. runde 64 33 13 

20.runde 79 63 21 

21. runde 94 61 24 
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Tabell 5.4 Undersøkelsesbrønner, funn og påviste ressurser i areal tildelt gjennom nummererte konse
sjonsrunder fra 2000 til 20101. 

Antall 
undersøkelsesbrønner Ressurser påvist 

År avsluttet Antall funn mill. Sm3 o.e. 

2000 0 0 0 

2001 4 2 4,3 

2002 3 1 2,9 

2003 3 3 15,3 

2004 1 0 0 

2005 5 4 52,8 

2006 2 0 0 

2007 9 2 5,2 

2008 4 3 4,7 

2009 4 2 30,9 

2010 2 0 0 
1 Ressurstilvekst fra areal tildelt i nummererte konsesjonsrunder før år 2000 fremkommer ikke. Det kan derfor være en diffe

ranse mot total ressurstilvekst. 

kjente områdene av sokkelen. Strategien fører til 
at kun utvalgte nøkkelblokker blir utlyst og tildelt 
selv om store områder blir åpnet Politikken har 
vært å åpne relativt store områder for deretter å 
lyse ut sentrale blokker i påfølgende konsesjons
runder. Blokkene som lyses ut er antatt å være de 
mest prospektive og/ eller ha høy informasjons
verdi. 

Nummererte konsesjonsrunder 

Nummererte konsesjonsrunder vil som hoved
regel bli gjennomført hvert annet år. Alle områder 
som er åpnet for petroleumsvirksomhet, og ikke 
unntatt for petroleumsvirksomhet i en forvalt
ningsplan, kan inkluderes i en nummerert runde4. 

Innenfor rammene av forvaltningsplanene er det 
en petroleumsfaglig vurdering når nye områder 
skal omfattes av en nummerert r unde. De num
mererte rundene starter med en nominasjons
prosess. Myndighetene inviterer selskapene til å 
nominere blokker som kan inngå i konsesjons
runden. Basert på selskapenes nomineringer og 
egne vurderinger, anbefaler Oljedirektoratet 
hvilke blokker som bør utlyses. Etter en vurde-

4 Areal som er inkludert i TFO-området vil ikke være aktuelt 
for nummerer te runder. 

ring av hvilke blokker som bør omfattes av utlys
ningen, sender departementet et forslag ut på 
høring til relevante parter. Etter at høringsuttalel
sene er sammenfattet og regjeringen har fattet en 
samlet og helhetlig beslutning om omfanget av 
utlysningen, lyses aktuelle blokker ut med søk
nadsfrist. Deretter er det behandling av søkna
dene, forhandlinger med selskapene om konse
sjonsvilkår før runden avsluttes med tildeling av 
nye tillatelser. 

Forvaltningsplanene for havområdene avkla
rer hvor det kan være petroleumsaktivitet i åpne 
områder og setter eventuelle områdespesifikke 
vilkår til petroleumsvirksomheten. Tidsbegrens
ninger for leteboringer og innsamling av seismikk 
innenfor særskilte områder er eksempler på slike 
vilkår. Der det er etablert en forvaltningsplan, vil 
departementet i nye utvinningstillatelser legge til 
grunn miljø- og fiskerivilkårene fra den relevante 
forvaltningsplanen. Fram til oppdatering av en for
valtningsplan vil det ikke bli stilt ytterligere miljø 
og fiskerikrav for petroleumsvirksomhet i områ
det 

En offentlig høring før utlysning av numme
rer te runder ble introdusert i 20. konsesjons
runde. Under høringene i 20. og 21. konsesjons
runde har det etter departementets vurdering 
ikke framkommet vesentlig ny informasjon som 
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ikke enten er vurdert i arbeidet med forvaltnings
planene eller som blir fanget opp av myndighete
nes fagetater. 

Departementet vil også framover gjennomføre 
offentlige høringer før utlysning av blokker i num
mererte konsesjonsrunder. Forvaltningsplanene 
har en omfattende faglig prosess med faglig inn
spill og involvering av interessegrupper i høringer 
og konferanser, jf. avsnitt 5.2.1. For havområdene 
som er omfattet av en forvaltningsplan bes det 
kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, 
vesentlig informasjon etter at den relevante for
valtningsplanen ble vedtatt. 

En rekke nye og mindre aktører var søkere i 
20. og 21. konsesjonsrunde. Det ble i den forbin
delse gjort en mer omfattende vurdering også av 
finansiell styrke før tildeling. Arbeidsdepartemen
tet, ved Petroleumstilsynet, gjør en HM&vurde
ring ved tildeling. HM&kravene kommer fram i 
utlysningen og legges til grunn ved tildelingen av 
nye utvinningstillatelser. 

I nummererte runder er arbeidsforpliktelsene 
preget av å være tilpasset utvinningstillatelsens 
geologiske utfordringer. Samtidig etterstreber 
departementet en mest mulig effektiv utforsking 
av områdene og ønsker at arbeidsforpliktelsene 
skal være stramme med beslutningspunkter/mile
pæler. Bakgrunnen er ønsket om en effektiv fram
drift i utvinningstillatelsene og å hindre brakke 
arealer. Fra og med 21. konsesjonsrunde har 
regjeringen besluttet å offentliggjøre arbeidspro
grammene også i nummererte runder slik som i 
TFO-rundene. Arbeidsprogrammene fra tidligere 
nummererte runder vil ikke bli offentliggjort uten 
samtykke fra rettighetshaverne. 

Regjeringen vil: 

• Gjennomføre nummererte konsesjonsrunder, 
normalt hvert annet år, på norsk sokkel for å 
bidra til å opprettholde aktivitet og produksjon. 

• Innenfor rammene av forvaltningsplanene, 
legge petroleumsfaglige vurderinger til grunn 
for hvilke områder som selskapene inviteres til 
å nominere blokker i. 

• Gjennomføre offentlig høring ved utlysning av 
areal i nummererte konsesjonsrunder. For 
områder med forvaltningsplan bes det kun om 
innspill knyttet til om det er tilkommet: ny, 
vesentlig informasjon etter at den relevante for
valtningsplanen ble vedtatt. 

• Offentliggjøre arbeidsprogrammene fra og 
med 21. konsesjonsrunde for å sikre åpenhet 
om petroleumsaktiviteten og likebehandling i 
konsesjonsrundene. 

5.4 Nye og andre typer aktører 

Ett av tiltakene for å få opp leteaktiviteten og øke 
verdiskapingen i petroleumsvirksomheten var å 
øke antallet og mangfoldet av rettighetshavere og 
operatører. I 2000 ble det åpnet for at flere oljesel
skaper fikk adgang til sokkelen. Så langt har det 
tilkommet et betydelig antall nye selskaper. Det er 
tildelt mange tillatelser, og i de siste årene har 
flere av de nye selskapene gjort betydelige funn. 

De nye selskapene som er aktive på sokkelen 
består hovedsakelig av mellomstore internasjo
nale selskaper (såkalte independents) , små 
norske selskaper, mindre utenlandske selskaper 
og europeiske gass- og energiselskaper. Dette har 
gitt et større mangfold av selskaper og selskaps
typer enn tidligere. 

5.4.1 Krav til selskaper og prekvalifisering 

Normalt gjennomgår nye selskaper en prekvalifi
sering. Her settes det krav til selskaper som skal 
etablere seg på norsk kontinentalsokkel. De krav 
som stilles til en rettighetshaver er relatert til den 
virksomhet de ønsker å delta i. Hvilke kvalifikasjo
ner som er nødvendig avhenger av hvilken type 
oppgaver som skal utføres. Det kreves andre kva
lifikasjoner for eiere i et transportsystem som 
Gassled enn for eiere i utvinningstillatelser. Omta
len i dette avsnittet er relatert til deltakelse i utvin
ningstillatelser. 

Prekvalifiseringsordningen5 ble etablert for å 
gi selskapene et tilbud om evaluering av deres 
egnethet for deltakelse på norsk kontinental
sokkel før de eventuelt bruker ressurser på å 
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Figur 5.7 Mangfold kan gi økt produksjon. 

5 Varslet i Stmeld. nr. 39 (1999-2000) Olje- og gassvirksom
heten 
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vurdere konkrete forretningsmuligheter. En pre
kvalifisering innebærer ikke at selskapet er å anse 
som kvalifisert til faktisk å drive virksomhet, men 
gir en indikasjon på myndighetenes foreløpige 
oppfatning av selskapet I tillegg benyttes syste
met dersom myndighetene anser det som nødven
dig å foreta en ny gjennomgang av selskaper som i 
dag er rettighetshavere med lavt aktivitetsnivå og 
som ønsker å øke aktiviteten, eller selskaper som 
har blitt prekvalifisert men over tid ikke har vært 
aktive på sokkelen. 

Det overordnede kravet til nye aktører er at de 
må kunne bidra til verdiskaping. Dette betyr at 
selskapet skal være et genuint oljeselskap. I pre
kvalifiseringsprosessen blir det gjort en vurdering 
av selskapet av Oljedirektoratet og av Arbeids
departementet, ved Petroleumstilsynet, før depar
tementet gjør en helhetsvurdering og tar stilling 
til om et selskap er egnet for å bli prekvalifisert 

For å kunne bli prekvalifisert som rettighets
haver trenger selskapene ikke å ha like god kom
petanse innen alle relevante fagfelt, men må gjen
nom spisskompetanse kunne bidra til å skape 
verdier. Selskapene må ha minimumskompetanse 
innen alle relevante fagfelt for å være i stand til å 
analysere, forstå og følge opp operatørens aktivite
ter i utvinningstillatelsen. Rettighetshaverne må 
også ha tilstrekkelig egen kapasitet og kompe
tanse til å ivareta gjeldende krav til helse, miljø og 
sikkerhet I tillegg må selskapene dokumentere 
evne til å ivareta de .finansielle forpliktelser de får 
som rettighetshaver. Dette innebærer blant annet 
at selskapene må ha et solid fundament av egen
kapital og at det er et rimelig forhold mellom 
egenkapital og gjeld. Det kan i forbindelse med en 
prekvalifiseringsprosess være aktuelt å kreve at 
selskapene legger fram en plan for aktiviteter med 
tilhørende finansielle forpliktelser og hvordan sel
skapene vil møte disse forpliktelsene for de første 
års aktivitet 

Departementet vil ved en forespørsel om pre
kvalifisering vurdere selskapet slik det framstår 
når selskapet ber om dette. I gitte tilfeller kan det 
vurderes å prekvalifisere et selskap basert på en 
forpliktende plan for utbedringer og oppbygging 
av organisasjonen. Selskapene må i slike tilfeller, 
innenfor en gitt frist, dokumentere at de krav til 
utbedringer som er satt blir oppfylt før en endelig 
prekvalifisering kan finne sted. Denne ordningen 
vil kun være aktuell i tilfeller der selskapet til
fredsstiller kompetanse-, kapasitets- og finansielle 
krav i stor grad, men har enkelte områder der det 
anses å kunne møte myndighetenes krav i nær 
framtid. Som hovedregel gjelder dette hvor mor
selskapet har betydelig kompetanse og ressurser, 

og kan for en kortere periode håndtere utvin
ningstillatelser på norsk sokkel fra et annet land. 
Dette gjelder primært internasjonale oljeselska
per som har store og kompetente organisasjoner i 
utlandet å trekke på. For små selskaper uten store 
og kompetente organisasjoner i utlandet settes 
det krav til at de må ha en tilstrekkelig organisa
sjon og kompetanse på plass i Norge før selskapet 
kan bli prekvalifisert. 

Operatørene har en sentral rolle på norsk sok
kel. En operatør må derfor ha tilstrekkelig ressur
ser og personell til å kunne styre og gjennomføre 
de aktuelle operasjoner og aktiviteter i henhold til 
det til enhver tid gjeldende regelverk. I tillegg må 
selskapet kunne dokumentere evne til å ivareta 
finansielle krav i forbindelse med de forpliktelser 
aktøren har i forhold til andelene i de aktuelle til
latelsene. Operatører har vanligvis store andeler i 
tillatelsene og har et betydelig ansvar for gjen
nomføring av arbeidsforpliktelsene, utbygging og 
opprydding etter avsluttet drift og ved eventuelle 
ulykker. Det er derfor et skille mellom å være 
ordinær rettighetshaver og det å være operatør 
når det gjelder krav til selskapene. 

Kravene som stilles ved prekvalifisering, vil 
være de samme som vil stilles ved tildeling eller 
ved samtykke til en overdragelse. Hvis et selskap 
ikke er prekvalifisert, må de samme vurderingene 
som gjøres i en prekvalifiseringsprosess foretas 
før tildeling eller samtykke til overdragelse kan 
gis. En rekke selskaper har blitt prekvalifisert de 
siste årene, jf. figur 5.8. Om lag 50 nåværende sel
skaper har gått gjennom prosessen og mange av 
disse er nå også operatører. Toppåret for inn
treden av nye aktører var 2006. Det er positivt at 
mange selskaper nå er aktive innen næringen. 

5.4.2 Nye aktører bidrar til mer leting 

Nye selskaper, som har kommet til siden 2000, 
har etter hvert fått et betydelig antall tildelinger i 
konsesjonsrundene. Spesielt etter 2003 har invol
veringen av nye selskaper økt Fra 2007 har fler
tallet av tillatelsene blitt tildelt nye selskaper, jf. 
figur 5.8. 

I perioden 2000 til 2011 har det blitt tildelt 
241 utvinningstillatelser til nye aktører. 67 pst. av 
disse opereres av nye selskaper. De nye selska
pene har vært spesielt aktive i modne områder. 
Fra og med TFO 2005 har de nye selskapene fått 
tildelt flere andeler enn de selskapene som var 
etablert før år 2000. Bildet er annerledes i umodne 
områder. Der har de etablerte selskapene tatt en 
vesentlig andel av tildelingene. Det har også der 
vært en gradvis økning i antall tildelinger til nye 
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1 Nye selskap siden 2000: 4Sea Energy, Aker Exploration, Bayerngas Norge, BG Norge, Bridge Energy, Centrica, Concedo, Dana, 
Det Norske, Discover, DONG, Edison, Endeavour, Faroe, GDF SUEZ, Genesis, l..otos, Luntlin, Mærsk, Marathon, Nexen, 
Noreco, North Energy, PGNIG, Premier, Repsol, Rocksource, E.ON Ruhrgas, Sagex, Skagen 44, Skeie Energy, Spring, Talis
man, VNG, Wintershall, Agora Oil & Gas; små- og mellomstore selskap: AEDC, Hess Norge, ldemitsu, OMY, Petro-Canada, 
RWE-DEA, Svenska Petroleum; store utenlandske selskap: BP, Chevron, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Shell og Total; store 
11◊rske selskap: Hydro og Statoil. 

2 Det var ingen tildeling i 2005. 
3 SDØE er inkludert i gruppen, store norske selskap for årene 2000 og 2001. 
Kilde: Oljedirektoratet 

selskaper. I 20. konsesjonsrunde fikk de nye sel
skapene omtrent halvparten av de tildelte ande
lene, og mangfoldet opprettholdes i 21. konse
sjonsrunde. 

Nye aktører besitter nå omtrent h alvparten av 
alt konsesjonsbelagt areal, jf. figur 5.8. Hovedvek
ten av de nye selskapene opererer utvinningstilla
telser i initiell periode. De nye selskapene har 
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bidratt til konkurranse om areal og har fått en stor 
andel av tillatelsene det siste tiåret. Gjennom 
arbeidsbetingelsene gir et økt antall tillatelser økt 
leteaktivitet. Nye selskaper bringer med seg nye 
ideer og nye prioriteringer. Således bidrar de til at 
areal blir vurdert ut fra forskjellig ståsted og på 
forskjellige måter. Det er ikke bare nytt areal som 
blir vurdert, men også areal som tidligere har blitt 
tilbakelevert av andre selskaper. Dermed vil tidli
gere tildelt areal være gjenstand for nye vurderin
ger. Prospekter og funn som ikke er hovedpriori
terte hos de veletablerte selskapene, vil kunne 
være av interesse for andre aktører. 

I annenhåndsmarkedet for tillatelser er nye 
selskaper aktive. Siden 2000 har nye selskaper 
stått for en betydelig del av kjøp av andeler i aktive 
utvinningstillatelser, jf. figur 5.8. Andelen overdra
gelser med nye selskaper har økt fra 2000 til 2010. 

En viktig side ved å ha et annenhåndmarked 
for tillatelser er at det gir selskapene muligheter 
for å balansere risiko og ha en god portefølje
styring. Selskapene kan dermed lettere få en 
ønsket risikoprofil og mulighet til å opparbeide 
seg en portefølje av leteareal utenom konsesjons
rundene. 

Enkelte selskaper har som strategi kun å drive 
med leting, noe som betinger at de kan selge seg 
ut av funn og la andre selskaper stå for utbygging 
og drift. Videre er det også selskaper som ikke 
har finansiell løfteevne eller tilstrekkelig med res
surser til å bygge ut funn. Et annenhåndsmarket 
gir mulighet for å selge seg ut og overlate funnet 
til aktører som ønsker å bygge ut og senere pro
dusere ressursene. I tillegg vil nye selskaper ha 
mulighet til å overta areal som etablerte selskaper 
ikke arbeider aktivt med. På den måten kan 
annenhåndsmarkedet også bidra til å sikre leteak
tivitet også i eldre tillatelser. 

Vurdering av innsatsen til nye selskaper på 
sokkelen kan ses i lys av investeringer som gjøres 
i letevirksomhet. Investeringene inkluderer geo
logisk og geofysisk arbeid slik som seismikk og 
boring. Investeringsnivået i leting var relativt jevnt 
frem til 2005, for deretter å øke betydelig, jf. figur 
5.8. 

Fra 2007 har investeringene i leting fra nye sel
skaper økt markant. I 2007 investerte disse selska
pene nesten seks mrd. kroner i leting. I 2009 var 
det økt til over ni mrd. kroner. De siste tre årene 
har nye selskaper samlet investert nærmere 27 
mrd. kroner i leting. I 2010 sto de nye små selska
pene for 40 pst. av leteinvesteringene. Statoil, og 
staten gjennom SDØE, investerer fortsatt betyde
lig i leting, og har hatt en økning de siste årene. 

De store etablerte selskapene har hatt relativt 
jevn investeringstakt de siste årene. 

Det er påbegynt 373 letebrønner i perioden fra 
og med 2000 til og med 2010. 97 av brønnene er 
boret av nye operatører, 87 av disse var i Nord
sjøen og ti i Norskehavet. I samme periode ble det 
gjort 141 funn, og 23 av disse er gjort av nye ope
ratører. 

I 2010 fant nye selskaper omtrent 60 mill. Sm3 

o.e., noe som var den høyeste funnmengden siden 
adgangsregimet ble endret. I perioden fra 2000 til 
2010 har disse selskapene bidratt til samlet res
surstilvekst på 190 mill. Sm3 o.e. Til sammen
ligning har Statoil og Petoro bidratt med 233 mill. 
Sm3 o.e. og de store internasjonale selskapene 
med 177 mill. Sm3 o.e. Erfaring viser at det tar i 
gjennomsnitt elleve år fra det gjøres et funn til det 
er utviklet et felt som produserer. Dette betyr at 
mange av de nye selskapene ennå ikke har rukket 
å komme i produksjon med egne funn. 

Da politikken ble lagt om i år 2000, og det ble 
åpnet for nye selskaper, gjennomførte myndig
hetene et framstøt mot selskaper for å informere 
om mulighetene som fantes på norsk sokkel. Det 
ble gjennomført møter med selskaper, og norske 
myndigheter var til stede på sentrale møteplasser. 
I den etterfølgende perioden har mange nye sel
skaper etablert seg i Norge. 

De store internasjonale selskapene som er eta
blert i Norge, er en avgjørende del av mangfoldet 
og har spilt en viktig rolle på norsk sokkel. Det vil 
de også gjøre i framtida. De har en unik kompe
tanse og kunnskap om norsk sokkel og de har 
store ressurser i form av teknologi, personell og 
kapital. Utvinning av olje og gass på norsk sokkel 
byr fortsatt på store utfordringer som passer 
denne typen selskaper. Det er områder med dypt 
vann og basaltlag, områder som krever dype, kost
bare og kompliserte brønner og områder i nord 
med utfordringer knyttet til blant annet mørketid 
og tøffe klimatiske forhold. I slike områder kreves 
det ofte at selskapene har kompetanse og erfaring 
samt store ressurser å trekke på. 

En sunn konkurranse og et mangfold i alle 
ledd av verdikjeden har vært viktig for god res
sursutnyttelse på norsk sokkel. Regjeringen vil 
fortsatt legge til rette for dette, herunder aktivt 
oppsøke interessante oljeselskaper for å infor
mere om forretningsmulighetene på norsk sok
kel. 

Regjeringen vil: 

• Legge til rette for at nye kompetente selskaper 
skal kunne etablere seg på norsk sokkel, her-
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under aktivt oppsøke interessante oljeselska
per for å informere om forretningsmulighetene 
på norsk sokkel. 

5.5 Leting er lønnsomt 

Høyest mulig verdiskaping er en overordnet mål
setting for petroleumsvirksomheten. Oljedirekto
ratet har gjort en studie av verdiskapingen på lete
aktiviteten i perioden 2000-2010. Studien viser at 
det har skjedd en betydelig verdiskaping i perio
den. Netto nåverdi av påviste funn eksklusiv lete
kostnader er beregnet til drøyt 700 mrd. kroner, jf 
figur 5.9. Dette er differansen mellom nåverdien 
av framtidige salgsinntekter for olje og gass og 
nåverdien av framtidige utbyggings- og driftskost
nadene for funnene. Nåverdien av salgsinntektene 
for alle funn er beregnet til omtrent 1150 mrd. kro
ner, mens nåverdi av utbyggings- og driftskostnad 
er beregnet til i underkant av 430 mrd. kroner. 
Dette understreker at funnene som er påvist i peri
oden har betydelig verdi. 

Nåverdien av alle kostnader knyttet til leting 
på norsk sokkel i samme periode er 200 mrd. kro
ner. Dette gjelder både vellykket leting og leting 
som ikke har påvist utvinnbare ressurser. Tar en 
også med disse historiske kostnadene i beregnin
gen er verdiskapingen fra leting i perioden 2000-
2010 drøyt 500 mrd. kroner. Dette viser at lete
aktiviteten siden 2000 har vært lønnsom. 

Letingen har vært lønnsomt i alle hav
områdene på sokkelen. Nordsjøen har vært mest 
lønnsomt med en nåverdi på rundt 360 milliarder. 

900 

~ e 
-'f' 
0 600 0 
N 

i 
300 

Navcrøl bnmoinntckt Oagons ncno n3vcrdi Netto nåv1:1rdl lnkludon 
alle koStf\ader 

Figur 5.9 Verdiskaping fra leting, 2000-20101. 
1 Forutsetningene beregningene bygger på er en 7 pst dis

konteringsrente og OEDs prisprognoser i tillegg til SSBs 
historiske eksportpriser. ODs modellverktøy har generert 
kontantstrømmene framover fra funnene. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

Leteaktiviteten målt i antall letebrønner har 
gått betydelig opp de siste årene. Det ble påbe
gynt et rekordhøyt antall letebrønner på norsk 
sokkel i 2009 med 65 letebrønner, nesten fire gan
ger flere letebrønner i forhold til 2004 da forrige 
petroleumsmelding ble lagt frem, jf figur 5.10. 

Samtidig som leteaktiviteten de senere år har 
skapt store verdier har også kostnadene gått mar
kant opp. Letekostnadene på norsk sokkel har økt 
og det er dyrere å lete i dag enn før. De totale lete
kostnadene i 2004 var drøyt fire mrd. faste 2010-
kroner. I 2010 var tilsvarende kostnader 25 mrd. 
kroner. Kostnaden per letebrønn var på 260 mill. 
kroner i 2004 mens den i 2010 var på 500 mill. kro
ner. Høye kostnader reduserer verdiene i virk
somheten og kan påvirke leteaktiviteten. 

Det er viktig at både næringen og myndig
hetene har fokus på kostnader og setter inn tiltak 
for å dempe og eventuelt endre kostnadsutviklin
gen. Det er mulig å gjennomføre tiltak for å 
utnytte ressursene best mulig og holde kostna
dene nede. Selv om en rekke av riggene på norsk 
sokkel er tilpasset røffe forhold på relativt dypt 
vann, foregår mye av boreaktiviteten i Norge på 
relativt grunt vann. Det kan tyde på at riggsitua
sjonen på norsk sokkel har ført til at en rekke rig
ger har gjort operasjoner de er overspesifiserte til 
å gjennomføre. Dette kan medføre unødvendig 
høye kostnader. Flere selskaper har dannet sam
arbeidskonstellasjoner for å sikre bedre utnyttelse 
av riggkapasiteten. Aktørene vil på denne måten 
kunne tilpasse sin riggbruk ut fra både tidsmes
sige og spesi.fikasjonsmessige behov. Dette 
temaet er også omtalt i kapittel 2.5 og 4.3. 
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Figur 5.10 Letekostnader og antall letebrønner, 
1985-2010. 

Kilde: Oljedirektoratet 
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6 Forvaltning av uåpnede områder 

Erfaring viser at de største funnene gjøres tidlig 
under utforskningen av en petroleumsprovins. 
Dette er naturlig siden de største kartlagte struk
turene gjerne bores først Forventningene om å 
gjøre nye, store funn framover er derfor størst i de 
lite utforskede delene av norsk sokkel. 

Den norske kontinentalsokkelen er gjennom 
de siste 40 årene blitt kartlagt gjennom stegvis 
utforsking. Dette betyr at vi i dag har best kunn
skap om geologien i de åpnede områdene, men 
også at mulighetene for å gjøre nye, store funn er 
redusert i disse områdene. Forrige gang et nytt 
område ble åpnet for petroleumsvirksomhet var i 
1994. Da ble områdene på dypt vann i Norskeha
vet og sørvestlige deler av Nordland VI åpnet Det 
foreløpige siste store funnet på norsk sokkel er 
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Ormen Lange i 1997. Funnet ble gjort i områdene 
som ble åpnet i 1994. 

I de nummererte konsesjonsrundene som 
gjennomføres i dag har alt areal vært tilgjengelig 
for nomineringer fra selskaper i flere omganger. 
De mest attraktive delene av dette arealet er til
dels godt utforsket Åpning av nye områder er 
nødvendig for å gjøre nye store betydelige funn og 
opprettholde en betydelig petroleumsproduksjon, 
verdiskaping, investeringer, sysselsetting og stat
lige inntekter i årene etter 2020. Derfor har regje
ringen besluttet å igangsette en åpningsprosess 
for havområdene rundt Jan Mayen og den del av 
tidligere omstridt område som ligger vest for 
avgrensningslinjen i Barentshavet sør. 
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Figur 6.1 Mulig produksjonsforløp på norsk sokkel. 
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6.1 Tidsriktig åpning av nytt areal 

Halvparten av områdene hvor man forventer at 
det kan finnes petroleum, er i dag åpnet. Det er 
således fortsatt store uåpnede områder på norsk 
sokkel. Dette tilsier at det finnes muligheter til å 
gjøre betydelige funn også i framtida. Forventede 
uoppdagede ressurser både i åpnet og uåpnet 
område er av Oljedirektoratet estimert til 2 570 
mill. Sm3 o.e. I disse tallene inngår de områdene 
hvor det er et datagrunnlag som gjør det mulig å 
estimere uoppdagede ressurser. Ressursestima
tene omfatter derfor ikke havområdet rundt Jan 
Mayen og den delen av tidligere omstridt område 
i Barentshavet som ligger vest for avgrensnings
linjen. 

De uåpnede områdene på norsk kontinental
sokkel ligger i stor grad utenfor Nord-Norge. Den 
igangsatte prosessen for åpning av nye områder i 
Barentshavet gir store muligheter for Fmnmark. 

For å oppnå en jevn aktivitet på sokkelen er 
det viktig at olje- og gasspolitikken baseres på en 
kunnskapsbasert, helhetlig og langsiktig forvalt
ning av petroleumsressursene. Tilførsel av letea
real er en viktig forutsetning for å opprettholde 
investerings- og kompetansenivået i næringen, 
samt opprettholde produksjonen over tid. Dette 
vil igjen legge et grunnlag for langsiktig verdiska
ping og statlige inntekter. Hovedmålet i petrole
umspolitikken er å legge til rette for lønnsom pro
duksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. 

Store funn og tilgang på nytt prospektivt areal 
er viktig for hvor de store selskapene driver lete
virksomhet Leting er en kompleks virksomhet, 
og flytter kompetansen ut, tar det mange år å 
bygge den opp igjen. Kontinuerlig leteaktivitet er 
derfor en viktig del av god ressursforvaltning. 

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 
petroleumsaktivitet. Dersom området åpnes, viser 
historien på norsk sokkel at det tar 10- 15 år fra 
konsesjonstildelinger til produksjon. En beslut
ning om å starte en åpningsprosess i dag vil 
kunne medføre oppstart av produksjon først 
omkring 2025 eller senere. 

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

6.2 Arealoversikt 

De samlede norske havområdene utgjør 2 140 000 
km2• Om lag halvparten av arealet er dekket av 
sedimentære bergarter som kan inneholde petro
leum, jf. figur 6.2 og tabell 6.1. Nordsjøen, Norske
havet og Barentshavet sør er med enkelte unntak 
åpnet for petroleumsvirksomhet. Områdene som 
per i dag er åpnet utgjør 523 800 km2• 

Flere av disse områdene er interessante petro
leumsmessig. Det er betydelige forskjeller mel
lom områdene. Dette gjelder både kunnskapsnivå, 
avstander til markedene og til eksisterende virk
somhet, miljøverdier og andre brukerinteresser. 
Områdene har således ulik grad av modenhet og 
problemstillinger. 

De områdene som ikke er tilgjengelige for ny 
petroleumsvirksomhet, er havområdene ved Jan 
Mayen, det nordøstlige Norskehavet (deler av 
Nordland IV og V, Nordland VI og VII, Vestfjorden 
og Troms Il), deler av Trøndelag I og Il, Møre I, 
Skagerrak, den delen av tidligere omstridt 
område i Barentshavet som ligger vest for 
avgrensningslinjen, samt et belte på 35 km fra 
grunnlinjen langs kysten fra Troms Il til grensen 
mot Russland, Barentshavet nord/Polhavet, 
iskanten, polarfronten, Bjørnøyviften og et belte 
på 65 km rundt Bjørnøya. 

6.3 Åpningshistorikk 

Areal på norsk kontinentalsokkel er åpnet i tre 
større omganger, i 1965, 1988 og 1994. I tillegg ble 
mindre områder åpnet i flere runder etter 1979, jf. 
boks 6.1 og figurene 6.3 og 6.4. 

I 1965 ble store deler av Nordsjøen åpnet for 
petroleumsaktivitet Funn gjort i dette området 
gjorde oppbyggingen av næringen mulig og 
bidrar fremdeles med hoveddelen av produksjon 
og statlige inntekter. Det ble åpnet for petroleums
virksomhet nord for 62. grader i 1979. I 1988 ble 
store deler av Barentshavet åpnet, mens dyp
vannsområdene i Norskehavet ble åpnet i 1994. 

Skagerrak ble åpnet for petroleumsvirksom
het i 1965 sammen med resten av Nordsjøen, men 
området ble fra slutten av 1970-tallet ikke regnet 
som aktuelt for leteaktivitet. I 1994 ble det beslut
tet at det kunne gis tillatelse til å bore et begrenset 
antall letebrønner i sørvestlige del av Skagerrak, 
før en eventuelt tok spørsmålet om videre åpning 
opp med Stortinget. Siden 1994 har ingen nye 
områder blitt åpnet for petroleumsvirksomhet 

Når et område er åpnet, er det mulig å utlyse 
areal og tildele utvinningstillatelser. Omfanget av 
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Figur 6.2 Åpne og uåpnede områder på norsk sokkel, antatt maksimalutbredelse av sedimentære 
bergarter, kun for illustrasjonsformål. 

Kilde: Oljedirektoratet 
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Tabell 6.1 Arealoversikt for norsk sokkel 

Arealregnskap norsk sokkel (km2) 

Samlede norske havområder 
Områder med sedimentære bergarter (kan inneholde olje og gass) 

Åpnet og tilgjengelig areal for petroleumsvirksomhet 

De enkelte havområder, områder med sedimentære bergarter (km2) 

Ikke tilgjengelig areal 

Nordsjøen 
herav Skagerrak 1 

Norskehavet' 

herav nordøstlig det3 

Barentshavet Sør4 

Barentshavet Nord5 

Jan Mayen, omliggende havområder 

Totalt 

Åpnet og til
gjengelig areal 
for petroleums

virksomhet 

129 700 

2500 

204100 

190 000 

523 800 

Unntatt 
gjennom 

forvaltnings
planene 

28600 

17600 

44100 

72700 

Uåpnet 

12300 

12300 

56300 

41600 

78000 
469 000 

100 000 

715600 

97 

2140000 
1312 000 

523800 

Totalt 

142 000 

14800 

289 000 

59200 

313 000 
469 000 

100 000 

1312 000 
1 Skagerrak ble åpnet for petroleumsvirksomhet sammen med resten av Nordsjøen. Deler av området ble senere stengt (se 

tekst). 
2 Inkludert Troms Il. Vestfjorden er ikke inkludert 
3 Nordøstlig del er uåpnet del av Nordland IV, V, VI, VII og Troms Il. 
4 Inkludert Bjørnøyviften og grenselinjeområdet mot Russland i Barentshavet sør. 
5 Inkludert grenselinjeområdet mot Russland i Barentshavet nord og Polhavet 

tildelingene bestemmes uavhengig av hvor store 
områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet. 
En effektiv måte å identifisere interessante lete
områder er ved å åpne store områder og utforske 
områdene gradvis ved sekvensiell leting. Tildeling 
av nye tillatelser vil da som regel begrenses til et 
mindre antall nøkkelblokker. Dette har vært 
hovedstrategien for utforskning av nye områder 
på norsk kontinentalsokkel. 

~-1-_:_~:,._,_,~-~-~------r------~ -¼--- -'--- - ---I 

l, 400000¼-----------l 

j JOQ000,__---------1 

100000 

INS 19?0 Utn 1910 taes t ttO 1995 XlOO zoæ, Z010 

Figur 6.3 Åpningshistorikk norsk sokkel. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

6.4 De uåpnede områdene 

6.4.1 Havområdene ved Jan Mayen 

Jan Mayen ligger på den midtatlantiske ryggen i 
Norskehavet nord for Island. Jan Mayen ligger 
500 km øst for Grønland, 550 km nordøst for 
Island og 900 km fra Fastlands-Norge. 

Jan Mayen-ryggen utgjør et mikrokontinent 
som strekker seg fra øya Jan Mayen sørover mot 
nordspissen av Island. Den geologiske utviklin
gen av området henger sammen med dannelsen 
av den nordligste delen av Atlanterhavet. Øya Jan 
Mayen og bergartene under øya er i sin helhet 
vulkanske. 

Petroleumsfaglig beskrivelse 

Berggrunnen omkring Jan Mayen er dominert av 
lavaberagarter og unge sedimentære bergarter. 
Under disse bergartene forventes det også å fin
nes eldre sedimentære bergarter. Områder der 
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det kan opptre sedimentære bergarter dekker 
totalt opptil 100 000 km2. Havdypet i største delen 
av dette området varierer mellom 1000 og 2000 
meter. 

Det er uvisst hvor mye petroleumsressurser 
som finnes i havområdene rundt Jan Mayen, men 
de nødvendige geologiske forutsetningene for 
dannelse av petroleum kan være til stede på 
samme måte som på Øst-Grønland og i Møre
bassenget I området har Oljedirektoratet samlet 
inn om lag 5800 km 2D seismikk i 1979, 1985 og 
1988. Seismikken foreligger i fire datapakker som 
er gjort tilgjengelige for industrien. I tillegg er det 
samlet inn seismikk på islandsk side i 2001 og i 
2008. Det er behov for å samle inn ny seismikk for 
å kunne definere prospekter og avklare ressurs
potensialet i området 

Det er behov for å innhente ny kunnskap og 
gjennomføre studier i form av både geologisk og 
miljøfaglig kartlegging. Kartleggingen av petrole
umspotensialet vil bli foretatt av Oljedirektoratet. 
Resultatene fra seismikkinnsamling og grunne 
boringer vil styrke kunnskapen og øke den geolo
giske forståelsen av området 

Mulig bruk av Jan Mayen 

Jan Mayen naturreservat ble opprettet høsten 
2010. Arealet omfatter det meste av øya og terri
torialfarvannet om lag 375 km2 landareal og 4315 

km2 marint areal. Deler av øya hvor det i dag er 
aktivitet, er ikke omfattet av naturreservatet. 

Dersom det blir petroleumsvirksomhet i hav
områdene ved Jan Mayen, kan dette medføre 
behov for å benytte Jan Mayen til enkelte aktivite
ter blant annet for å ivareta hensyn til helse, miljø 
og sikkerhet Eksempler på mulig bruk er etable
ring av base, beredskapslager, anlegg av nødven
dige veier og bygninger som kaianlegg, molo, 
heliport, behandlings- og lageranlegg for petro
leum, landfall for rørledninger med videre. 

Det er lagt opp til at eventuell framtidig petro
leumsaktivitet plasseres innenfor virksomhets
områdene som ikke inngår i naturreservatet. Det 
er på nåværende tidspunkt usikkert hvilken type 
aktivitet og hvilket omfang det er behov for. Der
som tungtveiende samfunnshensyn tilsier at ram
mene for bruk av Jan Mayen bør justeres som 
følge av petroleumsvirksomhet i området, ivaretas 
dette ved at Kongen i Statsråd foretar de nødven
dige endringer i vernebestemmelsene. 

Vurdering og konklusjon 

Jan Mayenryggen er en ny petroleumsprovins. I 
havområdene på norsk side ved Jan Mayen er det 
påbegynt en åpningsprosess med sikte på tilde
ling av utvinningstillatelser. Det er første gang 
dette havområdet vurderes med tanke på mulig 
petroleumsvirksomhet. Åpningsprosessen består 

Boks 6.1 Trinnvis utforskning 

1965: Den første utlysingen på norsk sokkel. 
Utlysning omtalt i St.meld. nr. 22 (1965-66) 
1979: Det ble åpnet for petroleumsvirksomhet 
nord for 62 grader i begrensede områder av 
Norskehavet (6 blokker) og Barentshavet (20 
blokker på Tromsøflaket). Omtalt i St.meld. nr. 
95 (1969-70), St.meld. nr. 30 (1973-74), St. 
meld. nr. 81(1974-75). Behandlet i St.meld. nr. 
91 (1975-76), St.meld. nr. 57 (1978-79), 
Utlysning omtalt i St.meld. nr. 46 (1979-80) 
1981: 12 blokker utlyst i Norskehavet (Helge
land). Behandlet i St.meld. nr. 57 (1978-79), 
åpnet i St. meld. nr. 67 (1980-81), Omtalt i St. 
meld. nr. 58 (1982-83) 
1983: 13 blokker utlyst i Norskehavet (Halten
banken). 19 blokker utlyst i Barentshavet 
(frømsøflaket). Omtalt i St. meld. nr. 58 (1982-
83) 
1984: 30 blokker utlyst i Norskehavet (Halten
banken). Omtalt i St. meld. nr. 80 (1983-84) 

1985: 68 blokker utlyst i Norskehavet 
(16 blokker i Møre sør, 41 blokker Trøndelag Il, 
16 blokker Nordland III, 41 blokker på Møre) 
70 blokker utlyst i Barentshavet (20 blokker i 
Troms Il, 30 blokker Bjørnøya sør, 20 blokker 
Finnmark vest) Omtalt i St.meld. nr. 80 (1983-
84) Foreslått åpnet i St.meld. nr. 79 (1984-85) 
1986-1987: Strategiske blokker i Barentsha
vet omtalt i St. meld. nr. 79 (1984-85) St.meld. 
nr. 46 (1986-87) 
1988: Størsteparten av Barentshavet sør åpnes 
for petroleumsvirksomhet. Ble lagt frem i 
St.meld. nr. 79 (1984-85). Foreslått åpnet i 
St.meld. nr. 40 (1988-89) 
1994: Det åpnes nye områder på dypt vann vest 
i Norskehavet, herunder vestlig del av Nordland 
VI. Samtidig lukkes Skagerrak for petroleums
virksomhet Behandlet i Stmeld. nr. 26 (1993-
94) 
Etter 1994 har ingen nye områder blitt åpnet for 
petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. 
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Kilde: Oljedirektoratet. 
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av to hovedelementer, en geologisk kartlegging 
og en konsekvensutredning. Utkast til program 
for konsekvensutredning ble sendt på offentlig 
høring 14. desember 2010. Høringsfrist for utred
ningsprogrammet gikk ut 22. mars 2011. Det kom 
inn 23 høringsinnspill. Videre aktiviteter i utred
ningsprosessen vil være: 
- Fastsetting av program 
- Definering og planlegging av feltstudier 
- Gjennomføring av feltstudier 
- Analyse og rapportering av oppdatert kunn-

skapsgrunn lag 
- Vurdering av grunnlag for petroleumsvirksom

het, etablering av scenarioer 
- Konsekvensutredning - relevante problemstil-

linger knyttet til petroleumsvirksomhet 
- Offentlig høring av konsekvensutredningen 
- Stortingsmelding 

Løpet for de ulike aktiviteter vil fastsettes etter 
hvert i prosessen. Spesielt feltarbeidet og seis
miske undersøkelser vil være styrende for tidslø
pet for flere andre aktiviteter. Regjeringen har 

bevilget 10 mill. kroner i 2011 til miljøkartlegging. 
En slik kartlegging vil kunne omfatte undersøkel
ser til havs for å øke forståelsen av havbunnen, 
kartlegging av sjøfugl og tilstedeværende fauna i 
området. Den pågående konsekvensutrednings
prosessen vil avklare detaljene. Det er viktig å 
styrke kunnskapen om geologien i området ved å 
samle inn nye data. Innsamling av seismikk og 
grunne boringer vil være nødvendig for å kunne 
vurdere prospektiviteten og de framtidige mulig
hetene for petroleumsvirksomhet i området. Olje
direktoratet vil gjennomføre disse aktivitetene 
som vil starte opp i 2011. 

Regjeringen vil: 

• Gjennomføre en åpningsprosess i havområdet 
ved Jan Mayen, herunder foreta miljø- og res
surskartlegginger, inkludert seismikkinnsam
ling og grunne boringer. 

Avgrensning av kontinenta/sokkelen mellom Norge og 
Island 

Den 22. oktober 1981 inngikk Norge og Island en 
overenskomst om kontinentalsokkelen i området 
mellom Island og Jan Mayen (St.prp. nr. 61 (1981-
82)). I avtalen slås det fast at avgrensningslinjen 
mellom partenes deler av kontinentalsokkelen i 
området mellom Island og Jan Mayen skal falle 
sammen med den for landenes økonomiske soner. 
Avtalen har videre bestemmelser om et særlig 
samarbeid vedrørende eventuell, framtidig petro
leumsvirksomhet i et nærmere definert område 
mellom Island og Jan Mayen. Dette området 
utgjør til sammen 45 470 km2. Av dette ligger 
32 750 km2 på norsk side av avgrensningslinjen 
og 12 720 km2 på islandsk side. 

Islandske myndigheter la i 2006 frem en strate
gisk konsekvensutredning som forberedelse til 
petroleumsaktivitet på islandsk sokkel. I 2009 ble 
det gjennomført en konsesjonsrunde i det island
ske havområdet. Konsesjonsrunden resulterte 
ikke i tildelinger. Island arbeider med en ny kon
sesjonsrunde, hvor det tas sikte på tildeling av 
utvinningstillatelser i 2012. I forbindelse med 
petroleumsaktiviteten på islandsk side og gjen
nomføring av åpningsprosessen for norske hav
områder ved Jan Mayen, vil det være jevnlig 
dialog mellom norske og islandske myndigheter. 

I den delen av samarbeidsområdet som ligger 
nord for avgrensningslinjen (norsk kontinental
sokkel) gis Island adgang til å delta med en andel 
på 25 pst. ved leting etter og utvinning av petrole
umsforekomster. Om ønskelig, kan Island 
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Tabell 6.2 Oversikt over uåpnet areal i Norske
havet 
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Figur 6.6 Det nordøstlige Norskehavet. 

Kilde: Oljedirektoratet 

beslutte slik deltakelse på det tidspunkt et felt 
besluttes utbygget I samarbeidsområdet sør for 
avgrensningslinjen (islandsk kontinentalsokkel) 
gis Norge adgang til å delta i petroleumsvirksom
heten med en tilsvarende andel, men da bare fra 
og med tildelingstidspunktet 

Regjeringen vil: 

• Videreføre dialogen med islandske myndig
heter for å ivareta norske interesser i samar
beidsområdet ved Jan Mayen. 

6.4.2 Norskehavet 

Et område nordøst i Norskehavet er ikke åpnet for 
petroleumsvirksomhet Dette området omfatter 
arealer i Nordland IV, V, VI, VII og Troms Il. 
I denne sammenheng omtales disse områdene 
som det nordøstlige Norskehavet Lenger sør 
langs kysten er det også områder i Trøndelag I og 
II, samt ved Møre hvor det ikke vil bli utlyst kon
sesjonsrunder fram til oppdatering av forvalt
ningsplan for Norskehavet, senest 2014. Samlet 
sett utgjør dette et betydelig areal, Jf tabell 6.2. 
I avsnittet omtales også den del av Nordland VI 
som er åpnet, men hvor det ikke vil være petrole
umsaktivitet i denne stortingsperioden. 

Petroleumsfaglig beskrivelse av det nordøstlige 
Norskehavet 

I det nordøstlige Norskehavet finnes en variert og 
kompleks geologi. Havdypet er generelt under 
400 meter på sokkelområdet. Kontinentalskrånin
gen i vest og nordvest stuper ned til mer enn 2500 
meter. Petroleumsgeologisk kan området deles i 
en sørlig provins som omfatter Nordland IV, Nord
land V, Nordland VI og sørlige Nordland VII, og 
en nordlig provins som omfatter nordlige del av 
Nordland VII og Troms Il. 

Det seismiske datagrunnlaget i det nordøst
lige Norskehavet varierer både i omfang og kvali
tet. Oljedfrektoratet gjennomførte i perioden 
2007-2009 innsamling av 2D-seismikk, 3D-seis
mikk og andre data om undergrunnen i Nordland 
VII og Troms II. Det har også væ rt samlet inn 2D
seismikk i dette området tidligere. I tillegg er det 
gjennomført flere grunne boringer og en under
søkelsesbrønn. Flere undersøkelsesbrønner er 
boret rett utenfor området. Basert på nye og tidli
gere innsamlede data har Oljedirektoratet kart
lagt områdene og beregnet ressurspotensialet 

Hovedtrekkene i geologien, ressursestimat og 
verdivurdering av ulike ressursutfall er beskrevet 
i egne rapporter fra Oljedirektoratet1. Nordland 

1 Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vest
erålen og Senja (OD, 2010), Geofaglig vurdering av petrole
umsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vester.lien 
og Senja (OD, 2010) , Økonomisk vurdering av uoppdagede 
petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vest• 
erålen og Senja (OD, 2010). 
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VI framstår som det mest prospektive området for 
petroleumsressurser. Samtidig viser kartleggings
arbeidet at uåpnet del av Nordland V, Nordland 
VII og Troms Il også har et petroleumspotensial. 
Kartleggingen tyder på at de nødvendige geolo
giske forutsetninger for å gjøre funn er tilstede, 
og at muligheten for å gjøre funn er vurdert som 
gode. Basert på ny kartlegging, prospektevalue
ring og letemodellanalyse anslås de samlede for
ventede uopfdagede ressursene å ligge på vel 
200 mill. Sm o.e. Usikkerhetsspennet anslås til å 
være på mellom 76-371 mill. Sm3 o.e. Størstede
len av ressursene forventes i Nordland VI. Nord
land VII og Troms II har et samlet forventet res
sursestimat på høyde med det for Nordland VI. 

Øvrige omrdder i Norskehavet 

Mørekysten ble utsatt for flere perioder med 
heving og erosjon. Dette har resultert i at tykke 
pakker med sedimenter er fjernet. Hevingen og 
skråstillingen av lagene kan ha medført lekkasje 
av hydrokarboner opp til havbunnen. 

Den seismiske datadekningen på Møre er for
holdsvis god. Det ble boret flere undersøkelses
brønner og flere grunne boringer i området før 
det ble unntatt for petroleumsvirksomhet. Det ble 
ikke påvist hydrokarboner i disse brønnene, men 
det er gjort flere små funn rett sør for området. I 
St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning 
av det marine miljø i Norskehavet (forvaltnings
plan) heter det at «På Mørebankene vil det frem 
til oppdateringen av forvaltningsplanen, senest i 
2014, ikke bli utlyst konsesjoner. Regjeringen vil 
da vurdere dette spørsmålet på nytt». 

I Trøndelag I og Il er den seismiske datadek
ningen forholdsvis god. En rekke undersøkelses
brønner som er relevante for dette området er 
boret på Trøndelagsplattformen. I uåpnet del av 
Trøndelag I er det boret en vitenskaplig, grunn 
brønn. De grunne borehullene utenfor Trønde
lags- og Nordlandskysten gir også nyttig informa
sjon om bergartenes sammensetning og alder. 
Det mest kritiske elementet for prospektiviteten 
er om det finnes moden kildebergart. Det er boret 
flere tørre undersøkelsesbrønner på Trøndelags
plattformen vest for det uåpnede området. En kan 
likevel ikke utelukke at det finnes olje og gass i 
det uåpnede området. 

Vurdering og konklusjon 

Siden 1984 har ulike deler av det nordøstlige Nor
skehavet vært omfattet av konsekvensutrednin-

ger, jf. boks 6.2. Deler av Nordland VI er åpnet, 
men det vil ikke være petroleumsvirksomhet der i 
denne stortingsperioden. Det vil heller ikke bli 
utlyst nye blokker i området i perioden. De øvrige 
områdene er ikke åpnet. 

Det gjennomføres ikke konsekvensutredning 
etter petroleumsloven i Nordland VII og Troms Il 
og i uåpnede deler av Nordland N, V og VI i 
denne stortingsperioden. Departementet skal 
gjennomføre en kunnskapsinnhenting om virknin
ger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av 
Nordland N, V, VI, VII og Troms Il. Kunnskapen 
som samles inn, skal kunne brukes i en eventuell 
konsekvensutredning om petroleumsvirksomhet. 
Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes 
som grunnlag for neste oppdatering av forvalt
ningsplanen. Arbeidet vil starte opp raskt. Tema
ene for kunnskapsinnhenting vil blant annet inklu
dere samfunns- og næringsmessige virkninger og 
ringvirkninger, herunder virkninger for reiseliv 
og fiskerinæringen. Temaene vil bli fastsatt i sam
spill med regionale og lokale myndigheter, sektor
myndigheter og fagmiljøer. 

I uåpnede deler av Nordland IV og V vil det 
også være behov for å styrke kunnskapen om 
petroleumsressursene gjennom seismikkundersø
kelser og andre geologiske datainnsamlinger i 
regi av Oljedirektoratet og i dialog med fiskeri
næring og fiskerimyndigheter. Oljedirektoratet 
sammenstiller datapakker med relevant seismikk 
fra Nordland VI, VII og Troms Il som legges ut for 
salg. 

Basert på Oljedirektoratets nye kartlegging 
framstår Nordland VI som det mest prospektive 
området for petroleumsressurser. Nordland VII 
og Troms Il har et samlet forventet ressurs
estimat på høyde med det som forventes i Nord
land VI. Ressursestimatet for olje er større enn for 
gass i Nordland VI og VII. I Troms Il er det størst 
sannsynlighet for gass. 

Regjeringen vil: 

• Gjennomføre en kunnskapsinnhenting om 
virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede 
deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms Il. 
Kunnskapen som samles inn, skal kunne bru
kes i en eventuell konsekvensutredning om 
petroleumsvirksomhet. Kunnskapen som sam
les inn, skal kunne brukes som grunnlag for 
neste oppdatering av forvaltningsplanen. 

• Styrke kunnskapen om petroleumsressursene 
i uåpnede deler av Nordland IV og V gjennom 
seismikkundersøkelser og andre geologiske 
datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet og i 
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dialog med fiskerinæring og fiskerimyndighe
ter. 

• Legge ut for salg datapakker med relevant seis
mikk fra Nordland VI, VII og Troms 11. 

6.4.3 Barentshavet sør 

De deler av Barentshavet som ligger sør for 
7 4 ° 30' N og som ikke er tilgjengeUg for petrole
umsvirksomhet i dag, omtales i dette avsnittet. 
Dette gjelder den delen av tidligere omstridt 
område som ligger vest for avgrensningslinjen, et 
område i vest som også er dekket av sedimentære 
bergarter og som omtales som Bjørnøyviften, en 
65 km sone rundt Bjørnøya, områdene ved iskan
ten og Polarfronten og kystsonen langs Troms og 
Finnmark. Havdypet i Barentshavet sør er gjen
nomsnittlig under 400 meter, mens kontinental-

skråningen i vest ved Bjørnøyviften strekker seg 
ned til mer enn 2000 meter. 

Petroleumsfaglig beskrive/se 

Det er påvist hydrokarboner øst og vest for tidli
gere omstridt område. Dette gir håp om at det kan 
være hydrokarboner også i den delen som ligger 
vest for avgrensningslinjen. Datagrunnlaget er for 
dårlig til at en kan gi et ressursanslag for området. 
På begynnelsen av 80-tallet ble det inngått enighet 
mellom Russland og Norge om et moratorium for 
videre petroleumsaktivitet i det omstridte områ
det I forkant av moratoriet ble det fra norsk side 
samlet inn enkelte seismiske linjer i et begrenset 
område øst for sektorlinjen. Disse linjene viser at 
geologiske formasjoner som finnes vest for sek
torlinjen fortsetter inn i området mot midtlinjen. 
På norsk side vest for avtaleområdet er det gjort 

Boks 6.2 Uåpnede deler av Norskehavet - historikk 

1984: Troms Il ble konsekvensutredet, områ
det ble ikke åpnet. 
1989: Området var omfattet av utredningene 
som ble gjennomført i forkant av at Barents
havet Sør ble åpnet. Området ble ikke foreslått 
åpnet. 
1994: Nordland rv, V og VI ble konsekvens
utredet og delvis åpnet. Kystnære deler ble ikke 
åpnet. I et område midt i Nordland VI ble det gitt 
anledning til å bore seks letebrønner. Nordland 
VII ble ikke åpnet. 
1996: Det ble tildelt to utvinningstillatelser i 
Nordland VI. 
200 1: Den andre brønnen i Nordland VI ble 
avbrutt. Det ble besluttet å gjennomføre en 
utredning av konsekvenser av helårig petrole
umsvirksomhet i området Lofoten - Barentsha
vet (ULB) før eventuell videre petroleumsvirk
somhet i disse områdene. 
2003: ULB lagt frem. Det ble besluttet at det 
ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksom
het i Nordland VI. Videre, at en vurdering av 
videre aktivitet skulle foretas i forbindelse med 
den helhetlige forvaltningsplanen for Barents
havet 
2006: I St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig for
valtning av det marine miljø i Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) 
ble det besluttet at det ikke skal igangsettes 
petroleumsvirksomhet i Nordland VI i stortings-

perioden 2005-2009. Videre at det ikke skal 
igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland 
VII og Troms Il i daværende stortingsperiode, 
men at spørsmålet om petroleumsvirksomhet i 
disse områdene vil bli vurdert i forbindelse med 
revidering av forvaltningsplanen. 
2009: Ved fremleggelsen av St.meld. nr. 37 
(2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine 
miljø i Norskehavet (forvaltningsplan), ble det 
besluttet å ikke igangsette en åpningsprosess i 
de kystsonen, nordlig del. Videre at dette spørs
målet skulle vurderes i forbindelse med oppda
teringen av forvaltningsplanen Barentshavet -
Lofoten. 
2011:1 Meld. St. nr. 10 (2010-2011) Oppdate
ring av forvaltningsplanen for det marine miljø i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, 
besluttet regjeringen at det i denne stortings
perioden ikke skal være petroleumsvirksomhet i 
de åpnede deler av Nordland VI, og videre at det 
ikke skal igangsettes konsekvensutredning 
etter petroleumsloven i Nordland VII og Troms 
Il og i uåpnede deler av Nordland IV, V og VI. 
Olje- og energidepartementet skal gjennomføre 
kunnskapsinnhenting om virkninger av petrole
umsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland rv, 
V, VI, VII og Troms Il. Kunnskapen som samles 
inn, skal kunne brukes i en eventuell konse
kvensutredning om petroleumsvirksomhet. 
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Figur 6.7 Barentshavet sør. 

Kilde: Oljedirektoratet. 
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flere mindre funn. På russisk side øst for avtale
området er det gjort flere meget store gassfunn, 
inklusive Sjtokman og Kildinskoya. Det er mu]jg
heter for at petroleumsressurser kan være tilstede 
også i de nye områdene på norsk side. Det er 
behov for mer data i området for å gjøre en god 
ressurskartlegging og prospektdefinering. Olje
direktoratet anbefaler at det i første omgang sam
les inn 2D-seismikk og eventuelt flymagnetiske og 
gravimetriske data2. 

Oljerurektoratet har ikke data for området ved 
Bjørnøya som gjør det mulig å etablere et ressurs
anslag for området. Ved iskanten og polarfronten 
er datagrunnlaget begrenset og det er derfor usik
kert hvor stort petroleumspotensialet er i disse 
områdene. Oljedirektoratets oppfatning er at den 
vestlige kontinentale skråningen (Bjørnøyviften) 
har et begrenset ressurspotensial. 

Kystsonen fra Troms Il til avgrensningslinjen i 
Barentshavet er vurdert til å ha et begrenset 
petroleumspotensial. 

2 Gravimetriske data viser variasjonen av gravitasjonsfeltet 
(tyngdekraften) for å avdekke sammensetningen av under
grunnen. 

Vurdering og konklusjon 

Den sørlige delen av Barentshavet er generelt 
åpnet for petroleumsvirksomhet, med første utlys
ning i 1979. Gjennom nummererte runder og til
deling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ser 
man en økende interesse for området I dag er det 
53 aktive utvinrungstillatelser i Barentshavet, og 
86 letebrønner er avsluttet. Så langt er Snøhvit i 
produksjon og Goliat besluttet utbygget. Skru
gard er et nytt funn som kan legge grunnlaget for 
en ny, selvstendig utbygging i området. For å 
kunne videreutvikle området er det viktig at det 
legges til rette for løpende aktivitet. 

I tilknytning til oppdateringen av helhetlig for
valtningsplan av det marine miljø i Barentshavet -
Lofoten, Meld. St. 10 (2010-2011), ble det foretatt 
justeringer i rammene for petroleumvirksomhe
ten i Barentshavet sør. Det ble besluttet ikke å 
videreføre politikken om ikke å igangsette ny 
petroleumsvirksomhet i området fra 35-50 km fra 
grunnlinjen langs kysten fra Troms Il til grensen 
mot Russland; herunder på Tromsøflaket. Det 
samme gjelder for Eggakanten (området fra kan
ten av Tromsøflaket og nordover). For andre 
områder ble rammene videreført: I områdene ved 
iskanten og polarfronten, innenfor et belte på 65 
km rundt Bjørnøya og i et belte på 35 km fra 
grunnlinjen langs kysten fra Troms fl til grensen 
mot Russland, vil det ikke bli igangsatt petrole
umsvirksomhet i denne stortingsperioden. 

Oljedirektoratet vurderer den del av tidligere 
omstridt område som ligger vest for avgrens
ningslinjen med Russland som interessant med 
tanke petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. 
Det er påvist hydrokarboner øst og vest for områ
det. Dette gir håp om at det kan være hydrokarbo
ner også i den delen av Barentshavet sør som lig
ger vest for avgrensningslinjen. Datagrunnlaget i 
området er svært mangelfullt og en kan derfor 
ikke vurdere ressurspotensialet. Det er derfor 
behov for mer data fra området. Det vil i første 
omgang samles inn 2D-seismikk og eventuelt fly
magnetiske og gravimetriske data. 

I tilknytning til oppdateringen av helhetlig for
valtningsplan av det marine miljø i Barentshavet 
og Lofoten, Meld. St. 10 (2010-2011), ble det 
besluttet at departementet skal igangsette en kon
sekvensutredning etter petroleumsloven med 
sikte på tiJdeling av utvinningstillatelser i det tidli
gere omstridte området vest for avgrensningslin
jen i Barentshavet sør. Forutsatt at konsekvens
utredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen 
legge frem en stortingsmelding som anbefaler 
åpning av disse områdene for petroleumsvirksom-
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Boks 6.3 Avgrensningslinjen mot Russland 

Den maritime avgrensningen mellom Norge og 
Russland i Barentshavet og Polhavet har vært 
gjenstand for forha.11dlinger i om lag 40 år. Over• 
enskomsten mellom Norge og Russland om 
maritim avgrensning og samarbeid i Barentsha
vet og Polhavet ble undertegnet i Murmansk 15. 
september 2010. Begge lands nasjonalforsamlin
ger gav vinteren 2011 sitt samtykke til ratifise
ring av avtalen. Utveksling av ratifikasjonsdoku
mentene skjedde i Oslo 7. juni 2011. Avtalen vil 
tre i kraft tretti dager etter utvekslingen av ratifi
kasjonsdokumentene. 

het. Konsekvensutredningen vil bli igangsatt når 
overenskomsten mellom Norge og Russland om 
maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet 
og Polhavet er trådt i kraft. 

Regjeringen vil: 

• Når overenskomsten med Russland om mari
tim avgrensning og samarbeid i Barentshavet 
og Polhavet er trådt i kraft, igangsette en kon
sekvensutredning etter petroleumsloven med 
sikte på tildeling av utvinningstillatelser i det 
tidligere omstridte området vest for avgrens
ningslinjen i Barentshavet sør. 

• Når overenskomsten med Russland om mari
tim avgrensning og samarbeid i Barentshavet 
og Polhavet er ratifisert i begge land, igang• 
sette datainnsamling i det tidligere omstridte 
området vest for avgrensningslinjen i Barents
havet sør. 

• Legge til rette for ny petroleumsvirksomhet i 
området fra 35-50 km fra grunnlinjen langs 
kysten fra Troms Il til grensen mot Russland 
og i Eggakanten gjennom å inkludere disse 
områdene i framtidige konsesjonsrunder. 

6.4.4 Barentshavet nord og Polhavet 

Barentshavet nord omfatter havområdene mellom 
Norskehavet i vest og den maritime avgrensnings
linjen mot Russland i øst. I sør er området avgren· 
set ved 74°30' N. I nord strekker området seg 
nord for Svalbard. Arealet for hele norsk del av 
Barentshavet nord samt de delene av Polhavet 
som har sedimentære bergarter, er i størrelsesor• 
den 489 100 krn2. Arealet i den nye delen av 

Overenskomsten om maritim avgrensning 
og samarbeid innebærer at det omstridte områ
det på omkring 175 000 kvadratkilometer deles i 
to tilnærmet like deler. Arealet omfatter områ
der både nord og sør i Barentshavet Avtalen har 
også bestemmelser om samarbeid mellom 
partene dersom en olje- eller gassforekomst 
skulle strekke seg over avgrensningslinjen. Der
som man finner slike grenseoverskridende 
petroleumsforekomster, har avtalen detaljerte 
regler og prosedyrer med sikte på å sikre en 
ansvarlig og kostnadseffektiv forvaltning av 
petroleumsressursene. 

Barentshavet nord er 35 000 km2• Havdypet på 
sokkelen er generelt under 400 meter, mens konti
nentalsokkelskråningen i vest og nord strekker 
seg ned til mer enn 2 500 meter. Vmterstid er 
store deler av havområdet dekket av drivis. 

De siste 15 årene har den vitenskaplige utfors
kningen av Polhavet vært sterkt økende. Land 
som USA, Russland, Tyskland og Sverige driver 
en utstrakt og kontinuerlig aktivitet i hele Polha
vet. Prosjektet med kartlegging av sokkelens ytre 
grense har gjort Oljedirektoratet til en interessant 
aktør for de internasjonale forskningsmiljøene i 
området. Årsaken til dette er at norske myndighe
ter har hatt egne data og egen aktivitet å vise til. I 
denne sammenhengen har Oljedirektoratet hatt et 
utstrakt samarbeid med de statlige russiske kart
leggingsinstituttene. 

Petroleumsfaglig beskrivelse 

Utforsking av petroleumspotensialet i uåpnede 
områder i Barentshavet har gjennom mange år 
hatt lav prioritet, men datainnsamling har vært 
foretatt av Oljedirektoratet. Undersøkelsene viser 
at det er et større område hvor sedimentære ber
garter er til stede. Datagrunnlaget i Barentshavet 
nord er gammelt og har dårlig dekning. 

Vurdering og konklusjon 

Interessen for de nordlige områdene er økende. 
Regjeringen har definert nordområdene som sitt 
viktigste strategiske satsingsområde utenrikspoli
tisk. Nærvær, aktivitet og kunnskap er grunnpila
rene i satsingen. Ambisjonen er at Norge skal 
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Boks 6.4 Fastsettelse av yttergrensen for norsk kontinentalsokkel 

FNs Kontinentalsokkelkommisjon gav i sin 
anbefaling i april 2009 Norge medhold i å kunne 
fastsette grensen for sin kontinentalsokkel uten
for 200 nautiske mil i tre områder: i Nansenbas
senget i Polhavet nord for Svalbard, i Smutthul
let mellom Norge og Russland i Barentshavet og 
i Smutthavet, dvs. området utenfor 200-mils
grensen mellom fastlands-Norge og Jan Mayen 
og Grønland. 

Sokkelområdet utenfor 200 nautiske mil i 
Nansenbassenget er på om lag 14 000 km2 og 
dekker dyphavsområder med om lag 4000 
meters vanndyp. Ut fra felles interesser mellom 
Norge og Russland om den nordlige avgrensnin
gen av kontinentalsokkelen samarbeidet tek
niske etater i de to statene om kartleggingen av 
området. 

Etter at enigheten om avgrensningslinjen 
mellom Norge og Russland kom på plass, er det 
nå klart at norsk sokkel i det tidligere omstridte 
området blir få om lag 88 000 km2, hvorav om 
lag 8 600 km ligger i Smutthullet. Avklaringen 
har stor betydning for å få en effektiv forvaltning 
av denne delen av sokkelen i framtiden, og vil 
for norske myndigheter kunne føre til lettere 
samarbeid med russiske myndigheter i områ
det. 

Norges kontinentalsokkel utenfor 200 nau
tiske mil i Smutthavet kan utgjøre opp til om lag 
250 000 km2. I den sørlige delen av dette områ
det tar imidlertid også Island og Danmark med 
Færøyene sikte på å dokumentere kontinental
sokkel utenfor 200 nautisk mil. I september 2006 
ble det undertegnet en forhandlingsprotokoll 
mellom Norge, Island og Danmark/Færøyene 
om framgangsmåten for avgrensningen av konti
nentalsokkelen og i sørlige del av Smutthavet. 
Protokollen må følges opp med formelle 
avgrensningsavtaler når Kontinentalsokkelkom
misjonen har avgitt sin anbefaling til Island og 
Danmark/Færøyene for dette området. Der
som Island og Danmark/Færøyene får anbefa-

være helt i front internasjonalt når det gjelder 
utvikling av kunnskap om, for og i nordområdene. 
Videre tas det sikte på at Norge skal være den 
fremste forvalter av miljøet og naturressursene i 
nordområdene. Vi har i dag begrenset kunnskap 
om Barentshavet nord og Polhavet. Et sentralt ele-

linger fra Kontinentalsokkelkommisjonen i tråd 
med sine sokkelframlegg, vil de islandske og 
færøyske sokkelarealene til sammen utgjøre om 
lag 60 000 km2. Norsk kontinentalsokkel i 
Smutthavet vil da bli på om lag 190 000 km2. 

Størstedelen av dette arealet dekker dyphavs
områder på 3000-3500 meter vanndyp. 

Dyphavsområdene i Polhavet og i Smuttha
vet som nå er inkludert i norsk sokkel utenfor 
200 nautiske mil regnes ikke som prospektive 
områder for olje og gass. De kan imjdJertid inne
holde andre typer ressurser som man nå ikke 
kjenner til. Den del av tidligere omstridt område 
som nå befinner seg på norsk side av avgrens
ningslinjen, er derimot del av det grunne sokkel
området i Barentshavet, og derved en del av de 
prospektive delene av norsk kontinentalsokkel. 

For utnyttelse av de ikke-levende ressurser 
på kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil 
fra grunnlinjene, gjelder særregel om plikt til 
avståelse av produksjonsavgift etter Havretts
konvensjonens art. 82 til fordel for utviklings
land og kystløse stater. En nærmere beskrivelse 
av forpliktelsene i art. 82 følger av St.prp. nr. 37 
(1995-96) om samtykke til ratifikasjon av Hav
rettskonvensjonen. 

Det er i 21. konsesjonsrunde utlyst nye blok
ker i Vøringplatået, hvorav fire befinner seg 
utenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjen. Dette 
kan aktualisere Norges plikt til å avstå produk
sjonsavgift etter Havrettskonvensjonens art. 82. 
Avgiftsforpliktelsen inntrer det sjette produk
sjonsåret på et produksjonssted, og skal det før
ste året utgjøre en prosent av verdien eller 
mengden av produksjon på et produksjonssted. 
Deretter økes satsen med ett prosentpoeng for 
hvert etterfølgende år til det tolvte året, og skal 
deretter forbli syv prosent ut produksjonstiden. 
Avgiftsforpliktelsen påhviler den norske stat, 
men vil også kunne overveltes selskapene 
direkte. 

ment i nord-0mrådestrategien er å gjennomføre 
prosjekter for å utvikle ny kunnskap. 

6.4.S Nordsjøen og Skagerrak 

Skagerrak er betegnelsen på havområdet mel
lom Danmark, Sverige og Sør-Norge. I denne 
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Figur 6.8 Barentshavet nord og Polhavet. 

Kilde: Oljedirektoratet. 
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beskrivelsen er Skagerrak avgrenset til området 
mellom grunnlinjen og grensen mot Danmark og 
Sverige, øst for 7° 0, jf. figur 6.10. Arealet av hele 
Skagerrak er 14 800 km2, uåpnet del av Skagerrak 
er 12 300 km2. Havdypet i Skagerrak varierer fra 
100 til om lag 750 meter. 

Petroleumsfaglig beskrivelse 

I den nordlige delen av området, som ikke har 
vært åpnet, er det samlet inn en begrenset 
mengde seismikk. Disse dataene er av eldre dato 
og har lav kvalitet. Det er behov for å samle inn ny 
seismikk dersom man skal gjøre en ny geologisk 
kartlegging av området En undersøkelsesbrønn 
ble boret rett vest for Skagerrak. Det ble ikke 
påvist hydrokarboner eller kildebergart i brøn
nen, men gode reservoarbergarter ble påtruffet. 

Oljedirektoratet antar at det største potensialet 
for olje- og gassforekomster finnes i sørlige del av 
Skagerrak. 
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Figur 6.9 Nordsjøen. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

Vurdering og konklusjon 
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I 1987 ble det igangsatt forberedelse til en konse
kvensutredning for hele Skagerrak. Konsekvens
utredningen ble lagt fram i St.meld. nr. 26 (1993-
94). Stortinget besluttet på den bakgrunn at en 
del av Skagerrak skulle gjøres tilgjengelig for lete
virksomhet i 1994. Dette område som ligger nord 
for linjen 57°40' N og øst for 8°30' 0 ble gjort til
gjengelig for letevirksomhet på særskilte vilkår. 
Det vil kunne gis tillatelse til å bore inntil fire lete
brønner i området, før en eventuelt tar spørsmålet 
om videre åpning opp med Stortinget. De øvrige 
deler av Skagerrak er ikke åpnet for petroleums
virksomhet 

I forbindelse med myndighetsbehandlingen av 
spørsmålet om leteboring i Skagerrak tok svenske 
myndigheter kontakt og ønsket tilleggsutrednin
ger av mulige konsekvenser for den svenske vest
kysten. Etter en samlet vurdering av miljø- og 
fiskerihensyn, samt aktivitetsnivået i sektoren, ble 
det ikke tildelt utvinningstillatelser i Skagerrak. 
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Det er boret flere tørre brønner rett vest for 
området. Området har størst potensial i sørlige 
del. 

Regjeringen vil: 

• Vurdere det fremtidige behovet for ny kunn
skap om petroleumsressursene i Skagerak. 

6.4.6 Elementer i en åpningsprosess 

Regjeringen har valgt å etablere helhetlig forvalt
ningsplan som verktøy for beslutninger knyttet til 
utnyttelse av havområdene. Siktemålet er å legge 
til rette for verdiskaping og sameksistens mellom 
de enkelte næringene gjennom bærekraftig bruk 
av ressurser og økosystemtjenester. Samtidig skal 
økosystemenes struktur, funksjon og produktivi
tet opprettholdes, og naturmangfoldet bevares. 

Før vi kan ha petroleumsvirksomhet i et hav
område må det gjennomføres en åpningsprosess. 
Petroleumsloven gir hjemmel for ressursforvalt
ningen, herunder igangsetting av åpningsproses
ser. Petroleumsloven forvaltes av petroleumsmyn
dighetene. Først når et område er åpnet vil det 
kunne tildeles utvinningstillatelser etter fastsatte 
bestemmelser og visse miljø- og fiskerimessige 
vilkår. 

Elementer i en åpningsprosess 

Før et område kan åpnes for petroleumsvirksom
het må det gjennomføres en åpningsprosess. En 
åpningsprosess har som formål å utrede det fag
lige grunnlaget Stortingets beslutning baseres på. 
Beslutning om åpning av et område tas av Stortin
get. 

En åpningsprosess består av to hovedelemen
ter. Den ene delen er en kartlegging av geologien 
og dermed ressurspotensialet i området. En første 
kartlegging av geologien kan eksempelvis omfatte 
innsamling av seismikk, boring av grunne brøn
ner, elektromagnetiske undersøkelser eller fly
magnetiske undersøkelser. Undersøkelsene gjen
nomføres vanligvis av Oljedirektoratet. 

Den andre delen er en vurdering av de nærings
messige, miljømessige og andre samfunnsmessige 

virkninger av petroleumsvirksomhet i området. 
Dette ink1uderer mulig fare for forurensning samt 
de økonomiske og sosiale virkninger petroleums
virksomheten kan ha. En slik vurdering gjøres ved 
at det utarbeides en konsekvensutredning i regi av 
Olje- og energidepartementet. En konsekvensut
redning er en sentral del av en åpningsprosess. 

I første del av konsekvensutredningspro
sessen utarbeides et forslag til utredningspro
gram. Dette inneholder en beskrivelse av hva som 
skal utredes. Utkastet til utredningsprogram sen
des på offentlig høring. Departementet fastsetter 
så på bakgrunn av programforslaget og hørings
uttalelsene utredningsprogrammet. 

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 framtidig petroleumsvirksom
het i området, gjennomføres selve konsekvens
utredningen. 
Tema i konsekvensutredningene kan være: 
- Forhold med betydning for løsninger, design 

og operasjoner 
- Samfunnsmessige konsekvenser 
- Regulære utslipp til sjø 
- Fysiske inngrep 
- Konsekvenser for andre virksomheter 
- Hendelser med akutt forurensning 

Konsekvensutredning og underlagsrapporter sen
des på offentlig høring. 

Utredningene, høringsuttalelsene og annen 
relevant informasjon som har framkommet i pro
sessen danner grunnlag for en melding til Stortin
get. Mulige vilkår til en åpning omtales i stortings
meldingen. Stortinget tar beslutning om åpning 
eller ikke åpning av hele eller deler av det angjel
dende område, inklusive eventuelle vilkår. 
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Boks 6.5 Om åpningsprosesser i petroleumsloven 

I petroleumslovens § 3-1 står det følgende om 
åpning av nye områder: 

«Før åpning av nye områder med sikte på tild(} 
ling av utvinningstillatelser, skal det finne sted en 
aweining mellom de ulike interesser som gjør 
seg gjeldende på det aktuelle området Under 
denne avveiningen skal det foretas en vurdering 
av de nærings- og miljømessige virlrninger av 
petroleumsvirksomheten og mulig fare for foru
rensninger samt de økonomiske og sosiale virk
ninger som petrolewnsvirksomheten kan ha. 

Spørsmålet om åpning av nye områder skal for(} 
legges lokale myndigheter og sentrale interess(} 
organisasjoner som kan antas å ha særlig inter
esse i saken. Videre skal det ved offentlig kunn
gjøring gjøres kjent hvilke områder det 
foreligger planer om å åpne for petrolewnsvirk
somhet og arten og omfanget av den virksomhet 
det gjelder. Interesserte skal gis en frist på minst 
3 måneder til å uttale seg. Departementet avgjør 
hvilken saksbehandling som skal følges i det 
enkelte tilfelle.» 
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7 Det ytre miljø, beredskap og sikkerhet 

Hensyn til andre næringer og ivaretakelse av det 
ytre miljø har fra starten vært en integrert del av 
forvaltningen av petroleumsvirksomheten. Det er 
gjennom 40 år utviklet et omfattende virkemiddel
apparat som ivaretar hensynet til andre næringer 
og det ytre miljø i alle faser av virksomheten - fra 
åpning av nye områder, via tildelinger av konsesjo
ner, leting, utbygging og drift og fram til avslutnin
gen av et felt. 

Utslipp fra petroleumsvirksomheten deles ofte 
opp i tre ulike deler; driftsutslipp til sjø, driftsut
slipp til luft og akutte utslipp. Akutte utslipp er 
utslipp som ikke er planlagt og heller ikke tillatt 
etter forurensningsloven. Driftsutslipp til sjø er i 
all vesentlig grad renset vann som stammer fra 
reservoarene (produser t vann) og utboret stein
masse (borekaks) som stammer fra boreaktivitet. 
Utslipp til luft er i overveiende grad eksos fra 
energiproduksjon som trenges for å drive innret
ningene. I tillegg er det noe forbrenning av gass 
over fakkel av sikkerhetsmessige årsaker og 
avdamping av lette oljekomponenter ved lagring 
og lasting av råolje. 

Blant annet som følge av en rekke virkemidler 
etablert i løpet av mer enn 40 år med petroleums
virksomhet og et sterkt fokus på å begrense 
utslippene hos myndigheter og selskaper, er 
norsk sokkel blant de fremste i verden når det 
gjelder utslipp til luft per produsert enhet, jf. figur 
7.1. 

Det er etablert et mål om null miljøfarUge og 
miljøskadelige utslipp til sjø (nullutslippsmålet). 
Målet anses for å være nådd for tilsatte miljøfar
lige kjemikalier, men målet for utslipp av olje og 
naturlig forekommende miljøfarlige stoffer i pro
dusert vann er ikke nådd i samme grad. I 2007 var 
90 pst. av kjemikalieutslippene stoffer som ikke 
antas å utgjøre noen fare for marint miljø. I dag 
reinjiseres deler av vannet som er med opp fra 
reservoarene. En unngår da å tilføre havet oljedrå
per og kjemikalierester som er igjen etter at van
net er renset. Samtidig medfører det energibruk 
på innretningen, da vannet trykkes tilbake i 
undergrunnen. 

De to største akuttutslippene som har skjedd 
på kontinentalsokkelen var utblåsningen på Bravo-

plattformen i 1977 og et uhell i forbindelse med 
oljelasting på Statfjord-feltet i 2007. Det har ikke 
forekommet at akuttutslipp på kontinentalsokke
len har nådd kysten. Selskaper og myndigheter 
har hver dag fokus på å håndtere risikoen ved virk
somheten på en god måte, slik at dette heller ikke 
skal skje i framtida. Sikkerhetsstandarden på 
norsk sokkel er høy. 

45 år med petroleumsaktivitet på norsk sokkel 
har vist at det lar seg gjøre å forene produksjon av 
olje og gass med miljøhensyn. Men vi er ikke i 
mål; aktørene må fortsatt arbeide intensivt med å 
finne nye, effektive løsninger som reduserer 
utslippene fra virksomheten ytterligere. Helhet
lige vurderinger ved etablering av nye mål og 
kostnadseffektiv virkemiddelbruk for å nå disse 
er viktig, slik at ressursutnyttelse og ulike miljø
hensyn kan balanseres på en god måte. 

Forvaltningsansvaret for petroleumssektoren 
er fordelt på flere departementer og direktorater. 
Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet 
har ansvar for å sikre en god og forsvarlig forvalt
ning av olje- og gassressursene. Arbeidsdeparte
mentet og Petroleumstilsynet har ansvaret for 
helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. I en kommende 
stortingsmelding om arbeidsmiljø, arbeidsfor-

- Norsk sokkel 
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lnternationalt gjennomsnitt 
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Figur 7.1 Utslipp til luft på norsk sokkel sammen
lignet med internasjonalt gjennomsnitt for andre 
petroleumsproduserende land for året 2008. 
Enhet i 100 kg per Sm3 o.e. for C02 og i kg per Sm3 

o.e. for øvrige komponenter. 

Kilde: OLF og EnvironmentWeb. 
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hold og sikkerhet i norsk arbeidsliv vil Arbeidsde
partementet legge fram en bredere oppdatert sta
tus for HMS-tilstanden i virksomheten. Fiskeri- og 
kystdepartementet ved Kystverket har ansvar for 
statens beredskap mot akutt forurensning og for å 
koordinere private, kommunale og statlige aktø
rer i et nasjonalt beredskapssystem. Miljøvernde
partementet og Klima- og forurensningsdirektora
tet har ansvar for regulering av utslipp ti.I luft og 
sjø gjennom utslippstillatelser, samt stiller krav til 
beredskap mot akutt forurensning i petroleums
virksomheten. Miljøverndepartementet vil i en 
kommende stortingsmelding om norsk klimapoli
tikk legge fram en bred gjennomgang av statUls og 
mål for klimapolitikken. 

7 .1 Moderne og omfattende 
regulering 

Petroleumsvirksomheten er underlagt strenge 
krav til ivaretakelse av det ytre miljø. Det er eta
blert et omfattende og grundig system som består 
av blant annet forvaltningsplaner, konsekvensut
redninger, utslippstillatelser og økonomiske virke
midler. For å legge til rette for en best mulig opp
følging har helse-, miljø-, arbeidsmiljø- og sikker
hetsmyndighetene i samarbeid utviklet et inte
grert helhetlig regelverk for helse, miljø og sik
kerhet. 

Kostnadseffektiv virkemiddelbruk er et 
bærende prinsipp for forvaltningen av petroleums
ressursene i Norge. Dette innebærer at det skal 
gjøres kost-/nyttevurderinger av tiltak som redu
serer utslipp til luft og sjø, og at tiltakene med 
lavest kostnad iverksettes først. Prinsippet om 
kostnadseffektivitet er også bærende i norsk 
klimapolitikk. Forurenser skal betale, og miljø- og 
klimamålene skal nås gjennom bruk av kostnads
effektive virkemidler. Petroleumsvirksomheten i 
Norge har betalt COz-avgift siden 1991 og, i til
legg, vært en del av kvotesystemet siden 2008. 

Gjennom forvaltningsplanene etableres det 
overordnede rammer som balanserer interessene 
knyttet til næringsvirksomhet og ivaretakelse av 
det ytre miljø. Etter omfattende faglige vurderin
ger blir det, blant annet, fastsatt vilkår for ny 
petroleumsvirksomhet i forvaltningsplanområ
dene. Disse områdebaserte vilkårene er fastlagt 
spesielt ut fra avveininger mellom petroleums-, :fis
keri- og miljømessige hensyn. 

Før et område skal åpnes for petroleumsaktivi
tet gjennomføres en åpningsprosess. En åpnings
prosess har som formål å utrede det faglige 
grunnlaget som Stortinget sin beslutning om 

eventuell åpning skal baseres på. En åpningspro
sess inkluderer en kartlegging av ressursgrunnla
get for petroleum. I tillegg skal det foretas en vur
dering av de nærings- og miljømessige virknin
gene av eventuell petroleumsvirksomhet og mulig 
fare for forurensning, samt de økonomiske og 
sosiale virkningene som petroleumsvirksomheten 
kan ha. Dette gjøres gjennom en konsekvensut
redning. 

I forbindelse med innsamling av seismisk data, 
skal denne aktiviteten meldes myndighetene 5 
uker før oppstart Det er i tillegg lagt begrensnin
ger for seismikkinnsamling i de mest sårbare 
områdene gjennom forvaltningsplanene. Slike 
begrensninger kan være tidsbegrensning av slik 
aktivitet for eksempel under gytevandring eller 
gyting. Dette skal bidra til å hindre seismisk inn
samling når naturressursene kan være ekstra sår
bare. Det er også krav om at det skal være en :fis
kerikyndig person om bord i fartøyet under inn
samling av seismikkdata. Den :fiskerikyndige per• 
sonen skal være bindeledd mellom petroleums
og :fiskerinæringen, slik at begge næringene kan 
utøve sin virksomhet på best mulig måte. 

Det er strenge krav knyttet til leteboring. Det 
må hentes inn tillatelse for leteboring fra Oljedi
rektoratet for hver enkelt brønn som skal bores. 
Tillatelsen forutsetter at tillatelse til virksomhet 
etter forurensningsloven og samtykke til letebo
ring fra henholdsvis Klima- og forurensningsdi
rektoratet og Petroleumstilsynet er gitt Gjennom 
forvaltningsplanene er det i tillegg lagt begrens
ninger på leteboring i spesielt sårbare områder, 
for eksempel i forhold til gyting. 

Som en del av en utbyggingsplan (PUD/PAD) 
for enkeltfelt skal operatøren blant annet utrede 
konsekvensene for natur og miljø av at det aktu
elle funnet bygges ut. I utredningen beskrives 
eventuelle klima- og miljøeffekter av forventede 
utslipp, samt mulige avbøtende tiltak for å redu
sere utslippene. Både programmet for, og selve 
konsekvensutredningen, sendes på offentlig 
høring til berørte samfunnsaktører. Hensikten 
med dette er å sikre en bred og åpen prosess. 

Siden 1996 har kraft fra land vært vurdert i for
bindelse med alle nye eller reviderte utbyggings
planer. Dette har bidratt til at flere felt har beslut
tet å dekke sitt energibehov fra land. I dag er nær
mere 40 pst. av norsk gassproduksjon drevet med 
kraft fra land. Store nye kraftuttak til petroleums
sektoren har konsekvenser for kraftnettet og for
syningssikkerheten på land og på innretningene. 
Dette må sees i sammenheng. 

I driftsfasen reguleres utslippene via tillatelser 
etter forurensningsloven, i tillegg til de økono-
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miske insentivene som selskapene løpende har til 
å redusere utslippene via CO2-avgift, kvoteplikt 
for CO2 og NOx-avgift eller innbetalinger til 
næringslivets NOx-fond. Selskapene deltar aktivt i 
næringslivets NOx-fond. Selskapene må søke 
Klima- og forurensningsdirektoratet og Statens 
strålevern om tillatelse etter forurensningsloven 
for utslipp til luft og sjø og Olje- og energideparte
mentet om faklingstillatelse. 

Myndighetene spiller en sentral rolle i forbin
delse med nedstenging av felt eller innretning. 
Rettighetshaver skal legge frem en avslutnings
plan to - fem år før en tillatelse etter petroleumslo
ven utløper eller oppgis, eller bruken av en innret
ning endelig opphører. Etter at denne planen er 
behandlet av relevante myndigheter blir det så fat
tet et disponeringsvedtak. Dette sikrer en sikker
hets-, miljø- og ressursmessig forsvarlig ned
stenging og disponering av den enkelte innret
ning. 

Forskning og utvikling er viktig for en mer 
miljøvennlig utvinning på norsk sokkel. Gjennom 
forskningsprogrammene DEMO2000 og PETRO
MAKS-programmet støttes en rekke prosjekter 
relatert til utslipp til sjø og luft. Totalt er slike mil
jøprosjekter i programperioden bevilget og støttet 
med 235 mill. kroner. 

Miljøreguleringer av virksomheten foregår 
således på alle stadier av virksomheten; fra vurde
ring av om området skal åpnes, ved leting, ved 
vurdering av hvordan et felt skal bygges ut, ved 
spesifikke tillatelser knyttet til driften av feltet, 
ved årlige endringer av disse og fram til avslut
ning av produksjon og disponering av innretnin
gene. Dette sikrer et omfattende og solid system 
knyttet til virksomheten, der alle relevante myn
digheter er involvert. Oppdateringer av forvalt
ningsplaner og nye konsekvensutredninger med 
oppdatert kunnskap skal bidra til at beslutninger 
kan treffes på et best mulig og oppdatert fakta
grunnlag. Høringsrunder og høringsuttalelser gir 
mulighet for at alle relevante aktører blir hørt, 
mens NOx- og CO2-avgiften samt kvoteplikt for 
CO2 gir selskapene økonomiske insentiver til å 
ivareta miljøhensyn i den daglige driften. I tillegg 
har myndighetene mulighet til å treffe enkeltved
tak ved for eksempel godkjenning av utbyggings
planer. 

7.2 Driftsutslipp til sjø 

Regulære utslipp til sjø er tillatte utslipp som regu
leres gjennom utslippstillatelser. Utslippene kan 
være borekaks og produsert vann som inneholder 

rester av tilsatte kjemikalier, olje, tungmetaller og 
andre naturlig forekommende stoffer fra berg
grunnen, inkludert radioaktive stoffer. Kjemika
Uer tilsettes i bore- og brønnoperasjoner og ved 
produksjon av olje og gass. De tilsatte kjemikali
ene er delt inn i klasser avhengig av stoffenes 
egenskaper, og det skilles mellom kjemikalier i 
grønn, gul, rød og sort kategori. 

Kjemikalier i grønn kategori er stoffer som 
antas ikke å medføre skade eller ulemper for det 
marine miljø. Kjemikalier i gul kategori er vanlig
vis ikke definert som miljøfarlige, mens kjemika
lier i rød og svart kategori er definert som farlige 
for miljøet. Kjemikalier i rød og svart kategori 
reguleres strengt og tillates bare sluppet ut der 
det er tungtveiende sikkerhetsmessige eller tek
niske grunner. 

Totale mengder kjemikalier brukt i 2009 var 
480 000 tonn. Av dette ble 17 4 000 tonn sluppet ut, 
hvorav 99,9 pst. var i kategoriene grønn eller gul. 
De øvrige mengder ble injisert, gjenbrukt eller 
håndtert som avfall. Av miljøgiftene som står på 
myndighetenes prioriteringsliste bidrar petrol
eumsvirksomheten med inntil fire pst. av de nasjo
nale utslippene. 

Etter at målet om null utslipp av olje og miljø
farlige stoffer til sjø kom i 1997, er utslippene av 
kjemikalier i svart kategori redusert fra 34 tonn i 
1998 til knapt 1 tonn i 2010, jf. figur 7.2. Utslipp av 
kjemikalier i rød kategori er redusert fra 2440 
tonn til 16 tonn i samme periode. Mer enn 99 pst. 
av alle miljøfarlige kjemikalier er fjernet i løpet av 
de siste ti årene. Om lag 80 pst. av de totale kjemi
kalieutslippene skjer ved boring og brønnopera
sjoner. 

Dette bekrefter at operatørenes og myndighe
tenes arbeid med reduksjon av utslipp av tilsatte 
miljøfarlige kjemikalier på norsk sokkel har gitt 
resultater, og nullutslippsmålet for disse anses 
som nådd. Arbeidet med å redusere utslippene 
fortsetter blant annet ved å se på mulighetene for 
å injisere produsert vann og borekaks, samtidig 
som substitusjonsarbeidet med tilsatte kjemika
lier fortsetter. 

Den utborede steinmassen som kommer fra 
borehullet ved boring etter petroleum kalles for 
borekaks. Borekaks har vedheng av rester av 
borevæsker og andre kjemikalier. Hvorvidt bore
kaks tillates sluppet ut til havs avhenger ofte av 
hvilken type borevæske som er benyttet under 
boring. Ved boring med vannbasert borevæske 
(grønn kategori) vil borekaks normalt tillates 
sluppet ut, mens borekaks fra boring med andre 
borevæsker (oljebaserte eller syntetiske) normalt 
injiseres etter tillatelse fra Klima- og forurens-
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Figur 7.2 Utslipp av tilsatte kjemikalier fra norsk petroleumsvirksomhet fordelt på svart og rød kategori. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

ningsdirektoratet eller fraktes til land for behand
ling og deponering. 

Dersom borekaks tillates sluppet ut, vil den 
spre seg utover sjøbunnen i utslippspunktets 
umiddelbare nærhet. Dette vil skje i varierende 
tykkelse, avhengig av størrelsen på partiklene 
som slippes ut, strømhastigheten i vannmassene 
og hvor dypt utslippet skjer. Dette kalles nedslam
ming, og det er antatt at sårbare organismer som 
koraller og svamper er følsomme for dette. 

Ved produksjon av olje og gass vil det følge 
vann opp med brønnstrømmen fra reservoaret. 
Dette vannet inneholder rester av tilsatte kjemika
lier, olje og andre naturlige forekommende stoffer, 
slik som tungmetaller og radioaktive stoffer. Van
net blir enten tilbakeført til reservoaret og depo
nert i egnet formasjon, eller renset og deretter 
sluppet ut i havet. Selv om det produserte vannet 
renses før det slippes ut, vil det inneholde små 
rester av olje, samt løste stoffer. Som følge av 
bruk av ny renseteknologi og økt andel av vann 
som injiseres, er både utslippene og oljekonsen
trasjonen i vannet redusert i løpet av de siste 
årene, jf. figur 7.3. 

Mengden produsert vann er nært knyttet til 
aktivitetsnivået på sokkelen og hvor lenge brøn
nene har produsert. Andelen vann i brønnstrøm
men øker jo lenger ut på halen av et felt det produ
seres. For å redusere utslipp til sjø støttes også en 
rekke prosjekter innen produsert vann, håndte
ring av akutte utslipp til sjø og overvåking og 
deteksjon av utslipp. 

Oljekonsentrasjonen i det produserte vannet 
som slippes ut til sjø lå i 2009 på om lag 11 mg per 
liter. Dette er langt under maksimumsnivået på 
30 mg per liter, som er fastsatt i nasjonalt regelverk 
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Figur 7.3 Utslipp av olje. 
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basert på vedtak i Konvensjonen om beskyttelse av 
det marine miljø i det Nordøstlige Atlanterhav 
(OSPAR). 

7 .2.1 Virkemidler for å redusere regulære 
utslipp til sjø 

Nullutslippsmålet for olje og miljøfarlige stoffer til 
sjø fra petroleumsvirksomheten ble etablert i 
St. meld. nr. 58 (1996-1997), Miljøvernpolitikk for 
en bærekraftig utvikling og er utdypet og presisert 
i en rekke stortingsmeldinger deretter. Hovedre
gelen er at det ikke skal slippes ut miljøfarlige 
stoffer, verken kjemiske stoffer som er tilsatt eller 
som finnes naturlig. Det er angitt at nullutslipps
målet skal nås innenfor akseptable rammer for 
miljø, sikkerhet og økonomi. I 2005 vurderte 
Klima- og forurensningsdirektoratet nullutslipps
målet for tilsatte miljøfarlige kjemikalier som 
nådd. 
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Målet om ingen utslipp av miljøfarlige tilsatte 
kjemikalier (svarte og røde) 1 har siden 2005 blitt 
ansett som oppfylt. Av sikkerhetsmessige og tek
niske hensyn vil det fortsatt være noe utslipp av 
miljøfarlige stoffer til sjø også i årene som kom
mer. I 2009 ble radioaktive stoffer også inkludert i 
nullutslippsmålet. 

Norsk regelverk gjennomfører internasjonale 
krav gjennom «Konvensjon om bevaring av det 
marine miljø i Nordøst-Atlanteren» (OSPAR-kon
vensjonen). I henhold til konvensjonen skal olje
innhold i utslipp være minst mulig og ikke over 30 
mg per liter. Gjennom OSPAR kategoriseres også 
kjemikaliene etter iboende egenskaper. 

Produsert vann slippes normalt ut relativt høyt 
i vannsøylen og de giftigste vannløselige fraksjo
nene vil fortynnes raskt med sjøvann. Kortsiktige 
(akutte) virkninger av regulære driftsutslipp av 
produsert vann og borekaks er vurdert å være 
ubetydelige, da disse generelt vil være av lokal og 
midlertidig karakter uten konsekvenser på 
bestandsnivå. Det er mer usikkerhet omkring 

Boks 7 .1 Blåskjell måler utslipp 

For å sikre forsvarlig oljevirksomhet på sokke
len må utilsiktede forurensende utslipp effek
tivt og, nøyaktig måles, og informasjonen 
raskt sendes til de rette menneskene. Selska
pet Biota Guard har tatt i bruk et biologisk 
«måleverktøy» for å spore mulige utslipp fra 
plattformer i tillegg til fysiske og kjemiske 
sensorer. Et slikt «måleverktøy» er blåskjell. 
Biota Guards system baserer seg på måling av 
helsen til det enkelte blåskjell. Skjellene luk
ker seg igjen i varierende grad, hvis de utset
tes for skadelige stoffer eller opplever fysisk 
stress på grunn av andre trusler. Dette kan 
registreres og måles og kan gi en umiddelbar 
indikasjon på eventuelle utslipp. Prosjektet er 
støttet av PETRO MAKS-programmet i Norges 
forskningsråd. 

1 Kjemikalier er delt inn i klasser avhengig av potensiell mil
jøfarlighet, og det skilles mellom gule, grønne, røde og 
svarte kjemikalier. Kjemikalier i svart kategori er i utgangs
punktet forbudt å bruke og slippe ut og omfatter blant 
annet miljøgiftene som står på miljøvernmyndighetenes og 
OSPARs prioritetslister. Kjemikalier i rød kategori er miljø
farlige og skal prioriteres for utskifting med mindre miljø
farlige alternativer (substitusjon). Stoffer i grønn kategori 
antas ikke å ha miljøeffekt av betydning og er listet på 
OSPARs PWNOR liste. Stoffer i gul kategori er de som 
ikke kommer inn under de andre kategoriene. Gf. aktivi
tetsforskriften § 63). 

mulige langtidsvirkninger. Basert på dagens 
kunnskap fra forskning og overvåking er det ikke 
påvist konsekvenser på bestandsnivå. Det forskes 
imidlertid videre på dette området. 

For å redusere utslipp av produsert vann inji
seres vann på flere felt uten at det brukes til trykk
støtte. Denne løsningen vil medføre økt energi
bruk og økte utslipp av klimagasser. For gamle 
felt vil dette ofte også være dyrt og teknisk van
skelig. Nye virkemidler for å redusere utslipp av 
produsert vann til sjø fra petroleumssektoren vil 
derfor ses i et helhetlig perspektiv. Utslippene til 
sjø må ses i sammenheng med andre forhold som 
utslipp til luft, generering av avfall, sikkerhet og 
kostnader. Myndighetenes vurdering er at det 
ikke bør innføres et generelt krav om injeksjon. 

Mengden av forurensende stoffer i produsert 
vann vil variere fra felt til felt. likeledes vil kost
nadene ved reinjeksjon av produsert vann variere. 
På noen felt vil kostnadene være forholdsvis lave, 
for eksempel fordi feltet uansett benytter vann til 
trykkstøtte og det produserte vannet kan benyttes 
som en del av trykkstøtteopplegget. På andre felt 
kan forholdet være at mengdene produsert vann 
vil være forholdsvis små, mens kostnadene med å 
reinjisere det kan være svært høye. 

En vurdering fra sak til sak der miljønytte og 
eventuelle andre gevinster vurderes mot kostna
dene ved en slik løsning, er solid forankret i norsk 
ressurs- og miljøforvaltning. Klima- og forurens
ningsdirektm·atets nulJutslippsrapport fra 2010 
konkluderer blant annet med at det ikke bør innfø
res et generelt krav om injeksjon av produsert 
vann på norsk sokkel. Men for nye utbygginger 
bør det gjøres transparente samfunnsøkono
miske nytte- og kostnadsvurderinger som også 
omfatter helhetlige miljøvurderinger av tiltak for å 
hindre utslipp av produsert vann. Det er ikke 
framkommet forhold som tilsier at konklusjonene 
fra rapporten ikke skal kunne anvendes over hele 
sokkelen. 

Det ble stilt strengere krav for utslipp til sjø i 
Barentshavet enn sokkelen for øvrig. Kravet ble 
innført i 2003 og innebar at petroleumsvirksomhet 
i området skulle gjennomføres med null utslipp til 
sjø under normal drift, representert ved null 
utslipp til sjø av produsert vann og borevæske/ 
kaks fra boring. Denne politikken ble justert i 
Meld St nr 10 (2010-2011), Oppdatering av for
valtningsplanen for det marine miljø i Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten. I framtida vil en 
regulere utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhe
ten i dette forvaltningsplanområdet på samme 
måte som petroleumsvirksomheten på øvrige 
deler av norsk kontinentalsokkel. 
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Boks 7.2 Klimagasser, NOx- og nmVOC-utslipp på norsk sokkel 

I 2009 var totale utslipp av klimagasser i Norge 
på 51,3 mill. tonn COz-ekvivalenter. Utvinning av 
olje og gass stod for 12,4 mill. tonn., eller en 
andel på 27 pst. Klimagassutslippene fra innret
ningene på kontinentalsokkelen stammer i all 
hovedsak fra forbrenning av gass i turbiner. di~ 
selbruk og takling av gass. 

Klimagassutslippene fra petroleumsvirksom
heten anslås de nærmeste årene å ligge på rundt 
14 mill. tonn C02-ekvivalenter per år. Utslippsut
viklingen er usikker, men utslippstoppen vil i 
følge framskrivingene nås innen 2020. 

Totale NOx-utslipp i Norge var i 2009 på 180 
600 tonn, en nedgang på 4 pst. fra 2008. Petro
leumsvirksomheten stod for 49 800 tonn, noe 
som gir norsk sokkel en andel på 29, 7 pst. av 
samlede norske utslipp. Om lag 65 pst av NOx
utslippene fra norsk sokkel stammer fra turbi
ner. NOx-utslipp fra turbiner avhenger av turbin
last, samt type drivstoff. For eksempel gir for
brenning i gassturbiner lavere utslipp av NOx 
enn forbrenning i dieselmotorer. 

NOx-utslippene fra petroleumssektoren er 
anslått til om lag 44 tusen tonn i 2020. 

De norske utslippene av nmVOC var 141200 
tonn i 2009. Av dette stod petroleumssektoren 
for om lag 45 000 tonn. Utslippene i petroleums
sektoren er redusert med 82 pst. fra toppåret 
2001. Majoriteten av dette skyldes utslippsredu
serende tiltak rettet mot lasting og lagring av 
olje på kontinentalsokkelen. 

NmVOC-utslippene fra petroleumssektoren 
er anslått til om lag 28 000 tonn i 2020. 

7 .3 Utslipp til luft 

Petroleumssektoren stod i 2009 for 27 pst av de 
norske utslippene av klimagasser. Dette skyldes 
at sektoren er stor i Norge, at aktiviteten er ener
giintensiv og at fossilt brensel i liten grad brukes 
til stasjonær forbrenning på fastlandet. Dette skyl
des utstrakt bruk av elektrisitet til oppvarming og 
en elektrisitetsproduksjon som domineres av 
vannkraft. Klimagassutslippene er stort sett 
avgasser fra forbrenning av gass i turbiner, fakling 
av gass og forbrenning av diesel. Disse avgassene 
inneholder blant annet C02. 

Sektoren står også for vesentlige bidrag til 
andre typer utslipp til luft. Andre miljøskadelige 
stoffer som blir slippet ut, er flyktige organiske 
forbindelser utenom metan (nrnVOC), metan 
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Figur 7.4 Klimagasser, NOx - og nmVOC-utslipp 
på norsk sokkel. 

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet 

(CH,t.), nitrogenoksider (NO,J og svoveldioksid 
(SOi). COz og CH4 er klimagasser, NOx og S02 
bidrar til forsuring. NmVOC vil reagere med NOx 
i luft og danne ozon, som blant annet kan forår
sake nedsatt plantevekst. Eksponering for 
nm VOC kan også være helseskadelig og kan inn~ 
bære et arbeidsmiljøproblem. Utslipp til luft fra 
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er 
vesentlig lavere enn det internasjonale gjennom
snitt for oljeproduserende land. 

Det er krevende å gi anslag for framtidig utvik
ling i en næring. Utslipp av klimagasser påvirkes 
av en rekke forhold. Framskrivinger bygger der
for på en rekke beregningstekniske forutsetnin
ger. Usikkerheten i prognosene kommer også til 
uttrykk ved å sammenstille tidligere framskrivin
ger med faktiske utslipp. UtsUppene fra petrol~ 
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Figur 7.5 COrutslipp fra petroleumssektoren. 

Kilde: OljedirektorateL 

umssektoren fram til 2010 har vært lavere enn hva 
som eksempelvis ble anslått våren 20072. Siste 
utslippsframskriving indikerer imidlertid en opp
justering av utslippene i 2020 med om lag 23 pst. 
fra samme tidspunkt, jf. figur 7.5. 

Utviklingen på store deler av norsk kontinen
talsokkel går mot mer modne felt, samtidig som 
avstandene for gasstransport øker ettersom 
mange nye gassfelt ligger lenger unna marke
dene. Produksjonen av gass utgjør en stadjg 
større del av produksjonen på kontinentalsokkelen. 
Behandling og transport av produsert gass er mer 
energikrevende enn produksjon og transport av 
væske. I tillegg minker reservoartrykket utover i 
feltenes levetid. Dermed øker behovet for energi i 
prosessanlegget og i gasskompresjonen. Alle 
disse forholdene trekker isolert sett i retning av 
økt energibehov, noe som ofte betyr større utslipp 
per produsert enhet 

Reservoarforholdene er en annen faktor som 
gjør at energibehovet øker. Lenger ut i levetiden 
til feltet kommer det mer vann i brønnstrømmen. 
Siden det stort sett er den samlede væske- og 
gassmengden (vann, olje og gass) som avgjør 
energibehovet i prosessanlegget, vil et felt få høy
ere utslipp per produsert oljeenhet når produksjo
nen går ned. Det å øke utvinningsgraden fra fel
tene vil derfor trekke i retning av økte utslipp per 
produsert enhet. 

Forskjellige typer utslipp må veies mot hveran
dre. Et eksempel er sammenhengen mellom 
utslipp til sjø og utslipp til luft. Strengere krav til 
for eksempel utslipp av produsert vann vil føre til 
økt behov for rensing eller injeksjon. Dette er pro
sesser som krever energi og vil medføre økte 
utslipp til luft. Likeså kan anstrengelser for åredu
sere NOx•utslippene fra en innretning påvirke 
utslippene av C02, da dette innebærer at turbi-

2 Framskrivingene som var en del av bakgrunnsinformasjo
nen til SLmeld. nr. 34 (2006-2007). 

nene driftes på en spesiell måte. Alle disse hensy
nene må balanseres på en fornuftig måte gjennom 
riktig virkemiddelbruk. 

7.3.1 Virkemidler for å redusere utslipp til 
luft 

Av ressursmessige årsaker har man fra starten av 
petroleumsalderen i Norge satt krav om gassav
setning for alle felt. Utstrakt brenning av gass 
over fakkel - en praksis med store tilhørende 
utslipp som en ser i mange andre petroleumspro
vinser - har derfor aldri vært en aktuell løsning på 
norsk sokkel. Gassen har i stedet kommet til nytte 
for eksempe1 ved å dekke energibehovet hos kjø
pere av norsk gass på kontinentet eller til injek
sjon for økt utvinning. Brenning av gass i fakkel 
og kaldventilering, utover det som er nødvendig 
for å sikre normal drift, er etter petroleumsloven 
ikke tillatt uten godkjenning fra departementet. 

Innføringen av C02-avgift i 1991 bidro til utvik
ling og bruk av teknologi som muliggjorde slok
king av fakkelen. Løsningen medførte at fakkelen 
automatisk ble tent når det var sikkerhetsmessig 
nødvendig å brenne gassen. Dette bidro til åredu
sere faklet volum. Fakling stod i 2010 for 11,6 pst. 
av C02-utslippene fra petroleumsvirksomheten i 
Norge. Dette er lavt sammenliknet med andre 
petroleumsproduserende land. 

Den største kilden til utslipp av C02 og NOx er 
energiproduksjon på innretningene. Disse kan 
reduseres på to hovedmåter, nemlig gjennom å: 
- redusere behovet for energi 
- produsere energien mer effektivt og/ eller med 

mindre utslipp 

Den beste måten å oppnå dette på er å etablere 
virkemidler som gjør at selskapene har egeninter
esse av å begrense sine utslipp. Dette kan gjøres 
ved å sette en kostnad på utslippene, slik at selska
penes overskudd blir størst når de gjennomfører 
de hensiktsmessige utslippstiltakene. På konti
nentalsokkelen gjør en dette ved at selskapene må 
betale COz-avgift og kjøpe klimagasskvoter for å 
dekke sine utslipp. Dette kommer i tillegg til ver
dien selskapene kan oppnå ved å eksportere og 
selge gassen sin framfor å bruke den på feltet 

Petroleumssektoren har betalt C02-avgift 
siden 1991 og vært en del av kvotesystemet siden 
2008. Før petroleumssektoren ble en del av kvote
systemet, utgjorde C02-avgiften for petroleums
sektoren om lag 350 kroner per tonn C02. Da 
petroleumssektoren ble en del av kvotesystemet i 
2008, ble COz-avgiften redusert tilsvarende nivået 
på kvoteprisen, slik at den totale C02-kostnaden 
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(avgift + kvotepris) for petroleumssektoren skulle 
forbli på samme nivå som tidligere. Den totale 
CO2-kostnaden varierer nå imidlertid i takt med 
kvoteprisen, slik det også er tilfelle for annen kver 
tepliktig næringsvirksomhet i EU. 

Både COz-avgiften og kvotesystemet er sek
torovergripende virkemidler som har hatt stor 
utslippsreduserende effekt. «Sektorovergri
pende» betyr at disse virkemidlene omfatter flere 
sektorer. CO2-avgiften er likevel en differensiert 
avgift på tvers av sektorer, og petroleumsvirksom
heten er blant de sektorene som historisk har 
betalt høyest COz-avgift. Norsk petroleumssektor 
har derfor over lang tid hatt en betydelig sterkere 
egeninteresse av å gjennomføre relativt sett dyre 
utslippsreduserende tiltak enn de fleste andre 
aktører i inn- og utland. 

Over tid har dette utløst utslippsreduserende 
tiltak med tiltakskostnader opp til denne COz
kostnaden. Totalt regner petroleumsnæringen 
med at CO2-avgiften har utløst tiltak som har redu
sert COz-utslippene med 40 mill. tonn siden 1991. 
Ettersom mange tiltak allerede er utløst, finnes 
det derfor få utslippsreduserende tiltak med lave 
tiltakskostnader i sektoren. Arbeidet under Klima
kur 2020 bekrefter dette kostnadsbildet. 

Ved installasjon av nytt energiproduserende 
utstyr på innretninger skal det brukes best tilgjen
gelig teknologi. Krav om bruk av slik teknologi 
har bidratt til betydelige reduksjoner av utslipp til 
luft. 

I 1996 vedtok Stortinget at det ved alle nye felt
utbygginger skal legges fram en oversikt over 
energibehov og kostnadene ved å benytte kraft fra 
land framfor gassturbiner. Kraft fra land skal eva
lueres av operatøren og følges opp av myndighe
tene i forbindelse med behandling av hver enkelt 
ny plan for utbygging og drift. Kraft fra land omta
les nærmere under kapittel 7.3.3. 

Gjennom Klimaforliket ble forskning for å 
redusere utslipp til luft styrket. Den offentlig 
finansierte petroleumsforskningen skal ha et ster
kere fokus på klimagassutslipp. 25 mill. kr er fra 
og med 2009 øremerket til forskning rettet mot 
energieffektivisering og reduksjon av klimagass
utslipp tilknyttet olje- og gassproduksjon på norsk 
sokkel. Aktuelle forskningsutfordringer er redu
serte klimagassutslipp ved mindre falding (opti
malisert prosesskjøring, redusert antall nedsteng
ninger etc.) og lavere utslipp fra kraftgenerering 
(styring og utnyttelse av gassturbiner etc), samt 
mer effektiv bruk av energi (driftsoptimalisering, 
varmegjenvinning). 

NOx-utslippene avhenger ikke kun av brensel 
og virkningsgrad som CO2-utslippene, men også 

av forbrenningsteknologi og hvilken last turbi
nene går på. Aktiviteten på norsk sokkel har gått 
foran i arbeidet med å utvikle gassturbiner som 
gir lavere NOx-utslipp - såkalte lav-NOx-turbiner. 

I 2007 innførte Stortinget en NOx-avgitt3 og ga 
videre fritak for utslippskilder som inngikk en mil
jøavtale med staten. I 2008 undertegnet Miljøvern
departementet og næringsorganisasjonene den 
første NOx-avtalen, som innebar at de årlige NOx
utslippene skulle reduseres med 30 000 tonn 
innen utgangen av 2011, selv om dette senere er 
blitt nedjustert til 18 000 tonn. I desember 2010 
ble det inngått en ny avtale som skal sikre at 
Norge reduserer sine årlige NOx-utslipp med 
ytterligere 16 000 tonn innen 2017. Miljøav+..alen 
om NOx regulerer næringsorganisasjonenes for
pliktelser overfor myndighetene til å redusere de 
samlede NOx·utslippene fra kildene som omfattes 
av avtalen. Alle operatørselskap med drift på 
norsk sokkel er med på denne avtalen. Sats for 
innbetaling til Næringslivets NOx-fond er 11 kro
ner per kilo NOx. Pengene skal gi tilskudd til virk
somheter som gjennomfører kostnadseffektive 
NOx-tiltak. 

I 2009 ble det innbetalt til sammen 653 mill. 
kroner til NOx-fondet. Olje- og gassindustrien stod 
for 444 mill. kroner (68 pst.). Frem til og med 2009 
var 80 pst. av utslippsreduksjonene som støttes av 
fondet utløst i maritim sektor, mens 7 pst. av fon
dets utslippsreduksjoner ble gjennomført direkte i 
olje- og gassektoren og 4 pst på rigger. Selv om 
NOx-utslippene i petroleumssektoren har vært 
relativt stabile de siste ti årene, finansierer olje- og 
gassindustrien betydelige utslippsreduksjoner i 
andre sektorer. Innbetalingssatsen for petrer 
leumssektoren er nesten tre ganger så høy som 
for de andre sektorene som deltar i NOx-fondet. 
Gjennom SDØE-ordningen og skattesystemet vil 
staten dekke en betydelig del av inntektene til 
NOx-fondet. 

En del lette oljekomponenter (nm VOC) for
damper fra råoljen ved lagring og lasting. Ved olje
terminalen på Sture ble teknologi for å gjenvinne 
slik oljedamp tatt i bruk i 1996. Etter krav fra 
Klima- og forurensningsdirektoratet om å redu
sere utslippene av nmVOC ved lagring og lasting 
offshore, ble det i 2002 inngått en avtale om indus
trisamarbeid for å møte kravene på en mest mulig 
kostnadseffektiv måte. Dette har ført til at det i 
løpet av det siste tiåret er installert teknologi for 
gjenvinning av oljedamp til bruk på skip. Dette 
har, sammen med reduksjoner i volumer olje som 
lagres og lastes, gitt resultater. Fra 2001 til 2009 

3 NOx•avgift.en i 2010 er på 16,14 NOK/kg NOx. 
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Boks 7.3 Eksempler på utslippsreduserende tiltak 

Utslippene fra petroleumssektoren i Norge er blitt skilt ut om lag en million tonn CO2 på Sleip-
gjenstand for relativt sterk virkemiddelbruk, og ner for å nå gasskvalitetskravene. Denne CO2-
det er allerede gjort mye for å redusere utslip- gassen er blitt lagret i Utsira-formasjonen. Når 
pene til luft fra denne sektoren. Utslipp av CO2 Gudrun starter opp og knyttes til Sleipner i 2014 
fra kraftproduksjon på kontinentalsokkelen står er det planlagt at CO2 skal skilles ut og lagres i 
for om lag 90 prosent av de totale utslippene fra Utsira-formasjonen. På Snøhvitfeltet begynte en 
offshorevirksomheten. Mange ENØK-tiltak er i april 2008 å separere og lagre CO2, før natur-
gjennomført etter at CO2-avgiften kom i 1991. gassen blir kjølt ned til flytende gass (LNG). 
For at energieffektiviteten skal øke betydelig COz-gassen går i rør fra LNG-anlegget på 
mer på lengre sikt, er det nødvendig med et Melkøya og tilbake til feltet. Der blir den injisert 
skifte i teknologi og konsept for energiforsynin- og lagret i formasjonen Tubåen, 2600 meter 
gen. Det krever langsiktig satsing på utvikling, under havbunnen. Ved full drift på Snøhvit vil 
utprøving og implementering av ny teknologi. opp til 700 000 tonn CO2 i året kunne bli lagret. 

Et eksempel på utslippsreduserende tekno- Disse anleggene hvor det gjennomføres COz-
logi er kombikraft, der varmen fra eksosgassen i injeksjon til havs er de eneste av sitt slag i ver-
turbinene brukes til å produsere damp, som så den. 
blir brukt for å produsere elektrisitet Kombi- Petroleumsvirksomheten er omfattet av 
kraft øker energieffektiviteten og er i dag i bruk mange virkemidler for å redusere utslipp til luft, 
på feltene Oseberg, Snorre og Eldfisk. Disse både i planleggingsfasen og i driftsfasen av pro-
anleggene er enestående i offshoresammen- sjektene. Fokus på reduksjon av utslipp til luft 
heng i verden. Det er også installert flere lav- har vært og vil fortsatt være viktig for petrole-
NOx turbiner som reduserer NOx·utslippene umssektoren. Sektoren har over tid hatt en høy-
betydelig. ere COz-kostnad enn andre sektorer både i 

Et annet eksempel er arbeidet med injisering Norge og i utlandet Dette har allerede gitt store 
og lagring av CO2 i ferdigproduserte olje- eller utslippsreduksjoner. Ytterligere tiltak i petrole-
gassreservoar, eller i geologiske formasjoner umssektoren er relativt kostbare, noe som 
under vann eller på land. Siden 1996 er det årlig senest er synliggjort i Klimakurrapporten. 

har nmVOC-utslippene blitt redusert fra 250 000 
til 45 000 tonn. 

7 .3.2 Klimakur 2020 

Klimakur 2020 har utredet tiltak for den norske 
petroleumsindustrien som samlet kan redusere 
utslippene av klimagasser med 5,5 mill. tonn CO2-
ekvivalenter. Tiltakene har et kostnadsspenn fra 
400 til 4000 kroner per tonn redusert CO2. Det er 
stor usikkerhet knyttet til anslagene for tiltaks
kostnader og teknologiutvikling. 

Tiltakene er store og kompliserte industripro
sjekter som det tar tid å realisere. Det er vurdert 
som mulig å gjennomføre reduksjoner i petro
leumssektoren på opp til tre mill. tonn innen 2020. 
I Klimakur 2020 omfatter petroleumssektoren alle 
petroleumsinnretningene på norsk sokkel og lan
danleggene på Kollsnes, Stura, Nyhamna, 
Melkøya, Mongstad og Kårstø. Klimakur 2020 har 
utredet tiltak innenfor tre områder: 
- energieffektivisering 
- elektrifisering 

- fangst- og lagring av karbondioksid (Carbon 
Capture and Storage, CCS). 

Petroleumsindustrien stod i 2009 for 27 pst. av 
Norges totale klimagassutslipp. Størsteparten av 
utslippene er knyttet til energiproduksjon. Innfø
ring av COz-avgift på sokkelen i 1991 førte til at 
selskapene ble mer bevisste på energieffektiv 
drift. Det er utløst mange COz-reduserende tiltak 
som følge av avgiften. Redusert fakling og oppgra
dering av turbiner er eksempler på tiltak som har 
hatt stor effekt. Det er fortsatt muligheter for å 
redusere utslipp gjennom energieffektivisering. 
Framskrivingene av utslipp (referansebanen) for 
petroleumssektoren inkluderer forventede tiltak 
innen energieffektivisering og teknologiforbedrin
ger. Tiltakene er uspesifiserte og utgjør om lag en 
mill. tonn CO2 i 2020. 

I Klimakur 2020 har Oljedirektoratet oppdatert 
beregningene av tiltakskostnader fra rapporten 
Kraft fra land til norsk sokkel, som ble lagt fram i 
januar 2008. I denne rapporten ble tiltakskostna-
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Boks 7.4 Klimakur 2020 

I 2008 nedsatte Miljøverndepartementet en 
etatsgruppe under ledelse av Klima- og foru
rensningsdirektoratet. Den fikk navnet Klima
kur 2020. Mandatet slo fast at sluttrapporten 
skulle dekke følgende punkter: 
1. Vurdere forventet kvotepris i 2012, 2015 og 

2020 
2. Gjennomgå internasjonale mål og virke

midler i klimapolitikken. Særlig skal man 
vurdere utviklingen i Europa, og se på 
hvilke konsekvenser den kan ha for norske 
virkemidler 

3. Vurdere behovet for nye eller endrede vir
kemidler i norsk klimapolitikk. Særlig vekt 
skal legges på virkemidler som bidrar til å 
oppfylle målet om å redusere utslippene 
med 15 til 17 millioner tonn innen 2020. 
Samtidig ønsker man å finne virkemidler 
som er styringseffektive og kostnadseffek
tive på lenger sikt 

Oljedirektoratet har sittet i førersetet for ana
lysene av petroleumssektoren. 

der og utslippsreduksjoner ved å erstatte utstyr 
for elektrisk kraftproduksjon på innretningene 
med kraft fra land beregnet. Oppdaterte tiltaks
kostnader ved områdeelektrifisering (sørlige, 
midtre og nordlige Nordsjø og Norskehavet) er 
beregnet til å ligge mellom 1350 og 3100 kroner 
per tonn C02 redusert Oljedirektoratet har utre
det tiltak som samlet kan gi utslippsreduksjoner 
på om lag 4,6 mill tonn. Den oppdaterte analysen 
viser at den sørlige delen av Nordsjøen er det 
området der elektrifisering har lavest tiltakskost
nad, blant annet fordi feltene her har lang forven
tet levetid. Stortinget vedtok i 1996 at kraft fra 
land skal utredes av utbygger og følges opp av 
myndighetene i forbindelse med hver ny utbyg
ging på sokkelen. Se også avsnitt 7.3.3. 

Oljedirektoratet har også vurdert elektriifise
ring av landanlegget på Melkøya og deler av Kår
stø-anlegget. For disse anleggene er også karbon
fangst og -lagring (CCS) vurdert Disse tiltakene 
er gjensidig utelukkende, noe som betyr at kar
bonfangst og -lagring ikke er aktuelt, dersom 
anlegget elektrifiseres og omvendt. 

For førstegenerasjons fullskalaanlegg er til
takskostnadene for reduserte utslipp beregnet til 
1300- 2250 kroner per tonn C02. 

Det er ikke beregnet tiltakskostnad for fangst 
og lagring av C02 fra utslippskilder til havs. Tidli
gere analyser tyder på at tiltakskostnadene vil 
ligge betydelig høyere enn for petroleumsanlegg 
på land. Teknologiutvikling kan imidlertid endre 
kostnadsbildet for offshore karbonfangst og -lag
ring. 

Bruk av C02 til å øke utvinningen fra felt i pro
duksjon kan gi et inntektsbidrag for karbonfangst 
og -lagring i Norge. Høy oljepris kan gjøre det 
lønnsomt å injisere C02 for økt utvinning. Dette 
krever imidlertid stabil tilgang til store COz-volu
mer, større enn dem som kan komme fra Kårstø 
og Mongstad. Det er ikke gjort vurderinger av 
mulighetene for å bruke C02 til økt utvinning i 
Klimakur 2020. 

Utredningene gjennomført under Klimakur 
vil, sammen med blant annet høringsuttalelsene til 
arbeidet, oppdaterte utslippsanslag og makroøko
nomiske analyser av tiltak, være bakgrunnsmate
riale for arbeidet med den kommende klimamel
dingen. 

7 .3.3 Kraft fra land 

Fra 1997 har kraft fra land vært vurdert for alle 
nye utbygginger og større ombygginger på konti
nentalsokkelen. Troll A-plattformen var den første 
installasjonen på kontinentalsokkelen som ble 
drevet med kraft fra land. Felt som Ormen Lange, 
Snøhvit og Gjøa er senere forsynt med elektrisitet. 
Valhall og Goliat vil få kraft fra land når de kom
mer i produksjon. I tillegg får også landanleggene 
Kårstø, Kollsnes, Tjeldbergodden og Nyhamna 
helt eller delvis kraft fra nettet. I dag er nærmere 
40 pst. av norsk gassproduksjonen knyttet til disse 
feltene. 

Oljedirektoratet og NVE gjennomførte i 2009/ 
2010 en analyse av kraftbehovet for felt som alle
rede har kraft fra land eller har besluttet dette. 
Disse er beregnet å etterspørre i underkant av 5 
1Wh i 2011, voksende til nærmere 6,5 1Wh i 
2020. Det er viktig å se kraft fra land til petrole
umsvirksomheten i sammenheng med kraftsyste
met på land. Levering av kraft til petroleumsvirk
somheten utover det som er besluttet kan bli 
utfordrende. Bygging av nye overføringslinjer er 
viktig for å gjøre systemet mer robust 

Departementet har også sett på mulighetene 
til å ta kraft fra land til eksisterende felt på konti
nentalsokkelen. Oljedirektoratet, Norges vass
drags- og energidirektorat og Klima- og forurens
ningsdirektoratet utarbeidet rapporten «Kraft fra 
land til norsk sokkel» i 2008. Denne analysen er 
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blitt oppdatert i forbindelse med arbeidet med 
utredningen Klimakur 2020. 

Energiforsyningsløsningen til en petroleums
insta11asjon blir behandlet i forbindelse med myn
dighetenes godkjenning av en utbygging. Dette 
skjer både i prosessen med konsekvensutredning 
og i den etterfølgende behandlingen av utbyg
gingsplanen. Det er krav om at alle planer for 
utbygging og drift av olje-- og gassfelt skal inne
holde en analyse av mulighetene til å få kraftforsy
ning fra land. Dette gjelder både nye feltutbyggin
ger og større modifikasjoner på eksisterende 
installasjoner. 

Tilgangen på kraft 

I lys av ønsket om økt bruk av kraft fra land til 
installasjoner på sokkelen er det viktig med stor 
oppmerksomhet på grenseflatene mellom kraft
systemet og petroleumssektoren. En forutsetning 
for en løsning med kraft fra land er at det kan skje 
uten negative effekter på kraftsystemet og at hen
synet til naturmangfold på fastlandet ivaretas. 
Elektrifisering av sokkelen forutsetter derfor at 
det samtidig er sikret utbygging av tilstrekkelig 
ny kraft el1er at det framføres tilstrekkelig nytt 
nett slik at det ikke oppstår regionale ubalanser. 

Klimakur forutsetter ved beregninger av til
takskostnader ved elektrifisering at nødvendig 
kraft finnes til den forutsatte kraftpris. I en del til
feller vil imidlertid elektrifisering kunne medføre 
betydelige ekstrakostnader knyttet til utbygging 
av nye overføringslinjer. 

I Norge står vannkraft for nær all elektrisitets
produksjon på land. Den dominerende rollen til 
vannkraften gjør at den norske elektrisitetspro
duksjonen varierer mye fra år til år avhengig av til
siget til vannmagasinene. Denne egenskapen ved 
det norske kraftsystemet er det viktig å ta hensyn 
til også ved vurderingene av krafttilgangen til 
petroleumsvirksomheten. 

Produksjonen og forbruket av elektrisitet er 
ikke jevnt fordelt over landet, og mulighetene til 
overføring mellom de ulike delene av landet er 
avhengig av tilstrekkelig nettkapasitet. Dette inne
bærer at en planlagt økning i forbruket av kraft 
som følge av ytterligere elektrifisering må vurde
res i forhold til forsyningssikkerheten både regio
nalt og nasjonalt. Etablering av nye forbruksenhe
ter vil kunne skje raskere enn etablering av ny 
produksjon og overføringsnett. Grundig planleg
ging er derfor nødvendig for å sikre at denne 
typen etableringer ikke gir regionale ubalanser i 
kraftsystemet. Etableringen av nye, store for-

bruksenheter har bidratt til de regionale ubalan
sene som vi har hatt i de senere årene. 

Tidligere ble ofte etableringen av virksomhet 
med høyt kraftforbruk knyttet sammen med 
utbygging av større produksjonsanlegg. Mye av 
kraftproduksjonen som bygges i dag dreier seg 
om spredt lokalisert småkraft og vindkraft, med 
liten reguleringsevne. Det gjør at betydningen av 
et solid strømnett med god overføringskapasitet 
blir viktigere enn før. Et solid strømnett er svært 
viktig for levering av kraft fra land til nye installa
sjoner på kontinentalsokkelen. I Statnetts nettutvi
klingsplan for 2010 tas det sikte på et kraftig styr
ket sentralnett med et investeringsomfang på om 
lag 40 mrd. kroner frem mot 2020. Planen omfat
ter også tilrettelegging for planlagt petroleums
virksomhet og økt bruk av kraft fra land. 

For å bedre koordineringen av investeringer i 
nett, produksjon og forbruk ble energiloven 
endret fra 1.1. 20104, blant annet ved å innføre en 
plikt for nettselskapene til å tilknytte nye anlegg 
for produksjon på alle nettnivå, når produksjons
prosjektet og nettinvesteringen samlet er sam
funnsøkonomisk rasjonell. Den praksis man tidli
gere hadde hatt med å tilknytte forbruk på regio
nal og sentralnett ble lovfestet. Nettselskapene 
skal om nødvendig investere i nettanlegg, men det 
er presisert at tilknytning til kraftsystemet må 
vente til det er driftsmessig forsvarlig. Departe
mentet kan også i ekstraordinære tilfeller gi unn
tak fra tilknytnings- og investeringsplikten for for
bruk. Dette innebærer et større ansvar for egen 
kraftforsyning hos store forbruksenheter, også 
innenfor petroleumssektoren. 

Tidsaspektet 

Utbyggingsprosjekter på norsk sokkel er omfat
tende og krever lang tid både til planlegging og 
utbygging. For å motvirke regionale ubalanser må 
operatøren for felt som vurderer å knytte seg til 
kraftsystemet på land eller øke sitt allerede eksis
terende kraftforbruk vesentlig, på et tidlig tids
punkt ta kontakt med energimyndighetene og 
aktuelle nettselskap. 

Det er svært omfattende prosesser knyttet til å 
planlegge, konsesjonsbehandle og bygge ut strøm
nett. I mange tilfeller vil utbygging av nett ta 
vesentlig lenger tid enn utbyggingsprosjektene på 
sokkelen. Dette understreker betydningen av at 
utbygger på et tidlig tidspunkt tar kontakt med 
energimyndighetene og aktuelle nettselskap. 

4 Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) Om lov om endringer i energi
loven. 
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For å hindre regionale ubalanser er det viktig 
med et samsvar mellom produksjon, forbruk og 
overføringskapasitet Dette vil være viktig for 
departementet i behandlingen av disse spørsmål
ene. 

Tidsdimensjonen er videre viktig for planleg
gingen av feltutbygginger, da operatøren i ekstra
ordinære tilfeller kan risikere at nettselskapet gis 
unntak fra tilknyttings- og investeringsplikten for 
feltets forbruk. Gis det unntak, risikerer man at 
prosjektene ikke blir gjennomført eller at en 
annen energiløsning må velges. 

Statnett har en viktig rolle som tilrettelegger 
for forbruk gjennom sitt nettutviklingsarbeid. 
Oljedirektoratet har en sentral rolle i å kartlegge 
mulig forbruksutvikling i de ulike områdene på 
kontinentalsokkelen. En slik kartlegging vil inklu
dere forbruk fra utbygginger som ikke har kom
met så langt at det er naturlig for utbygger å ha 
kontakt med energimyndighetene og aktuelle 
nettselskap. Dette vil sikre at kunnskap om mulig 
framtidig kraftforbruk i petroleumssektoren så 
tidlig som mulig kommer de sentrale aktørene 
innen kraftsektoren til gode. 

For å avklare i hvilken grad kraft fra land til 
felt på kontinentalsokkelen er en mulig løsning 
kraftsystemmessig, vil det kreves en konkret vur
dering av hvert enkelt tilfelle. 

Effektene på utslipp 

Kraft fra land til petroleumssektoren vil redusere 
utslippene av C02 fra norsk sokkel. Det vil også 
bidra til en reduksjon av utslipp innenfor Norges 
grenser så lenge kraftbehovet dekkes opp av 
utslippsfri kraftproduksjon i Norge eller ved 
importert kraft. Kraft fra land kan derfor være en 
måte å redusere de nasjonale utslippene. 

Et økt uttak av kraft til petroleumssektoren vil 
påvirke norsk kraftbalanse. De siste årene har det 
variert hvorvidt Norge er netto importør eller 
eksportør av kraft. Resultatet av et økt forbruk 
som følge av kraft fra land til petroleumssektoren 
vil derfor redusere eksporten eller øke importen 
av kraft 

Både petroleumssektoren og elektrisitetspro
duksjon er underlagt kvoteplikt i EUs kvotesys
tem. Det prinsipielle grunnlaget for et kvotesys
tem er at de samlede utslippene er bestemt i kvo
teperioden. Det betyr at reduserte utslipp et sted 
innenfor systemet motsvares av økte utslipp et 
annet sted. I et slikt system er derfor den eneste 
direkte måten å redusere utslippene på å redtllsere 
antallet kvoter. I perioden 2008-2010 (kyotoperi
oden) bidrar Norge med om lag syv mill. tonn 

C02 årlig i reduserte utslipp gjennom det euro
peiske kvotesystemet ved at vi tildeler færre kvo
ter enn det som var anslåtte utslipp fra kvoteplik
tige norske virksomheter. I EUs kvotesystem er 
kvotemengden i all hovedsak fastlagt. For perio
den 2013-2020 skai kvotemengden i EUs kvote
system reduseres med 21 pst. eller 1,74 pst. hvert 
år. EU-kommisjonen har indikert at kvotemeng
den vil kunne bli redusert ytterligere dersom de 
europeiske klimamålene skjerpes. Kvotesystemet 
vil derfor være et sentralt virkemiddel til redu
serte utslipp i Norge og Europa det neste tiåret. 

Nye utbygginger 

Myndighetene gjør et grundig arbeid for å vur
dere kraft fra land ved nye utbygginger og store 
ombygginger på norsk sokkel. Historisk sett har 
ikke kraft fra land vært et realistisk alternativ på 
grunn av høye kostnader og tekniske utfordrin
ger. Teknologiutvikling over tid har gjort kraft fra 
land mer aktuelt Kraft fra land krever fortsatt 
meget store investeringer og vil som oftest kun 
være realistisk ved større, selvstendige utbyggin
ger eller ved større ombygginger av store felt 

En tiltakskostnadsberegning for kraft fra land 
er basert på en rekke forutsetninger om framtidig 
utvikling, herunder omfanget av eventuelle 
ombygginger, investerings- og driftskostnader, 
levetid for feltet samt framtidig elektrisitets- og 
gasspriser. Det er viktig at de beregninger som 
gjøres også framover er basert på realistiske for
utsetninger også angående levetid. Ved vurdering 
av kostnaden av tiltaket for Ekofisk sør- og Eldfisk 
Il-utbyggingene ble det eksempelvis beregnet til
takskostnad for levetid både til 2028 og til 2049. 
Levetid er viktig for nivået på tiltakskostnaden. 
Beregningene operatøren har gjort for Ekofisk
området illustrerer dette. Tiltakskostnader ble 
beregnet til 5310 kr per tonn C02

5 ved levetid 
2028 og 3585 kr for levetid 2049. 

I dag er Troll A-plattformen, Gjøa, Ormen 
lange og Snøhvit forsynt med kraft fra land. Den 
nye plattformen på Valhall, som har oppstart i 
2011, vil også få kraft fra land. Av nye utbygginger 
er det vedtatt at Goliat skal få kraft fra land når fel
tet starter opp i 2013. Samtidig får landanleggene 
Kårstø, Kollsnes, 1jelbergodden og Nyhamna helt 
eller delvis kraft fra nettet. 

En gjennomgang av alle utbygginger godkjent 
siden 2005 viser at fire av utbyggingene har en 
løsning med kraft fra land, ji tabell 7.1. Ved under
vannsutbygginger (inklusive nye brønner) er kraft 

5 Beregnet med syv pst årlig reell diskontering. 
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Tabell 7.1 Prosjekter der kraft fra land er vurdert siden 2005. 

Omtrentlige/ 
opprinnelige 
reserver per 
31.12.2010* 

Felt PUDår Type innretning mill. Sm3 o.e. Energiforsyning 

Knarr 2011 FPSO 8 Tradisjonell kraftforsyning 

Visund Sør 2011 Subsea til Gullfaks 10 Vertsinnretning 

Valemon 2011 Plattform 34 Eksisterende innretning 

Eldfisk Il 2011 Plattform 35 Eksisterende innretning 

Ekofisk Sør 2011 Plattform 35 Vertsinnretning 

Gudrun 2010 Plattform 20 Vertsinnretning 

Marulk 2010 Subsea til Norne 12 Vertsinnretning 

Gaupe 2010 Subsea til Armada 5 Vertsinnretning 

Trym 2010 Subsea til Harald 6 Vertsinnretning 

Oselvar 2009 Subsea til Ula 9 Vertsinnretning 

Goliat 2009 Flyter - Sev an 39 Kraft fra land 

Yttergryta 2008 Subsea til Åsgard 2,5 Vertsinnretning 

Morvin 2008 Subsea til Åsgard 14 Vertsinnretning 

Alve 2007 Subsea til Norne 9 Vertsinnretning 

Gjøa 2007 Flyter - semi 55 Kraft fra land 

Vega og Vega S 2007 Subsea til Gjøa 25 Vertsinnretning 

Skarv 2007 FPSO 70 Tradisjonell kraftforsyning 

Valhall videreutvikling 2007 Plattform 53 Kraft fra land 

Yrne 2007 Plattform 12 Tradisjonell kraftforsyning 

Rev 2007 Subsea til Armada 7 Vertsinnretning 

Volund 2007 Subsea til Alvheim 7 Vertsinnretning 

Tyrihans 2006 Subsea til Kristin 77 Vertsinnretning 

Oseberg Delta 2005 Subsea til Oseberg 9 Vertsinnretning 

Blane 2005 Su bsea til Ula 1 Vertsinnretning 

Fram Øst 2005 Subsea til Troll C 12 Vertsinnretning 

Ringhorne Øst 2005 Brønner fra Ringhorne 15 Vertsinnretning 

Volve 2005 Plattform 

Vilje 2005 Subsea til Alvheim 

Enoch 2005 Subsea til Brae 

* Reserver lagt inn for PUD mottatt i 2011. 
Kilde: Oljedirektoratet. 

fra land kun realistisk, dersom vertsplattformen 
har dette som kraftløsning, som for eksempel for 
Vega og Vega sør. Dersom en vertsplattform får 
kraft fra land en gang i framtida, vil også de til
knyttede ressursene bli produsert med kraft fra 
land. Gudrun-plattformen henter sin kraft fra 
Sleipner og vil derfor få kraft fra land dersom 
Sleipner skulle få dette en gang i framtiden. 

9 Tradisjonell kraftforsyning 

8 Vertsinnretning 

0,5 Vertsinnretning 

Med flere nye, mindre funn i samme område 
kan det være betydelige gevinster ved en samord
net utbygging. En samordnet utbygging kan også 
gjøre kraft fra land til et mer realistisk alternativ 
enn hvis feltene utbygges enkeltvis. Oljedirektora
tet har en viktig rolle for å sørge for at dette blir 
utredet. De vurderinger som foretas av selskaper 
og myndighetene i det enkelte tilfelle vil avklare 
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hvorvidt kraft fra land er en hensiktsmessig lø& 
ning. 

Eksisterende felt 

De fleste feltene på sokkelen i dag får energibeho
vet dekket av gassturbiner. Det kreves som oftest 
omfattende modifikasjoner og ombygginger for å 
bygge disse innretningene om til å få kraft fra 
land. Dette er kostnadskrevende og krever tilgjen
gelig plass på innretningen. En lengre nedsten
ging vil eksempelvis føre til store tap i form av 
utsatte salgsinntekter. Mer realistisk er en slik løs
ning når eksisterende energiforsyning må skiftes 
ut eller oppgraderes. 

Kraft fra land til eksisterende felt på norsk sok
kel er blitt analysert og vurdert i flere omganger. I 
2002 utarbeidet Oljedirektoratet og Norges vas& 
drag& og energidirektorat en rapport om kraft fra 
land til norsk sokkel. Som følge av føringer i 
Klimameldingen i 2007 ble denne rapporten op]r 
datert i 2008. Denne gangen var også Petroleums
tilsynet og Klima- og forurensningsdirektoratet 
med på arbeidet. Den nylig fremlagte Klimakur
rapporten estimerer også tiltakskostnader for 
kraft fra land, både for eksisterende og nye felt. 

Klimakur-rapporten viser tiltakskostnader fra 
1350 kr per tonn C02 og oppover for kraft fra 1and 
til eksisterende områder (kraft fra land til flere 
innretninger på en gang). For enkeltfelt derimot 
vil det i de fleste tilfeller være langt mer kostbart å 
erstatte kraftforsyningen på enkeltinnretninger 
med kraft fra land. 

Alle kraft fra land-prosjektene som presente
res i Klimakur er basert på delelektri:fisering. Det 
betyr at det kun er den kraften fra turbinene som 
genererer elektrisitet som erstattes med kraft fra 
land. På norsk sokkel produserer om lag halvpar
ten av turbinene elektrisk kraft, mens den reste
rende andelen driver utstyr som pumper og kom
pressorer direkte. Til sammen utgjør turbinene 75 
pst. av C02-utslippene fra petroleumssektoren. 
Potensialet for utslippsreduksjoner som følge av 
delelektri:fisering vil derfor begrense seg til om 
lag halvparten av dette. 

Ved store ombygginger på eksisterende felt 
kan kraft fra land i noen tilfeller være et reelt alter
nativ. Dette er som regel i tilfeller hvor det er 
snakk om å erstatte gamle innretninger på feltet 
med nye. I slike tilfeller kreves det som regel ny 
utbyggingsplan, og kraft fra land blir i så måte vur
dert på lik linje med nye utbygginger. Valhall er et 
eksempel på at det er mulig å føre kraft fra land til 
eksisterende felt som bygges om. Utbyggingspla
nen for videreutvikling av feltet ble godkjent i 

2007. Det nye feltsenteret på Valhall får kraft fra 
land og erstatter to eldre innretninger. Det skal 
etter planen starte opp i 2011. 

Regjeringen vil: 

• Kreve vurdering av kraft fra land som energi
løsning for nye felt og ved større ombygginger 
av eksisterende felt, herunder vurdere relevant 
levetid. 

• Følge opp at operatøren for nye feltutbyggin
ger i petroleumssektoren på et tidlig tidspunkt 
søker om tilknytning til nettet i tilfeller der 
kraft fra land er aktuelt. 

• Statnett skal legge til rette for framtidig kraft
forbruk, blant annet større og spesifikke øknin
ger i kraftforbruket i petroleumssektoren, der
som dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

7 .4 Akuttutslipp til sjø 

Det går et viktig skille mellom regulære og akutte 
utslipp til sjø. Akutte utslipp til sjø er utslipp som 
ikke er planlagt og som det ikke blir gitt tillatelse 
til fra Klima- og forurensningsdirektoratet Det 
kan forekomme akutte utslipp til sjø av både olje, 
kjemikalier og borevæsker. 

De aller fleste uhellsutslippene er små, men 
også større utslipp av olje kan forekomme. I 2010 
var det 139 akutte utslipp av olje, hvorav 132 var 
mindre enn en kubikkmeter. Totalt volum for alle 
utslippene var 105 m3, jf. figur 7.6. 

A redusere risikoen for akutt forurensning til 
null er ikke mulig. Det er derfor viktig å håndtere 
risikoen på en god måte. For å få til dette er det 
svært viktig å arbeide for å redusere både sann
synligheten for og konsekvensene av et akutt 
utslipp. Etter forurensningsloven har operatørsel
skapene ansvar for og plikt til å etablere nødven
clig beredskap for å møte akutt forurensing. 

De miljømessige konsekvensene av et akutt 
utslipp av olje er avhengig av mange faktorer. Selv 
om størrelsen på utslippet er det mest sentrale, vil 
også utslippssted, årstid, vindstyrke, strøm og 
beredskap være avgjørende for skadeomfanget. 
De fleste utslippene i Norge har skjedd fra skip 
nærkysten. 

Aktivitetsnivået i petroleumsnæringen har økt 
kraftig i mange år uten at antall utslipp har økt til
svarende. Petroleumsvirksomheten på norsk sok
kel har over tid hatt et varierende antall mindre 
akutte utslipp og noen større akutte utslipp. I 
løpet av 40 år med virksomhet har det vært tre 
hendelser med utslipp av olje på mer enn 1000 
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Boks 7 .s Ulykken med Deepwater Horizon 

20. april 2010 oppsto en eksplosjon på borerig
gen Deepwater Horizon, da den var i ferd med å 
avslutte boringen på Macondo-prospektet i 
Mexicogolfen. Riggen brant i to dager før den 
sank. Brønnen ble stengt mekanisk 16. juli, og 
19. september ble den erklært permanent plug
get Ulykken kostet 11 menneskeliv. Den med
førte den største utblåsningen i amerikanske far
vann noensinne. Om lag 800 000 m3 olje lekket 
ut av brønnen før utslippet ble stoppet. Ameri
kanske myndigheter har anslått at over 40 pst. 
av oljen enten er naturlig nedbrutt eller fordam
pet. 17 pst. av lekkasjen fra brønnen ble samlet 
opp ved brønnhodet. Ytterligere 16 pst. ble sam
let opp, oppløst ved bruk av kjemiske disperge
ringsmidler eller brent. 

Granskningsrapporten fra en presidentopp
nevnt kommisjon ble lagt frem i januar 2011. 
Hovedkonklusjonen til kommisjonen er at ulyk
ken kunne vært unngått og at de bakenforlig
gende årsakene var: ,<en kompleks og sammen
vevd serie av mekaniske svikter, dårlige beslut
ninger, designvalg, operasjonelJ gjennomføring 
og lagsamarbeid». 

I en kommende stortingsmelding om arbeids
miljø, arbeidsforhold og sikkerhet i norsk arbeids
liv, vil Arbeidsdepartementet dekke HMS-myn
dighetenes oppfølging av ulykken med Deep
water Horizon i Mexicogolfen. 

Ulykken skjedde i et av USAs viktigste fiske
riområder. En tredjedel av all sjømat i USA stam
mer derfra. Fiskeriaktiviteten ble stoppet i store 
områder umiddelbart etter ulykken. I juni 2010 
var 37 pst. av havområdene i amerikansk del av 

kubikkmeter; Bravo-utblåsningen i 1977, utslipp 
fra Statfjord C i 1989 og fra Statfjord Ai 2007. Det 
har fram til i dag ikke forekommet akutte utslipp 
av olje fra petroleumsvirksomheten på norsk sok
kel som har nådd land. 

7.4.1 Risikoen for akuttutslipp av olje 

Petroleumstilsynet overvåker risikoutvikling i 
petroleumsvirksomheten på flere måter. Et viktig 
verktøy i denne sammenheng er kartleggingsar
beidet i Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 
(RNNP). Siden 2001 er det i RNNP-regi samlet inn 
et omfattende datamateriale som primært er ana
lysert med tanke på risiko relatert til storulykke 
og arbeidsmiljø. 

Mexicogolfen stengt for fiske. 19. april 2011 ble 
de siste gjenværende, stengte områdene over 
utslippspunktet igjen åpnet for :fiskerivirksom
het. Det er i begrenset grad funnet forskjeller i 
kvaliteten på sjømaten før og etter ulykken. 
Også ekstremverdiene som blir målt ligger godt 
innenfor kravene som amerikanske myndighe
ter setter til sjømat. Regionen er også et av de 
viktigste områdene for turisme i USA med en 
årlig omsetting på over 240 mrd. kroner (40 
mrd. USD). 

Det er blitt funnet 8 183 sjøfugl, 1 144 hav
skilpadder og 109 marine pattedyr levende eller 
døde som man mener har vært berørt av utslip
pet. 4 av 100 døde sjøpattedyr var observerbart 
tilgriset av olje. Totalt ble 210 km kystlinje 
moderat til sterkt berørt av olje. De umiddelbare 
konsekvensene av ulykken har ikke vært så 
omfattende som mange fryktet i de tidlige 
fasene av ulykken. De samlede konsekvensene 
av utslippet på økosystemet er det for tidlig å si 
noe om. Nærmere en fjerdedel av utslippet ble 
igjen i det marine miljøet En har heller ikke 
erfaring med så utstrakt bruk av dispergerings
midler tidligere. 

Det kommer til å ta år før en får en fullsten
dig oversikt over effektene av ulykken. Det vil 
bli gjort mye arbeid for å kartlegge dette i årene 
framover. BP har alene bevilget 3 mrd. kroner 
(500 mill. USD) for uavhengige studier av kon
sekvensene av utslippet. Det gjenstår fortsatt en 
rekke granskinger og utredninger som oppføl
ging av ulykken i USA 

I 2010 publiserte Petroleumstilsynet rapporten 
«RNNP- akutte utslipp 2001-2009». I denne rap
porten er nevnte datagrunnlag, supplert med 
informasjon fra Environmental Web databasen, 
analysert med tanke på akutte utslipp (faktiske og 
potensielle) i perioden 2001- 2009. Det er regis
trert 452 akutte utslipp av råolje på norsk sokkel 
fra 2001 til 2009. 439 av disse havner i den laveste 
kategorien på 0 til 10 tonn. 

RNNP-dataene viser at antall akutte råoljeut
slipp til sjø på norsk sokkel sett under ett ble mer 
enn halvert i perioden 2001-2004, mens nivået 
har vært konstant i perioden 2004-2009. I Nord
sjøen har det vært en tydelig reduksjon av antall 
akutte råoljeutslipp per år. Reduksjonen var størst 
fram til 2003, mens reduksjonen de siste seks år 
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Tabell 7.2 Akutte utslipp over 5 kubikkmeter i perioden 2005-2009. 

Felt År Kubikkmeter olje Beskrivelse 

Statfjord 2007 4400 Brudd i lasteslange ved lasting av råolje Statfjord A 

Norne 2005 340 Feilstilt ventil ved fiushing av flowlinje og stigerør 

Tordis 2008 100 Lekkasje til havbunnen fra injeksjonsbrønn for produsert 
vann. 

Draugen 2006 98 Utslipp ved lasting av råolje 

Statfjord 2009 95 Oljeforurenset vann til sjø. 

Statfjord 2008 50 Oljelekkasje i skaft på Statfjord A sluppet kontrollert til sjø av 
sikkerhetsmessige hensyn 

Åsgard 2007 22 Feil ventilsetting førte til overløp fra dieseltank 

Ekofisk 2008 12 Feiloperasjon ved drenering av rådieseltank. 

Snorre 2007 10 Operasjonsfeil førte til at diesel gikk til sjø fra brannpumpe. 

Snorre 2007 10 Ventil-og operasjonsfeil førte til at diesel gikk til sjø via 
brannpumpe. 

Gullfaks 2005 8,8 Feiloperasjon etter reparasjon av :flotasjonscelle 

Statfjord 2007 8,5 Lekkasje av tetningsolje til åpent dren. 

Heidrun 2008 7 Utslipp av dieselolje til sjø etter omlegging til ny dieseltank 

Statfjord 2005 7 Rørlekkasje 

Draugen 2008 6 Brudd i kopling pga trykkoppbygging ved lasting av råolje 

har vært mer begrenset I Norskehavet var det en 
økning tidlig på 2000-tallet, så en betydelig reduk
sjon, og deretter et stabilt nivå fra 2004. 

mange forskjellige årsaker til slike utslipp. Majori
teten av utslippene er operasjonelle feilhandlinger, 
og en stor andel dreier seg om diesellekkasjer/
utslipp. Informasjon som dette er viktig i det fore
byggende arbeidet for å redusere risikoen for 
akutte oljeutslipp til sjø. 

Ser en på den siste femårsperioden har det 
vært 15 hendelser i petroleumsvirksomheten som 
har resultert i utslipp større enn 5 m3, jf. tabell 7.2. 
De aller fleste utslippene er små, og i perioden er 
det 8 utslipp som er større enn 10 m3• Det er 
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Figur 7.6 Akutte utslipp av olje på mer enn 1 m3 

o lje fra petroleumssektoren. 

Kilde: Oljedirektoratet 

7 .4.2 Virkemidler og tlltak for å redusere 
risikoen for akuttutslipp 

Risikoen for akuttutslipp er lik sannsynligheten 
for et akuttutslipp ganget med konsekvensene av 
dette. For å redusere risikoen må man således 
fokusere på tiltak som kan redusere sannsynlighe
ten for og konsekvensen av et akutt utslipp. 

Arbeidet med RNNP er et viktig supplement til 
faktaunderlaget for å prioritere ulykkesforebyg
gende arbeid slik at sannsynligheten, og således 
risikoen, for akutte oljeutslipp kan reduseres. I til
legg til å illustrere risikoutviklingen på norsk sok
kel under ett er det også tilrettelagt for å kunne se 
hvert havområde for seg, slik at det også kan bru
kes i arbeidet med forvaltningsplaner. 

I januar 2010 ble rapporten «Teknologi- og 
kunnskapsstatus av betydning for å redusere 
risiko for uønskede hendelser som kan føre til 
akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleums-
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virksomheten i Nordområdene» utgitt. Rapporten, 
som ble utarbeidet av Petroleumstilsynet, Univer
sitetet i Stavanger og International Research Insti• 
tute of Stavanger, slår fast at teknologi- og kunn
skapsutvikling er avgjørende for å holde ulykkes
risiko på et lavt nivå. Dette kan redusere sannsyn
ligheten for og konsekvensene av akutte utslipp. 
Det er således viktig at industri og myndigheter 
lærer av uønskede hendelser, slik at risikoen for 
nye akutte utslipp reduseres. 

Oljevernberedskapen på norsk sokkel er vik
tig for å redusere konsekvensene av eventuelle 
større, akutte oljeutslipp. Klima- og forurens
ningsdirektoratet stiller krav til oljevernberedska
pen, operatørselskapene har ansvaret for å 
bekjempe oljesøl fra petroleumsinstallasjoner på 
havbunnen eller på havoverflaten. Ansvaret omfat
ter strategisk ledelse. Norsk oljevernforening for 
operatørskap (NOFO) har på vegne av operatø
rene ansvar for taktisk og operasjonell ledelse av 
beredskapsressursene som blir tatt i bruk. NOFO 
etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk 
sokkel for å bekjempe oljeforurensning på vegne 
av 25 operatørselskap, både i åpent farvann, i kyst
nære områder og i strandsonen. I den norske 
beredskapsmodellen kombineres offentlige og 
private oljevernressurser. Samarbeidet mellom 
den kommunale og den statlige oljevernberedska
pen og NOFO gjør at Norges totale beredskaps
ressurser er tilgjengelige til enhver tid. Kystver
ket ivaretar statens ansvar for akuttberedskap og 
vil føre tilsyn ved oljevernaksjoner. Kystverket 
kan også vurdere om staten skal overta som leder 
av oljevernaksjonen. 

Det er ingen garanti for at et framtidig oljeut
slipp ikke vil kunne nå sårbare ressurser, i havet 
eller på land. Oljefelt bygges ut lenger nord enn 
tidligere. Risikoen for at et akutt oljeutslipp kan nå 
land øker (isolert sett) når virksomheten drives 
nærmere kysten. Dette krever utvikling av nytt 
utstyr både for å oppdage, følge og samle opp for
urensning. Den store spredningen på aktivitetene 
langs hele kysten vil også kunne initiere behov for 
mer utstyr. 

NOFO har tilgang til betydelige oljevernres
surser som kan mobiliseres til alle deler av norsk 
sokkel. Dette inkluderer 20 egne fulltidsansatte, 
50 vakt-/forsterkningspersonell fra operatørsel
skap, 25 oljevernfartøy, 25 slepebåter, 20 havgå
ende mekaniske oljeoppsamlingssystemer og 80 
personer tilknyttet 5 oljevernbasener. Det er store 
lagre av dispergeringsmiddel, oljevernutstyr for 
operasjoner nær kysten med tilgang til fiskefartøy, 
spesialteam til organisering og ledelse ved behov 
for operasjoner i strandsonen. Oljevernarbeidet 

fokuserer på 5 barrierer, der barriere O er å hindre 
olje å komme ut i vannet, barriere 1, 2 og 3 er 
knyttet til oppsamling til havs og barriere 4 er opir 
rydding i strandsonen. 

Det legges også begrensninger på leteboring i 
oljeførende lag i visse deler av året. Dette for å 
begrense miljøkonsekvensene for blant annet fisk 
og fugl som følge av et eventuelt akutt oljeutslipp 
ved leteboring. Disse begrensningene er spesifi
sert i konsesjonsdokumentene fra myndighetene 
eller i forvaltningsplanen for et havområde. Det 
stilles krav til beredskap mot akutt forurensning 
ved alle leteboringer. 

7.5 Sikkerhet på norsk sokkel 

Det er Arbeidsdepartementet/Petroleumstilsynet 
som har ansvaret for regelverk for, og tilsyn med, 
både teknisk og operasjonell sikkerhet samt 
arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten til havs og 
ved nærmere bestemte landanlegg. Myndighets
ansvaret dekker alle faser av virksomheten, som 
ved planlegging, prosjektering, bygging, bruk og 
ved eventuell senere fjerning. 

RNNP ble igangsatt i 1999/2000 for å utvikle 
og anvende et måleverktøy som viser utviklingen i 
risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en vik
tig posisjon i næringen ved at det bidrar til en 
omforent forståelse av utviklingen i risikonivå 
blant partene. RNNP-arbeidet følger utviklingen i 
risikonivå i petroleumsvirksomheten ved hjelp av 
ulike metoder som hendelsesindikatorer, barrie
redata, intervju med nøkkelinformanter, arbeids
seminarer, feltarbeid og annet hvert år også en 
stor spørreskjemaundersøkelse. Resultatene pre
senteres i årlige rapporter, som også gir grunnlag 
for å sette i verk tiltak for å motvirke en negativ 
utvikling. 

Samlet sett viser den siste RNNP-kartleggin
gen en svak negativ utvikling i risikobildet i 2010. 
Totalindikatoren for storulykker, både for produk
sjonsinnretninger og flyttbare innretninger, har i 
de siste fem•seks årene flatet ut. Målet er kontinu
erlig forbedring. 

Det var ingen dødsulykker på sokkelen i 2010 
og frekvensen av alvorlige personskader har vist 
en positiv utvikling de senere år. Skadefrekvensen 
er nå 0,68 alvorlige personskader per million 
arbeidstimer for hele sokkelen. Det er signifikant 
lavere enn gjennomsnittet for foregående tiårspe
riode. 

Fram til 2008 var det en gjennomgående posi
tiv utvikling i antall brønnkontrollhendelser. Men i 
perioden 2008-2010 har det vært en kraftig 
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økning, fra 11 hendelser i 2008 til 28 i 2010. Øknin
gen er klar også når en tar hensyn til utviklingen i 
aktivitetsnivået (antall borede brønner). Petro
leumstilsynet har bedt næringen ta tak i utfordrin
gene knyttet til hydrokarbonlekkasjer og brønn
kontrollhendelser. Næringen er bedt om å komme 
opp med konkrete tiltak som kan bidra til at utvik
lingen går i riktig retning. 

Næringen har det siste tiåret rettet stor opp
merksomhet mot å redusere antall hydrokarbon
lekkasjer og har etablert klare reduksjonsmål. 
Gasslekkasjer har stort potensial for å gjøre skade 
på grunn av eksplosjonsfaren ved spredning av 
gass-sky. Målet om maksimalt 20 lekkasjer ble 
nådd i 2005, mens målet om maksimalt ti lekkasjer 
per år ble nådd i 2007. Siden har utviklingen gått i 
feil retning; 14 lekkasjer i 2008, 15 i 2009 og 14 i 
2010. I 2010 er det spesielt lekkasjer i kategorien 
0,1-1 kg/s som øker. Det ble registrert en lekka
sje med rate over 10 kg/si 2010. Mer målrettet, 
og ikke minst kontinuerlig innsats fra næringen, 
må til for å snu denne utviklingen. 

Indikatoren for de mest alvorlige helikopter
hendelsene viser en positiv utvikling fra 2009 til 
2010. Antall skip på kollisjonskurs viser også en 
positiv utvikling. 

I en kommende stortingsmelding om arbeids
miljø, arbeidsforhold og sikkerhet i norsk arbeids
liv, vil Arbeidsdepartementet legge fram en bre
dere oppdatert status for HMS-tilstanden i virk
somheten. Det vil også pekes på viktige trekk ved 
HMS-regimet for norsk petroleumsvirksomhet og 
de viktigste utfordringene for HMS-arbeidet i 
årene fremover. Omtalen vil også dekke HMS. 
myndighetenes oppfølging av ulykken med Deep
water Horizon i Mexicogolfen. 

7 .6 Disponering 

Petroleumsloven krever at rettighetshaverne leg
ger fram en avslutningsplan for departementet to 
til fem år før tillatelsen utgår eller bruken av inn
retningen tar slutt. Avslutningsplanen skal bestå 
av to deler; en konsekvensutredningsdel og en 
disponeringsdel. Konsekvensutredningen gir en 
oversikt over ulike konsekvenser disponeringen 
av innretningen vil ha på blant annet miljøet. Kon
sekvensutredningsdelen blir sendt på høring til 
berørte parter. Disponeringsdelen skal behandles 
av Olje- og energidepartementet og Arbeidsdepar
tementet som begge gir sin vurdering av denne. 
På bakgrunn av konsekvensutredningen med til
hørende høringsuttalelser og · disponeringsdel 
med tilhørende vurdering av de to departernen-

tene, utarbeider Olje- og energidepartementet en 
kongelig resolusjon om disponering som legges 
fram for regjeringen. 

Departementet har så langt behandlet mer 
enn 10 disponeringsplaner for utrangerte innret
ninger. I de fleste tilfellene har innretningene blitt 
fjernet og ført til land for opphugging. Eksempler 
på dette er Odin, Nordøst Frigg, Øst Frigg, Lille 
Frigg og Frøy. Det er blitt gitt to tillatelser til å 
etterlate innretninger til havs. Dette gjelder 
betongunderstellet til Ekofisktanken og et betong
understell til TCP2-innretningen på Frigg-feltet 

Det er stor usikkerhet knyttet til disponerings
aktiviteten framover. Det er vanskelig å forutsi når 
en innretr1.ing skal stenges ned. Nedstengingstids
punkt for de ulike feltene og innretninger avhen
ger av en rekke faktorer, i første rekke oljepris, 
forventet produksjonsutvikling, drifts- og vedlike
holdskostnader og teknisk tilstand. 

I tillegg til at nedstengingstidspunktet kan 
avvike fra opprinnelig plan, kan oppstart og varig
het av selve avviklingsprosjektet være usikkert. 
De ulike feltene har betydelige forskjeller med 
hensyn til størrelse, kompleksitet og antall innret
ninger. Noen felt vil kunne ha utbygging og drift i 
flere faser, der noen innretninger fases ut, mens 
andre fortsatt vil være i drift For mange vil også 
andre faktorer, som periode for plugging av brøn
ner, frakobling av rørledninger eller tredjeparts 
bruk påvirke fjerningsarbeidet Tilgjengelighet av 
tungløftfartøy vil være en viktig faktor. Det samme 
vil værforholdene, da mange aktiviteter vil være 
begrenset til sommerhalvåret 

Når vedtak om disponering fattes, legger myn
dighetene til grunn både nasjonalt og internasjo
nalt regelverk. Petroleumsloven av 1996 regulerer 
disponering av innretninger. I tillegg har Norge i 
norsk regelverk gjennomført forbudet mot å 
dumpe utrangerte innretninger til havs, noe som 
er vedtatt under OSPAR-konvensjonen. OSPAR
vedtaket legger føringer på hva slags dispone
ringsalternativer som er aktseptable for ulike 
typer innretninger til havs og åpner for unntak i 
enkelte speisifiserte tilfeller. Norge har gitt to 
slike unntak. Disse er betongunderstellet på Eko
fisktanken og betongunderstellet på TCP2 på 
Frigg-feltet. I tillegg finnes det 10 andre betong
innretninger på norsk sokkel hvor fjerning kan 
være mulig. Imidlertid kan dette ha miljømessige 
og sikkerhetsmessige konsekvenser som kan 
gjøre det hensiktsmessig å la disse innretningene 
bli stående. I 2013 skal OSPAR igjen vurdere om 
det er grunnlag for å redusere mulighetene for 
unntak fra dumpeforbudet basert på erfaringer og 
teknologiutvikling. Oljedirektoratet har tatt initia-
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tiv til et samarbeidsprosjekt med Klima- og foru
rensingsdirektoratet og Petroleumstilsynet for å 
vurdere framtidige utfordringer og tiltak for fjer-

ning og opphugging av betonginnretninger på 
norsk kontinentalsokkel. 
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8 Sysselsetting, ringvirkninger og forskning 

Petroleumsressursene på norsk sokkel har lagt 
grunnlaget for en høykompetent og internasjonalt 
konkurransedyktig olje- og gassnæring. Oljesel
skaper, leverandørindustri og forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner har i fellesskap funnet løs
ninger på krevende forhold til havs. Store utbyg
gingsprosjekter har drevet fram nye teknologiske 
løsninger. Gunstige rammebetingelser for fors
kning og teknologiutvikling har vært en viktig for
utsetning. 

Det er et mål i regjeringens petroleumspoli
tikk å legge til rette for lønnsom produksjon av 
olje og gass, som også kan gi grunnlag for lønn
somme og attraktive arbeidsplasser på fastlandet. 
Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel genere
rer arbeidsplasser over hele landet Næringen sys
selsetter i dag om lag 43 000 personer, men over 
200 000 arbeidsplasser kan direkte eller indirekte 
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knyttes til etterspørselen fra aktivitetene på sokke
len. Det utgjør nær åtte pst av samlet sysselset
ting i Norge. 

Ressursinnsatsen på norsk sokkel er på et 
svært høyt nivå Dette ser ut til å fortsette i de 
kommende årene. Et fortsatt høyt aktivitetsnivå 
innebærer at det er et betydelig marked for en 
petroleumsrettet leverandørindustri og for annen 
tilknyttet næringsvirksomhet Mindre funn gjør 
det likevel mer krevende å få til nye, felles tekno
logiløft i næringen. 

Aktivitetsnivået i petroleumsvirksomheten 
over tid er avhengig av hvor stor del av de gjenvæ
rende ressursene som blir utnyttet Dersom kun 
dagens investeringsplaner blir gjennomført, vil 
petroleumsvirksomheten raskt reduseres. En 
sterk satsing på eksisterende felt, på nye lønn
somme feltutbygginger og leting vil gi grunnlag 
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Figur 8.1 Mulig produksjonsforløp på norsk sokkel. 

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. 
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for et høyt og stabilt aktivitetsnivå også framover i 
tid. I et tidsperspektiv utover 2020 vil leting i 
åpnede områder og tilgang på nye leteområder 
være avgjørende for aktivitetsnivået. Tiltak innen
for alle disse områdene er nødvendige for å sikre 
næringen nye oppgaver. Derfor har regjeringen 
besluttet å igansette en åpningsprosess for hav
områdene rundt Jan Mayen og den del av tidligere 
omstridt område som ligger vest for avgrens
ningslinjen i Barentshavet sør. 

Nye funn gir grunnlag for nye utbygginger og 
tilhørende ringvirkninger. Størst potensial for å 
gjøre store og nye funn er i havområdene utenfor 
Nord-Norge. Gjennom utvidet leteaktivitet legges 
det til rette for ny aktivitet og betydelige ringvirk
ninger i nord. Utbyggingene av Snøhvit, Goliat og 
Skarv illustrerer at petroleumsvirksomhet gir 
betydelig verdiskaping og sysselsetting lokalt og 
regionalt 

Ved å utnytte ressurspotensialet på norsk sok
kel, vil olje- og gassnæringen kunne skape betyde
lig aktivitet i fastlandsøkonomien i tiår framover. 
Utbygging og drift av felt vil gi kunnskapsinten
sive arbeidsplasser og andre positive ringvirknin
ger. Utnyttelse av ressurspotensialet viJ bidra til 
forskningsaktivitet og kompetansebygging. Fors
kning og utvikling er viktig for å oppnå økt res
sursuttak og sikre industrien internasjonal kon
kurransekraft. Næringen er og må være en pådri
ver innen forskning og utvikling. Myndighetene 
har en viktig rolle som tilrettelegger, og på 
utvalgte områder hvor næringens innsats ikke er 
tilstrekkelig er det behov for offentlige midler. 

8.1 Sokkel og land 

Et fortsatt høyt etterspørselsnivå fra virksomhe
ten på norsk sokkel er avgjørende for framtida til 
en lang rekke bedrifter og arbeidsplasser i hele 
landet. Dette gjelder bedrifter og arbeidsplasser 
både i oljeselskaper, i petroleumsrettet leveran
dørindustri og i annen tilknyttet næringsvirksom
het. 

Norske bedrifter er involvert i hele produk
sjonskjeden. Ulike bedrifter driver eksempelvis 
aktivitet til havs, leting, utbygging, modifikasjo
ner, vedlikehold, drift og disponering. For disse 
bedriftene og tilhørende sysselsetting er det ikke 
bare det totale etterspørselsnivået som teller. 
Disse bedriftene er avhengige av at det er aktivitet 
i hele verdikjeden innenfor petroleumsvirksomhe
ten. 

I løpet av det siste tiåret har investeringene og 
driftskostnadene på norsk sokkel økt kraftig. Res-

sursinnsatsen på norsk sokkel er på et høyt nivå, 
noe som ser ut til å fortsette i kommende femårs
periode, jf. figur 8.2. Et fortsatt høyt aktivitetsnivå 
innebærer at det også framover vil være et betyde
lig marked for en petroleumsrettet leverandørin
dustri og for annen tilknyttet næringsvirksomhet 

Oppdragsmengden knyttet til felt i drift er et 
kjernemarked for norsk leverandørindustri. Nor
ske leverandører er særlig godt posisjonert til å 
konkurrere om oppdrag knyttet til felt i drift fordi 
de har geografisk nærhet til norsk sokkel og ofte 
erfaring fra tidligere oppdrag på de aktuelle fel
tene. 

Dersom kun vedtatte investeringsplaner gjen
nomføres, vil norsk sokkel oppleve et raskt pro
duksjonsfall. En forsterket innsats på å øke utvin
ningsgraden fra eksisterende felt kan begrense 
produksjonsfallet Det vil gi store muligheter for 
nye oppdrag fordi tiltak som øker ressursuttaket 
på felt ofte krever betydelige investeringer. Det vil 
også legge grunnlaget for en mer langsiktig drift 
av feltene. Bare i inneværende år er det planlagt å 
ta investeringsbeslutninger i nye innretninger, 
modifikasjoner og brønner på Ekofisk, Eldfisk, 
Åsgard, Snorre og Troll som alle har en investe
ringsramme på over 10 mrd. kroner. Tiltak for å 
øke utvinningsgrad og levetid er viktig for store 
deler av leverandørindustriens oppdragsmengde 
på mellomlang sikt. 

Antallet nye funn på norsk sokkel øker i 
modne områder. Gjennomsnittlig funnstørrelse e r 
imidlertid vesentlig lavere enn på 1970- og 1980-
tallet Funnstør relsen har betydning for utbyg
gingsløsninger og trenden er færre selvstendige 
utbygginger og flere brønner og satellitter tilknyt
tet eksisterende infrastruktur. Mindre funn, kom
binert med et relativt høyt kostnadsnivå sammen
lignet med andre petroleumsprovinser, medfører 
at næringen står overfor nye teknologiske og øko
nomiske utfordringer i årene som kommer. 
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Figur 8.2 Ressursinnsats (1971-2015). 

Kilde: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. 
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Store deler av letearealet næringen i dag har 
tilgang til er forholdsvis godt utforsket. De 
lovende områdene på dypt vann i Norskehavet har 
foreløpig ikke innfridd forventningene. Skrugard
funnet - som nylig ble gjort, er positivt nytt for 
utforskningen av Barentshavet. Sist nytt areai ble 
åpnet for petroleumsvirksomhet var i 1994. Det tar 
lang tid å modne funn slik at de resulterer i feltut
bygging og produksjon. For eksempel er funnåret 
for Snøhvit, Gjøa og Skarv henholdsvis 1984, 1989 
og 1998. Snøhvit ble satt i produksjon i 2007, Gjøa 
i 2011, mens Skarv fortsatt er under utvikling. Det 
er i løpet av de siste ti år ikke gjort så store funn 
som tidligere. Dette vil ha betydning for hvilke 
utbygginger som kommer framover. 

Tilgang på nye, prospektive leteområder er 
viktig for å legge til rette for nye, større prosjekter 
som kan bære fram framtidens teknologiske løs
ninger. Derfor har regjeringen besluttet å igan
sette en åpningsprosess for havområdene rundt 
Jan Mayen og den del av tidligere omstridt 
område som ligger vest for avgrensningslinjen i 
Barentshavet sør. Petroleumsindustrien priorite
rer sine ressurser der det eksisterer interessante 
forretningsmuligheter. For at Norge skal forbli 
ver tsland for en innovativ og høyteknologisk olje 
og gassindustri, er tilgang til attraktivt leteareal en 
forutsetning. Større funn i umodne områder kre
ver gjerne større grunnlagsinvesteringer i form 
av selvstendige utbygginger og infrastruktur. 
Slike funn gir derfor grunnlag for større oppdrag 
for leverandørindustrien per feltutvikling enn 
utbygging av mindre funn i modne områder. Nye 
selvstendige utbygginger gir videre mulighet for 
oppgaver for flere deler av leverandørindustrien 
enn mindre satellittfelt. Næringen må i fellesskap 
finne frem til kostnadseffektive løsninger som 
gjør at ressursene både i nye områder og i modne 
områder kan bli realisert 

På lang sikt er det helt avgjørende at det 
påvises tilstrekkelig nye ressurser for å sikre jevn 
og høy aktivitet på sokkelen og dermed også nye 
oppgaver for næringen. Fortsatt nye feltutbyggin
ger forutsetter tilgang til nytt areal. Uten tilgjenge
lig areal vil etterspørselsimpulsene mot leveran
dørindustrien avta i takt med redusert ressursinn
sats på sokkelen, og dermed svekke grunnlaget 
for en norskbasert leverandørindustri. 

Når produksjonen opphører, skal innretnin
gene på norsk sokkel fjernes. I dag står det om lag 
500 innretninger på norsk sokkel. Det vil være et 
betydelig arbeid med å avvikle felt som har vært i 
produksjon. Kostnaden ved å håndtere innretnin
gene på norsk sokkel er estimert til om lag 160 
mrd. kroner1. Dette innebærer at håndtering av 

utrangerte innretninger vil være et stort marked 
som kan gi store industrielle muligheter for 
bedrifter på fastlandet. 

Det antas at om lag 30 innretninger på norsk 
sokkel vil bli tatt ut av bruk på norsk sokkel i peri
oden 2010-2020. På britisk sokkel er det anslått at 
mer enn 260 innretninger vil bli tatt ut av drift i 
samme periode. Dette er et voksende og interes
sant marked for norsk fjerningsaktører og mot
taksanlegg. Per i dag finnes det tre anlegg i Norge 
som kan motta og behandle utrangerte oljeinnret
ninger. Usikkerheten knyttet til prognosene over 
er stor siden det er vanskelig å forutsi når en inn
retning skal stenges ned. Nedstengningstids
punkt for de ulike feltene og innretninger avhen
ger av en rekke faktorer. Først og fremst gjelder 
dette oljepris, forventet produksjonsutvikling, 
drifts- og vedlikeholdskostnader og teknisk til
stand. Historisk har anslagene for levetid variert 
mye og trenden i dag er at levetiden stadig forlen
ges. Kapasiteten til de ovennevnte anleggene ven
tes å være tilstrekkelig til å kunne ta hånd om 
mengdene som er forventet til opphugging frem 
mot 20202. 

Regjeringen vil: 

• Opprettholde en slagkraftig petroleumsindus
tri i Norge over tid ved å legge til rette for lønn
som framtidig aktivitet på norsk sokkel gjen
nom utbygging av funn, økt utvinning, leting i 
åpnede områder og åpning av nye områder. 

8.2 Petroleumsvirksomheten gir 
arbeid til mange 

Det å bygge opp en sterk leverandørindustri har 
vært en målsetting fra petroleumsvirksomheten 
startet på norsk sokkel. Dette har lykkes og i dag 
består leverandørindustrien av mange konkurran
sedyktige bedrifter som leverer teknologisk avan
serte produkter og tjenester til norsk sokkel og til 
internasjonale markeder. Industrien er aktiv 
innenfor letevirksomhet, nye utbygginger, drift, 
vedlikehold, modifikasjoner og avslutning av felt. 
Noen konsentrerer seg om ett av disse marke
dene, mens andre har virksomhet i flere deler av 
denne verdikjeden. Norske selskaper er blitt mar
kedsledere innen seismikk, undervannsproduk-

1 Se Klima- og forurensingsdirektoratet, Avvikling av utran
gerte plattformer, TA-2643/2010 

2 Se KLIFs rapport Avvikling av utrangerte plattformer, TA-
2643/2010 
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Boks 8.1 Industri bygget på tradisjoner 

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel krever 
løsninger som er tilpasset vær- og havforhol
dene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentsha
vet. De sterke tradisjonene og kunnskapen fra 
skipsfart og -bygging, ga et godt grunnlag for å 
ta steget over til å levere varer og tjenester også 
til petroleumsvirksomheten. Med et slikt 
utgangspunkt har norsk maritim sektor og tilhø
rende utstyrsleverandører utviklet seg til en vik
tig del av den petroleumsrettede leverandørin
dustrien. Om Jag 90 pst. av den samlede kon
traktsverdien til skip levert fra norske skipsverft 
i perioden 2009-2013 går til fartøy som brukes i 
olje- og gassvirksomheten. 

sjonssystemer, boreutstyr, offshore servicefar
tøyer, flytende produksjon og transporttjenester. 

I kjølvannet av oppbyggingen av en konkur
ransedyktig leverandørindustri i Norge, har 
importandelen i petroleumssektoren blitt redu
ser t. Det innebærer at etterspørselen fra virksom
heten på sokkelen er blitt viktigere for aktivitetsni
vået i norsk økonomi. Det betyr også at endringer 
i aktivitetsnivået på sokkelen, og dermed etter
spørselen fra næringen generelt, får større virk
ning for sysselsettingen på fastlandet. Tidlig på 
1970-tallet var importandelen svært høy - nær
mere 100 pst. I takt med at norsk næringsliv har 
opparbeidet seg kompetanse innen petroleums
relatert virksomhet er den nå beregnet til å være 
mellom 20 og 30 pst. 

I følge SSBs definisjon av petroleumsnærin
gene sysselsetter den om lag 43 000 personer3. 
Omtrent halvparten av disse er ansatt i oljeselska
pene. Dette omfatter kun en del av de ansatte i 
petroleumsvirksomheten. Ved også å ta med det 
som SSB definerer som petroleumsrelaterte 
næringer er tallet høyere. Med denne avgrensnin
gen er 63 000 personer sysselsatt i næringen, 65 
pst. av de sysselsatte bor i Rogaland og Horda
land. 424 av landets 430 kommuner har minst en 
innbygger sysselsatt i det som kan sies å utgjøre 
kjernevirksomheten og omfatter den direkte sys
selsetting i petroleumsvirksomheten. 

Virkningen av den samlede etterspørselen fra 
petroleumsnæringen er vesentlig større. En rekke 

3 SSBs næringsgrupper: "utvinning av råolje og naturgass", 
"tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning" og "rørtran
sport". 

Norske offshorerederier eier og driver en av 
verdens mest avanserte offshoreflåter. Den nor
ske flåten av servicefartøy (forsyning, anker
håndtering og spesialskip) er nest størst i ver
den. For hvert offshoreskip som bygges i 
Norge, skapes arbeidsplasser i hele landet Byg
gingen av ankerhåndteringsfartøyet «Normand 
Prosper» involverte utstyrsleveranser fra 91 nor
ske bedrifter. Skipet ble levert 9. april 2010 fra 
srx Norway Offshore i Brattvåg til Solstad Off
shore ASA i Skudeneshavn. 

bedrifter leverer varer og tjenester til petroleums
virksomheten eller til bedrifter i næringsgrup
pene nevnt ovenfor. Dette gjelder blant annet seis
mikkselskaper, engineeringselskaper og skips
verft. 

Etterspørselen fra petroleumsnæringen har 
vært og er av meget stor betydning for aktiviteten 
i mange bedrifter rundt omkring i landet. For
skere fra Statistisk sentralbyrå har analysert virk
ningene av denne etterspørselen4 blant annet på 
sysselsettingen i Norge. Ved å ta utgangspunkt i 
direkte og indirekte leveranser til petroleumsvirk
somheten er det laget et anslag på omfanget av 
sysselsettingen som kan knyttes til de direkte og 
indirekte leveransene til petroleumsnæringen. 
Beregningene - som er basert på tall fra 2006, 
viser en sysselsetting på 206 000 i 2009, jf. figur 
8.3. 

Leveransene til petroleumsvirksomheten kom
mer fra mange deler av norsk næringsliv. Det er 
ikke bare i det vi primært tenker på som leveran
dørnæringene at aktiviteten påvirkes av etterspør
selen fra petroleumsvirksomheten. Dette gjelder 
et bredt spekter av næringer, inklusive bygg og 
anlegg, samferdsel, varehandel, bank/forsikring 
og andre deler av privat tjenesteyting, jf. figur 8.3. 

Gjennom det siste tiåret har leverandørindus
trien opplevd en betydelig vekst Veksten reflekte
res ikke bare i økt sysselsetting, men også i 
omsetning og verdiskaping. Kompetanse fra 
petroleumsvirksomhet er også relevant for andre 

4 Økonomisk analyse 3/2010; Etterspørselen fra petroleums
virksomheten, betydningen for produksjon og sysselset
ting i Norge; SSB. 
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Figur 8.3 Antall sysselsatte som direkte og indi
rekte kan knyttes til etterspørselen fra petrole
umsvirksomheten i 1000 personer, 2009. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

typer oppdrag. Norske byggeverft har fått betyde
lige kontrakter på produksjon av understell til 
vindmøller offshore. Tilsvarende har Statoils kom
petanse som operatør for olje- og gassfelt, vært av 
stor betydning for utviklingen av fullskala flytende 
vindmøller. På samme måte som kunnskapen og 
erfaringen fra skipsfart var viktig for oppbyggin
gen av leverandørindustrien til petroleumsvirk
somheten, gir dagens kunnskapsbase et godt 
grunnlag for framtidig aktivitet også innenfor- for
nybar energi. 

8.2.1 Lokalisering av leverandørindustrien 

Menon Business Econornics, IRIS og Ramm 
Energy Partner har gjennomført en analyse som 
blant annet viser lokalisering og sysselsetting i 
norsk leverandørindustri. Analysen viser at Sta
vangerregionen er den økonomiske regionen med 
desidert flest årsverk knyttet til leverandørindus
trien. Denne regionen står i en særstilling. Nær
het til sørlige deler av Nordsjøen, hvor petrole
umsaktiviteten startet, er en viktig årsak til dette. 
Etter hvert har det vokst frem sterke industrimil
jøer ellers i landet. Dette inkluderer sterke miljøer 
innenfor blant annet drift og vedlikehold i Ber
gensregionen, undervannsutstyr i Kongsberg/ 
Asker-regionen, rederi- og skipsbyggingsaktivitet 
på Sunnmøre og Sunnhordland og NODE klyn
gen på Sørlandet som blant annet kjennetegnes 
ved leveranser av boreutstyr, jf. figur 8.4. 

Etter hvert som petroleumsvirksomheten har 
:flyttet seg nordover, har man fått næringsutvikling 
på land, også lenger nord. Det har de siste årene 
vært store utbygginger utenfor Midt-Norge. Dette 
har skapt aktivitet og sysselsetting i regionen. 
Utbyggingen og drift av Snøhvit har generer t 
store ringvirkninger for landbasert virksomhet i 

nord, spesielt i Hammerfest, hvor flere bedrifter 
har opplevd et løft knyttet til både kompetanse, 
teknologi og kapasitet. 

Leverandørbedrifter gir oppdrag også utenfor 
eget lokalmiljø. Større leverandørbedrifter har 
inn.kjøp som fordeler seg over hele landet. I 2010 
kjøpte FMC Technologies inn varer og tjenester 
for over 3 milliarder kroner fordelt på 18 av lan
dets fylker. 5 

8.3 Framveksten av næringen 

I 1959 ble Groningenfeltet i Nederland oppdaget 
Dette vekket interessen til de store internasjonale 
oljeselskapene, som ba om tillatelse til å gjøre 
seismiske undersøkelser i Nordsjøen utenfor kys
ten av England og Norge. På dette tidspunktet fan
tes det liten kompetanse på leting, produksjon 
eller foredling av petroleum i Norge. Det var 
ingen utdannelse rettet mot petroleumsvirksom
het og ingen offentlige organer eller institusjoner 
med olje og gass som arbeidsområde. 

I de første årene med oljevirksomhet på norsk 
sokkel var myndighetene derfor opptatt av å eta
blere gode rammer for virksomheten. Viktige 
hensyn var å beholde nasjonal kontroll over res
sursene og sikre positive effekter ved en eventuell 
utvikling av disse. Videre var en opptatt av å til
trekke seg de store, internasjonale oljeselska
pene. Disse selskapenes faglige kompetanse og 

Sysubettin:&1 S-,5H:lsetl'fncwekst 
le-ontn11~11rlnd.111ll'ien fp,.L) 20C02a'.19 
20J9 

J10g11.and 4lla> U4 
Hord111t1d '""" , .. 
AkcW,u, uso, 1l8 
MtreoeRom!dll 9100 14 

VMl-A(der - 416 . 5-r•lt~la,a ,000 81 

• O.lo - -22 • lklske!Vd """ .. 
Vestfold ,100 17] 

Telemark ""' 
,., 

Ju.1!t•Acder 1'!00 .,. 
Soa,, 01 Fjordane 1000 -1> • Nordi~ 1000 • l • • NonHt9fld•IJII 900 "' _ .. Trom 500 ,., 

• Flnnimri 300 147 

Øltfdd lU/ lill 
tk!dmaf\': llD ., 
Oppland IDO ' 

Figur 8.4 Lokalisering og sysselsetting i norsk 
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5 Kilde: FMC technologies, mars 2011 
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tekniske og finansielle kapasitet var svært viktig 
for å komme i gang på en forsvarlig måte. 

8.3.1 Industriell erfaring og kultur 

I den første tiden dominerte utenlandske leveran
dører på alle områder. Den fremste teknologien 
og de beste utbyggingsløsningene ble importert. 
De var ikke nødvendigvis tilpasset forholdene i 
Nordsjøen. Det var derfor rom for forbedringer, 
noe norsk industri raskt engasjerte seg i. I den 
første tiden ble det derfor fokusert på å lære seg å 
tilpasse løsninger som var utviklet i utlandet. 

Selv om norske bedrifter hadde liten kompe
tanse når det gjaldt petroleumsvirksomhet, så 
hadde man miljøer med en industriell erfaring og 
en industriell kultur som en kunne utnytte. 
Eksempelvis hadde man miljøer med erfaring fra 
bygging av store strukturer som vanndammer, 
broer og skip. 

De norske entreprenørfirmaene Selmer og 
Høyer-Ellefsen fikk i oppdrag å bygge en lager
tank i betong til Ekofiskfeltet. Jåttåvågen utenfor 
Stavanger ble valgt til byggested. Bruk av betong 
som var et fransk forslag, var en suksess og ble et 
gjennombrudd for betonginstallasjoner til havs. 
Teknologien ble videreutviklet av en rekke selska
per. Det norske bidraget fikk navnet Condeep6. 

Norwegian Contractors ble etablert av firmaene 
Høyer-Ellefsen, Selmer og Furuholmen for å 
bygge den første plattformen av denne typen (til 
Berylfeltet på britisk sokkel). Innen utgangen av 
1974 hadde selskapet så mange som seks betong
plattformer under bygging i Jåttåvågen. Foruten 
Ekofisktanken ble det i Norge bygget 18 betong
plattformer. 15 plattformer i Stavanger, to i Åndals
nes og en på Hanøytangen. 

Aker Solutions har videreført erfaringene 
innen design, bygging og installasjon av offshore 
betongstrukturer. Betong har vist seg å være godt 
egnet i arktiske strøk og/ eller i møte med isfjell, 
drivis og is som bygger seg opp. Aker Solutions 
bygger fortsatt betongplattformer til værharde 
områder i Canada og Russland. 

Sjøfartskunnskapene som nordmenn hadde til
egnet seg gjennom generasjoner, var til stor fordel 
da oljeleting og -utvinning skulle startes opp. 
Mange sjøfolk som var vant med å arbeide i lengre 
perioder langt hjemmefra, ble rekruttert til olje
næringen. Erfaringer fra havet og stor tilpasnings
evne var viktig i en internasjonal industri som olje-

6 Concrete Deepwater Structure 

virksomheten. Norske redere hadde erfaring fra å 
operere internasjonalt, og hadde allerede kontak
ter inn i oljebransjen. Mange rederier var kapital
sterke og rederne var vant til å foreta store og til 
dels risikofylte investeringer. 

Norske selskaper ble for eksempel raskt sen
trale i å videreutvikle seismikkteknologien og til
passe den teknologien for anvendelser til havs. 
Norske fabrikktrålere egnet seg godt for ombyg
ging og ble tatt i bruk som seismikkfartøy. Mann
skaper som hadde bemannet fiskebåter, ble med 
over på seismikkfartøyene. Geofysikere og ingeni
ører ble derigjennom tilført verdifull kunnskap 
om håndtering av utstyr fra fiskeflåten. Synergief
fekten mellom fiskeri og seismikk har gjort at 
Norge har spilt en sentral rolle på dette fagfeltet. 
Det startet med etableringen av Computas og 
Geoteam, og fortsatte med utviklingen av Geco og 
PGS som begge etterhvert ble verdensledende 
innen seismikk. 

Langs kysten lå det mange store og mindre 
skipsverft for nybygging og reparasjon av skip. 
Disse ble i liten grad engasjert i byggingen av 
plattformene de første årene. Etter fall i oljeprisen, 
kollaps i tankmarkedet og flere funn på norsk sok
kel på 1970-tallet, tilpasset mange av verftene seg 
behovene til oljeindustrien. Dette gjennom byg
ging av borerigger, produksjonsplattformer og 
forsynings- og støttefartøyer. Industristrukturen i 
norsk verftsindustri, med mange små og spredt 
beliggende verft, gjorde det nødvendig å dele 
større oppdrag i mindre enheter. Arbeidsdeling 
mellom flere verft muliggjorde raskere levering 
og samtidig utnytting av ekspertisen i de enkelte 
lokale verftene og verkstedene. 

Den første norske plattformen ble bygget i 
1966. Rosenberg Mekaniske Verksted i Stavanger 
og Akers Mekaniske Verksted i Oslo var sentrale i 
byggingen av plattformen. Aker utviklet også en 
ny type borerigger. Den første av disse ble satt i 
drift i 1974. Selskapet sitt konsept er senere vide
reutviklet og flere verft omkring i verden har 
bygd rigger på lisens fra Aker. Den siste genera
sjonen av slike rigger kan bore på 3000 meters 
vanndyp. Opp gjennom årene er en rekke spesial
fartøy, plattformer og ulike moduler til petrole
umsvirksomheten bygd ved norske verft. 

Lange industritradisjoner, sterk realfagskom
petanse og teknologikunnskap og et sterkt ingeni
ørmiljø er viktig grunner til at bedrifter i området 
Kongsberg-Oslo i dag er verdensledende når det 
gjelder undervannsutstyr til petroleumsvirksom
heten. 
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Boks 8.2 Undervannskompetanse 

Undervannsegmentet har blitt et forretnings- lag 60 pst av verdensmarkedet for ventiltrær. 
område der norsk leverandørindustri er teknolo- Driverne bak det sterke undervannsmiljøet i 
gisk ledende internasjonalt. Norge har selska- Norge er krevende kunder (oljeselskaper) som 
per som opererer innenfor alle segmentene av har bidratt med kapital til FoU og vilje til uttes-
forsyningskjeden, både hovedkontraktører, sys- ting av teknologi på norsk sokkel. Samtidig har 
temoperatører, produktleverandører og service- leverandørene kunnet rekruttere kompetent 
selskaper finnes i kjeden. Selskaper som FMC arbeidskraft i samarbeid med universitet og høy-
Technologies, Aker Solutions, GE Oil&Gas, skolemiljøer, for eksempel på Kongsberg og i 
Framo, ClampOn og Subsea 7 er eksempler på Bergen. Universitet i Bergen har status som 
ulik spisskompetanse innenfor dette markedet Norwegian Centre of Expertise (NCE) innenfor 
Norskbaserte leverandører har for eksempel om undervannsløsninger. 

Figur 8.5 Bunnrammer. 

illustrasjon: FMC. 

8,3.2 Kompetanse 

Myndighetene så at de store oljeselskapene 
hadde både den teknologiske kompetanse og 
kapital som var nødvendig for å finne og utnytte 
eventuelle petroleumsressurser. Norge var derfor 
i de første årene avhengig av de multinasjonale 
selskapene for å kunne utnytte ressursene. Den 
statlige politikken gikk ut på å tiltrekke seg inter
nasjonale oljeselskaper og teknologi. 

En rekke store felt ble funnet på 1970- og 1980-
tallet. Den økte vanndybden og de klimatiske for
holdene gjorde det nødvendig med betydelig tek
nologisk utvikling før disse feltene kunne bygges 
ut. I forbindelse med fjerde konsesjonsrunde i 
1979 ble teknologiavtaler mellom den norske sta
ten og de utenlandske oljeselskapene innført. 
Målet med avtalene var å stimulere norsk industri 
og øke norsk kompetanse. De utenlandske selska
pene bidro med økonomiske midler og kompe
tanse for å utvikle teknologi i Norge. De norske 
forskningsmiljøene og norske bedrifter fikk der
med en inngang til petroleumsrelatert forskning. 
Gjennom aktiv politikk fra myndighetenes side og 
store satsninger i selskapene, ble det raskt bygget 
opp kompetanse og nye virksomheter innenfor 

seismikk, boring, bygging av forsyningsskip, 
boreplattformer, produksjonsplattformer, fors
kning og utdanning. 

Kompetansen på disse områdene har vært vik
tig for utviklingen av norsk sokkel og norske 
arbeidsplasser. Nyere teknologi innen økt oljeut
vinning som horisontalboring, flergrensboring, 
tre- og firedimensjonal seismikk og mange ulike 
injeksjonsteknologier, har eksempelvis bidratt til 
at nye felt kunne bygges ut og mange felt på norsk 
sokkel fikk økt reservoarutnyttelsen og dermed 
forlenget levetiden. Den var også viktig for over
gangen fra store, integrerte betongplattformer til 
undervannsløsninger koplet til eksisterende platt
former, nye flytende plattformer, produksjonsskip 
eller enkle, ubemannede plattformer. Utviklingen 
av løsninger som gjør både fjernstyring av plattfor
mer og av brønner på et stadig større vanndyp 
mulig, har vært svært viktig også for denne utvik
lingen. 

Siden 1980 har det pågått aktivitet for å finne 
løsninger slik at ubehandlet brønnstrøm kan 
transporteres over lange avstander i samme rør, 
såkalt flerfasetransport. Aktiv bruk av flerfase
transport representerte et viktig tidsskille i utbyg
gingen både på norsk sokkel og internasjonalt. 
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Boks 8.3 Brønnservice - et nøkkelområde for økt olje- og gassproduksjon 

Brønnservice omfatter operasjoner i forbindelse brønntraktor fremfor tradisjonelle kveilerør-
med boring av nye brønner og operasjoner i eller trykkrøroperasjoner. Fordi en brønntrak-
brønner som er i produksjon for å optimalisere tor er relativt enkel å håndtere har den også 
eller opprettholde produksjonen av olje og gass. HMS-gevinster. 
Tradisjonelt har de store internasjonale selska
pene SchJumberger, Halliburton og Baker Hug
hes dominert dette markedet. Myndighetenes 
prioriteringer av økt utvinning og økte bevilg
ninger til forskningsinstitusjoner har bidratt til 
en tilvekst av stadig flere spesialiserte leveran
dørbedrifter i dette markedet. Mange har sitt 
utspring i norske forskningsmiljøer, bl.a. IRIS i 
Stavanger. I dag eksisterer det over 140 bedrif
ter i Norge som har spesialisert seg på brønns
ervice. 

Det hender at man må gå inn i brønnene for 
å utføre vedlikehold eller andre tekniske opera
sjoner, f.eks. erstatte rør, overvåke produksjo
nen og logge trykk, strømning og temperatur. 
Dette kalles brønnintervensjon. Aker Well Ser
vice har i samarbeid med Statoil utviklet en 
såkalt brønntraktor (bildet). Dette er en innret
ning på om lag fem meter som kan skyve utstyr 
så langt som en mil langs de horisontale delene 
av en brønn. En brønntraktor gjør det mulig å 
utvinne selv små produksjonsvolumer av olje. 
Statoil alene anslår at brønntraktoren vil gi økt 
utvinning med en verdi på 300 mill. kroner årlig. 
I tillegg anslår Statoil en kostnadsbesparelse på 
om lag 500 mill. kroner i året ved å benytte 

Flerfaseteknologien fikk blant annet et avgjø
rende gjennombrudd med utbyggingen av TOGI 
(Troll Oseberg Gass Injection). Det gjorde også at 
prosessdelen på Troll A-utbyggingen kunne eta
bleres på land gjennom etableringen av gassbe
handlingsanlegget på Kollsnes. Ytterligere fram
skritt gjorde utbyggingsløsningene av Snøhvit og 
av Ormen Lange mulig. 

Kombinasjonen av nye og utfordrene oppga
ver innen utbygging og drift, sterke universitets
miljøer og kompetente leverandørbedrifter og 
oljeselskaper, har vært en viktig årsak til at Norge 
har lykkes på disse områdene. 

8.3.3 Regional utvikling 

Norge har over en periode på 35 år bygget opp en 
leverandørindustri som på flere felt er verdensle
dende. Gjennom denne perioden er spesialiserte 

Figur 8.6 Brønntraktor - eksempel på ny brønn
teknologi. 

lliustrasjon: Statoil. 

foretak etablert og en kunnskapsrik arbeidskraft 
utviklet. Spesielt i marin sektor er det også utvi
klet investeringsmiljøer som har vært framsynt og 
risikovillig, men flere investorer har over tid blitt 
mer villig til å satse på utvikling av teknologi
drevne foretak. 

For en god del aktivitet i leverandørindustrien 
er det hensiktsmessig å være lokalisert i nærhe
ten av der utbyggings- og driftsaktiviteten pågår. 
Med den gradvise framrykkingen nordover som 
er gjennomført på norsk sokkel, så ville en for
vente å finne igjen den samme geografiske utvik
lingen av sysselsettingen i leverandørindustrien. 
Dette er også tilfelle. 

Rogaland- og Stavangerregjonen er den stør
ste regionen målt i antall sysselsatte, men har 
over tid fått redusert sin relative posisjon på 
grunn av stor vekst på Sørlandet, i «su bseakorri
doren» Oslo - Kongsberg og hos rederier og 
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Boks 8.4 En innovativ næring med utgangspunkt i Agder 

Knapt noe annet olje- og gassmiljø har hatt en så krevende kunder, målrettet FoU-arbeid, særlig 
kraftig vekst som den såkalte Sørlandsklyngen innenfor mekatronikk (mekanikk og elektro-
de siste årene. Olje og gassmiljøet på sørlandet nikk), og samarbeid på tvers i klyngen har 
har formalisert et samarbeid gjennom NODE- bedriftene utviklet innovative løsninger som har 
sekretariatet (Norwegian Offshore & Drilling viste seg meget kostnadseffektive. 
Engineering), som også legger til rette for sam- De største leverandørene av boreutstyr 
arbeid mellom næringsliv og utdannings- og omfatter Aker Solutions, National Oilwell Varco, 
forskningsmiljøene i regionen. NODE ble i 2009 TfS Energy og Nymo. APL og Aker Solutions 
Norwegian Centre of Expertise og omfatter om har spesialisert seg på forankrings- og losse-/ 
lag 50 bedrifter og om lag 6200 mennesker. lasteteknologir. NODE-bedriftene utgjør et 
Boreutstyr, laste-, losse og forankringssystemer sterkt og viktig industrimiljø i Agder, hvis 
samt bølgekompenserende kraner er de viktig- omsetning i 2009 var på 40 mrd kroner. 
ste produktene. Gjennom tett samarbeid med 

Figur 8.7 Eksempler på forankrings- loss og lasteteknologi og boreteknologi. 

Kilde: NODE. 

skipsverft fra Flekkefjord til Rissa. Midt-Norge 
har også kommet godt med i aktivitetene, mens 
Nord-Norge mangler de større dynamiske vekst
foretakene utenfor Hammerfestområdet 

Geografisk nærhet er imidlertid ikke tilstrek
kelig. Framveksten av næringen har også nedfelt 
seg i en regional arbeidsdeling der ulike regioner 
har utnyttet egne fortrinn til å etablere ny virk
somhet Regional spesialisering kan observeres. 
Dynamikken i næringen er sterkest i Stavanger
regionen. Framveksten av undervannsmiljøet på 
Kongsberg eller rederi- og skipsbyggingsaktivite
tene på Sunnmøre er andre eksempler. 

Et fellestrekk for alle disse miljøene er at de 
ikke er bygget opp fra grunnen, men har utviklet 
seg fra allerede eksisterende miljøer for mekanisk 
konstruksjon, maskinproduksjon, skipsfart eller 
havgående fiskerier. Samtidig har norsk sokkel og 
ulike oljeselskaper på norsk sokkel bydd på 
mange utfordringer som har krevd kreativitet og 
kunnskapsutvikling. Sammenkoplingen av ulik, 

høyt spesialisert kompetanse har vært viktig for å 
få dette til og tette regionale miljøer medvirker til 
dette. Områder med en stor grad av små og rela
tivt ressurssvake foretak, har sett svakere effekter 
enn andre regioner med andre forutsetninger. 

8.4 Store muligheter i nord 

Regjeringen ønsker, og kommer til å legge til rette 
for, at lønnsom aktivitet til havs også kan gi grunn
lag for ringvirkninger på fastlandet At det skapes 
ringvirkninger på land når ny aktivitet til havs eta
bleres, er også viktig for støtten til virksomheten i 
befolkningen. 

Nye funn gir grunnlag for nye utbygginger og 
tilhørende ringvirkninger. Havområdene utenfor 
Nord-Norge er de mest interessante i forhold til å 
gjøre nye store funn. Disse områdene har vært 
sentrale i de siste nummererte konsesjonsrun
dene. 
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Miljøer fra hele landet har opplevd en positiv 
næringsutvikling i lys av petroleumsvirksomhe
ten. Sentrale strøk på Vestlandet har hatt sterkest 
vekst. Antall sysselsatte i petroleumsrettet virk
somhet i Rogaland økte fra tidlig i 1970-årene fra 
2000 til 30 000 sysselsatte over en 15 års periode. 
Møre og Romsdal opplevde på 1990-tallet en 
økning i sysselsettingen i samme næring fra om 
lag 1000 til 5000. Grunnlaget for utviklingen er 
sammensatt, men nærhet til ressursene og eksis
terende kompetanse har vært viktige forutsetnin
ger. 

Nordnorsk næringsliv skal ha muligheter til å 
delta som konkurransedyktige leverandører til 
aktiviteten. Utgangspunktet for nordnorsk petro
leumsvirksomhet er forskjellig fra hvordan det var 
i Nordsjøen for 40 år siden. De samme fundamen
tale driverne for utvikling som økt aktivitet medfø
rer er imidlertid til stede. Den høye leteaktiviteten 
i Barentshavet legger grunnlag for påvisning av 
nye ressurser og derigjennom positive ringvirk
ninger. 

Utviklingen i nordområdene og Arktis gir 
utfordringer og muligheter. Nordområdene er 
regjeringens viktigste strategiske satsingsom
råde i utenrikspolitikken og skal bidra til en posi
tiv utvikling i de nordligste områdene. Den over
ordnede målsetting for regjeringens politikk er å 
trygge fred og stabilitet i regionen. Videre er 
målet å sikre en bærekraftig og miljømessig for
svarlig forvaltning og utnyttelse av ressursene for 
framtida. Dette handler om å legge forholdene til 
rette slik at folk i nord kan bygge en tilværelse i 
levedyktige lokalsamfunn, med framtidsrettede 
arbeidsplasser, gode helse- og utdanningstilbud 
og rike natur- og kulturopplevelser. Nordområde
politikken handler også om å utnytte mulighetene 
til økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyt
telse, miljøforvaltning og forskning gjennom tet
tere kontakt med vår russiske nabo og våre euro
peiske og nordamerikanske partnere. Ivareta
kelse av norske interesser i nordområdene dreier 
seg i hovedsak om styrket tilstedeværelse og økt 
aktivitet langs flere politiske dimensjoner, både 
nasjonale og internasjonale. 

Dagens basisnæringer er et viktig fundament 
for utviklingen videre, men de vil ikke kunne 
makte å skape ønsket vekst alene. Regionen tren
ger derfor også andre vekstimpulser. Petroleums
virksomheten kan gi et bidrag i så måte. Dette 
betinger at en leter etter ressurser i eksisterende 
og nye områder for å øke sannsynligheten for at 
nye og større funn blir gjort. Regjeringen vil legge 
til rette for en videreutvikling av petroleumsvirk
somheten i Barentshavet og legge til rette for at 

virksomheten kan få betydning for norsk og nord
norsk kompetanseutvikling samt lokal og regional 
næringsutvikling. 

En høy andel av leveransene til olje- og gass
virksomheten på norsk sokkel kommer fra norsk 
industri. De positive ringvirkningene av petrole
umsvirksomheten i nord har ikke vært så betyde
lige som i resten av landet. I de områdene det 
foregår virksomhet er ringvirkningene betydelige. 
Hvilken kompetanse, industriell erfaring og -kul
tur som besittes i et område er viktige forhold for 
hvor store ringvirkningene blir. Petro Arctic i 
Hammerfest gjennomførte sommeren 2009 en 
undersøkelse som viste at bedrifter i Finnmark 
hadde totale leveranser til olje og gassindustrien 
på 1,9 mrd. kroner. Det tilsvarende tallet for Nord
land var 1,6 mrd. og for Troms 430 mill. kroner. 

Følgeforskningsanalyser viser at petroleums
aktivitet gir betydelige ringvirkninger i form av 
økt sysselsetting, et bredere næringsgrunnlag og 
flere kompetansearbeidsplasser. Petroleumsakti
viteten representerer således en mulighet både 
for nordnorsk næringsliv og for lokalsamfunn/ 
regioner i landsdelen. 

Ringvirkninger av petroleumssektoren kom
mer både som følge av beslutninger om etablering 
og struktur og gjennom at eksisterende nærings
liv klarer å konkurrere om å tilby sine varer og tje
nester inn i verdikjeden. Det er ønskelig at bedrif
ter i landsdelen får mulighet til å konkurrere om 
aktuelle kontrakter. 

I arbeidet med å sikre ringvirkninger av olje
og gassvirksomheten i nord er det av stor betyd
ning at bedrifter i Nord-Norge deltar på flere og 
mer spesialiserte områder. Det må opparbeides 
tilstrekkelig kompetanse og markedsnettverk for 
å kunne konkurrere med et allerede veletablert 
sørnorsk eller utenlandsk næringsliv. Nordnorske 
leverandørnettverk og næringsforeninger spiller 
en viktig rolle i å styrke den lokale industriens 
evne til å prekvalifisere seg for kommende anbud
sprosesser. Leverandørnettverkenes daglige drift 
er i dag finansiert med årlige tilskudd fra oljesel
skapene og gjennom medlemskontingent. For at 
næringslivet i Nord-Norge skal nyte godt av petro
leumsvirksomheten må oljeselskapene også kvali
fisere konkurransedyktige nordnorske bedrifte~ 
Gjennom bevisste strategier som ikke hindrer 
lokale innkjøp kan regionale virkninger av petrole
umsvirksomheten styrkes. 

Det samiske folket har en særlig status i hen
hold til internasjonal og nasjonal rett, herunder 
rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte 
betydning for dem. Det er inngått avtale mellom 
staten og Sametinget om hvordan konsultasjoner 
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skal foregå. Konsultasjonsprosedyrene gjelder i 
alle typer saker, som for eksempel i arbeidet med 
lover eller administrative tiltak som kan påvirke 
samiske interesser direkte. Dette gjelder også i til
knytning til petroleumsvirksomheten. 

8.4.1 Ringvirkninger av utbygginger 

Det er et mål for regjeringens petroleumspolitikk 
å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og 
gass, som også kan gi grunnlag for lønnsomme 
regionale ringvirkninger ved å bidra til næringsut
vikling og arbeidsplasser. For å oppnå dette er de 
samfunnsmessige konsekvensene ved en utbyg
ging et viktig tema når nye utbyggingsplaner 
fremmes. Dette sikrer oppmerksomhet på dette 
viktige området fra både involverte selskaper og 
lokale og regionale myndigheter. Erfaringene fra 
de siste års utbygginger i nord viser at nye, større 
utbygginger medfører effekter lokalt og regionalt. 

Det er viktig at petroleumspolitikken utformes 
slik at nordområdene blir attraktive og prioriteres 
i selskapenes portefølje. Dette forutsetter at 
lovende leteområder i området gjøres tilgjengelig 
og at det blir gjort lønnsomme og større funn. 
Den økte tilgangen til interessante leteområder 
som regjeringen har lagt opp til gjennom forvalt
ningsplanen for Barentshavet - Lofoten samt det 
nylige funnet av Skrugard vil bidra til å oppnå 
dette. 

Erfaringene fra Skarv, Snøhvit og utredningene 
fra Goliat viser at nye, større utbygginger gir ring
virkninger i nord uavhengig av utbyggingsløsning. 

Snøhvit 

Utbyggingen av Snøhvitfeltet i 2002 var en mile
pæl for utviklingen av Barentshavet som petrole
umsprovins. Det er den første gassutbyggingen i 
Barentshavet og det første anlegget for flytende 
naturgass i Norge. På det meste var 2500 personer 
i arbeid under anleggsvirksomheten fram til pr<r 
duksjonsstarten i 2007. Drift, vedlikehold, modifi
kasjon og støttetjenester til Snøhvit har skapt 400 
arbeidsplasser, der tre :fjerdedeler av de ansatte er 
rekruttert fra Nord-Norge. Nærmere tre mrd. 
kroner av de samlede leveransene til feltet kom
mer fra selskaper registrert i Nord-Norge. 

Følgeforskningsanalyser viser at Snøhvit har 
snudd en negativ befolknings- og sysselsettingsut
vikling i Hammerfest. Nye bedrifter etablerer seg 
i byen og det er nå mangel på arbeidskraft i regi<r 
nen. Det har vært en kraftig ekspansjon i bolig
byggingen. Det har også blitt gjort omfattende 
investeringer i opprusting av skolebygg, infra-

struktur, og utbygging av kulturtilbud i Hammer
fest. Utbyggingen har skapt kompetanseoppbyg
ging i regionen, noe som får positiv virkning også 
for andre næringer. 

Goliat 

Goliatfeltet som ligger 85 km nordvest for Ham
merfest er det første oljefeltet som utvikles i 
Barentshavet. Goliat er et av de største industri
prosjektene som noen gang har vært gjennomført 
i Nord-Norge. Gjennom utbyggingen videreutvi
kles næringslivet i regionen. Goliat bygger videre 
på og styrker virksomheten som ble etablert i til
knytning til Snøhvit 

Operatøren Eni bygger ut feltet med en fly
tende innretning. Oljen vil bli lastet på tankskip og 
transportert til markedet. Mulig gasstransport til 
Melkøya (Snøhvit) vil bli utredet. Et regionkontor 
for Barentshavet med driftsfunksjoner til feltet, 
samt helikopter- og forsyningsbase er under opp
bygging i Hammerfestområdet. Dette vil til 
sammen bidra til 150-200 arbeidsplasser over 
driftsperioden. 

Operatøren vil legge til rette for ytterligere 
ringvirkninger, herunder tilpasse kontraktsstrate
gien på vedlikeholds- og driftskontrakter, samar
beide med regionale leverandørnettverk, etablere 
hospitantordninger for lokale bedrifter i egen 
organisasjon, samt sikre at leverandører som vin
ner sentrale kontrakter innenfor vedlikehold og 
modifikasjon er tilstede i Finnmark. De vil også 
samarbeide med videregående skoler og miljøer 
for høyere utdanning og forskning i Fmnmark for 
å bidra til å bygge opp lokal og regional petrole
umskompetanse. Med en forventet driftsfase på 
minst 15 år vil lokale bedrifter kunne bygge opp 
kompetanse og kapasitet og bli viktige leverandø
rer til petroleumsindustrien i nord. 

Nome og Skarv/Idun 

Nornefeltet er et olje- og gassfelt som ligger i Nor
skehavet utenfor Helgeland. Feltet hadde produk
sjonstart i 1997. Helgelandsbase i Sandnessjøen 
støtter oljefeltene utenfor kysten av Helgeland, 
hvor Nornefeltet er det største. Om lag 50 men
nesker er sysselsatt på Helgelandsbase. Disse er 
fordelt med 30 ansatte i baseselskapet og ytterli
gere nær 20 sysselsatte i tilknyttede virksomheter 
inne på baseområdet. Videre har Statoil etablert 
kontor i Harstad. 

I snart 25 år har Helgelandsbase i Sandnes
sjøen levert forsyninger av varer og utstyr til bore
virksomheten utenfor Helgelandskysten. Virk-
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somhet på basen kjøpte varer og tjenester fra 
bedrifter i Nordland for om lag 280 mill kroner i 
2007. Samme år hadde basen nærmere 390 skips
anløp. 

Skarv /Idun er olje- og gassfelt som er under 
utbygging i Norskehavet De vil ha driftsbase i 
Sandnessjøen og helikopterbase i Brønnøysund. 
Produksjonsstart er forventet i 2011. Helgelands
base i Sandnessjøen skal være forsyningsbase for 
Skarv /Idun. Operatøren BP har lagt vekt på å 
trekke med det lokale og regionale næringsUvet 
og kvalifisere dem gjennom møter mellom opera
tør, større leverandører og lokale leverandør
nettverk7. Sandnessjøen doblet den petroleums
relaterte omsetningen fra 2005 til 2008. Dette kan 
tyde på at nærheten til Norne, Skarv og Idun sti
mulerer til vekst i regionen.8 

Eksemplene over viser at nye selvstendige 
utbygginger gir ringvirkninger regionalt og lokalt 
både under utbygging og i driftsfasen. Feltutbyg
ginger genererer positive ringvirkninger for regi
onen uavhengig av valgt løsning. 

8.4.2 Framtidige utbygginger 

Bortsett fra Goliat er det per i dag ikke lønn
somme funn i regionen som er kJare for utbyg
gingsbeslutning. VidereutvikJing av Melkøya er et 
konkret prosjekt som er under diskusjon. Det nye 
Skrugardfunnet vil kunne gi en ny, selvstendig 
utbygging på noe sikt. 

Leting på tildelt areal, gjennomføring av årlige 
konsesjonsrunder i modne områder samt regel
messige konsesjonsrunder, normalt hvert andre 
år, i umodne områder er helt sentralt for å gjøre 
nye funn. De mest prospektive deler av kontinen
talsokkelen som ikke er åpnet for petroleumsvirk
somhet ligger utenfor Nord-Norge. I disse områ
dene er potensialet for å gjøre nye store funn 
størst. Det å gjøre nye funn som er store nok til at 
de kan bære ny infrastruktur er viktig for en vide
reutvikJing av petroleumsvirksomheten i Nord
Norge. 

Regjeringen ønsker derfor å tildele ytterligere 
utvinningstillatelser utenfor Nord-Norge. Dette 
kommer i tillegg til det betydelige antallet tillatel
ser som er gitt i tidligere og inneværende år. 
Departementet vil i kommende runder igjen tilby 
areal i et belte utenfor kysten av Finnmark og 

7 Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen, En opp
summering av foreliggende kartlegginger, Arbo, Eikeland , 
Hervik, Norut NIBR Finnmark, Rapport 2007:04 

8 Levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord
N orge. Andersen, Johansen, Norvoll, Nyvold ,2009 

deler av Troms samt ved den såkalte Eggakanten i 
Barentshavet. Nye tillatelser har ikke vært gitt i 
disse områdene på over ti år. 

En åpningsprosess vil starte for den sørlige 
del av det tidligere omstridte området mot Russ
land i Barentshavet. I det nordøstlige Norskeha
vet vil det ikke bli igangsatt en åpningsprosess i 
denne stortingsperioden, departementet vil imid
lertid gjennomføre en kunnskapsinnhenting i 
området, jf. Meld. St. 10 (2010-2011). 

Når nye, lønnsomme funn i framtida blir gjort 
på norsk sokkel vil departementet følge opp 
utbyggingsplanene med sikte på å fremme lønn
som produksjon av ressursene og samtidig sikre 
at lokalt og regionalt næringsliv får mulighet til å 
delta som konkurransedyktige leverandører til 
petroleumsvirksomheten. Det er viktig at operatø
ren legger til rette for at lokalt næringsliv får 
mulighet til å konkurrere om oppdragene fra en 
utbygging. 

Tidlig kontakt mellom operatøren og lokalt/ 
regionalt næringsliv og relevante myndigheter er 
viktig slik at næringslivet har god kunnskap om 
de forretningsmuligheter den nye aktiviteten i 
områder gir. Relevante samfunnsmessige forhold 
skal utredes i forbindelse med utbyggingsplaner, 
herunder regionale og lokale ringvirkninger av 
utbyggingen. Det at disse elementene tidlig får 
fokus fra utbygger er svært viktig for å få på plass 
gode løsninger. 

Når et felt skal utbygges, og etter hvert 
komme i drift, er det viktig at det legges til rette 
for involvering av kompetent næringsliv i regio
nen. Det er blant annet viktig at det legges til rette 
for kvalifisering av relevante lokale/regionale 
leverandører, og at det etableres anbudsprosesser 
som gjør at bedrifter fra landsdelen kan delta. Det 
er også viktig å sørge for en effektiv base- og 
driftsstruktur, noe skal bidrar til lokal og regional 
nærings- og kompetanseutvikling. 

8.4.3 Analyse av ringvirkninger i regionen 

Asplan Viak har i samarbeid med Nordlandsfors
kning Jaget en utredning som ser på mulige ring
virkninger knyttet til eventuell utvidet petroleums
virksomhet i Barentshavet og det nordøstlige Nor
skehavet9. Denne studien viser hva ulike felt
størrelser og- utbyggingsløsninger vil kunne gi av 
ringvirkninger i nord. 

Analysen tar utgangspunkt i et ressursbilde 
utviklet av Oljedirektoratet, jf. figur 8.8. Ressurs-

9 http://www.regjeringen.no/upload/OED/Rapporter/ 
Ringvirkningsanalyse.pdf 
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Boks 8.5 Petro Arctic 

Petro Arctic ble etablert i 1997 som en interes
seorganisasjon for bedrifter som ønsker å 
posisjonere seg som leverandør til utbygging 
og drift av Snøhvit, Goliatl)rosjektet, Norne, 
Sjtokman og framtidige utbyggingsprosjekter 
i Nord-Norge og Barentshavet Hovedmålset
ningen til Petro Arctic er å oppnå så store leve
ranser av varer og tjenester som mulig fra 
medlemsbedriftene til Snøhvit og Goliat samt 
framtidige utbyggingsprosjekt i Nord-Norge 
og Barentshavet Dette skal oppnås ved å mar
kedsføre medlemsbedriftene ovenfor utbyg
gere, samt gjennom å motivere og forberede 
medlemmene ved deltakelse i nettverks- og 
kompetansehevingsprogram. 

bildet inkluderer havområdet fra kystsonen i Nor
skehavet til og med åpnede områder i den sørlige 
del av Barentshavet. Studien er lagt opp slik at den 
gir grunnlag for grovt å vurdere ringvirkninger 
ved ulike ressursutfall. Beregningene i studien 
viser anslag for hvor store sysselsettingseffekter 
man kan forvente dersom man bygger ut felt av 
varierende størrelse, med alternative lokalise
ringsvalg og alternative utbyggingsløsninger. 
Hvor store ringvirkningene en kan forvente, beror 
på hvor store funn man faktisk gjør og om fun
nene er drivverdige. 

Framtidsbildet 2009 er utarbeidet for å bidra til 
å illustrere hva petroleumsvirksomheten kan bety 
for området Studien viser virkningene av enkelt
felt med ulik beliggenhet, størrelse og utbygging. 
Det inneholder 18 ulike felt med et samlet ressur
sanslag på nærmere 600 mill. Sm3 o.e. Studien 
viser at utbygging av disse feltene kan gi økt sys
selsetting i Nord-Norge med mellom 4000 og 6000 
arbeidsplasser over en periode på 30 år. 

De forventede utvinnbare ressursene i den 
nordøstlige delen av Norskehavet og Barentshavet 
er betydelig større enn det som er lagt til grunn i 
Framtidsbildet 2009. Oljedirektoratets forvent
ningsverdi for hele området er på 1 090 mill. Sm3 

o.e. Dette estimatet er usikkert, ressursgrunnlaget 
kan være langt større, men også mindre. At for
ventningsverdien til ressursgrunnlaget er høyere 
enn det som lå til grunn i ringvirkningsanalysen 
trekker i retning av større ringvirkninger: 

Petroleumsvirksomheten skaper allerede posi
tive ringvirkninger i nord. Dersom dette skal øke i 
omfang må næringen etablere og utvikle seg i 
Nord-Norge. Nye feltutbygginger vil i stor grad 

Figur 8.8 Framtidsbilde 2009. 

Kilde: Oljedirektoratet. 

bidra til dette, men på lang sikt vil aktiviteten være 
betinget av mer leting og åpning av nytt areal. En 
vedvarende petroleumsnæring i nord vil ikke bare 
kunne øke sysselsettingen, men også hindre 
utflytting. Betinget av fysisk etablering av leveran
dørbedrifter i regionen, vil dette også kunne bidra 
til å øke kompetanse og bygge opp faglige nett
verk. Dette legger grunnlaget for å kunne bygge 
opp en petroleumsindustri i Nord-Norge. 

8.4.4 Utfordringer knyttet til økte 
ringvirkninger 

Antallet ansatte i petroleumsrelaterte næringer 
utgjør på landsbasis om lag 63 000 personer. 
Drøyt 2000 av disse var i 2008 ansatt i de tre nord
ligste fylkene. I tillegg gir virksomheten ringvirk
ninger til en rekke tilstøtende næringer. Det tar 
ikke disse tallene høyde for. 

Petroleumsnæringen er en bransje det er kre
vende å etablere seg på grunn av sterk konkur
ranse fra eksisterende aktører. Det er enkelte for
hold som taler for en positiv regional utvikling i 
Nord-Norge. Nærheten geografisk til nye felt gir
et kostnadsfortrinn som er særlig viktig for aktø
rer som konkurrerer om teknologisk mindre 
avanserte oppdrag. Dette gir en plattform for vide-
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reutvikling. For å få til dette er det viktig å styrke 
utdanningsinstitusjoner og teknologiske fors
kningsmiljø lokalisert i Nord-Norge. Disse må 
igjen ha nære bånd til andre nasjonale og globale 
kunnskapsleverandører. Etableringen av oljesel
skaper og globale tjenesteleverandører i regionen 
er viktig da det legger til rette for bedre kontakt 
med og kunnskap om lokalt næringsHv hos sen
trale innkjøpere. 

Når en ser på mulige nærings- og sysselset
tingseffekter lokalt og regionalt av økt petrole
umsvirksomhet, vil den industrielle erfaring og 
kultur samt kompetansen til arbeidsstyrken i 
området være viktig. I Asplan Viak og Nordlands
forsknings regionale ringvirkningsanalyse, utar
beidet i forbindelse med oppdatering av forvalt
ningsplanen for Barentshavet - Lofoten, vurderes 
disse elementene for henholdsvis Nordland/Sør
Troms/Midt-Troms og for Finnmark/Nord
Troms. 

Industriell erfaring og kultur 

De to industrielle miljøene som er best rustet til å 
kvalifisere seg og å få større leveranser er støtte
næringene som er relatert til den kraftkrevende 
prosessindustrien i Nord-Norge, samt de mari
time næringene 

Det er store forskjeller mellom disse regio
nene også når det gjelder å utnytte muligheter til å 
levere varer og tjenester til petroleumssektoren. 
Den sørligste regionen har mer enn dobbelt så 
mange innbyggere som den nordligste. En kart
legging av antall ansatte i bedrifter med hoved
kontor i Nord-Norge og som leverer til eller er i 
posisjon til å få leveranser til petroleumsvirksom
heten, viser at det i Nordland/Sør- og Midt-Troms 
er 118 bedrifter med et samlet antall ansatte i dag 
på om lag 4 500 personer. Tilsvarende tall i den 
nordligste regionen er 36 og drøyt 500. Disse tal
lene inkluderer bedrifter som i dag i hovedsak er 
orientert mot andre sektorer, men som har mulig
heter for å levere varer/tjenester til petroleums
sektoren. 

Nordland og Sør- og Midt-Troms har således 
et bredere sett av næringer og mer robuste bedrif
ter enn Finnmark og Nord-Troms. Næringslivet i 
den sørligste regionen har derfor større forutset
ninger for å komme i leveranseposisjon i en kon
kurranseutsatt sektor som det her dreier seg om. 
Det er også flere sterke næringsmiljø som inklu
derer utdannings- og forskningsinstitusjoner i 
Nordland og Sør- og Midt-Troms der tyngdepunkt 
ligger rundt de større byene. Disse miljøene gjør 

at det er grunn til å forvente større ringvirkninger 
i den sørligste regionen. 

Bedrifter i flere bransjer satser nå på kompe
tanseheving og kapasitetsutvikling for å komme i 
posisjon som leverandører. Dette inkluderer både 
utvikling av samarbeidsrelasjoner mot oljeselska
pene og bedriftsutvikling. Leverandørnettverk
sinitiativer har fungert godt. Initiativene støttes 
opp av virkemiddelapparatet til Innovasjon Norge, 
SIVA og Norges Forskningsråd. 

Nær het er en annen viktig faktor i analysene. 
Finnmark og Nord-Troms er godt lokalisert i for
hold til virksomheten i Barentshavet, og kan 
oppnå sysselsetting knyttet til olje og gassekto
rens operative kjernevirksomhet, samt i noen 
grad innenfor transport og andre relaterte nærin
ger. Dette vil i stor grad da være nyetablert virk
somhet som settes opp av aktører som har hoved
base et annet sted i Norge eller utenfor landets 
grenser. 

En annen undersøkelse gjennomført i 200710 

viser samme bilde. Den konkluderte med at det 
var en gryende framvekst av spesialisert leveran
dørindustri også i Nord-Norge. Mange av disse 
var etablert av aktører lenger sør eller kjøpt opp 
av disse. Nordnorsk næringsliv består av små 
foretak. I løpet av de tiårene det har vært petrole
umsaktivitet i Norge har disse ikke maktet å eta
blere seg som volumprodusenter eller spesialister 
i bransjen. Det er liten grunn, med noen gode 
unntak, til å tro at slike lokale enheter skal lykkes 
ene og alene fordi aktivitetene trekker nordover. 
Dertil er markedet allerede preget av høyt spesiac 
liserte foretak som gjerne trekker nordover med 
de aktiviteter som er avhengig av nærhet til fel
tene. Det er også i dette segmentet det lokale 
næringslivet i nord har sin største sjanse. Det er 
noen små, men framgangsrike aktører i nord som 
kan få et bedre fotfeste som følge av økt aktivitet i 
nord. Over tid vil en derfor kunne forvente å se 
økt deltakelse i leverandørindustrien i nord. Like
vel vil fortsatt de tunge, etablerte miljøene i sør 
være sentrale for å utvikle den norske leverandør
industrien videre også i relasjon til økt aktivitet i 
nord. 

I studien sammenlignes næringslivet i Nord
Norge med næringslivet i Sogn og Fjordane. Aktø
rer i dette fylket har som kjent, i mindre grad enn 
i nabofylkene i sør og nord, klart å skaffe seg posi
sjoner i leverandørindustrien som har kunnet 
bidra til sysselsetting og verdiskaping i fylket. 

lO Regional fordeling av sysselsetting i norsk petrolewnsrela
tert leverandørindustri, Eirik Vatne SNF 22/07. 
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Kompetanse 

Når aktivitet etableres for å dekke etterspørselen 
fra utbygging og drift av et felt vil en stor del av de 
arbeidsplasser som skapes lokalt kreve høy kom
petanse hos arbeidstakerne. Den økte aktiviteten 
som forventes i nordområdene/ arktiske strøk i 
årene fremover vil kreve kompetanse. Nord
N orge har store utfordringer med å utvikle utdan
ningstilbud for kompetansebehovet som følger av 
olje og gassnæringen. 

For at disse arbeidsplassene skal kunne beset
tes av personer fra eller med tilknytning til lokal
miljøet, er det således en forutsetning at disse har 
den rette kompetanse. Til oljeselskap og leveran
dørindustri med aktiviteter i Nord-Norge vil det 
være et økende behov for personell med yrkesfag
lig utdanning fra videregående, samt ingeniører. 
Det er en utfordring i dag. Det finnes heller ikke 
et fullverdig tilbud til de som ønsker å ta høyere 
utdanning innen realfag og ingeniørfag i Finn
mark. Man kan imidlertid ta deler av en ingeniør
grad i Alta. Nordkapp Maritime fagskole tilbyr 
utdanning i elektrofag og maritim fagskole og 
Veritas godkjent sikkerhetsopplæring. 

EnergiCampus Nord - som er et samarbeid 
mellom NTNU, UIT, UIS og Høgskolene i Finn
mark, Narvik og Tromsø, representerer et nyska
pende samarbeid mellom ulike utdanningsinstitu
sjoner, myndighetene og næringslivet Formålet 
er å utvikle den teknologiske utdanningen i Finn
mark for derigjennom å legge til rette for ringvirk
ninger av petroleumsutbyggingen. Videre er for
målet å bidra til at vekstimpulsen fra petroleums
virksomhet også kan utvikle tilgrensende nærin
ger og offentlig sektor. Dette skjer gjennom en 
gradvis oppbygging av en kursportefølje som kan 
innpasses i andre institusjoners studieopplegg og 
dermed legge grunnlag for samarbeid både nasjo
nalt og internasjonalt 

Det knytter seg spesielle kunnskapsbehov til 
den økte aktiviteten som forventes i nordområ
dene og arktiske strøk i årene fremover. Mange av 
utfordringene krever mer forskning, utvikling og 
kompetanse. Det er behov for bedre geologisk for
ståelse som kan gi grunnlag for forbedrede og 
nye letemodeller. Installasjoner og operasjoner i 
mørke og kalde omgivelser i et særegent natur
miljø stiller andre krav til teknologiske og opera
tive løsninger. Det samme gjør utbygging og pro
duksjon med potensielt lang avstand til land og i 
områder der det kan være drivis deler av året 
Dette er viktig kunnskapsoppbygging for en lang
siktig utvikling i Barentshavet og Nord-Norge. 

Departementet ønsker derfor å sette fokus på 
oppbygging av kompetanse- og forskningsmiljøer 
knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. 
I den forbindelse vil departementet vurdere å opp
rette et forskningssenter med dette som formål, jf. 
kap. 8.7. En slikt senter vil kunne bidra til å utvikle 
kompetanse, blant annet gjennom Mastergradsut
danning så vel som Ph.d-, og Postdoc-stipendia
ter. Denne kompetansen vil være viktig for indus
trien og for forskningssektoren som vil ha behov 
for å rekruttere nye forskere og høykompetent 
arbeidskraft. 

For å kunne inspirere til studier innen olje- og 
gass må man få barn og unge interessert i realfag. 
Det må derfor satses på realfagene i grunnskolen 
og i videregående skoler og bedriftene må opp
søke skolene og informere om hva de gjør og 
hvilke muligheter de representerer. Når det gjel
der rekruttering, samarbeider departementet 
også med Naturfagsenteret for å øke interessen 
for energi og petroleum blant ungdom i det 
såkalte Energiskoleprosjektet I dette prosjektet 
er Alta og Hammerfest videregående skole i Finn
mark representert 

Stortinget ga i 1976 sin tilslutning til etablering 
av ett Oljedirektorat-kontor i Harstad. Dette ble 
etablert i 1980. Formålet var å følge opp utvin
ningstillatelser nord for 69 grader og å drive HMS
tilsyn med utbygginger og felt i drift i nordlige 
områder. Per mai 2011 er det 10 medarbeidere 
ved Harstad-kontoret Disse arbeider organisato
risk tett integrert med Oljedirektoratets kontor i 
Stavanger slik at direktoratets faglige kapasitet 
best mulig utnyttes. Det er et geologisk fagmiljø 
ved kontoret Medarbeidere jobber primært med 
utvinningstillatelser knyttet til Barentshavet og 
Norskehavet Oljedirektoratets mål er å styrke 
kontorets kapasitet gradvis fra situasjonen i mai 
2011, i takt med næringens vekst forøvrig. 

Regjeringen vil: 

• Legge til rette for ytterligere funn utenfor 
Nord-Norge gjennom å: 
- Gjennomføre årlige TFO-konsesjonsrun

der i modent areal. 
- Gjennomføre nummererte konsesjonsrun

der, normalt hvert andre år. 
- Igangsette en konsekvensutredning etter 

petroleumsloven med sikte på tildeling av 
utvinningstillatelser i det tidligere omstridte 
området vest for avgrensningslinjen i 
Barentshavet syd, når overenskomsten 
med Russland om maritim avgrensning og 
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samarbeid i Barentshavet og Polhavet er 
trådt i kraft. 

- Igangsette datainnsamling i det tidligere 
omstridte området vest for avgrensnings
linjen i Barentshavet syd, når overenskom
sten med Russland om maritim avgrens
ning og samarbeid i Barentshavet og Polha
vet er trådt i kraft. 

- Legge til rette for ny petroleumsvirksomhet 
i området fra 35-50 km fra grunnlinjen 
langs kysten fra Troms Il til grensen mot 
Russland og i Eggakanten gjennom å inklu
dere disse områdene i framtidige konse
sjonsrunder. 

• Når nye, større drivverdige funn gjøres på 
norsk sokkel: 
- Sikre at nye funn skaper størst mulig ver

dier for samfunnet og legge til rette for posi
tive, lokale og regionale ringvirkninger. 

- Sikre tidlig kontakt mellom operatør og 
lokalt/regionalt næringsliv og relevante 
myndigheter. 

- Stille krav om at samfunnsmessige forhold 
blir utredet i forbindelse med planer for 
utbygging og drift, herunder regionale og 
lokale ringvirkninger. 

- Legge til rette for kvalifisering av relevante 
lokale/regionale leverandører i utbyg
gings- og driftsfasen. 

- Legge til rette for at det ved nye utbyggin
ger etableres anbudsprosesser som gjør at 
bedrifter fra landsdelen hvor utbyggingen 
er kan delta. 

- Sørge for en effektiv base-og driftsstruktur, 
noe som bidrar til lokal og regional nærings
og kompetanseutvikling. 

- Operatører for nye, selvstendige utbyggin
ger skal senest to år etter at feltet er satt i 
produksjon gjennomføre en analyse av regi
onale og lokale ringvirkninger av utbyggin
gen. 

• Vurdere å opprette et forskningssenter innen
for utfordringer for petroleumsvirksomheten i 
arktiske strøk, basert på åpen konkurranse. 

• Gradvis styrke kapasiteten ved Oljedirektora
tets kontor i Harstad. 

8.5 Næringen lykkes internasjonalt 

Internasjonaliseringen av norsk leverandørindus
tri har skutt fart det siste tiåret. Den sterke posi
sjonen som enkelte norske leverandørmiljøer har 
fått internasjonalt er et direkte resultat av behovet 
for å utvikle og ta i bruk ny teknologi på norsk 

sokkel. Samspillet mellom oljeselskapene på 
norsk sokkel, den norske og internasjonale leve
randørindustrien og forskningsmiljøene har gitt 
gode resultater. 

Et høyt og stabilt aktivitetsnivå på norsk sok
kel er viktig for at internasjonale oljeselskaper og 
leverandørbedrifter skal ha tilstedeværelse i 
Norge. Dette er viktig fordi disse etterspør varer 
og tjenester fra leverandørbedrifter og forsknings
miljøer i Norge. De bidrar med kapital og kunn
skap til forskning og teknologiutvikling. Samtidig 
er det viktig for norsk leverandørindustri å kunne 
betjene internasjonale markeder. Gjennom inter
nasjonalisering vil norske bedrifter tilegne seg ny 
erfaring og kunnskap fra andre petroleumsprovin
ser, som i sin tur gir grunnlag for innovasjon og 
mer effektiv olje- og gassproduksjon på norsk 
kontinentalsokkel. For mange bedrifter gir 
adgang til andre lands markeder mulighet for 
vekst og spredning av kommersiell risiko. 

Norsk leverandørindustri orienterer seg pri
mært mot offshoremarkedene, men har også leve
ranser til petroleumsvirksomhet på land, særlig i 
Midtøsten. Fra 1995 til 2009 har norsk leverandør
industri mer enn femdoblet sin internasjonale 
omsetning. De senere år har veksten vært størst i 
Kina, Sørøst-Asia og Australia. Det markedet som 
vokser raskest nå er Brasil. 

Norske bedrifter betjener de internasjonale 
markedene både gjennom eksport og egne etable
ringer i utlandet. Eksportverdien for 2009 av 
petroleumsrelaterte varer og tjenester var på om 
lag 80 mrd. kroner, mens salg gjennom dattersel
skap utenlands var på 38 mrd. kroner, noe som gir 
en total utenlandsomsetning på 118 mrd. kro
ner11. 

Norsk sokkel vil være blant de største offsho
remarkedene i verden i årene som kommer. 
Sammen med Storbritannia utgjør fortsatt Nord
sjøbassenget et kraftsentrum for olje- og gassnæ
ringen. Det gir et godt utgangspunkt for å opprett
holde en internasjonalt konkurransedyktig leve
randørnæring i Norge. 

En rekke land søker å utvikle en nasjonal 
industri. Flere av disse har ikke inngått forplik
tende avtaler om internasjonal handel og investe
ringer, slik at norske leverandører møter krav om 
lokalt innhold. Dette innebærer at de må konkur
rere på vilkår som favoriserer innenlandsk indus
tri eller bedrifter fra der det eksisterer bilaterale 
handels- og investeringsavtaler. Det er derfor vik
tig å arbeide for at den norske olje- og gassnærin
gen kan konkurrere om markedsadgang på forut-

11 Kilde: Menon Economics 
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Boks 8.6 Noen viktige Internasjonale markeder 

Brasils petroleumsproduksjon er i rask vekst 

De store funnene som er gjort på brasiliansk 
sokkel i de senere år gjør dette til et attraktivt 
marked for petroleumsindustrien. Norsk petro
leumsindustri og maritime sektor er med sin 
teknologi, kompetanse og erfaring fra norsk 
sokkel godt posisjonert for oppdrag i dette mar
kedet. Mange selskaper har allerede betydelige 
kontrakter i Brasil. Statoil skal starte produksjo
nen på Peregrino feltet i 2011. Utfordringene 
knyttet til utvikling av ressursene på store hav
dyp og under dype lag med salt gjør at Brasil vil 
kunne bli forskningslaboratoriet for morgenda
gens teknologi. Industrien vurderer Brasil som 
ett av de høyest prioriterte offshoremarkedene i 
de kommende årene. 

Australia - subseamarked i sterk vekst 

De siste årene har boreaktiviteten i Australia 
vært økende på stadig dypere vann, særlig på 
nordvestkysten. Det er gjort store funn og flere 
felt er under utvikling. Offshoremarkedet i Aust
ralia er et meget interessant for norsk leveran
dørindustri fordi utbyggingene som ligger langt 
fra land bl.a. krever avansert flerfaseteknologi 

sigbare og likeverdige vilkår som sine konkurren
ter. Dette gjøres blant annet gjennom WTO, samt 
inngåelse av frihandelsavtaler med sentrale han
delspartnere. 

I land som krever nasjonalt innhold har norsk 
leverandørindustri ofte bygget opp lokal tilstede
værelse. For å konkurrere om oppdrag i nasjonale 
vedlikeholds- og modifikasjonsmarkeder, som er i 
vekst, er lokal tilstedeværelse helt nødvendig. For 
å bidra i denne prosessen har INTSOK etablert 
egne program hvor norske leverandører tilbys 
lokal bedriftsrådgivning i utenlandske markeder. 

8.5.1 INTSOK 

INTSOK er en stiftelse som ble etablert av myn
dighet og industri i 1997. INTSOKs mål er å 
styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping 
og sysselsetting i norsk petroleumsindustri gjen
nom fokusert internasjonal virksomhet. INTSOK 
markedsfører norsk olje- og gassindustri i utvalgte 
områder. Hovedmarkedene er, Australia, Brasil, 
Kina, Russland, Storbritannia og den amerikanske 

og subsealøsninger. Australias store gassreser
ver gjør også at LNG-teknologi er etterspurt. 
Mange norskbaserte selskaper har kompetanse 
på disse teknologiområdene. Australia forventes 
å utvikle seg til å bli verdens største subseamar
ked de nærmeste årene. 

Houston og den amerikanske Mexico-gulfen (US 
GoM) 

Houston er et internasjonalt sentrum for den 
internasjonale olje- og gassindustrien. Bare 
norsk sokkel er et større offshoremarked enn 
US GoM. Samtidig gjennomfører mange av de 
største olje- og leverandørselskapene sine inter
nasjonale prosjekter med Houston som base. 
Om Jag 140 norske olje- og gassrelaterte bedrif
ter er etablert i Houston, og om lag 7000 nord
menn anslås å bo i Houston, de fleste med til
knytning til olje- og gassvirksomheten. Leveran
dørindustriens årlige omsetning i dette marke
det er på om lag 10 mrd. kroner. En stor andel 
genereres gjennom datterselskap. Sammen med 
Statoils satsing på dypvannsområdene i US 
GoM, gjør dette USA og Houston til det største 
utenlandske markedet for norske direkte inves• 
teringer i olje- og gasssektoren. 

delen av Mexicogolfen. INTSOK retter også inn
satsen mot teknologiområder hvor norsk petrole
umssektor har spisskompetanse. To overordnede 
satsingsområder er økt oljeutvinning og teknologi 
for å redusere milj0'- og klimaeffekter av olje og 
gassproduksjon. 

Analyser viser at internasjonalisering har vært 
viktig for næringsutvikling og sysselsetting i dis
triktene. INTSOK bidrar aktivt til dette. Særlig 
små og mellomstore bedrifter har nytte av sam
spillet med større bedrifter, forskningsmiljø og 
myndigheter når de skal innarbeide seg i nye mar
keder ute. Av INTSOKs om lag 200 medlemsbe
drifter er 80 pst. små og mellomstore bedrifter. 
INTSOK har 13 lokale rådgivere i de viktiges mar
kedene for industrien. INTSOK samarbeider med 
Innovasjon Norge og utestasjonene. 

Nasjonale oljeselskaper kontrollerer en stor 
andel av verdens olje- og gassressurser. I økende 
grad har disse valgt å samarbeide med internasjo
nal leve randørindustri om ressursutnyttelsen. Tid
ligere var de store internasjonale oljeselskapene 
de foretrukne partnere. Dette betyr at norsk leve-
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randørindustri mer enn tidligere har kunder der 
beslutningsprosessene er av politisk karakter. 
Dette gjør at samspillet med norske myndigheter 
og INTSOK er blitt enda viktigere for å oppnå 
adgang til relevante beslutningstakere. 

Regjeringen vil: 

• Sammen med INTSOK bidra til at norskba
serte virksomheter vinner arbeid og kontrak
ter også utenfor norsk sokkel. 

• Arbeide for å styrke norsk olje - og gassindus
tri internasjonal markedsadgang og at indus
trien kan konkurrerer på jevnbyrdige betingel
ser som sine konkurrenter. 

8.5.2 Nord-Russland - en ny mulighet for 
norsk næringsliv 

En betydelig andel av verdens uoppdagede olje
og gassressurser antas å befinne seg i Arktis. 
Russland har definert Norge som sin strategiske 
petroleumspartner i nord, og Norge kan bli en vik
tig støttespiller som leverandør av kompetanse til 
petroleumsvirksomheten i nordområdene og som 
en medspiller i felles prosjekter. 

Det har vært et klart mål i regjeringens nord
områdestrategi å finne en løsning på spørsmålet 
om avgrensning mot Russland. I september 2010 
undertegnet Norge og Russland overenskomsten 
om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og 
Polhavet, etter 40 år med forhandlinger. 

Forholdet til Russland, som nabo og det land 
vi deler Barentshavet med, er sentralt i nordområ
depolitikken. Flere av utfordringene i nordområ
dene, blant annet innen miljø og ressursforvalt
ning, kan ikke løses uten russisk engasjement og 
norsk-russisk samarbeid. Regjeringen legger til 
grunn at norsk politikk overfor Russland skal 
være pragmatisk, interessebasert og samarbeids
orientert. 

Norge har en god energidialog med Russland 
og dialogen om nordområdene er den viktigste 
pilaren i vårt energisamarbeid. Det å sikre politisk 
stabilitet og en bærekraftig utvikling er regjerin
gens hovedmål for nordområdepolitikken og det 
er viktig at Norge framstår med en klar politikk: 
tilstedeværelse og håndhevelse. 

Utviklingen av petroleumsressursene på rus
sisk side i Barentshavet, og hvilken plass norske 
virksomheter kan få i offshoreutbyggingen i 
Nordvest-Russland vil kunne ha betydning for 
vitalisering av nordnorsk næringsliv. Norske leve
randører er godt ansett, med sin høyteknologiske 
kompetanse og brede erfaring fra krevende for-

hold på norsk sokkel. Med en kompetansesterk 
petroleumsindustri i Nord-Norge vil nærheten til 
det russiske markedet, sammen med erfaring og 
godt tilpasset teknologi, representere et konkur
ransefortrinn for norske leverandører. 

Arbeidet som gjøres av leverandørnettverk og 
næringsforeninger for å styrke lokale bedrifters 
evne til å prekvalifisere seg for deltakelse i kom
pliserte anbudsprosesser, er viktig for å fremme 
deltakelse av norske selskaper i russisk petrole
umsvirksomhet Statoil er allerede engasjert i 
Sjtokmanutbyggingen i Barentshavet. Deltakelsen 
i prosjektet vil kunne gi Statoil et godt grunnlag 
for videre satsing i arktiske strøk og innebærer en 
stor mulighet for nordnorsk næringsliv. 

Regjeringen lanserte i 2006 støtteordningen 
Barents 2020. Ordningen, som forvaltes av Uten
riksdepartementet, har som formål å realisere 
regjeringens nordområdestrategi (2006) og hand
lingsplanen «Nye byggesteiner i nord» (2009) ved 
å stimulere til økt aktivitet, kunnskap, og nærvær i 
nord. Det er allerede gitt støtte til en rekke pro
sjekter som produserer kunnskap i, om og for 
nordområdene. Barents 2020 skal også stimulere 
til etablering av arenaer for samarbeid med nor
ske og utenlandske kompetansemiljøer på nord
områderelevante fagfelt som for eksempel norsk
russisk energisamarbeid. 

Regjeringen vil: 

• Føre en aktiv energidialog med Russland 
• Stimulere til økt samarbeid med Russland som 

følge av overenskomsten om maritim avgrens
ning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. 

• Legge til rette for partnerskap mellom russiske 
og norske bedrifter, blant annet gjennom 
INTSOK og Innovasjon Norge. 

8.6 Industriell bruk av gass i Norge -
rammer og muligheter 

Norge har et godt utgangspunkt for utvikling av 
gassbasert industrivirksomhet. Vi har store olje
og gassressurser på norsk sokkel, og mesteparten 
av denne gassen er innom land for prosessering 
før den eksporteres. Det er således store meng
der tilgjengelig gass for petrokjemisk virksomhet 
i Norge. I tillegg har vi en veletablert petrokje
misk virksomhet, hovedsakelig på Rafnes og på 
Herøya i Telemark, samt på Tjeldbergodden. 

Bruk av gass i industri innenlands må ses i 
sammenheng med internasjonale utviklingstrekk 
for petrokjemisk industri. De siste 10 årene har 
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bransjen gjennomgått en betydelig konsolidering, 
og produsentene har flyttet produksjonen nær
mere kunden (hovedsakelig Asia), eller der det er 
billig råstoff (hovedsakelig Midtøsten). Selv om 
trenden viser at mange nye og større petrokje
miske anlegg vil bli bygget i Midtøsten og Asia i 
tiden framover, vil en svært stor andel av den glo
bale petrokjemiske virksomheten fortsatt være i 
Europa. Det er investert store beløp i kapasiteten 
som er bygget opp i Europa Forvaltningen av 
disse eiendelene omfatter enorme verdier. Den 
stadig økende konkurransen fra andre .deler av 
verden, gjør at den norske og europeiske virksom
heten fortsatt må sikre en effektiv drift og konti
nuerlig vurdere ulike oppgraderinger og forbe
dringer som er nødvendig for å møte den globale 
konkurransen. 

Skille mellom tørrgass og våtgass 

Det går et viktig skille mellom tørrgass (metan) 
og våtgass (etan, propan, butan). Norsk rørled
ningseksport til Europa er i hovedsak tørrgass, 
men inneholder også tyngre komponenter. Den 
letteste delen av gassen, metan, benyttes i hoved
sak til energi til oppvarming eller til kraftverk, 
men er også råstoff for produksjon av metanol og 
ammoniakk. Priser på gass til tørrgassbasert 
industri er i direkte konkurranse med alternativ 
anvendelse av tørrgassen, enten gjennom eksport 
via rørledninger, LNG eller konverteringstekno
logi som gass-til-væske (GTL) eller annen innen
lands bruk. 

For våtgassbasert industri er etan det viktigste 
råstoffet. Etan som ikke selges med tørrgassen 
brukes i hovedsak som råstoff i petrokjemisk 
industri, og i hovedsak til produksjon av etylen. 
Etan må skilles ut fra den gassen som produseres 
i olje- og gassfeltene. Dette krever store investe
ringer i separasjonsanlegg. Anleggene krever 
store gassvolum for å kunne produsere den etan
mengde som er nødvendig for et moderne videre
foredlingsanlegg (en såkalt <•cracker»). All gass 
som eksporteres som LNG eller via rørledninger 
vil inneholde noe etan, ettersom dette er nødven
dig for å opprettholde egenskaper som brennverdi 
og antennelsesegenskaper. 

Det er stort sett bare i Norge og Nordsjøen at 
etan transporteres på skip. Ved alle andre petro
kjemiske anlegg videreforedles etanet ved separa
sjonsstedet (der etanet skilles ut fra rikgassen). 
Endelig pris på etan ved forskjellige lokasjoner vil 
være en funksjon av mange faktorer, men de vik
tigste vil være i hvilken grad det faktisk er etan i 
tilstekkelige mengder tilgjengelig over tid, hvor 

mye gass som eksporteres og til hvilke destinasjo
ner, samt i hvilken grad selger av etan er villig til å 
subsidiere prisen for å sikre seg petrokjemiske 
investeringer. 

8.6.1 Våtgass 

Nødvendig etanbehov for etablering av vdtgassbasert 
industri 

Etanbasert petrokjemisk industri har behov for 
store gassvolumer. Etylen-anlegget til Ineos på 
Rafnes bruker eksempelvis rundt 500 000 tonn 
etan årlif En årlig gassproduksjon på over 10 
mrd. Sm er nødvendig for å dekke et slikt etanbe
hov12. Dette tilsvarer omtrent det årlige gassvolu
met som transporteres i rørledningen Åsgard 
transport, eller rundt 10 pst av Norges totale gas
seksport i 2010. Nye og moderne etylenanlegg 
bygges med dobbel så stor produksjonskapasitet 
og med et dobbelt så stort etanbehov som anleg
get på Rafnes. 

Potensialet for etan-produksjon pd norsk 
kontinentalsokkel 

I Norge produseres etan kun på Kårstø og den 
årlige produksjonen er om lag 0,9 mill. tonn. Den 
etanmengden som eksporteres i norsk naturgass 
utgjør et betydelig høyere volum enn dette. Det 
ble eksportert om Jag 100 mrd. Sm3 tørrgass i 
kalenderåret 2009. Denne gassen inneholdt om 
lag 7, 7 mill. tonn etan, hvorav 4 mill. tonn har vært 
i land på Kårstø eller Kollsnes. 

Det er mulig å skille ut mer etan fra norsk gass 
enn det som gjøres i dag. Gitt at all tørrgass fra 
norsk sokkel i snitt må inneholde noe (rundt 2,5 
mol pst.) etan ved eksport, er det med dagens gas
seksportvolumer fortsatt en teoretisk mulighet til 
å separere ut omtrent 4,4 mill. tonn etan fra gas
sen hvert år13• Eksempelvis er det fra Europipe II 
ved Kårstø teoretisk mulig å skille ut 1,3 mill. tonn 
etan i året, forutsatt at omtrent 3,0 mol pst. etan 
beholdes i gassen som eksporteres. 

Med mindre det oppdages nye, svært store 
rikgassfelt på norsk sokkel, betyr dette at vurde
ringer av ny eller utvidet etanproduksjon bør ta 

12 Under forutsetning at 2.5 pst. etan forblir i salgsgassen 
13 Noe etan må være igjen i tørrgassen som blir eksportert, 

for å møte de brennverdispesifikasjoner som er avtalt med 
kjøpere av tørrgassen. For at tørrgassen skal møte salgsav
talenes krav til bl.a. brennverdi, kreves det at den mnehol
der mellom 2 til 3 mol pst. etan avhengig av de andre kom
ponentene i gassen, eksempelvis hvor mye C02 gassen 
inneholder. 
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Figur 8.9 Estimert etanproduksjon, base case- og 
scenariovolum. 

Kilde: Gassco. 

utgangspunkt i å benytte etan fra de eksisterende 
mottaksanleggene på Kårstø og Kollsnes. Potensi
alet for etanproduksjon på Nyhamna ser ut til å 
være begrenset. Mengdene på Tjeldbergodden er 
neglisjerbare. 

Dagens etanproduksjon foregår på Kårstø. 
Gassco har estimert forventet etanproduksjon fra 
anlegget framover, jf. figur 8.9. Anslaget er fordelt 
på base case-volum (volum fra felt i produksjon 
eller besluttet utbygget) og scenario-volum 
(volum som er i utviklingsløp, men ikke besluttet 
utbygget). Estimatet viser at forventet etan-pro
duksjon vil falle raskt om ikke nye gassvolumer 
kommer til. Dagens produksjonsnivå vil ikke 
kunne opprettholdes utover en ti-tolv års tidsperi
ode med mindre ny etan-rik gass tilføres Kårstø
anlegget. Lønnsom produksjon av olje og gass på 
sikt vil derfor være viktig for å kunne opprett
holde stabil etanproduksjon på Kårstø 

8.6.2 Tørrgass 

Om lag 75 pst. av gassen som eksporteres fra sok
kelen tas til land i Norge, på Kårstø, Kollsnes og 
Tjeldbergodden, for behandling før den eksporte
res. 

Tørrgassbasert industri bruker lite gass i for
hold til de gassvolum som eksporteres. For 
eksempel benytter metanolanlegget på Tjeldber
godden, som er Europas største metanolanlegg, et 
gassvolum på om lag 0,7 mrd. Sm3 i året. Hvis 
Yaras ammoniakkproduksjon i Grenland skulle 
utelukkende benytte tørrgass, ville de hatt et årlig 
gassbehov på anslagsvis 0,5 mrd. Sm3 i året. 

Norge har en velutbygd gassinfrastruktur som 
muliggjør eksport til det europeiske gassmarke
det. Alternativverdien av gassen er å selge den i 
dette markedet. Industriell bruk av gass i Norge 
må derfor være lønnsomt med markedsbaserte 

gasskjøpsavtaler. Lønnsomhet er en stor utfor
dring for tørrgassbasert virksomhet i Norge. 

8.6.3 Vurderinger 

Departementet mener det er ved nåværende loka
sjoner for gassprosessering i Norge at det er 
størst muligheter for tilgjengelige tørrgassvolum 
og våtgass komponenter som etan i tiden fram
over. Verdien av denne gassen vil være basert på 
priser som norske gassprodusenter kan oppnå i 
det europeiske markedet Muligheter for annen 
ny type gassbasert industri som er relatert til 
eksisterende industri som eksempelvis mineral
og metallindustrien, kan lokaliseres der hvor gas
sen allerede ilandføres. 

Generelt gir videreutvikling og oppgradering 
av eksisterende anlegg ofte bedre økonomi enn 
nyetableringer, da det kan dras nytte av eksiste
rende infrastruktur og kompetanse. En videre 
utvikling av den tørrgassbaserte metanolproduk
sjonen på Tjeldbergodden er ikke begrenset av til
gang til naturgass. For en videre utvikling av den 
petrokjemiske industrien i Grenland, kan mer 
etan gjøres tilgjengelig ved at det investeres i økt 
etanseparasjon ved noen av ilandføringsstedene, 
eller at gassen fraktes til Grenland og etanet sepa
reres ut der. 

Steder uten eksisterende gassprosesserings
kapasitet og industriinfrastruktur kan virke attrak
tiv ettersom eventuell mangel på eksportalternativ 
kan gjøre gassprisen mer konkurransedyktig i for
hold til andre mer modne områder med utbygde 
eksportalternativer. Vatgassbasert industrivirk
somhet ved helt nye lokasjoner vil imidlertid være 
begrenset av gassvolumer, med mindre det oppda
ges nye gassfelt som er svært mye større og 
rikere på etan enn det som myndighetene i dag 
anser som sannsynlig. Etablering av konvensjo
nell tørrgassbasert industri vil være krevende 
fordi gassbehovet normalt ikke vil være stort nok 
til å kunne understøtte en utbygging av nye gass• 
felt Generelt vil ny utbygging og mulig ilandfø
ring av gass kreve så store gassvolum at en 
eksportløsning vil være nødvendig. Med en 
eksportløsning tilgjengelig bortfaller mye av 
rasjonale for å vurdere industriutbygging andre 
steder enn der industriproduksjon allerede fore
går. 

For å sikre gode rammevilkår for videre utvik
ling av gassbasert industri i Norge, mener regje
ringen det er viktig at det over tid er tilstrekkelig 
gass tilgjengelig ved eksisterende og/eller nye 
ilandføringsanlegg i Norge. En langsiktig tilgang 
på gass kan best oppnås ved å påvise og bygge ut 
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gjenværende forventede gassressurser og sikre at 
norske gassprosesseringsanlegg drives på en 
mest mulig effektiv måte, slik at de framstår som 
det beste alternativet når framtidige gassevakue
ringsløsninger skal velges. 

Regjeringens vurderinger tar utgangspunkt i 
at industrien utvikles i en miljøvennlig retning og 
innenfor rammene av norsk klimapolitikk. Dette 
gjelder med hensyn til produksjon på mest mulig 
miljøvennlig måte, en effektiv logistikk og miljø
vennlige produkter. Utbygging av infrastruktur 
kan være nødvendig for å heve den industrielle 
bruken av gass i Norge. Eventuelle slike prosjek
ter må være markedsbaserte og drevet frem av 
kommersielle interesser. 

Departementet har styrket den uavhengige 
operatøren Gasscos mandat for vurderinger av 
helhetlige gassinfrastrukturløsninger, til også å 
omfatte et ansvar for at relevante industriaktører 
informeres tidlig i planleggingsprosessen. Videre 
etablerte Gassco, etter anmodning fra departe
mentet, i 2009 en arena hvor industri med ønsker 
eller planer om etablering av industriell virksom
het relatert til anvendelse av naturgass, kan kon
sultere kompetente miljøer innen gasstransport, 
gasskvalitet og tilgjenglighet på gass i Norge. 

Arenaen ble dannet på bakgrunn av at det i 
dag i hovedsak ikke er de samme selskapene som 
driver olje- og gassvirksomhet (oppstrømsaktivi
tet) og industrivirksomhet (ned strømsaktivitet). 
For at industriselskap skal kunne vurdere mulig
heter i Norge, er det viktig at informasjonstilgan
gen knyttet til nåværende gassproduksjon, gass
komposisjon etc. er tilgjengelig. Spesielt viktig er 
det at selskapene er informert om de utviklings
prosjekter som til enhver tid foregår på norsk sok
kel. I arenaen diskuteres muligheter og utfordrin
ger for industriell bruk av gass i Norge. I 2009 ble 
det avholdt to møter i industriarenasammenheng, 
i disse møtene var petrokjemianalyser sentralt I 
samarbeid med gass- og industriaktører i Norge, 
IndustriEnergi og Norsk Industri ble petrokjemia
nalyser presentert og debattert. I 2010 ble det 
avholdt et møte hvor fokuset var rettet mot bran
sjens felles C02 utfordringer. 

I 2011 planlegger Gassco blant annet å gjen
nomføre en studie (delvis finansiert av industria
renaen), med innspill fra deltakerne i industriare
naen, av utviklingsscenarioer for gassinfrastruk
tur i Nordområdene, herunder muligheter for 
industriell bruk av gass. Gassco mener de med 
industriarenaen har lykkes i å etablere en møte
plass som både oppstrøms- og nedstrømsaktørene 
finner relevant I følge Gassco har det vært godt 
oppmøte ved hver anledning, og tilbakemeldin-

gene har vært positive. Departementet mener det 
er nyttig å ha et forum hvor ideer, konsept og kon
krete prosjekter kan identifiseres, analyseres og 
diskuteres for å oppnå formålet om en viderefø
ring og eventuelle økte investeringer i norsk gass
basert industri. 

Regjeringen vil: 

• Legge til rette for økt industriell bruk av gass i 
Norge, herunder bidra til industriarenaen som 
møteplass for industrielle aktører og oljesel
skaper. 

8.7 Teknologi, forskning og 
kompetanse 

Norsk sokkel har vært kjennetegnet av store 
investeringer i nye feltutbygginger. Teknologiut
vikling var nødvendig for å gjøre utvinning lønn
som og teknisk mulig. Innovasjon har skjedd 
trinnvis i tråd med at operatørene har støtt på nye 
utfordringer. Teknologiske gjennombrudd fra 
betongkonstruksjonene på 1970-tallet til flytende 
produksjonsinnretninger og undervannsløsnin
ger, til horisontal boring og flerfasetransport, har 
skjedd i et samspill mellom oljeselskaper, fors
kningsinstitusjoner og leverandørindustri. Driv
kreftene for å utvikle teknologi har vært mange. 
Store funn med høy lønnsomhet har gitt selska
pene finansiell styrke til å utvikle nye løsninger. 
Gunstige rammebetingelser fra myndighetene har 
gitt selskapene insentiver til å drive forskning og 
utvikling. Utvikling og førstegangsbruk av tekno
logi på norsk sokkel har vært viktig for utviklin
gen av en globalt konkurransedyktig leverandør
industri. 

I de umodne områdene på norsk sokkel vil nye 
metoder, kunnskap og teknologi være viktige for å 
finne mer. Nye og forbedrede metoder for både 
geofysisk innsamling, prosessering og tolkning vil 
gi mer effektiv leting og avdekke nye ressurser. 
Det er for eksempel store utfordringer å kunne 
«se» under vulkanske basaltlag på Vøringplatået 
på midt-norsk sokkel, samt å identifisere dypere 
og mer komplekse reservoarer. Bedre geologisk 
kunnskap og forståelse er viktig for utvikling av 
nye letemodeller. Utbygging av funn langt fra 
infrastruktur vil kreve nye konsepter for under
vannssystemer og flerfasetransport over lange 
avstander. Høye riggrater skaper også utfordrin
ger for bransjen, og utvikling av nye konsepter for 
boring er viktig for å redusere letekostnadene. 
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I de modne områdene på norsk sokkel er det 
nødvendig med en betydelig innsats for å øke 
utvinningen fra eksisterende felt. Med dagens pla
ner vil om lag halvparten av oljen bli liggende 
igjen. Dette representerer et stort verdipotensial. 
Et prosentpoengs økning i utvinningsgraden på 
norsk sokkel for felt som i dag er i drift, vil øke 
oljeutvinningen med anslagsvis 570 mill. fat olje. 
Dette tilsvarer om lag ett års oljeproduksjon på 
dagens produksjonsnivå. Men det haster - ny tek
nologi må være på plass i god tid før feltene sten
ges ned og installasjonene fjernes. Avanserte 
injeksjonsmetoder må videreutvikles og testes ut 
på feltene for å kunne øke utvinningen. Stadig ras
kere og bedre reservoarmodelleringsverktøy kan 
gi bedre forståelse av reservoarene og dermed 
bedre ressursutnyttelse. Dette kan sammen med 
nye geofysiske metoder gi bedre plassering av 
brønner og bidra til å optimalisere produksjonen. 
Ny metoder for boring og intervensjon kan bidra 
til en mer kostnadseffektiv utvinning, og er et vik
tig tiltak for å øke utvinningen. 

Olje- og gassressursene må utvikles og produ
seres på en ren og mest mulig energieffektiv 
måte. Dette krever utvikling av metoder og tekno
logi for en mest mulig effektiv bruk av energi og 
reduserte klimagassutslipp ved mindre takling og 
kraftgenerering. 

Drivkreftene for utvikling av ny teknologi er 
ikke de samme som tidligere da store utbygnin
ger bar en rekke store teknologiutviklingsprosjek
ter finansielt. Den nåværende situasjonen med 
mange små funn og utbygninger gjør finansiering 
av ny teknologi mer krevende. For å nå petrole
umspolitiske mål er det viktig å opprettholde og 
styrke drivkrefter for utvikling av ny teknologi. 
Aktørene på norsk sokkel og staten som res
surseier må derfor samarbeide for å finne gode 
løsninger. En fortsatt satsing på forskning, utvik
ling og kompetanse er en viktig forutsetning for 
en konkurransedyktig og fremtidsrettet petrole
umsnæring. Kompetansen bygget opp i forbindel
sen med petroleumsaktiviteten kan også benyttes 
på andre områder som for eksempel IICT og off
shore vindkraft. 

Oljeselskaper og leverandørbedrifter har en 
betydelig forskningsinnsats i Norge, men denne 
forskningen er i stor grad rettet mot kortsiktige 
mål og teknologiløp. Den offentlige satsingen 
bidrar til å skape samarbeid, kompetanse og lang
siktighet i petroleumsforskningen, samt avlaste 
høyrisiko prosjekter. 

8.7.1 Prioriteringer innenfor forskning og 
utvikling 

Et godt samarbeid mellom industri og myndighe
ter har vært viktig for forskning og utvikling på 
norsk sokkel. Næringen er og må være en pådri
ver, mens myndighetene har en viktig rolle ved å 
lage rammevilkår og insentiver som stimulerer til 
forskning og utvikling (FoU) som kommer hele 
samfunnet til gode. De offentlige midlene rettes 
derfor mot forskning og utvikling på utvalgte 
områder hvor næringens innsats ikke er tilstrek
kelig. Offentlig :finansiert forskning og utvikling 
skal bidra til å utløse samfunnsøkonomisk lønn
somme prosjekter som ellers ikke ville blitt gjen
nomført. 

Myndighetene er avhengige av råd og innspill 
til prioriteringene av midlene til forskning og 
utvikling. Departementet har blant annet løpende 
dialog med Oljedirektoratet, Norges forsknings
råd, OG21, og flere nærings- og forskningsaktører 
om slike prioriteringer. 

Nasjonal FoU-strategi for sektoren og andre 
prioriteringer 

OG21 - olje og gass for det 21. århundre, er en 
nasjonal FoU-strategi for petroleumssektoren. 
Arbeidet med strategien ble startet i 2001, og ble 
revidert i 2010. Styret og teknologigrupper under 
OG21 representerer et nettverk med over 100 fag
folk fra oljeselskapene, leverandørindustrien og 
forskningsmiljøene som utarbeider delstrategier 
og handlingsplaner. Dette arbeidet avdekker 
kunnskapsgap og kartlegger utfordringer som 
sektoren vil stå overfor i tiden framover. Departe
mentet tar utgangspunkt i OG21-strategien når 
føringer legges for programmene PETROMAKS 
og DEMO2000 i Norges forskningsråd. 

Strategien peker på at myndighetene har et 
særlig ansvar for å ivareta finansiering av den 
langsiktige forskningen, og at offentlig støtte bør 
være rettet mot utdanning, grunnforskning, kom
petanseutvikling og langsiktige teknologiutvik
ling. Kortsiktige utfordringer vil i større grad 
være næringens ansvar. 

Strategien har opprettet såkalte ITA-grupper 
(Technology Target Area) som er sammensatt av 
et bredt utvalg av eksperter og fokuserer på føl
gende temaer: 
- Energieffektivisering og miljøvennlig bære

kraftig teknologi 
- Leting og økt utvinning 
- Kostnadseffektiv boring og intervensjon 
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Boks 8.7 Marinteknisk senter 

Norge har høy kompetanse innen forskning, 
teknologi og innovasjon knyttet til havet Hav
rommet er stort, det utgjør nærmere 70 pst. av 
jordens overflate. Et viktig element for å kunne 
drive en bærekraftig forvaltning og høsting fra 
havrommet er utvikling av moderne havroms
teknologi. 

Et viktig norsk miljø på området er i Trond
heim. Gjennom etablering av eksperimentell 
infrastruktur i forskningsmiljøene ved Marintek
nisk Senter i Trondheim har MARINTEK og 
NTNU blitt internasjonalt ledende innen sine 

- Fremtidens teknologi for produksjon, proses-
sering og transport 

OG21 anbefaler at den offentlige finansieringen av 
petroleumsforskning bør gis prioritert til følgende 
tematiske områder: 
- Energieffektiv teknologi for å redusere utslipp 

til sjø og luft. Når det gjelder utslipp av klima
gasser til luft, er dette fulgt opp gjennom avta
len om klimameldingen mellom regjeringspar
tiene og Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre 
18. januar 2008 (klimaforliket) som sier at den 
offentlige finansierte petroleumsforskningen 
skal ha et betydelig fokus på klima. Gjennom 
Klimaforliket er 25 mill. kr fra og med 2009 
årlig øremerket til forskning rettet mot energi
effektivisering og reduksjon av klimagassut
slipp tilknyttet olje- og gassproduksjon på 
norsk sokkel. 
Løsninger og tjenester for økt oljeutvinning for 
å maksimere utvinningsgraden fra modne felt i 
løpet av levetiden til infrastruktur. Et viktig 
område vil være å utvikle boreteknologi for å 
redusere kostnader og miljøpåvirkning. Dette 
er også trukket frem av Årnutvalget som mener 
at de offentlige forskningsprogrammene 
innenfor petroleum bør prioritere økt utvin
ning. Utvalget fremhever spesielt behovet for 
videre teknologiutvikling innenfor spesifikke 
teknologiområder som blant annet boring og 
brønn, reservoarkartlegging og avanserte 
injeksjonsteknikker. Departementet har fulgt 
opp disse rådene i styringen av Norges fors
kningsråd gjennom tildelingsbrevet for 2011. 
Stimulere til utvikling av avanserte undervann
systemer for å maksimere verdiskapingen ved 
norske offshore installasjoner, samt utvikle 

felt Oppgraderinger er viktig for at slike fors
kningsmiljøer skal kunne tilby sine kunder, for 
eksempel innen petroleumsnæringen, attrak
tive forskningstjenester. Det er bakgrunnen for 
at Regjeringen har, sammen med næringsliv og 
fagmiljøer, :finansiert en forstudie som kartleg
ger behovet for oppgradering av forskningsin
frastrukturen ved Marinteknisk Senter. Miljø
ene i Trondheim arbeider med å realisere et 
framtidig kunnskapssenter knyttet til havroms
teknologi, Ocean Space Centre, i byen. 

teknologi for undervannsflerfasetransport 
over store avstander. Ny undervannsteknologi 
kan redusere kostnadene ved nye utbygginger 
og bidra til å utvikle ressurser langt fra infra
struktur slik som eksempelvis i Arktis. 

Samarbeid med ledende internasjonale fors
kningsmiljøer vil kunne bidra til ny kunnskap og 
internasjonalisering av norsk teknologi. Interna
sjonalt samarbeid er videre viktig for å sikre kvali
tet og styrke norske fagmiljøer på den internasjo
nale forskningsarenaen. Med de store teknolo
giske utfordringene på norsk sokkel i dag, er det 
imidlertid avgjørende at de offentlige bevilgnin
gene går til å støtte prosjekter som bidrar til en 
kostnadseffektiv og bærekraftig utvinning av 
petroleumsressursene på norsk sokkel. 

Det vil også være et behov for en videre sat
sing på HM&forskning i petroleumsvirksomheten 
i årene framover. Det er også viktig at sikkerhets
messige utfordringer blir integrert og tatt hensyn 
til i de strategiske valgene av fremtidens teknologi 
og utvikling. OG21 vil være en naturlig arena for 
dette arbeidet 

Pilotering 

Ny teknologi og nye løsninger vil være helt nød
vendig for å modne fram nye lønnsomme reserver 
og realisere det store potensialet som ligger i økt 
utvinning på norsk sokkel. Staten som ressurseier 
har en viktig rolle å spille som pådriver og tilrette
legger for å sikre en optimal og effektiv utvinning 
av petroleumsressursene på norsk sokkel. 

Statlig medfinansiering av piloter vil kunne 
bidra til at flere, samfunnsøkonomisk lønnsomme 
prosjekter fremskyndes og realiseres. Det er 
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gjerne betydelig overføringsverdi fra en pilot på et 
felt til andre felt Eierne i et enkeltfelt vil ikke ta 
dette med i betraktning når de beslutter om en 
pilot skal gjennomføres eller ikke. Det er store 
verdier på spill for statens som ressurseier. Der
som markedet ikke selv klarer å løfte fram til
strekkelig med ny teknologi eller piloter, bør myn
dighetene iverksette ulike tiltak. 

OG21 anbefaler økt satsing på pilotering av 
teknologi i likhet med ekspertutvalget for økt 
utvinning, jf. kapittel 4.5. Spesielt trekkes det i 
strategien fram behovet for avlastning av risiko og 
usikkerhet for små og mellomstore bedrifter. 
DEMO2000 vil være et viktig virkemiddel for min
dre prototyputvikling og kvalifisering av teknologi 
for leverandørbedriftene i samarbeid med oljesel
skapene. 

Gjennom FORCE har Oljedirektoratet tatt et 
initiativ for å legge til rette for å løfte fram flere 
piloter på norsk sokkel, samt arbeide for å styrke 
eksisterende virkemidler slik som DEMO2000. 
Departementet ser også behov for en kartlegging 
av mulige andre tiltak blant annet foreslått av 
ekspertutvalget og OG21 for å få til mer pilotering 
på norsk sokkel. 

Forskningssentre innenfor petroleum 

Norges forskningsråd har opprettet en rekke Sen
tre for Fremragende Forskning (SFF) og Sentre 
for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Flere av 
sentrene har relevans for petroleum. NIFU evalue
ring av SFF-ordningen er svært positiv. I evalue
ringen trekkes det fram at sentrene har spesielt 
lyktes å fremme rekruttering og internasjonalise
ring. Ordningen har også bidratt til mer nasjonalt 
og internasjonalt tverrfaglig samarbeid. 

Flertallet i ekspertutvalget for økt utvinning 
har foreslått å opprette et senter rettet inn mot økt 
utvinning. Ekspertutvalget påpeker at tiltak for 
økt utvinning vil kreve mer personell og kompe
tanse, og at sterke universitets- og forskningsmiljø 
derfor er avgjørende for å legge til rette for dette. 
Slike sentre kan være viktige for å samle kompe
tanse og koordinere forskningen videre. 

Departementet vil vurdere å opprette et fors
kningssenter for økt utvinning, men dette må sees 
i sammenheng med andre forskningssentre 
innenfor petroleum. En betydelig andel av de gjen
værende ressursene er immobil olje. En sentral 
utfordring for et slikt senter kan være å forske på 
og utvikle avanserte utvinningsmetoder som 
muliggjør lønnsom utnyttelse av den immobile 
oljen på norsk sokkel. Gjennom et slikt fors
kningssenter vil grunnleggende kompetanse og 

forskning på et viktig område bli opparbeidet og 
videreført. 

Petroleumsvirksomheten i nord vil være kre
vende og forutsetter ny kunnskap og teknologi i 
sammenheng med den økte aktiviteten som for
ventes i nordområdene/ arktiske strøk i årene 
fremover. Installasjoner og operasjoner i mørke 
og kalde omgivelser i et særegent naturmiljø stil
ler andre krav til teknologiske og operative løsnin
ger. Det samme gjør utbygging og produksjon 
med potensielt lang avstand til land og i områder 
der det kan være drivis deler av året Potensialet i 
nordområdene for nye funn er betydelig, men de 
geologiske usikkerhetene er store. Bedre geolo
giske modeller og forståelse vil være viktig for 
mer treffsikker leting. Disse utfordringene for
drer en særlig oppmerksomhet fra det offentlige. 
Det vil derfor foretas en vurdering om det bør eta
bleres et forsknings- og kompetansesenter rettet 
mot forskningsutfordringer for petroleumsvirk
somheten i arktiske strøk. 

8.7.2 lnsentlver og finansiering av forskning 
og utvikling 

Det offentlige gir insentivene til forskning og tek
nologiutvikling hovedsakelig gjennom det regula
toriske rammeverket og direkte bevilgninger til 
Norges forskningsråd. Oljeselskaper og leveran
dørbedrifter bruker betydelige midler på fors
kning og teknologiutvikling. Det totale nivået på 
både offentlig og privat finansiert petroleumsfors
kning i Norge var på om lag fire mrd. kroner i 
2007 i følge SSB og NIFU STEP. De offentlige 
bevilgningene kanalisert gjennom Norges fors
kningsråd var til sammenlikning på 410 mill. kro
ner. I tillegg er basis bevilgningene og annen lang
siktig finansiering til universiteter, høyskoler og 
forskningsinstitutter viktig for å opprettholde fors
kningsaktiviteten innenfor petroleum i Norge. Det 
foreligger ikke oversikter over hvor mye av dette 
som går til petroleumsforskning. En betydelig 
andel av midlene til forskning og utvikling innen 
petroleum stammer fra oljeselskapene og leveran
dørbedriftene. De offentlige midlene må derfor 
prioritere forskning og utvikling på utvalgte områ
der hvor næringens egen innsats ikke er tilstrek
kelig. 

Staten tar en stor del av risiko og kostnader 
ved større teknologiprosjekter gjennom en høy 
skattesats og SDØE-eierandelene. En rekke 
større teknologiutviklingsprosjekter finansieres i 
dag over utvinningstillatelsen budsjetter slik som 
for eksempel Ormen Lange gasskompresjon. Pro-
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sjektet har alene et budsjett på totalt om lag 4,5- 5 
mrd. kroner. 

Det er også lagt til rette for forskning og utvik
ling gjennom utvinningstillatelsenes regnskapsav
taler. Størstedelen av oljeselskapenes FoU-midler 
utløses gjennom regnskapsavtalene. Regnskaps
avtalene er en del av konsesjonsverket og gjen
nom disse avtalene belaster operatøren utgifter til 
FoU over utvinningstillatelsens regnskap. Utgif
tene dekkes over felleskontoen til utvinningstilla
telsen, og er bestemt av ulike prosentsatser for 
lete-, utbygnings- og driftskostnader med en øvre 
grense14. Det må dokumenteres at midlene skal 
gå til FoU med relevans for norsk sokkel. 

Skattefunnordningen fremmer også petrole
umsforskning. Ordningen ble lansert i 2002 og er 
en satsing på FoU i næringslivet Ordningen gjel
der for alle skattepliktige bedrifter i Norge. Den 
administreres av Norges forskningsråd i samar
beid med Innovasjon Norge og Skatteetaten. Skat
tefunn hadde 381 aktive prosjekter innenfor petro
leumssektoren i 2010. Totalt budsjettert prosjekt
volum var 1 288 mill. kroner og forventet skatte
fradrag var 211 mill. kroner. 

Den offentlig finansierte petroleumsforsknin
gen over statsbudsjettet var om lag 400 mill. kroner 
i 2011. Disse bevilgningene følges opp av Norges 
forskningsråd, blant annet gjennom forskningspro
grammene PETROMAKS og DEMO2000. Innen
for begge disse programmene er det årlig et stor t 
antall støtteverdige prosjekter av høy kvalitet. På 
grunn av begrensede tilgjengelige midler, er det et 
stort antall støtteverdige prosjekter som ikke får 
innvilget støtte. Eksempelvis var det kun 17 pro
sent av prosjektene som fikk tilsagn om støtte fra 
PETROMAKS i utlysningen høsten 2010. Regjerin
gen vil derfor sikre petroleumsforskningen gode 
vilkår,jf. Stmeld. nr. 30 (2008-2009) Klima/or fo,-s
kning (forskningsmeldingen). 

8.7 .3 Organiseringen av den offentlige 
petroleumsforskningen 

Myndighetenes prioriteringer og satsing på petro
leumsforskning følges opp av Norges forsknings
råd gjennom en rekke virkemidler. 

PETROMAKS støtter et bredt spekter av pro
sjekter, fra strategisk grunnforskning ved univer
sitetene via komptansebygging ved instituttene til 
innovasjonsprosjekter i industrien. Programmets 
mål er en optimal utnyttelse av petroleumsressur-

14 Eksempelvis kan operatøren belaste utvinningstillatelsen 
for FoU kostnader tilsvarende 2,5 pst. av letekostna.dene, 
inntil 7,5 mill. kroner. 

sene og økt verdiskaping for samfunnet gjennom 
styrket kunnskapsutvikling, næringsutvikling og 
internasjonal konkurransekraft. Siden 2003 er det 
bevilget om lag to mrd. kroner til 335 prosjekter. 
Dette har utløst 2,1 mrd. kroner i annen finansier
ing, hovedsakelig fra næringslivet PETROMAKS 
er et viktig virkemiddel for å fremme langsiktig 
forskning og kompetanseutvikling. Programmet 
finansierer forskningsrettet utdannelse, og pro
grammet har siden oppstarten i 2003 :finansiert 
291 stipendiater og 136 post. doc stillinger. Dette 
er et svært høyt tall sammenliknet med hva olje
selskapene støtter av liknende stillinger og viser 
betydningen av de offentlige midlene for langsik
tig og grunnleggende forskning. 

DEMO2000 er et viktig virkemiddel for å kvali
fisere nye teknologiløsninger i petroleumsnærin
gen. Programmet har som mål å redusere kostna
der og risiko for industrien ved å gi støtte til pilot
prosjekter og demonstrasjon. DEMO2000 har 
siden oppstarten i 1999 støttet 231 pilotprosjekter. 
De totale kostnadene til disse prosjektene er 2, 7 
mrd. kroner hvorav myndighetene har bidratt 
med 600 mill. kroner. Programmet er rettet inn 
mot leverandørindustrien som ikke har de samme 
regulatoriske insentivene for å utvikle ny tekno
logi som oljeselskapene. DEMO2000 fungerer 
også som en samarbeidsarena mellom oljesel
skap, myndigheter og leverandørbedrifter. 

PROOFNY - et delprogram under FoU-pro
grammet Havet og kysten, er rettet mot forskning 
på langtidsvirkninger til sjø fra petroleumsvirk
somheten. Programmet har som hovedmål å 
fremme forskning av høy internasjonal kvalitet 
om det marine miljø. 

PETROSAM støtter samfunnsvitenskapelig 
petroleumsforskning, og skal videreutvikle kom
petanse om samfunnsmessige forhold som grunn
lag for strategi- og politikkutforming hos norske 
myndigheter og næringsliv. Den faglige målsettin
gen er økt kunnskap om verdien og forvaltningen 
av norske petroleumsressurser, samt utviklings
trekk i andre petroleumsprovinser. 

Strategisk petroleumsforskning går i stor grad 
til strategiske universitetsprogrammer (SUPer). 
Målet for midlene er at de skal bidra til utdanning 
av forskere ved norske universiteter og til kompe
tanseoppbygging på sentrale temaer på petrole
umsområdet. Videre gis det støtte til sjøfuglpro
grammet SEAPOP, tii Integrated Ocean Drilling 
Program - et internasjonalt, maringeologisk fors
kningsprogram, og til en strategisk satsing på tek
nologifag. 

Sentre for Fremragende Forskning (SFF) og 
Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) 
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Boks 8.8 Forskning og letevirksomhet 

Ny og bedre geologisk kunnskap og forståelse ker petroleumsystemet. Den nye, delvis kvanti-
av Barentshavet vil være viktig for treffsikre og tative, forståelsen av bassengutvikling og petro-
gode letemodeller. I PETROMAKS-programmet leumssystemet vil brukes av industrien til å 
er en rekke prosjekter støttet for å bedre den redusere leteusikkerheten i Barentshavet, et 
petroleumsgeologiske forståelsen av Barentsha- område som byr på mange og komplekse utfor-
vel Disse prosjektene er totalt bevilget og støt- dringer. En av forskningsutfordringene i 
tet med om lag 80 mill. kroner av programmet. Barentshavet er å forstå effektene av de siste 

PETRO BAR-prosjektet ved Universitetet i istidene. Da ble Barentshavet hevet opp og ned. 
Oslo er et av disse prosjektene. Hovedmålsettin- I perioder med hevning ble flere kilometer 
gen for prosjektet har vært å øke forståelsen av tykke lagpakker med sedimenter skrapt av. Gas-
fundamentale, stor-skala prosesser som styrer sen utvidet seg, og oljen ble presset ut av reser-
dannelsen og utviklingen av sedimentbassen- voarene. 
ger i Barentshavområdet og hvordan de påvir-

innenfor petroleum er opprettet av Norges fors
kningsråd. Flere av disse sentrene har relevans 
for petroleumsindustrien. Noen eksempler på 
dette er: CIPR (Center for integrated petroleum 
research) ved universitetet i Bergen er et fors
kningssenter innenfor økt utvinning. FACE ved 
Sintef/IFE vil utvikle bedre modeller for flerfase
strømning, mens IO Center ved NTNU skal utvi
kle kompetanse og bedre verktøy for integrerte 
operasjoner. Senteret «Drilling and Well Techno
logy for Improved Recovery» ved IRIS/Sintef har 
som hovedmål å forbedre borings- og brønntekno
logi samt å øke kompetansen som kreves for mer 
kostnadseffektiv og sikker boring. Støtten til sen
trene er imidlertid tidsbegrenset, og flere av sen
trene vil avvikles i løpet av et par år. Det er også 
andre sentre som opererer innenfor petroleum, 
men ikke som et hovedtema. 

Departementet vil evaluere de offentlige støt
teordningene innenfor petroleumsforskning i for
bindelse med at PETRO MAKS utløper i 2013, her
under i hvilken grad de offentlige midlene utløser 
forskning og utvikling i næringen og bidrar til 
kompetanseløft. 

8.7.4 Kompetanse og rekruttering av 
arbeidskraft 

Innenfor petroleumsnæringen i Norge er det et 
stort behov for tilgang på kvalifisert arbeidskraft. 
Et godt samarbeid mellom myndigheter, industri 
og utdanningsinstitusjoner vil være viktig i årene 
framover. Næringen er syklisk, men sysselsettin
gen har vist betydelig vekst siden 2000 og kan by 
på mange jobber innenfor mange ulike fagfelt. 

Gjennomsnittsalderen til de ansatte i petrole
umsnæringen i Norge er økende, til tross for en 

svak økning i antall sysselsatte i den yngste 
aldersgruppen (15-29 år) de siste årene15. Det er 
et spesielt behov for teknologer og naturvitere. 
Rekrutteringen er utfordrende i deler av landet og 
for enkelte yrker. På enkelte universiteter er frafal
let stort av studenter innenfor realfag og rekrutte
ringen er lav til geologi og andre fag relevante for 
sektoren. I dag er også Norge blant landene i 
Europa med lavest andel elever fra videregående 
skoler som velger naturvitenskapelige og teknolo
giske fag på universiteter og høyskoler. 

Det er videre en nedgang i antall nordmenn 
som tar master- og doktorgrad i petroleumsret
tede fag på norske universiteter og høyskoler. 
I PETROMAKS-programmet er om lag 50 pst. av 
stipendiatene som støttes fra andre land enn 
Norge. Omtrent halvparten av utenlandsstuden
tene forlater Norge etter endt doktorgradsutdan
ning ifølge en undersøkelse av NIFU. En høy 
andel studenter og stipendiater fra utlandet ska
per grunnlag for et godt internasjonalt samarbeid, 
men at relativt få blir i landet er problematisk for 
den videre kompetansebyggingen i Norge. Det er 
derfor viktig for myndighetene, næringen og aka
demia å arbeide for at kompetansen forblir i 
Norge, samt å øke rekrutteringen av norske stu
denter. 

Det må også jobbes målrettet med rekrutte
ring fra grunnskole til høyere utdanning og til 
forskning. Departementet arbeider derfor med å 
kartlegge tiltak som kan bidra til å styrke rekrut
teringen til grunnopplæring og utdanning som er 
relevant for departementets ansvarsområder. 
Departementet samarbeider med N aturfagsente-

15 SSB rapport Sysselsatte i petroleumsnæringene (2009) 
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ret ved universitetet i Oslo for å etablere «energis
koler». Målet er at «energiskolene» skal tiltrekke 
seg dyktige elever og bidra til økt rekruttering til 
fag som er relevante for energi og petroleum på 
universiteter og høyskoler. I tillegg vil «energisko
lene» vise hvordan naturvitenskaplig kunnskap 
kan anvendes på konkrete samfunnsutfordringer. 
Dette vil gjøres i nært samarbeid mellom skoler 
og bedrifter. En modell her vil være samarbeidet 

Boks 8.9 Skape Interesse om 
energi i videregående skoler 

Geofagelevene på St Olav videregående skole 
i Stavanger ble invitert til et samarbeid med 
ExxonMobil skoleåret 2009-2010. Elevene 
besøkte ExxonMobil og ble kjent med bedrif
ten og de ansatte. De ble introdusert for olje
feltet Jotun og hvilke metoder geologer bru
ker for å undersøke feltet De fikk utdelt seis
miske snitt av feltet, og oppgaven deres var å 
gjøre en analyse av feltet. Elevene skulle der
etter komme tilbake til ExxonMobil og anbe
fale hvor de skulle bore etter olje. Elevene job
bet med analysen i 3 måneder. De lærte hvor
dan seismikk skal tolkes, hvilke geologiske 
forhold som skal til for å danne olje og hvor i 
feltet det er mest lønnsomt å bore. 

mellom ExxonMobil og St Olav videregående 
skole i Stavanger, se boks 8.9. 

Kunnskapsdepartementet og partene i arbeids
livet har startet arbeidet med en ny «samfunns
kontrakt» som blant annet har som målsetning å 
øke antall læreplasser. Statoil er landets største 
lærlingebedrift, og flere selskap innen petrole
umsnæringen tar inn mange lærlinger årlig. 
Regjeringen vil oppfordre bedriftene til å øke 
antallet lærlinger de tar inn og vurdere om de kan 
øke antallet fagområder for lærlinger. 

Regjeringen vil: 

• Sikre petroleumsforskningen gode vilkår. 
• Prioritere forskning innenfor økt utvinning fra 

eksisterende felt på norsk sokkel, herunder 
vurdere å opprette et forskningssenter innen
for økt utvinning, basert på åpen konkurranse. 

• Vurdere å opprette et forskningssenter innen
for utfordringer for petroleumsvirksomheten i 
arktiske strøk. 

• Fortsette arbeidet med å få kvalifisert og testet 
ny teknologi. 

• Bidra med å styrke rekrutteringen til naturvi
tenskapelige og teknologiske fag i skole og 
høyere utdanning for å sikre arbeidskraft til 
petroleumssektoren. 

2504



156 Meld.St. 28 2010-2011 
En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten 

9 Inntekter til staten 

Ressursene på norsk sokkel er fellesskapets eien
dom og gir viktige bidrag til finansiering av vel
ferdssamfunnet. Petroleumsvirksomheten gir en 
meravkastning ut over normalavkastning. Den 
høye meravkastningen er hovedårsak til at staten 
tar en betydelig andel av inntektene fra petrole
umsvirksomheten på norsk sokkel gjennom skat
ter, avgifter og SDØE-ordningen 

Statens inntekter fra petroleumssektoren 
utgjør om lag 25 pst. av statens totale inntekter. 
Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten 
overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond 
utland, tidligere Statens petroleumsfond. I hen
hold til handlingsregelen for :finanspolitikken skal 
bruken av petroleumsinntektene over tid tilsvare 
forventet realavkastning av Statens pensjonsfond 
utland. Handlingsregelen innebærer således en 
gradvis økning i bruken av petroleumsinntektene 
opp til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt, 
jf. figur 9.1. Statens pensjonsfond utland investe
res i finansielle aktiva utenfor Norge. Handlings
regelen og forvaltningen av Statens pensjonsfond 
utland er nærmere redegjort for i de årlige nasjo-
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Figur 9.1 Strukturelt, oljekorrigert budsjettun
derskudd og markedsverdien av Statens pen
sjonsfond utland. Oljekorrigert budsjettunder
skudd er et mål for bruken av petroleumsinntek
ter over statsbudsjettet. 

Kilde: Finansdepartementet. 

nalbudsjettene og i melding til Stortinget om Sta
tens pensjonsfond. 

Inntektsgrunnlaget fra petroleumsproduk
sjonen er i sterk endring. Siden 2001 har oljepro
duksjonen på norsk sokkel blitt gradvis redu
sert, mens gassproduksjonen har økt. For første 
gang ble det i 2010 solg mer gass enn olje, målt i 
oljeekvivalenter. Denne utviklingen antas å fort
sette. 

Oppnådde priser på olje har vært høyere enn 
på gass. Kontantstrømmen fra petroleumsaktivite
ten blir påvirket av kombinasjonen av redusert 
oljeproduksjon og økt gassproduksjon og lavere 
salgsverdi på gass i forhold til olje. Inntektene fra 
sektoren vil derfor mest sannsynlig falle raskere 
enn totalproduksjonen isolert sett tilsier. 

Petroleumsvirksomheten på norsk kontinen
talsokkel beskattes gjennom ordinær overskudds
skatt, særskatt og ulike avgifter. Det er lagt stor 
vekt på at skattesystemet ikke skal påvirke drifts
og investeringsbeslutninger på norsk sokkel, dvs. 
at skattesystemet skal være mest mulig nøytralt. 
Det norske petroleumsskattesystemet består i dag 
derfor av overskuddsbaserte elementer utenom 
arealavgiften og miljøavgifter. 

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksom
heten var i 2010 på 276 mrd. kroner. Av dette 
utgjorde ordinær overskuddskatt og særskatt fra 
selskapene med virksomhet på norsk sokkel om 
Jag 156 mrd. kroner. Ettersom skatteleggingen er 
overskuddsbasert er det nær sammenheng mellom 
olje- og gasspris og skatteproveny. 

I tillegg til skatter betaler selskapene miljø
avgifter og arealavgift. I 2010 utgjorde miljø- og 
arealavgifter om lag 3,6 mrd. kroner. 

I tillegg til skatter og avgifter sikrer Statens 
direkte økonomiske engasjement (SDØE) staten 
en høy andel av verdiskapingen på norsk sokkel. 
Netto kontantstrøm fra SDØE for 2010 var 104,1 
mrd. kroner. 

9.1 EITI 

Extractive lndustry Transparency Initiative (EITI) 
er et internasjonalt initiativ for økt åpenhet 
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Utbytte fra Statoil 

Figur 9.2 Netto kontantstrøm for staten fra 
petroleumsvirksomheten, 2010 (mrd. kroner). 

Kilde: Finansdepartementet 

omkring betalingsstrømmer innenfor petroleums
og gruveindustriene (extracting industries). 
Anslagsvis 3,5 mrd. mennesker lever i land rike på 
naturressurser som olje, gass og mineraler. 
Mange av disse landene er likevel fattige og ofte 
preget av krig og konflikter. Større åpenhet om 
betalingsstrømmene fra selskapene innenfor 
petroleums- og gruveindustrien til myndighetene 
kan bidra til et bedre styresett, mindre korrupsjon 
og danne grunnlag for økonomisk og sosial utvik
ling i disse landene. Dette er formålet med EITI. 

Norge har gjennom flere år gitt politisk og 
økonomisk støtte til EITI-arbeidet. Blant annet lig
ger EITls internasjonale sekretariat i Norge. I til
legg har Norge, som foreløpig eneste OECD-land, 
gjennomført de prosesser og tiltak som kreves for 
å bli godkjent som EITI-land. Gjennom å imple
mentere EITI i Norge er målet å påvirke land hvor 
det er et stort behov for åpenhet og bedre styre
sett. 

I henhold til EITI-kriteriene er selskaper og 
myndigheter pålagt å rapportere hhv. betalte og 
mottatte beløp til en uavhengig enhet som har i 
oppgave å sjekke om rapporterte innbetalinger og 
mottatte beløp stemmer overens. Tallene skal 
publiseres. I Norge har konsulentselskapet 
Deloitte vært ansvarlig for dette arbeidet. Resul
tatene er publisert i en egen rapport. Rapporten 
gir informasjon om hvert enkelt selskaps innbeta
linger av skatt, C02 avgift, NOx•avgift og areal
avgift til staten. Tilsvarende viser rapporten netto 
innbetalinger fra SDØE. 

Norge har så langt produsert EITI-rapporter 
for 2008 og 2009. Totalt har 23 land siden 2005 
produsert tiisvarende rapporter. For innbyggerne 
i mange av disse landene er tilgang på informa
sjon om statens inntekter noe nytt og kan utgjøre 

en stor forskjell. Åpenhet og bedre styresett vil på 
sikt kunne bidra til økonomisk og sosial utvikling 
og en bedre levestandard. For Norge har rappor
teringen og avstemmingen bekreftet tall som alle
rede publiseres i andre sammenhenger, blant 
annet i statsregnskapet. Arbeidet med Em i 
Norge har også som målsetting å informere om 
og øke forståelsen for betydningen av petroleums
sektoren i norsk økonomL 

9.2 Petroleumsskattesystemet 

Petroleumsbeskatningen bygger på reglene for 
ordinær bedriftsbeskatning. På grunn av den 
ekstraordinære lønnsomheten ved utvinning av 
petroleumsressurser blir det i tillegg tillagt en 
særskatt. Den ordinære skattesatsen er som for 
andre selskaper, 28 pst, mens særskattesatsen er 
50 pst. 

Salgsinntekter for råolje beregnes på grunnlag 
av administrativt fastsatte priser (normpris). 
Normprisen skal svare til hva oljen kunne ha blitt 
omsatt for mellom uavhengige parter i et fritt 
marked. For tørr- og våtgass legges den faktiske 
salgsprisen til grunn, bortsett fra propan fra Kår
stø hvor det fra 2. kvartal 2011 fastsettes norm
pris. 

Investeringer i driftsmidler kan avskrives 
lineært over seks år regnet fra investeringsåret Det 
gis fradrag for alle relevante kostnader, herunder 
kostnader knyttet til leting, forskning og utvikling, 
finansiering (gjeldsrenter), drift og fjerning. For å 
bidra til å sikre at normalavkastningen ikke ilegges 
særskatt gis det et ekstra fratrekk i beregnings
grunnlaget for særskatt, kalt friinntekt. Friinn
tekten er fastsatt til 7,5 pst av driftsmiddelets 
kostpris. Fradraget gis i fire år fra og med året 
investeringen blir foretatt. 

Selskaper som ikke er i skatteposisjon kan 
fremføre både underskudd og ubenyttet friinntekt 
med rente. I tillegg har selskaper utenfor skatte
posisjon siden 2005 kunnet kreve tilbakebetalt 
skatteverdien av letekostnader ved lignings
oppgjøret for det året kostnadene pådras. 

Petroleumsskattesystemet er selskapsbasert, i 
motsetning til feltvis beskatning. Dette innebærer 
at selskapene kan trekke fra utgifter fra ett felt 
mot inntekter fra et annet felt. Et selskap blir 
derfor ikke beskattet før det samlet har opparbeidet 
et overskudd. 

Skatteinngangen fra oljeselskapene har vært 
vesentlig høyere enn tidligere det siste tiåret, jf. 
figur 9.3. De historisk sett høye prisene på olje og 
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Figur 9.3 Innbetaling av skatter og avgifter i 
perioden 1976-2010. 

Kilde: Finansdepartementet. 

gass, sammen med et høye produksjonsnivå er 
hovedårsakene til dette. 

9.3 Avgifter 

Arealavgift 

Arealavgiften betales for å inneha en tillatelse til å 
drive leting etter og produksjon av petroleums
ressurser på norsk kontinentalsokkel. Avgiften 
betales pr. krn2 av tildelt areal. Det betales ikke 
arealavgift under tillatelsenes leteperiode. Fra 
utløpet av denne perioden trappes avgiften opp 
over 10 år. Arealavgiften er fradragsberettiget mot 
skattbar inntekt. Arealavgiften skal bidra til at til
delte områder blir utforsket på en effektiv måte. 

COravgift 

COz-avgiften ble innført i 1991 og er en miljøavgift 
som har til hensikt å redusere utslipp av C02 fra 
petroleumsvirksomheten. COz-avgiften i petrole
umsvirksomheten belastes per standardkubikk
meter gass som blir brent eller sluppet ut og per 
liter petroleum som blir brent For 2011 er satsen 
satt til 48 øre per liter petroleum eller standard
kubikkmeter gass. Fra 2008 er C07 utslipp fra 
petroleumsvirksomheten også inkludert i kvote
systemet. 

NOx-avgift 

Med hjemmel i Gøteborgprotokollen av 1999 er 
Norge forpliktet til å redusere de årlige utslippene 
av nitrogenoksid (NOx)- Fra 1. januar 2007 ble det 
derfor innført en NOx-avgift. For 2011 er satsen 
satt til 16,43 kroner per kilo NOx. 

I 2007 ble det inngått en avtale mellom en 
rekke næringsorganisasjoner om midlertidig 
avgiftsfritak for NOx. Til gjengjeld skulle bedrif-

tene som ble omfattet av avtalen tilføre midler til 
et fond til finansiering av utslippsreduserende til
tak for NOx. Avtalen om NOx er vedtatt videreført 
for 2011. 

9.4 Utbytte fra Statoil ASA 

Staten eier 67 pst av aksjene i Statoil ASA Statoil 
betaler hvert år et kontantutbytte ti] sine aksje
eiere. Statens utbytte inngår i inntektene fra 
petroleumsvirksomheten til Statens pensjonsfond 
utland. 

Totalt med tilbakekjøp av aksjer har staten fått 
111,18 mrd. kroner siden børsnoteringen i 2001. 
Dette inkluderer utbytte fra resultatårene 2001-
2010, som utbetales og regnskapsføres i stats
regnskapet påfølgende år. 

I 2010 reviderte selskapet sin utbyttepolitikk. 
Den nye utbyttepolitikken er som følger: 

«Det er Statoils ambisjon å øke årlig utbyttebeta
ling, målt i norske kroner per aksje, i takt med den 
langsiktige underliggende inntjeningen. Styret vil 
vurdere forhold som forventet kontantstrøm, 
investeringsplaner, finansieringsbehov og nødven
dig finansiell fleksibilitet ved fastsettelse av årlig 
utbyttenivå I tillegg til å betale kontantutbytte, vil 
Statoil også vurdere tilbakekjøp av aksjer som et 
middel for å øke aksjonærenes totalavkastning.» 

For regnskapsåret 2010 vedtok Statoil ASAs gene
ralforsamling 19. mai 2011 et utbytte på 6,25 kro
ner per aksje. Dette betyr at staten for 2010 mot
tok et utbytte på 13,4 mrd. kroner fra sin aksjepost 
i selskapet. 

9.5 Statens direkte økonomiske 
engasjement 

SDØE ble opprettet med virkning fra 19851. Ord
ningen innebærer at staten, på lik linje med øvrige 
aktører på norsk sokkel, betaler en andel av alle 
investeringer og kostnader i prosjekter tilsva
rende den direkte økonomiske eierandelen. Sta
ten får en tilsvarende andel av inntektene fra salget 

1 Ordningen var en del av det såkalte oljeforliket i 1984, jam
før St.meld. nr. 73 (1983-1984) og Innst. S. nr. 321 (1983-
1984) •Om organiseringen av statens deltagelse i petrole
umsvirksomheten" og St.meld. nr. 33 (1984-85) og Innst. S. 
nr. 87 (1984-85) «Om virkningen av omorganiseringen av 
statens deltagelse i petroleumsvirksomheten». Oljeforliket 
innebar at Statoils deltakerandeler ble splittet i to. Statoil 
beholdt en del og den andre ble SDØE. 
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av produksjonen og andre inntekter. Stortinget 
vedtar hvert år budsjettrammene for SDØE. Netto 
inntekter overføres direkte til Statens pensjons
fond utland. 

De første årene var preget av store investerin
ger og negativ netto kontantstrøm. Fra 1989 har 
netto kontantstrøm vært positiv. Til sammen har 
SDØE fram til utgangen av 2010 bidratt med 1 237 
mrd. til statskassen. 

Nettoinntektene fra SDØE har økt over tid 
som følge av at stadig flere felt har kommet i 
produksjon, jf. :figur 9.4. De årlige nettoinntektene 
påvirkes sterkt av produktprisene og investerings
aktiviteten. 

En stor og sammensatt portefølje 

Det overordnede langsiktige målet for forvaltnin
gen av SDØE-porteføljen er å maksimere inntek
tene til staten fra det direkte eierskapet på norsk 
sokkel. Departementet legger vekt på at porteføl
jen ivaretas og videreutvikles på best mulig måte. 

Porteføljen er sammensatt av utvinnings
tillatelser i letefase, felt under utbygging og felt i 
drift. Videre er staten en stor eier i rørledninger 
og landanlegg. Statens eierandel i Gassled er 
knapt 46 pst Ved utgangen av 2010 ble porteføl
jens olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 
anslått til 6,5 mrd. fat oljeekvivalenter. Dette antas 
å utgjøre omtrent en tredjedel av de gjenværende 
petroleumsreservene på sokkelen. 

Verdien av SDØE var ved inngangen til 2010 
beregnet til 865 mrd. kroner2. Dette var en økning 
på om lag 150 mrd. kroner siden 2008. Økningen 
skyldes i hovedsak forutsetninger om høyere 
framtidige olje- og gasspriser. 

Staten hadde ved inngangen av året andeler i 
146 utvinningstillatelser samt i 13 interessentskap 
for rørledninger og landanlegg. Porteføljen består 
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Figur 9.4 Netto kontantstrøm fra SDØE og olje
pris {løpende kroner). 

Kilde: Finansdepartement, BP, Platts, Norges Bank. 

2 Kilde: Wood Mackenzie. 

av 38 produserende felt, flere felt under utbygging 
og en rekke utvinningstillatelser i letefasen. Porte
føljens verdi er sentrert rundt Nordsjøen, men 
også i Norskehavet er det betydelige verdier, jf. 
:figur9.5. 

I Nordsjøen er det SDØE-andeler i store felt 
som for eksempel Troll, Kvitebjørn, Visund, Eko
fisk, Gjøa, Oseberg, Gullfaks, Snorre og Grane. I 
Norskehavet har staten andeler i de produserende 
feltene Åsgard, Ormen Lange, Heidrun, Draugen, 
Norne og Kristin. I Barentshavet har staten ande
ler i Snøhvit 

I 2010 var produksjonen fra porteføljen på 
1,080 mill. fat o.e. per dag, eller om lag 27 pst av 
samlet produksjon fra norsk sokkel. Væske
produksjonen utgjorde 44 pst. av den totale 
SDØE-produksjonen. 

Det er for tiden høy aktivitet på norsk sokkel 
og det forventes store investeringer de nærmeste 
årene. I 2011 forventes det om lag 25 mrd. kroner 
i SDØE-investeringer. De største investeringene 
vil være boring på Troll, Åsgard undervannskom
presjon, videreutvikling av Ormen Lange samt 
boring og riggoppgradering på Oseberg og Gull
faks. I de neste to årene planlegges det videre at et 
20.talls utbygginger med SDØE-andel vil bli 
besluttet utbygget. De nye mindre feltene er 
kompliserte utbyggingsmessig og ventes å være 
mindre lønnsomme enn tidligere store utbygginger. 

Porteføljen framover 

Norsk sokkel er i endring og dermed også SDØE
porteføljen. Framtida for SDØE-porteføljen er 
blant annet avhengig av utviklingen av de modne 
oljefeltene, gassavsetningen og nye funn. Fortsatt 
drift av de store feltene er viktig for lønnsom 
utvikling av mange nye små funn. 

Staten har forbeholdt seg store andeler i det 
som i dag er lønnsomme felt med stor produksjon. 
Størsteparten, om lag 85 pst., av produksjonen 
kom i 2010 fra de ti feltene Troll, Åsgard, Ormen 
Lange, Oseberg, Kvitebjørn, Gullfaks, Heidrun, 
Grane, Snorre og Snøhvit Disse feltene anslås 
også å stå for 75 pst om 15 år, jf. figur 9.5. 

Fordi porteføljen domineres av store andeler i 
de modne feltene, vil effekten av forventet produk
sjonsnedgang på norsk sokkel være større for 
SDØE-porteføljen enn for sokkelen generelt. 
Flere av feitene vil være i haiefasen i 2025. 
Fallende produksjon på disse feltene vil ha stor 
effekt på totalproduksjonen. 

I løpet av de siste 10 årene er oljeproduksjo
nen fra porteføljen halvert, og den vil fortsette å 
falle. Gassproduksjonen forventes imidlertid å 
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øke slik at totalproduksjonen vil være på dagens 
nivå de neste ti årene. Gassproduksjonen i SDØE
porteføljen domineres av feltene Troll, Ormen 
Lange og Åsgard. Disse feltene utgjør i dag om lag 
70 pst. av gassproduksjonen fra SDØE-porteføl
jen. På lengre sikt anslås det at også gassproduk
sjonen vil falle. Petoro forventer at samlet produk
sjon mot 2025 fra felt i drift i dag og felt som er 
under utbygging, vil falle med 22 pst. for gass og 
87 pst. for olje i forhold til dagens produksjon. 

På tross av fallende oljeproduksjon, vil SDØE
produ ksjonen fremdeles utgjøre en betydelig 
andel av samlet produksjon fra norsk sokkel fram
over. De store modne feltene er forventet å ha 
lang levetid, det planlegges bygget ut nye felt med 
direkte statlig eierskap og staten vil fortsette å for
beholde seg andeler ved tildeling av nye utvin
ningstillatelser. SDØE-produksjonen i 2025 for
ventes å være høy; om lag 0,8 mill. fat oljeekviva
lenter per dag. 

PetoroAS 

Petoro AS har siden opprettelsen i 2001 vært iva
retaker av SDØE på vegne av staten. Petoro skal 
ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til 
statens direkte økonomiske engasjement i petro
leumsvirksomheten på norsk sokkel. Målsettin
gen er å sikre best mulig forvaltning av ressur
sene og høyest mulig verdiskaping. Petoro skiller 
seg fra andre selskaper i petroleumsindustrien. 
Selskapet er rettighetshaver, men ikke eier av 
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andeler på norsk sokkel. Selskapet er heller ikke 
operatør. 

På bakgrunn av rammer og føringer for 
Petoros virksomhet som følger av petroleumslo
vens kapittel 11, selskapets vedtekter og relevante 
stortingsdokumenter, har departementet definert 
følgende hovedoppgaver for selskapet: 
- Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler 

i de interessentskap der staten til enhver tid 
har slike. 

- Overvåkning av Statoils avsetning av den 
petroleum som produseres fra statens direkte 
deltakerandeler, i tråd med avsetningsinstruk
sen til Statoil. 

- Økonomistyring, herunder føring av regnskap, 
for statens direkte deltakerandeler. 

Statoil ASA forestår, som en del av statens felles 
eierskapsstrategi, avsetningen av statens petro
leum sammen med sin egen. Målsettingen for 
avsetningsordningen er størst mulig verdiska
ping og rettmessig fordeling mellom Statoil og 
staten. Alle inntekter fra Statoils avsetning av volu
mer fra SDØE-porteføljen går direkte fra Statoil 
og til staten. 

Antall utvinningstillatelser der staten har ande
ler har økt fra om lag 80 i 2001 til 146 ved utgan
gen av 2010. Petoro prioriterer fortløpende hvilke 
felt og utvinningstillatelser som skal ha særskilt 
tett oppfølging. Utfordrende problemstillinger, 
høyt aktivitetsnivå og viktige beslutninger gjør at 
Petoro i 2011 særlig vil følge opp feltene Heidrun, 
Åsgard, Ormen Lange, Troll, Gullfaks og Snorre 

nilref I 

10 storste 1ell i 2010 . 

Troll, A~gard, Ormen 
Lange, Oseberg , 

KvotebJorn GulHaks. 
Heidrun Grnne.-, 

Snorre og Sr,ohv11 
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Figur 9.5 Fordeling av de ulike geografiske områdenes bidrag til SDØE-porteføljens anslåtte verdi. 
Anslag for -SDØE-produksjonen fordelt på felt i tusen fat oljeekvivalenter per dag. 

Kilde: Wood Mackenzie og Petoro AS. 
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samt interessentskapet Gassled. For andre felt og 
utvinningstillatelser vil Petoros innsats i 2011 
være rettet mot utvalgte problemstillinger og 
beslutninger. Ved beslutning om hvilke felt og 
utvinningstillatelser som skal prioriteres, vekt
legges verdipotensial for SDØE og der selskapet 
ser problemstillinger og verdiskapingsmulig
heter som selskapet ikke synes adressert i til
strekkelig grad av andre aktører og hvor selskapet 
kan ha stor påvirkningskraft. 

Petoro har inngått forretningsføreravtaler med 
ulike rettighetshavere for 14 av feltene som er i 
drift og for 16 andre interessentskap. Hoveddelen 
av forretningsføreravtalene er inngått med Statoil. 
Forretningsfører har fullmakt til å opptre på 
Petoros vegne i disse utvinningstillatelsene. Sel
skapet må likevel engasjere seg når det kommer 
til viktige beslutninger i feltene og utvinnings
tillatelsene som er satt ut til oppfølging. Petoro 
benytter forretningsførere i økende grad, noe .som 
må sees i sammenheng med at antall utvinnings
tillatelser i porteføljen har økt betraktelig siden 
2001. 

I 2010 ble selskapets strategi justert Det ble 
besluttet å bruke større ressurser på videreutvik
ling av de modne feltene, leting og modning av 
funn samt videreutvikling av gassverdikjeden. 
Petoro har i 2011 tilpasset organisasjonen for å 
styrke gjennomføringen i henhold til dette. 

Realisere potensialet i og nær store modne felt 

Det er fortsatt store gjenværende reserver i de 
eksisterende feltene. Ettersom staten har betyde
lige eierandeler i modne felt er det viktig at Petoro 
arbeider aktivt for å iverksette tiltak som for det 
første kan sikre utvinning av reservene og i neste 
omgang øke utvinningsgraden, redusere kostna
dene og forlenge levetiden på aldrende installasjo
ner. De store modne feltene står nå overfor en 
rekke viktige beslutninger, eksempelvis utvin
ningsstrategi, nye brønner, riggoppgraderinger 
og langsiktig infrastrukturutvikling, som har stor 
betydning for hvor mye som vil kunne produseres 
fra feltene. Økonomisk levetid utfordres av felte
nes alder, lavere produksjon og økende kostnader. 
Videre et prosjekter tidskritiske dersom ledig 
kapasitet for prosessering og transport skal kunne 
utnyttes innenfor anleggets levetid. 

Oljeproduksjonen i 2010 fra de seks største fel
tene i porteføljen (f roll, Åsgard, Heidrun, Ose
berg, Gullfaks, og Snorre) utgjorde om lag 60 pst 
av total oljeproduksjon fra SDØE-porteføljen. Det 
anslås at om lag 20 pst av oljereservene i disse 

feltene ikke er produsert. For å realisere gjen
værende reserver og tilleggsressurser kreves det 
betydelig innsats fra rettighetshaverne. Gjenvæ
rende reserver i feltene estimeres ved utløpet av 
2010 til om lag 240 mill. Sm3 olje. Videre arbeides 
det i interessentskapene med å modne tilleggsres
surser på til sammen 287 mill. Sm3 der om lag 155 
mill. Sm3 anses som sannsynlige. Dersom alle til
leggsressursene modnes og realiseres, vil dette, i 
følge Petoro, øke utvinningsgraden for disse fel
tene fra om lag 46 pst. til om lag 54 pst. En økt 
utvinningsgrad vil føre til betydelig økte verdier 
for staten. 

Petoros innsats for å realisere potensialet i og 
nær store felt er rettet mot å øke levetiden på prio
riterte installasjoner gjennom teknologivalg, 
effektive dreneringsmetoder og økt boretakt for å 
ferdigstille flere brønner per år. Selskapet arbei
der for helhetlige områdeløsninger gjennom å 
prioritere utvalgte installasjoner til feltsentre og 
tidsriktig innfasing av funn. Det vises for øvrig til 
kapittel 4 om økt utvinning. 

Videreutvikling av gassverdikjeden 

Gassens relative betydning for verdiskapingspo
tensialet i porteføljen er økende. 

Forståelse av det globale markedet for natur
gass, produksjons- og salgsstrategi, påvisning og 
innfasing av gassfunn samt økt produksjonsfleksi
bilitet på feltene tilpasset forretningsmulighetene 
i gassmarkedet vil ha stor betydning for mulig
hetene for å realisere verdipotensialet i SDØE
porteføljen. Statoils og statens gassportefølje er 
ulik og utvikler seg forskjellig. Det er derfor viktig 
at Petoro følger opp statens interesser. Videre har 
selskapet en viktig rolle innenfor infrastruktur
utvikling som største deltaker i Gassled. Forventet 
produksjonsutvikling og anleggenes tekniske 
integritet innebærer vesentlige beslutninger knyt
tet til prosessanleggene i Gassled de neste årene. 
Omfang og kompleksitet i beslutningsprosessene 
vil kreve grundig faglig arbeid fra Petoros side. 

Søke forretningsmuligheter i Vøring og Barentshavet 
Sør 

Barentshavet Sør og Vøring fremstår som de vik
tigste umodne områdene i SDØE-porteføljen. For 
å sikre en optimal utvikling av disse områdene er 
det behov for parallell leting og modning av res
surser i et områdeperspektiv. Petoro vil arbeide 
for fortsatt høy leteaktivitet og modning av ressur
ser gjennom prioritering av leterigger. 
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9.5.1 SDØE-andeler i konsesjonsrundene 

Utvinningstillatelsene på norsk sokkel blir vanlig
vis tildelt gjennom nummererte konsesjonsrunder 
eller gjennom tildeling i forhåndsdefinerte områder 
(TFO), jf. kapittel 5. På bakgrunn av søknadene 
som departementet mottar, tildeler departementet 
utvinningstillatelser til enkeltselskaper eller en 
gruppe selskaper. Det er vanlig at staten forbehol
der seg andeler i enkelte utvinningstillatelser. I 
hovedsak vil staten forbeholde seg andeler i utvin
ningstillatelser som, basert på informasjon som 
foreligger på tildelingstidspunktet, har forventet 
høy lønnsomhet og i utvinningstillatelser med høy 
volummessig oppside. Staten vil også delta ved til
leggstildelinger til utvinningstillatelser hvor det 
allerede er SDØE-andeler. I de siste TFO-rundene 
har staten i tråd med kriteriene beholdt andeler i 
størrelsesorden 13 pst.-26 pst. av utvinningstilla
telsene. I 20. og 21. konsesjonsrunde ble resulta
tet SDØE-andel i henholdsvis 30 pst. og 29 pst. av 
tildelte tillatelser. I de siste konsesjonsrundene 
har staten forbeholdt seg færre andeler enn tidli
gere på grunn av færre utvinningstillatelser med 
stor forventet nåverdi og/ eller volummessig opp
side. 

9.5.2 Departementets vurdering 

Ivaretakelse av et økende antall utvinningstillatel
ser samt ivaretakelse og videreutvikling av flere 
felt i produksjon krever betydelig arbeid fra 
Petoros side. Siden etableringen av Petoro i 2001 
har antall utvinningstillatelser i SDØE-porteføljen 
økt med 82 pst.; fra 80 til 146 utvinningstillatelser. 
Antall produserende felt har økt med 23 pst., fra 
31 til 38. 

Problemstillingenes omfang og kompleksitet, 
blant annet knyttet til økt utvinning fra de modne 
feltene, krever ressurser og kompetanse for at 

Petoro skal kunne bidra effektivt med konkrete 
innspill i interessentskapene. Petoros beregnin
ger indikerer at en effektiv gjennomføring av til
tak på de modne feltene vil ha stor verdimessig 
betydning for staten. Oljedirektoratets vurderin
ger underbygger dette. 

For å følge opp utfordringene, spesielt på de 
modne feltene, på en effektiv måte må selskapet 
ha tilstrekkelige ressurser til å kunne gjennom
føre selvstendige analyser, etablere alternative for
slag, kvalitetssikre operatørens arbeid og gjøre 
eget arbeid knyttet til utvalgte strategiske pro
blemstillinger. 

Departementet legger til grunn at Petoro 
fremdeles skal ha en effektiv organisasjon. Selska
pets rolle og mandat ligger fast. Det skal fortsatt 
bidra til høyest mulig verdier av statens direkte 
eierandeler på norsk sokkel, gjennom aktiv del
takelse i interessentskapene. Innenfor denne ram
men vil departementet vurdere ressursbruken for 
å sikre en mest mulig effektiv oppfølging av 
SDØE-porte:føljen. 

Regjeringen vil: 

• Sikre størst mulig verdiskaping gjennom effek
tiv ivaretakelse av SDØE-porteføljen. 

• Styrke Petoros kompetanse i oppfølgingen av 
modne felt. 

• Forbeholde seg andeler ved tildeling av nye 
utvinningstillatelser. 

Olje- og energidepartementet 

tilrår: 

Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 
24. juni 2011 om en næring for framtida - om 
petroleumsvirksomheten blir sendt Stortinget. 
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Kilder 

Asplan Viak 

Asplan Viak er et tverrfaglig rådgivnings- og ana
lyseselskap som er spesielt rettet mot endrings
og omstillingsprosesser. Selskapet har over 600 
ansatte og er lokalisert mange steder i Norge. 

Econ Poyry 

Econ Poyry er et internasjonalt rådgivningssel
skap som arbeider i skjæringspunktet mellom 
marked, teknologi og politikk. 

IEA 

Det Internasjonale Energibåret IEA ble grunnlagt 
i 1973-74 og har i dag 27 medlemsland med 
hovedsete i Paris. IEAs målsetning er å bidra til 
forsyningssikkerhet for deltagerlandene og 
fremme en mer bærekraftig energibruk. IEA 
utarbeider også analyser av og innhenter data for 
energimarkedene og er en sentral premissleve
randør til diskusjonene om globale energi- og kli
mautfordringer. 

IHS CERA 

IHS CERA er et internasjonalt konsulentselskap 
som ble etablert i 1983. I 2004 ble CERA kjøpt opp 
av det anerkjente informasjonsselskapet IHS. Sel• 
skapet har hovedsete i USA IHS CERA bar over 
4500 ansatte og leverer kunnskap og innsikt om 
globale og regionale energimarkeder, geopolitikk 
og industritrender. 

IRIS 

International Research Institute of Stavanger 
(IRIS) er et uavhengig forskningsinstitutt eid av 
Universitetet i Stavanger og stiftelsen Rogalands
forskning. IRIS ble opprettet i 2006 og har i dag 
220 ansatte. De viktigste forskningsområdene er 

petroleum, biomiljø, samfunnsvitenskap og forret
ningsutvikling, samt gass og nye energiformer. 

MENON Business Economics 

MENON Business Economics er et rådgivnings
og analyseselskap, lokalisert i Oslo. MENON har 
oppdragsgivere i privat og offentlig sektor og dri· 
ver rådgiving og utredningsarbeid. 

Petro Arctic 

Petro Arctic er et leverandørnettverk for bedrifter 
med tilknytning til utbyggingsprosjekter i Nord
Norge og Barentshavet Foreningen ble etablert i 
1997 og finansieres av Statoil ASA, Eni Norge AS 
og foreningens medlemmer. Foreningen samar
beider både med industribedrifter og kommunale 
og regionale myndigheter. Formålet er å kvalifi
sere medlemsbedriftene for leveranser til feltut
bygging og drift i nord, også medregnet Russland. 

PIRA Energy Group 

PIRA Energy Group er et internasjonalt konsu
lentselskap som ble etablert i 1976 og som har 
hovedsete i USA PIRA utarbeider analyser og for
midler nyheter om de globale energimarkedene, 
herunder olje- gass og kull- og karbonmarkedene. 
PIRA lager prisprognoser for olje og gass på kort 
og lang sikt 

Ramm Energy Partner 

Ramm Energy Partner (tidligere navn Ramm 
Kommunikasjon) er et uavhengig foretak innenfor 
petroleumsrådgiving som ledes av Nils Henrik 
Ramm. Ramm har blant annet bakgrunn som jour
nalist og har vært statssekretær i Olje- og energi
departementet samt politisk rådgiver i Finans
departementet. 
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55B 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det sentrale organ 
for innsamling, utarbeiding og formidling av offisi
ell statistikk i Norge. SSB ble etablert som egen 
institusjon i 1876 og er en faglig uavhengig institu
sjon, administrativt underlagt Finansdepartemen
tet. Virksomhetens oppgaver er nedfelt i stati
stikkloven av 16. juni 1989 nr. 54. I tillegg til stati
stikkvirksomheten har Statistisk sentralbyrå en 
omfattende forskningsvirksomhet. 

Wood Mackenzie Ltd. 

Wood Mackenzie er et kommersielt forsknings
og konsulentselskap etablert i 1970 med hoved
base i Skottland. Selskapet har over 600 ansatte i 
mer enn 20 land. Wood Mackenzie tilbyr tjenester 
innen energi og gruvedrift og gjør verdivurderin
ger av eiendeler og selskaper over hele verden. 
Selskapet leverer også markedsanalyser. 
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A complete elaboration of the topics covered in this summary can be found in the Integrated Assessment of Black Carbon and 
Tropospheric Ozone report and in the fully referenced underlying research, analyses and reports. 

For details of UNEP’s regional and sub-regional areas referred to throughout this document see 
http://geodata.grid.unep.ch/extras/geosubregions.php.
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Traditional brick kilns in South Asia are a major source of black carbon. Improved kiln design in this region is 
significantly reducing emissions.
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Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone

Figure 1. Global benefits from full implementation of the identified measures in 2030 compared to the reference 
scenario. The climate change benefit is estimated for a given year (2050) and human health and crop benefits are 
for  2030 and beyond.
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______________________________________________
1  The Anchorage Declaration of 24 April 2009, adopted by the Indigenous People’s Global Summit on Climate Change; the Tromsø Declaration of 29 April 

2009, adopted by the Sixth Ministerial Meeting of the Arctic Council and the 8th Session of the Permanent Forum on Indigenous Issues under the United 
Nations Economic and Social Council (May 2009) called on UNEP to conduct a fast track assessment of short-term drivers of climate change, specifically 
BC, with a view to initiating the negotiation of an international agreement to reduce emissions of BC. A need to take rapid action to address significant 
climate forcing agents other than CO

2
, such as BC, was reflected in the 2009 declaration of the G8 leaders (Responsible Leadership for a Sustainable 

Future, L’Aquila, Italy, 2009). ■ 
■ 
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Black carbon (BC) exists as particles in the atmosphere and is a major component of soot. BC is not 
a greenhouse gas. Instead it warms the atmosphere by intercepting sunlight and absorbing it. BC 
and other particles are emitted from many common sources, such as cars and trucks, residential 
stoves, forest fires and some industrial facilities. BC particles have a strong warming effect in the 
atmosphere, darken snow when it is deposited, and influence cloud formation. Other particles may 
have a cooling effect in the atmosphere and all particles influence clouds. In addition to having an 
impact on climate, anthropogenic particles are also known to have a negative impact 
on human health. 

Black carbon results from the incomplete combustion of fossil fuels, wood and other biomass. 
Complete combustion would turn all carbon in the fuel into carbon dioxide (CO

2
). In practice, 

combustion is never complete and CO
2
, carbon monoxide (CO), volatile organic compounds 

(VOCs), organic carbon (OC) particles and BC particles are all formed. There is a close relationship 
between emissions of BC (a warming agent) and OC (a cooling agent). They are always co-emitted, 
but in different proportions for different sources. Similarly, mitigation measures will have varying 
effects on the BC/OC mix.

The black in BC refers to the fact that these particles absorb visible light. This absorption leads to 
a disturbance of the planetary radiation balance and eventually to warming. The contribution to 
warming of 1 gramme of BC seen over a period of 100 years has been estimated to be anything 
from 100 to 2 000 times higher than that of 1 gramme of CO

2
. An important aspect of BC particles 

is that their lifetime in the atmosphere is short, days to weeks, and so emission reductions have an 
immediate benefit for climate and health.

High emitting vehicles are a significant source of black 
carbon and other pollutants in many countries.

Haze with high particulate matter concentrations 
containing BC and OC, such as this over the Bay of 
Bengal, is widespread in many regions.
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Ozone (O
3
) is a reactive gas that exists in two layers of the atmosphere: the stratosphere (the upper 

layer) and the troposphere (ground level to ~10–15 km). In the stratosphere, O
3
 is considered 

to be beneficial as it protects life on Earth from the sun’s harmful ultraviolet (UV) radiation. In 
contrast, at ground level, it is an air pollutant harmful to human health and ecosystems, and it is 
a major component of urban smog. In the troposphere, O

3
 is also a significant greenhouse gas. 

The threefold increase of the O
3
 concentration in the northern hemisphere during the past 100 

years has made it the third most important contributor to the human enhancement of the global 
greenhouse effect, after CO

2
 and CH

4
. 

In the troposphere, O
3
 is formed by the action of sunlight on O

3
 precursors that have natural 

and anthropogenic sources. These precursors are CH
4
, nitrogen oxides (NO

X
), VOCs and CO. It is 

important to understand that reductions in both CH
4
 and CO emissions have the potential to 

substantially reduce O
3
 concentrations and reduce global warming. In contrast, reducing VOCs 

would clearly be beneficial but has a small impact on the global scale, while reducing NO
X  

has 
multiple additional effects that result in its net impact on climate being minimal.

Some of the largest emission reductions are obtained using diesel particle filters on high emitting vehicles. The exhibits 
above are actual particulate matter (PM) collection samples from an engine testing laboratory (International Council of 
Clean Transportation (ICCT)).

Retrofitted with
Diesel Oxidation Catalyst (DOC)

(Level 1)

Old technlogy
Little black carbon removal
Little ultrafine PM removal

Does not remove lube oil ash

No retrofit system
Uncontrolled Diesel Exhaust

(Level 1)

Old technlogy
Little black carbon removal
Little ultrafine PM removal

Does not remove lube oil ash

Retrofitted with
Partial Filter

(Level 2)

Little black carbon removal
Little ultrafine PM removal

Does not remove lube oil ash

Retrofitted with
Diesel Particulate Filter (DPF)

(Level 3)

New Technology
Used on all new trucks since 2007

>85% black carbon removal
>85% ultrafine removal

>85% lube oil ash removal
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Measure1 Sector

CH
4
 measures

Extended pre-mine degasification and recovery and oxidation of CH
4
 from 

ventilation air from coal mines

Extraction and 
transport of fossil fuel

Extended recovery and utilization, rather than venting, of associated gas 
and improved control of unintended fugitive emissions from the production 
of oil and natural gas

Reduced gas leakage from long-distance transmission pipelines

Separation and treatment of biodegradable municipal waste through 
recycling, composting and anaerobic digestion as well as landfill gas 
collection with combustion/utilization Waste management

Upgrading primary wastewater treatment to secondary/tertiary treatment 
with gas recovery and overflow control

Control of CH
4
 emissions from livestock, mainly through farm-scale 

anaerobic digestion of manure from cattle and pigs Agriculture

Intermittent aeration of continuously flooded rice paddies

BC measures (affecting BC and other co-emitted compounds)

Diesel particle filters for road and off-road vehicles
Transport

Elimination of high-emitting vehicles in road and off-road transport 

Replacing coal by coal briquettes in cooking and heating stoves

Residential

Pellet stoves and boilers, using fuel made from recycled wood waste or 
sawdust, to replace current wood-burning technologies in the residential 
sector in industrialized countries

Introduction of clean-burning biomass stoves for cooking and heating in 
developing countries2, 3 

Substitution of clean-burning cookstoves using modern fuels for traditional 
biomass cookstoves in developing countries2, 3 

Replacing traditional brick kilns with vertical shaft kilns and Hoffman kilns 

IndustryReplacing traditional coke ovens with modern recovery ovens, including the 
improvement of end-of-pipe abatement measures in developing countries

Ban of open field burning of agricultural waste2 Agriculture

1  There are measures other than those identified in the table that could be implemented. For example, electric cars would 
have a similar impact to diesel particulate filters but these have not yet been widely introduced; forest fire controls could 
also be important but are not included due to the difficulty in establishing the proportion of fires that are anthropogenic.

2  Motivated in part by its effect on health and regional climate, including areas of ice and snow.
3  For cookstoves, given their importance for BC emissions, two alternative measures are included.
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Scenario Description1

Reference Based on energy and fuel projections of the International Energy Agency 
(IEA) World Energy Outlook 2009 and incorporating all presently agreed 
policies affecting emissions 

CH
4

 measures Reference scenario plus the CH
4
 measures

BC measures Reference scenario plus the BC measures (the BC measures affect many 
pollutants, especially BC, OC, and CO)

CH
4
 + BC measures Reference scenario plus the CH

4
 and BC measures

CO
2
 measures Emissions modelled using the assumptions of the IEA World Energy 

Outlook 2009 450 Scenario2 and the IIASA GAINS database. Includes CO
2
 

measures only. The CO
2
 measures affect other emissions, especially SO

2
3

CO
2
 + CH

4
 + BC measures CO

2
 measures plus CH

4
 and BC measures

1  In all scenarios, trends in all pollutant emissions are included through 2030, after which only trends in CO
2
 are included.

2 The 450 Scenario is designed to keep total forcing due to long-lived greenhouse gases (including CH
4
 in this case) at a 

level equivalent to 450 ppm CO
2
 by the end of the century. 

3 Emissions of SO
2
 are reduced by 35–40 per cent by implementing CO

2
 measures. A further reduction in sulphur emissions 

would be beneficial to health but would increase global warming. This is because sulphate particles cool the Earth by 
reflecting sunlight back to space.
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Figure 2. Percentage change in anthropogenic emissions of the indicated pollutants in 2030 relative to 2005 for 
the reference, CH

4
, BC and CH

4
 + BC measures scenarios. The CH

4
 measures have minimal effect on emissions of 

anything other than CH
4
. The identified BC measures reduce a large proportion of total BC, OC and CO emissions. 

SO
2
 and CO

2
 emissions are hardly affected by the identified CH

4
 and BC measures, while NO

X
 and other PM

2.5 

emissions are affected by the BC measures.
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Figure 3. Observed deviation of temperature to 2009 and projections under various scenarios. Immediate 
implementation of the identified BC and CH

4
 measures, together with measures to reduce CO

2
 emissions, would 

greatly improve the chances of keeping Earth’s temperature increase to less than 2˚C relative to pre-industrial 
levels. The bulk of the benefits of CH

4
 and BC measure are realized by 2040 (dashed line).

Explanatory notes: Actual mean temperature observations through 2009, and projected under various scenarios 
thereafter, are shown relative to the 1890–1910 mean temperature. Estimated ranges for 2070 are shown in the bars on 
the right. A portion of the uncertainty is common to all scenarios, so that overlapping ranges do not mean there is no 
difference, for example, if climate sensitivity is large, it is large regardless of the scenario, so temperatures in all scenarios 
would be towards the high-end of their ranges.
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Figure 4. Projected global mean temperature changes for the reference scenario and for the CH
4
 and BC 

measures scenario with emission reductions starting immediately or delayed by 20 years. 
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Figure 5. Comparison of regional mean warming over land (˚C) showing the change in 2070 compared with 2005 
for the reference scenario (Table 2) and the CH

4
 + BC measures scenario. The lines on each bar show the range of 

estimates.
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Figure 6. Change in atmospheric energy absorption (Watts per square metre, W/m2 as annual mean), an 
important factor driving tropical rainfall and the monsoons resulting from implementation of BC measures. 
The changes in absorption of energy by the atmosphere are  linked with changes in regional circulation and 
precipitation patterns, leading to increased precipitation in some regions and decreases in others. BC solar 
absorption increases the energy input to the atmosphere by as much as 5–15 per cent, with the BC measures 
removing the bulk of that heating. Results are shown for two independent models to highlight the similarity in 
the projections of where large regional decreases would occur. 
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Figure 7. Comparison of premature mortality (millions of premature deaths annually) by region, showing the 
change in 2030 in comparison with 2005 for the reference scenario emission trends and the reference plus CH

4
 + 

BC measures. The lines on each bar show the range of estimates.
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Figure 8. Comparison of crop yield losses (million tonnes annually of four key crops – wheat, rice, maize and soy 
combined) by region, showing the change in 2030 compared with 2005 for the reference emission trends and the 
reference with CH

4
 + BC measures. The lines on each bar show the range of estimates.
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The measures identified in the Assessment include 
replacement of traditional cookstoves, such as that 
shown here, with clean burning stoves which would
substantially improve air quality and reduce premature 
deaths due to indoor and outdoor air pollution. 
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Widespread haze over the Himalayas where BC 
concentrations can be as high as in mid-sized cities. 

Reducing emissions should lower glacial melt and 
decrease the risk of outbursts from  glacial lakes.
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Field burning of agricultural waste is a common way to dispose of crop residue in many regions.

To the naked eye, no emissions from an oil storage tank are visible (left), but with the aid of an infrared camera, 
escaping CH4 is evident (right). 
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CH4 measures
Landfill biogas energy 

Landfill CH
4
 emissions contribute 10 per cent of the total greenhouse gas emissions in Mexico. 

Bioenergia de Nuevo Léon S.A. de C.V. (BENLESA) is using landfill biogas as fuel. Currently, the 
plant has an installed capacity of 12.7 megawatts. Since its opening in September 2003, it has 
avoided the release of more than 81 000 tonnes of CH

4
, equivalent to the reduction in emissions 

of 1.7 million tonnes of CO
2
, generating 409 megawatt hours of electricity. A partnership between 

government and a private company turned a liability into an asset by converting landfill gas (LFG) 
into electricity to help drive the public transit system by day and light city streets by night. LFG 
projects can also be found in Armenia, Brazil, China, India, South Africa, and other countries.

Recovery and flaring from oil and natural gas production

Oil drilling often brings natural gas, mostly CH
4
, to the surface along with the oil, which is often 

vented to the atmosphere to maintain safe pressure in the well. To reduce these emissions, 
associated gas may be flared and converted to CO

2
, or recovered, thus eliminating most of its 

warming potential and removing its ability to form ozone (O
3
). In India, Oil India Limited (OIL), a 

national oil company, is undertaking a project to recover the gas, which is presently flared, from 
the Kumchai oil field, and send it to a gas processing plant for eventual transport and use in the 
natural gas grid. Initiatives in Angola, Indonesia and other countries are flaring and recovering 
associated gas yielding large reductions in CH

4
 emissions and new sources of fuel for local markets. 

Livestock manure management 

In Brazil, a large CDM project in the state of Mina Gerais seeks to improve waste management 
systems to reduce the amount of CH

4
 and other greenhouse gas emissions associated with 

animal effluent. The core of the project is to replace open-air lagoons with ambient temperature 
anaerobic digesters to capture and combust the resulting biogas. Over the course of a 10-year 
period (2004–2014) the project plans to reduce CH

4
 and other greenhouse gas emissions by a total 

of 50 580 tonnes of CO
2
 equivalent. A CDM project in Hyderabad, India, will use the poultry litter 

CH
4
 to generate electricity which will power the plant and supply surplus electricity to the Andhra 

Pradesh state grid. 

Farm scale anaerobic digestion of manure from cattle is one of the key CH4 measures 
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BC measures
Diesel particle filters

In Santiago, municipal authorities, responding to public concern on air pollution, adopted a new 
emissions standard for urban buses, requiring installation of diesel particle filters (DPFs). Currently 
about one-third of the fleet is equipped with filters; it is expected that the entire fleet will be 
retrofitted by 2018. New York City adopted regulations in 2000 and 2003 requiring use of DPFs in 
city buses and off-road construction equipment working on city projects. London fitted DPFs to 
the city’s bus fleet over several years beginning in 2003. Low emission zones in London and other 
cities create incentives for diesel vehicle owners to retrofit with particle filters, allowing them to 
drive within the city limits. Implementation in developing regions will require greater availability of 
low sulphur diesel, which is an essential prerequisite for using DPFs.

Improved brick kilns

Small-scale traditional brick kilns are a significant source of air pollution in many developing 
countries; there are an estimated 20 000 in Mexico alone, emitting large quantities of particulates. 
An improved kiln design piloted in Ciudad Juárez, near the border with the United States of 
America, improved efficiency by 50 per cent and decreased particulate pollution by 80 per cent. 
In the Bac Ninh province of Viet Nam, a project initiated with the aim of reducing ambient air 
pollution levels and deposition on surrounding rice fields piloted the use of a simple limestone 
scrubbing emissions control device and demonstrated how a combination of regulation, economic 
tools, monitoring and technology transfer can significantly improve air quality. 

A traditional brick kiln (left) and an improved (right) operating in Mexico. 
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The Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) is a mature policy 
framework covering Europe, Central Asia and North America. Similar regional agreements have 
emerged in the last decades in other parts of the world. The Malé Declaration on Control and 
Prevention of Air Pollution and its Likely Transboundary Effects for South Asia was agreed in 
1998 and addresses air quality including tropospheric O

3
 and particulate matter. The Association 

of Southeast Asian Nations (ASEAN) Haze Protocol is a legally binding agreement addresses 
particulate pollution from forest fires in Southeast Asia. In Africa there are a number of framework 
agreements between countries in southern Africa (Lusaka Agreement), in East Africa (Nairobi 
Agreement); and West and Central Africa (Abidjan Agreement). In Latin America and the Caribbean 
a ministerial level intergovernmental network on air pollution has been formed and there is a draft 
framework agreement and ongoing collaboration on atmospheric issues under UNEP’s leadership. 

■ 
■ 

■ 

2542



Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone

Aerosol measurement instruments
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Glossary

Aerosol A collection of airborne solid or liquid particles (excluding pure water), 
with a typical size between 0.01 and 10 micrometers (μm) and residing in 
the atmosphere for at least several hours. Aerosols may be of either natu-
ral or anthropogenic origin. Aerosols may influence climate in two ways: 
directly through scattering or absorbing radiation, and indirectly through 
acting as condensation nuclei for cloud formation or modifying the opti-
cal properties and lifetime of clouds.

Biofuels Biofuels are non-fossil fuels. They are energy carriers that store the energy 
derived from organic materials (biomass), including plant materials and 
animal waste.

Biomass In the context of energy, the term biomass is often used to refer to organic 
materials, such as wood and agricultural wastes, which can be burned to 
produce energy or converted into a gas and used for fuel.

Black carbon Operationally defined aerosol species based on measurement of light 
absorption and chemical reactivity and/or thermal stability. Black carbon 
is formed through the incomplete combustion of fossil fuels, biofuel, and 
biomass, and is emitted in both anthropogenic and naturally occurring 
soot. It consists of pure carbon in several linked forms. Black carbon warms 
the Earth by absorbing heat in the atmosphere and by reducing albedo, 
the ability to reflect sunlight, when deposited on snow and ice.

Carbon          
sequestration

The uptake and storage of carbon. Trees and plants, for example, absorb 
carbon dioxide, release the oxygen and store the carbon.

Fugitive  
emissions

Substances (gas, liquid, solid) that escape to the air from a process or a 
product without going through a smokestack; for example, emissions of 
methane escaping from coal, oil, and gas extraction not caught by a cap-
ture system.

Global    
warming     
potential 
(GWP)

The global warming potential of a gas or particle refers to an estimate of 
the total contribution to global warming over a particular time that results 
from the emission of one unit of that gas or particle relative to one unit of 
the reference gas, carbon dioxide, which is assigned a value of one.

High-emitting 
vehicles

Poorly tuned or defective vehicles (including malfunctioning emission 
control system), with emissions of air pollutants (including particulate 
matter) many times greater than the average.

Hoffman kiln Hoffmann kilns are the most common kiln used in production of bricks. A 
Hoffmann kiln consists of a main fire passage surrounded on each side by 
several small rooms which contain pallets of bricks. Each room is connect-
ed to the next room by a passageway carrying hot gases from the fire. This 
design makes for a very efficient use of heat and fuel.

Incomplete 
combustion

A reaction or process which entails only partial burning of a fuel. Combus-
tion is almost always incomplete and this may be due to a lack of oxygen 
or low temperature, preventing the complete chemical reaction.

Oxidation The chemical reaction of a substance with oxygen or a reaction in which 
the atoms in an element lose electrons and its valence is correspondingly 
increased.
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Ozone Ozone, the triatomic form of oxygen (O
3
), is a gaseous atmospheric constit-

uent. In the troposphere, it is created both naturally and by photochemical 
reactions involving gases resulting from human activities (it is a primary 
component of photochemical smog). In high concentrations, tropospheric 
ozone can be harmful to a wide range of living organisms. Tropospheric 
ozone acts as a greenhouse gas. In the stratosphere, ozone is created by 
the interaction between solar ultraviolet radiation and molecular oxygen. 
Stratospheric ozone provides a shield from ultraviolet B (UVB) radiation. 

Ozone         
precursor

Chemical compounds, such as carbon monoxide (CO), methane (CH
4
), 

non-methane volatile organic compounds (NMVOC), and nitrogen oxides 
(NO

X
), which in the presence of solar radiation react with other chemical 

compounds to form ozone in the troposphere.

Particulate 
matter

Very small pieces of solid or liquid matter such as particles of soot, dust, or 
other aerosols.

Pre-industrial Prior to widespread industrialisation and the resultant changes in the 
environment. Typically taken as the period before 1750.

Radiation Energy transfer in the form of electromagnetic waves or particles that 
release energy when absorbed by an object.

Radiative 
forcing

Radiative forcing is a measure of the change in the energy balance of the 
Earth-atmosphere system with space. It is defined as the change in the 
net, downward minus upward, irradiance (expressed in Watts per square 
metre) at the tropopause due to a change in an external driver of climate 
change, such as, for example, a change in the concentration of carbon 
dioxide or the output of the Sun. 

Smog Classically a combination of smoke and fog in which products of com-
bustion, such as hydrocarbons, particulate matter and oxides of sulphur 
and nitrogen, occur in concentrations that are harmful to human beings 
and other organisms. More commonly, it occurs as photochemical smog, 
produced when sunlight acts on nitrogen oxides and hydrocarbons to 
produce tropospheric ozone.

Stratosphere Region of the atmosphere between the troposphere and mesosphere, 
having a lower boundary of approximately 8 km at the poles to 15 km at 
the equator and an upper boundary of approximately 50 km. Depending 
upon latitude and season, the temperature in the lower stratosphere can 
increase, be isothermal, or even decrease with altitude, but the tempera-
ture in the upper stratosphere generally increases with height due to 
absorption of solar radiation by ozone.

Trans-  
boundary 
movement

Movement from an area under the national jurisdiction of one State to or 
through an area under the national jurisdiction of another State or to or 
through an area not under the national jurisdiction of any State.

Transport                        
(atmospheric)

The movement of chemical species through the atmosphere as a result of 
large-scale atmospheric motions.

Troposphere The lowest part of the atmosphere from the surface to about 10 km in 
altitude in mid-latitudes (ranging from 9 km in high latitudes to 16 km in 
the tropics on average) where clouds and “weather” phenomena occur. In 
the troposphere temperatures generally decrease with height.
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Acronyms and Abbreviations

ASEAN Association of Southeast Asian Nations
BC black carbon
BENLESA Latin America Bioenergia de Nuevo Léon S.A. de C.V. 
CDM Clean Development Mechanism
CH

4
methane

CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
CO carbon monoxide
CO

2
carbon dioxide

DPF diesel particle filter
ECHAM Climate-chemistry-aerosol model developed by the Max Planck Institute in Ham-

burg, Germany
G8 Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russian Federation, United 

Kingdom, United States
GAINS Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies
GISS Goddard Institute for Space Studies
GWP global warming potential
IEA International Energy Agency
IIASA International Institute for Applied System Analysis
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
LFG landfill gas
NASA National Aeronautics and Space Administration
NO

X
nitrogen oxides

O
3

ozone
OC organic carbon
OIL Oil India Limited
PM particulate matter (PM

2.5
 has a diameter of 2.5μm or less)

ppm parts per million
SLCF short-lived climate forcer
SO

2
sulphur dioxide

UN United Nations
UNDP United Nations Development Programme
UNEP United Nations Environment Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
UV ultraviolet 
VOC volatile organic compound
WMO World Meteorological Organization
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About the Assessment:

Growing scientific evidence of significant impacts of black carbon and tropospheric 
ozone on human well-being and the climatic system has catalysed a demand for 
information and action from governments, civil society and other main stakeholders. 
The United Nations, in consultation with partner expert institutions and stakeholder 
representatives, organized an integrated assessment of black carbon and 
tropospheric ozone, and its precursors, to provide decision makers with a 
comprehensive assessment of the problem and policy options needed to address it.

An assessment team of more than 50 experts was established, supported by the 
United Nations Environment Programme, World Meteorological Organization and 
Stockholm Environment Institute. The Assessment was governed by the Chair and 
four Vice-Chairs, representing Asia and the Pacific, Europe, Latin America and the 
Caribbean and North America regions. A High-level Consultative Group, comprising 
high-profile government advisors, respected scientists, representatives of 
international organizations and civil society, provided strategic advice on the 
assessment process and preparation of the Summary for Decision Makers. 

The draft of the underlying Assessment and its Summary for Decision Makers were 
extensively reviewed and revised based on comments from internal and external 
review experts. Reputable experts served as review editors to ensure that all 
substantive expert review comments were afforded appropriate consideration by the 
authors. The text of the Summary for Decision Makers was accepted by the 
Assessment Chair, Vice-Chairs and the High-level Consultative Group members.
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Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere 
omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør  
Olje- og energidepartementet, november 2011 

 

Side i 

Forord 
Det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet vurderes av 
Oljedirektoratet som interessant å utforske med tanke på eventuelle 
petroleumsforekomster. Det er påvist hydrokarboner øst og vest for det tidligere 
omstridte område. Dette gir håp om at det kan være hydrokarboner også i den delen 
som ligger vest for avgrensningslinjen. Datagrunnlaget er for dårlig til at en kan gi et 
ressursanslag for området.  
 
Overenskomsten med Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet 
og Polhavet trådte i kraft 7. juli 2011. Stortinget besluttet, gjennom behandlingen av den 
oppdaterte forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten, å igangsette en konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte 
på tildeling av utvinningstillatelser og en datainnsamling i det tidligere omstridte 
området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør. Forutsatt at 
konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge frem en 
stortingsmelding som anbefaler åpning av disse områdene for petroleumsvirksomhet. 
 
I henhold til petroleumslovens §3-1 har Olje- og energidepartementet derfor igangsatt 
en åpningsprosess inkludert en konsekvensutredning. Hensikten med 
konsekvensutredningen er å fremskaffe et grunnlag for å avveie ulike interesser og 
forhold av betydning for anbefaling av åpning, herunder å foreta en vurdering av 
nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten, mulig fare for 
forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som 
petroleumsvirksomheten kan ha. 
 
Sentralt i konsekvensutredningsprosessen står involvering av lokale myndigheter og 
sentrale interesseorganisasjoner som kan antas å ha særlig interesse i saken. Både 
forslaget til program for konsekvensutredning og selve 
konsekvensutredningsrapporten vil være gjenstand før høring. Høringen av forslaget til 
program for konsekvensutredning gir berørte interesser mulighet til å komme med 
innspill tidlig i prosessen, for således å ha innflytelse på hva som utredes og omfanget 
av arbeidet. Det er satt av 3 måneder til høring av forslaget til utredningsprogram. 
 
Jeg ønsker med dette å invitere til engasjement og involvering i prosessen. 
Høringsinstansene og andre med interesse for saken bes om å oversende sine 
kommentarer til Olje- og energidepartementet innen 29. februar 2012.  
 

Alle innspill ønskes velkommen! 
 

 
 

Ola Borten Moe 
olje- og energiminister 

2553



Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere 
omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør  
Olje- og energidepartementet, november 2011 

 

Side ii 

  

2554



Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere 
omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør  
Olje- og energidepartementet, november 2011 

 

Side iii 

Innholdsfortegnelse 
Forord ......................................................................................................................................... i 
Innholdsfortegnelse ................................................................................................................ iii 
1. Innledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrunn ......................................................................................................................... 1 
1.2 Åpningsprosess for leting etter olje og gass i nye områder ....................................... 4 
1.3 Målsetning for konsekvensutredningsarbeidet .......................................................... 5 
1.4 Plan for konsekvensutredningsprosessen ................................................................... 6 

2 Kunnskapsstatus - tidligere omstridt område i Barentshavet Sør .................................... 9 
2.1 Havområdet i åpningsprosessen ................................................................................... 9 
2.2 Geologi og muligheter for funn av petroleum ........................................................... 10 
2.3 Naturressurser og miljøforhold .................................................................................. 11 

2.3.1 Fysisk og kjemisk miljø ........................................................................................ 11 
2.3.2 Plankton og mindre sjødyr ................................................................................... 13 
2.3.3 Fisk ......................................................................................................................... 14 
2.3.4 Sjøpattedyr ............................................................................................................. 16 
2.3.5 Havbunn ................................................................................................................. 17 
2.3.6 Sjøfugl ..................................................................................................................... 17 
2.3.7 Kulturminner ......................................................................................................... 19 

2.4 Menneskelige aktiviteter ............................................................................................. 20 
2.4.1 Fiskeriaktivitet ....................................................................................................... 20 
2.4.2 Skipstrafikk ............................................................................................................ 21 

3 Forslag til utredningsprogram ........................................................................................... 22 
Litteratur .................................................................................................................................. 26 
 

2555



Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere 
omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør  
Olje- og energidepartementet, november 2011 

 

Side 1 

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Dagens petroleumsvirksomhet i Barentshavet 
Det har vært drevet petroleumsvirksomhet i form av seismiske undersøkelser og 
leteboring i Barentshavet siden 1980. Deler av Tromsøflaket (i Troms I) ble åpnet i 
1979. I første halvdel av 1980- årene ble ytterligere områder i det sørlige Barentshavet 
åpnet (Bjørnøya sør, Troms I nordvest og nordlige del av Finnmark Vest). Barentshavet 
sør ble formelt åpnet for letevirksomhet i 1989 (St.meld. nr. 40 (1988–1989)) basert på 
en konsekvensutredning for havområdet. Åpnet område og aktive lisenser er angitt i 
figur 1. 

I 2001 ble all petroleumsvirksomhet i Barentshavet, med unntak av den da pågående 
Snøhvitutbyggingen, stilt i bero i påvente av en utredning av konsekvenser av helårig 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten. Regjeringen Bondevik II besluttet i 
desember 2003 at helårig petroleumsvirksomhet i området kunne gjenopptas, med 
unntak av de mest kystnære områdene og i områdene polarfronten, iskanten, Bjørnøya 
og Tromsøflaket.  
 
Framtida for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel 
I Meld. St. 28 (2010 – 2011), En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten, 
omtales regjeringens petroleumspolitikk. Hovedmålet i petroleumspolitikken – å legge 
til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv, ligger fast. For 
å nå målet må aktivitetsnivået opprettholdes på et jevnt nivå. Dette legges det best til 
rette for gjennom en parallell, offensiv satsing på fire områder: øke utvinningen fra 
eksisterende felt, bygge ut drivverdige funn, fortsette en aktiv utforskning av åpnet 
areal, både i modne og umodne områder, og gjennomføre åpningsprosessene for Jan 
Mayen og den del av tidligere omstridt område som ligger vest for avgrensningslinjen i 
Barentshavet sør. 
 
Jevn tilførsel av leteareal er en viktig forutsetning for å opprettholde investerings- og 
kompetansenivået i næringen i tillegg til å opprettholde produksjonen over tid. Dette 
danner grunnlaget for langsiktig verdiskaping og statlige inntekter, hvor målsettingen 
er å produsere mest mulig av de økonomisk utvinnbare ressursene på norsk sokkel.  
 
De uåpnede områdene på norsk kontinentalsokkel ligger i stor grad utenfor Nord-
Norge. Åpning av nye områder i Barentshavet gir store muligheter for Finnmark. Det 
tar tid å få produksjon fra nye områder. Et uåpnet område må gjennomgå en 
åpningsprosess som inkluderer konsekvensutredning før Stortinget kan beslutte en 
eventuell åpning for petroleumsaktivitet. Dersom området åpnes, viser historien på 
norsk sokkel at det tar 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 eller senere.  

2556



Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere 
omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør  
Olje- og energidepartementet, november 2011 

 

Side 2 

Barentshavet er den minst utforskede delen av norsk kontinentalsokkel med hensyn til 
petroleumsressurser. Sammen med områdene på dypt vann i Norskehavet og 
områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, vurderes Barentshavet som den 
petroleumsprovinsen der det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn i 
fremtiden. Statistisk forventningsverdi for uoppdagede ressurser i den norske delen av 
Barentshavet som ligger utenfor området som er omfattet av delelinjeavtalen mellom 
Russland og Norge, er 945 millioner Sm3 oljeekvivalenter, tilsvarende 37 prosent av de 
totale uoppdagede ressurser på norsk kontinentalsokkel. 

Tidligere omstridt område 
Mange års dialog mellom russiske og norske myndigheter har resultert i enighet om en 
avgrensningslinje i tidligere omstridt område i Barentshavet (figur 2). Det er 
forventninger til funn av petroleum i norsk del av tidligere omstridt område, og det er 
viktig å få klargjort dette potensialet. Departementet har derfor i juli 2011 igangsatt et 
arbeid med innsamling av seismiske data i området. 
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Gjennom behandlingen av den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten har Stortinget skissert igangsettelsen av en 
åpningsprosess for området:  
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Åpningsprosessen omfatter de østlige deler av Barentshavet som ligger sør for 74°30’ N 
og vest for avgrensningslinjen, og som ikke er tilgjengelig for petroleumsvirksomhet i 
dag. 
 

 

 

1.2 Åpningsprosess for leting etter olje og gass i nye områder 
Før et område kan åpnes for petroleumsvirksomhet skal det gjennomføres en 
åpningsprosess, inkludert en konsekvensutredning av petroleumsaktivitet, jf. 
petroleumslovens § 3-1. Beslutningen om åpning av et område for 
petroleumsvirksomhet tas av Stortinget.  
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Barentshavet Sør ble åpnet for letevirksomhet i 1989. Åpningsprosessen favner 
havområdene sør for 74º 30’ N og avgrenset i øst av tidligere omstridt område.  
 
For å kunne identifisere interessante områder å lete i er det behov for å se på helheten, 
for så videre å utforske områdene gradvis gjennom sekvensiell leting. Slik har norsk 
sokkel utviklet seg over tid. Prinsippet om sekvensiell leting forutsetter at et større 
område åpnes for petroleumsvirksomhet. Dernest gjennomføres konsesjonsrunder med 
tildeling av nøkkelblokker. Utforskning av disse blokkene gir kunnskap som benyttes 
ved nye tildelinger. Sekvensiell leting bidrar til kostnadseffektiv utforskning og 
utvikling av de geologisk mindre kjente delene av sokkelen. 
 
En åpningsprosess har som formål å etablere det faglige grunnlaget som Stortingets 
åpningsbeslutning skal baseres på. Åpningsprosessen inkluderer en kartlegging av 
ressursgrunnlaget for petroleum. Dette arbeidet organiseres vanligvis av 
Oljedirektoratet. Et grundig kartleggingsarbeid er grunnpilaren for senere 
konsesjonsrunder og en forutsetning for utlysning av utvinningstillatelser.  
 
I tillegg til kartlegging av petroleumsressurser skal det foretas en vurdering av de 
nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for 
forurensning, samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten 
kan ha, jf. petroleumsloven § 3-1. En slik vurdering gjøres gjennom at det utarbeides en 
konsekvensutredning, jf. petroleumsforskriften § 6a og 6c.  
 
Gjennomføring av prosessen og disposisjon av dokumentene følger videre i hovedsak 
prinsippene for konsekvensutredning i den reviderte veilederen for Plan for utbygging 
og drift (PUD) mv, datert 15. februar 2010 
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2010/Bedre-
prosesser-pa-norsk-sokkel.html?id=593497 ). Olje- og energidepartementet har ansvaret 
for gjennomføringen av konsekvensutredningen. Planene for gjennomføring av den 
forestående konsekvensutredningsprosessen er nærmere redegjort for under. 
 
Konsekvensutredningsprosessen som nå er igangsatt vil også være i henhold til Espoo-
konvensjonen om konsekvensutredning av tiltak som kan ha grensekryssende 
miljøvirkninger. Herunder vil Norge varsle Russland om eventuell fremtidig aktivitet 
som kan medføre grensekryssende forurensning med mulige negative miljøvirkninger.  

1.3 Målsetning for konsekvensutredningsarbeidet 
Konsekvensutredning er et viktig verktøy i norsk forvaltning og benyttes for å klargjøre 
og presentere fakta og synspunkt som en del av planprosessen for større tiltak og 
prosjekter. Konsekvensutredning inngår også som et viktig ledd i åpningsprosesser for 
petroleumsvirksomhet i nye områder, jf. petroleumslovens bestemmelser.  
 

2560



Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere 
omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør  
Olje- og energidepartementet, november 2011 

 

Side 6 

En konsekvensutredningsprosess starter normalt med at tiltaket/planene som skal 
utredes presenteres av tiltakshavere (her Staten v/Olje- og energidepartementet) i form 
av et forslag til utredningsprogram. 
 
Formålet med foreliggende forslag til program for konsekvensutredning er: 

å redegjøre for åpningsprosessen 
å presentere kunnskapsstatus om relevante tema, samt behov og planer for 
styrking av kunnskapsgrunnlaget 
å presentere faglige tema og problemstillinger for konsekvensutredningen 
å invitere til engasjement og involvering i prosessen 

 
Innspill til forslaget til program for konsekvensutredning vil sikre at alternative 
synspunkt fremkommer i prosessen, og at relevante tema blir tilstrekkelig vurdert og 
belyst. Innspillene vil inngå i grunnlaget for konsekvensutredningen og er således en 
viktig del av premissene for hva som vil bli utredet og danne det totale 
beslutningsgrunnlaget. Prosessen gjennomføres på denne måten for å sikre et best og 
bredest mulig beslutningsgrunnlag for Stortingets behandling av spørsmålet om åpning 
for petroleumsvirksomhet i det angjeldende område. 

1.4 Plan for konsekvensutredningsprosessen 
 
Arbeidet med å utarbeide et forslag til program for konsekvensutredning startet 
sommeren 2011. Forslaget til program gir en oversikt over kunnskapsgrunnlaget, 
foreslår aktiviteter for styrking av kunnskapen og angir problemstillinger som synes 
hensiktsmessige å utrede. Forslaget til program gir utgangspunktet for den offentlige 
høringen, hvor relevante parter og interessenter kan kommentere på forslaget og 
eventuelt foreslå ytterligere tema for utredning og/eller foreslå endret fokus eller 
endret omfang. 
 
Som et ledd i arbeidet med å utarbeide et forslag til program for konsekvensutredning 
er det gjennomført møter med sentrale direktorater og institutter innen miljø- og 
fiskeriforvaltningen. Dette for å få en god forståelse av dagens kunnskapsgrunnlag samt 
å sikre tidlig involvering av relevante fagmyndigheter/fagmiljøer.  
 
Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning er nå gjenstand for 
kommentarer. Fristen for å kommentere på forslaget er satt til 29. februar.2012. Basert 
på innkomne kommentarer vil Olje- og energidepartementet fastsette et endelig 
program for konsekvensutredningen. 
 
Videre aktiviteter i utredningsprosessen er listet under sammen med en foreløpig 
tidsplan. Tidsløpet for de ulike aktiviteter vil kunne endres noe underveis i prosessen.  
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Prosessen for konsekvensutredningen forventes å ta omlag 15 måneder fra programmet 
sendes ut på høring til konsekvensutredningsprosessen er avsluttet. I tidsangivelsen er 
det lagt inn to offentlige høringer hver på 3 måneder. 
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TTabell 1 .

Utarbeidelse av forslag til program for 
konsekvensutredning 

Høsten 2011 

Offentlig høring av programforslag November 2011 – februar 2012 
Fastsetting av program Mars 2012 
Etablering av scenarier for 
petroleumsvirksomhet 

Desember 2011 

Utredning av relevante problemstillinger knyttet 
til petroleumsvirksomhet 

Mars – oktober 2012. 

Offentlig høring av 
konsekvensutredningsrapport 

Oktober 2012 – januar 2013 

 
 
Oljedirektoratet har igangsatt geologisk kartlegging og innsamling av seismikk av det 
aktuelle havområdet. Dette vil bedre grunnlaget for vurdering av potensialet for 
petroleumsressurser i området. Dette er en viktig del av Stortingets 
beslutningsgrunnlag.  
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2 Kunnskapsstatus - tidligere omstridt område i Barentshavet 
Sør 
I dette kapitlet gis det en kortfattet beskrivelse av det tidligere omstridte området vest 
for avgrensningslinjen i Barentshavet sør, med fokus på kunnskapsstatus for temaer 
som kan være av relevans for petroleumsvirksomhet i havområdet. 
 

2.1 Havområdet i åpningsprosessen  
Barentshavet er et grunt hav med store grunne bankområder. Vanndyp innen 
åpningsområdet er mellom 200 - 400 m, avtagende østover (figur 3). 
 

 

 
Området for åpningsprosessen har begrenset areal inn mot kysten og øker nordover. 
Det omfatter kun åpent hav. Det totale arealet omfattet av åpningsprosessen utgjør ca. 
44 000 km2. Helt i nord grenser det mot områder hvor det tidvis kan være helt eller 
delvis isfylte farvann. 
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2.2 Geologi og muligheter for funn av petroleum 
Det er påvist petroleum øst og vest for tidligere omstridt område. Dette gir 
forventninger om at det kan være petroleum også i den delen som ligger vest for 
avgrensningslinjen. På begynnelsen av 1980-tallet ble det inngått enighet mellom 
Russland og Norge om et moratorium for videre petroleumsaktivitet i det omstridte 
området. I forkant av moratoriet ble det fra norsk side samlet inn enkelte seismiske 
linjer i et begrenset område øst for sektorlinjen. Disse linjene viser at geologiske 
formasjoner som finnes vest for sektorlinjen fortsetter inn i området mot midtlinjen. På 
norsk side vest for avtaleområdet er det gjort flere mindre funn. På russisk side øst for 
avtaleområdet er det gjort flere meget store gassfunn, inklusive Shtokman og 
Kildinskoya. Det er muligheter for at petroleumsressurser kan være tilstede også i de 
nye områdene på norsk side, men datagrunnlaget er for dårlig til at det kan gis et 
ressursanslag for området 
 
Etter at delelinjeavtalen mellom Russland og Norge trådte i kraft, har OD startet 
geologisk kartlegging i den norske delen av avtaleområdet i det sørlige Barentshavet. 
Den endelige geologiske kartleggingen er forventet å være ferdig våren 2013 når alle 
seismiske data fra 2011- og 2012-innsamlingen er ferdig prosessert og tolket.  
 
OD vurderer den del av tidligere omstridt område som ligger vest for 
avgrensningslinjen med Russland som interessant med tanke på petroleumsvirksomhet 
på norsk sokkel. Det er imidlertid behov for ytterligere data fra området. I første 
omgang vil det bli samlet inn 2D-seismikk og eventuelt flymagnetiske og gravimetriske 
data. 
 
De fåtallige gamle seismiske linjene og uprosesserte nye linjer fra 2011, antyder at de 
nye områdene geologisk er svært likt forholdene på Bjarmelandsplattformen, 
Nordkappbassenget og Finnmarksplattformen i Barentshavet sør.  Det vil derfor være 
naturlig å bruke disse kjente områdene som modell for de nye områdene frem til ny 
kunnskap er tilgjengelig. 
 
Karakteristisk for Bjarmelandsplattformen er få, men store, strukturer som inntil nå har 
gitt funn av gass i relativt beskjedne menger. Dette skyldes først og fremst vanskelige 
reservoarforhold i triasreservoarene. Den mest lovende av disse strukturene er 
Norvargdomen. Foreløpige data antyder at jura i plattformområdene ligger for grunt, 
slik at Shtokman på russisk side er en mindre aktuell modell (Shtokman har jura som 
reservoar). Dersom reservoarsandstein i jura ligger dypt nok begravd kan dette endre 
bildet i positiv retning. 
 
Når det gjelder olje er det først og fremst bassengområdene i Nordkappbassenget, 
Tiddlybassenget og eventuelt flankene til disse bassengene som er aktuelle for å gjøre 
funn av olje. Her er det påvist olje i et par små funn på norsk side, og dette viser at olje 
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er generert i området. Utfordringen er at saltstrukturene gjennomgående har trengt 
helt opp til havoverflaten. 

 2.3 Naturressurser og miljøforhold 
Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – 
Lofoten (2011) omfattet hele det tidligere omstridte området med hensyn til beskrivelse 
av miljøforhold, påvirkning fra menneskelige aktiviteter osv. Statusbeskrivelsen 
nedenfor er i hovedsak basert på det faglige grunnlaget i forvaltningsplanen, som angir 
følgende om kunnskapsstatus for områdene som omfattes av åpningsprosessen: 
 
•

 
•

 
 
Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget om miljøforhold og naturressurser i 
åpningsområdet er tilstrekkelig som grunnlag for konsekvensutredning. Det er derfor 
ikke planlagt spesifikke feltstudier som en del av konsekvensutredningen. Unntaket er 
havbunnskartlegging, hvor undersøkelser gjøres i området som en del av MAREANO-
programmet (se kapittel 2.3.5). 

2.3.1 Fysisk og kjemisk miljø 
Barentshavet er et grunt hav med tre typer vannmasser. Atlanterhavsvann har en 
temperatur på over 3 °C og har høy saltholdighet. Arktisk vann er kaldere og mindre 
salt enn atlanterhavsvannet på grunn av smelting av isen nord i Barentshavet. Den 
tredje vanntypen er kystvannet. Dette vannet er ferskere på grunn av tilsig av ferskvann 
fra land, og det er varmere enn det arktiske vannet. Der varmt atlantisk vann møter 
kaldere polare vannmasser skapes polarfronten (von Quillfeldt, 2010). Som angitt i figur 
4 går havstrømmene i åpningsområdet i hovedsak i en østlig og nordøstlig retning. 
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Transporten av atlanterhavsvann, og hvordan denne varierer i tid, er svært viktig for 
forståelse av endringer i klimaet og for transport av egg, larver og dyreplankton inn i 
Barentshavet. Innstrømningen er vanligvis større om vinteren enn om sommeren, og 
viser stor variasjon (Sunnanå m.fl., 2010). 
 
Isfrysingen i Barentshavet starter vanligvis i oktober i de nordlige og østlige delene av 
området, og iskanten trekker seg sørover og vestover gjennom vinteren. Maksimal 
isutbredelse er vanligvis i april (figur 5), men kan variere fra år til år i omfang. Når 
solinnstrålingen øker utover våren starter vårsmeltingen, og iskanten trekker seg nord- 
og østover. Den prosessen foregår frem til slutten av august og første halvdel av 
september, og havområdet har oftest et sesongminimum i isutbredelse i september 
(Sunnanå m.fl., 2010). Iskanten ligger normalt nord for området for åpningsprosessen, 
og kun helt i nordøst kan det enkelte år og måneder forekomme is. Oppdaterte data på 
isutbredelse finnes tilgjengelig på met.no. 
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Enkelte værmessige forhold skiller Barentshavet fra andre norske havområder. Lave 
temperaturer, ising, tåke og plutselige værforandringer er eksempler på dette. I tillegg 
til vanlig lavtrykksaktivitet kan det dannes polare lavtrykk og arktiske fronter som igjen 
kan gi betydelig påvirkning på lokale vind- og bølgeforhold. Slike tilfeller av 
ekstremvær kan oppstå hurtig, og har vist seg vanskelige å varsle. 
 
Det generelle vindbildet viser dominerende vindretninger fra sørvest til sørøst, mens de 
sterkeste vindene gjerne kommer fra vest og nordvest.  
 
Sammenlignet med norsk del av Nordsjøen og Norskehavet er det større forekomst av 
lavere bølgehøyder i Barentshavet. Bølgehøyde avtar også generelt østover i 
Barentshavet. 

2.3.2 Plankton og mindre sjødyr 
I Barentshavet finnes flere hundre planteplanktonarter som, avhengig av ytre faktorer 
(solenergi, næring, temperatur osv.), gir grunnlag for primærproduksjonen i 
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havområdet. Om vinteren er produksjonen lav, og den øker gradvis utover våren med 
økende sollys, etter hvert kraftig ved dannelse av sprangsjikt (våroppblomstringen). 
 
Barentshavet har et dyreplankton som er dominert av kopepoder og krill, hvor 
kopepoden rauåte kan utgjøre over 80 pst. i den sørvestlige delen, og er økologisk sett 
svært viktig. Også amfipodene spiller en viktig rolle, spesielt i de arktiske delene. Alle 
tre gruppene utgjør svært viktige fødeemner for planktonspisende fisk som lodde, sild 
og polartorsk. Temperaturen er en viktig regulerende faktor for utviklingshastighet og 
livssyklus hos rauåte. 
 
Polarfronten strekker seg inn i tidligere omstridt område og gir opphav til rik biologisk 
produksjon av planktonalger som beites av dyreplankton, som igjen er mat for fisk, 
sjøfugl og sjøpattedyr. Polarfronten er bredere og mindre markert i øst enn lenger vest. 
En relativt kortvarig, men intens planktonproduksjon følger iskanten når den trekker 
seg nordover. Iskanten er således også et viktig beiteområde og individtettheten 
innenfor mange grupper av organismer kan være høy. 

2.3.3 Fisk 
Barentshavet er et viktig havområde spesielt for sild, lodde og torsk i hele eller deler av 
livssyklusen (figur 6). Artene trekker inn til kysten for å gyte, og for flere av artene er 
den mest konsentrerte gytingen i Lofoten – Vesterålen (torsk). Egg og larver driver så 
nordover langs kysten og inn i Barentshavet, der fisken beiter og vokser opp. Lodda har 
imidlertid sine gyteområder i Barentshavet, nemlig langs kysten av Finnmark og inn i 
Russland. Silda har sine gyteområder i hovedsak i Norskehavet. Hyse, uer og blåkveite 
gyter ute langs sokkelkanten og utnytter planktonets drift inn i de sentrale og nordlige 
delene av Barentshavet.  
 
Også flere arter overvintrer i området, for eksempel polartorsk i nord og nordøstarktisk 
torsk i sør. I samarbeid med russiske forskere har Havforskningsinstituttet nylig 
utarbeidet en rapport som angir forekomst av en rekke fiskearter i Barentshavet, både 
kommersielle og ikke-kommersielle (Wienerroither m.fl., 2011). Rapporten dekker også 
tidligere omstridt område.  
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Lodde Norsk vårgytende sild 

 
 

Nordøstarktisk torsk (skrei) Hyse 

Overvintringsområde • Gyteområde 

Beiteområde - - • Larvedrift 
---+ G tevandrin 

Overvintringsområde (4 år+) - Gytevandring 
1///, Ungfisk (1 -3 år) Gyteområcle 
• Beiteområde (4 år+) 

Utbredelsesområde - Gyteomre.de 
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Uer Blåkveite 

 
 

2.3.4 Sjøpattedyr 
Sjøpattedyr er toppredatorer i Barentshavet. Rundt 7 selarter og 17 hvalarter observeres 
jevnlig i havområdet, og de beiter på både bunnlevende og frittsvømmende byttedyr 
(von Quillfeldt, 2010). 
 
Havert, steinkobbe og nise finnes langs hele kysten. Havert finnes i kolonier kun i 
kasteperioden og i hårfellingsperioden, mens steinkobbe finnes i kolonier i hele året. 
De tre største forekomstene av steinkobbe er imidlertid lokalisert langt unna området 
for åpningsprosessen, henholdsvis i Nordland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.  
 
Oteren antas å ha en sammenhengende utbredelse i kyststrøkene fra og med Sør-
Trøndelag og nordover. Internasjonalt har oteren status som truet rødlisteart mens på 
den norske rødlista er arten plassert i kategorien sårbar (VU). Arten er utbredt langs 
kysten av Finnmark. 
 
I nord forekommer det videre arter som hele året er tilknyttet iskantøkosystemet eller 
høyarktiske kystområder, blant annet grønlandshval, narhval, hvithval, storkobbe, 
ringsel, hvalross og isbjørn.  

Vanlig Uer 

Yngleomr de 
Utbredelsesområde 

mshavet Blåkveite Bare 
Gyte 
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2571



Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere 
omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør  
Olje- og energidepartementet, november 2011 

 

Side 17 

 

2.3.5 Havbunn 
Havdypet i Barentshavet sør er gjennomsnittlig under 400 meter, mens 
kontinentalskråningen i vest ved Bjørnøyviften strekker seg ned til mer enn 2000 meter. 
I området omfattet av åpningsprosessen er havdypet grunnere enn 400 meter, i 
hovedsak mellom knapt 200 og 400 meter, og generelt avtagende østover. 
 
Havbunnen i åpningsområdet vil bli ytterligere kartlagt gjennom MAREANO. I revidert 
statsbudsjett for 2011 ble det bevilget 30 millioner kroner til dette formålet. Ytterligere 
30 millioner kroner ble bevilget i statsbudsjettet for 2012. Arbeidet vil pågå i 2011 og 
2012. 
 
En del kunnskap om bunnfauna i området finnes allerede fra Havforskningsinstituttets 
arbeid i området, herunder de norsk-russiske miljøundersøkelsene (se for eksempel 
Stiansen m.fl., 2009). 

2.3.6 Sjøfugl 
De store fiskebestandene i Barentshavet danner livsgrunnlaget for en av verdens 
høyeste tettheter av sjøfugl. En rekke store forekomster av kolonihekkende sjøfugl er 
knyttet til de gode næringsbetingelsene som finnes i Norskehavet og Barentshavet.  
 
Lunde er den mest tallrike arten i området som er beskrevet i forbindelse med 
oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. De største koloniene 
finnes fra Røst i Lofoten til Gjesvær i Finnmark, men arten hekker også lenger øst og 
nord, da i mindre antall. I sommersesongen er tettheten av lunde størst i området 
mellom Røst og Båtsfjord med en nokså kystnær utbredelse. På høsten trekker arten 
opp i det sentrale Barentshavet en periode før den trekker ned i søndre deler av 
Barentshavet og i Norskehavet om vinteren 
 
Hekkebestanden av lomvi er sterkt redusert siden 60-tallet. Gjenværende kolonier av 
betydning omfatter Røst, Hjelmsøya og Hornøya, hvor sistnevnte er lokalisert like 
innenfor området som er omfattet av åpningsprosessen (figur 7). I sommersesongen 
finnes lomvi tilknyttet hekkeområdene og de største koloniene. Utbredelsen av fugl i 
åpent hav gjenspeiler dette, der estimatene viser største tettheter rundt Bjørnøya og 
langs kysten av Finnmark. På høsten sprer arten seg mer i åpent hav, og trekker inn i 
østre deler av Barentshavet. Utbredelsen vinterstid er tettere i mer kystnære farvann 
langs Norskekysten og opp mot Polarfronten. 
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Krykkje er den nest mest tallrike sjøfuglarten i fastlands-Norge. De største koloniene 
ligger i Finnmark, spesielt øst for Nordkapp. Hekkebestanden av krykkje har opplevd 
en sterk nedgang de senere år. Utbredelsen av krykkje i åpent hav er i mindre grad 
knyttet til kjente hekkeområder og arten sprer seg vidt i store deler av Barentshavet. På 
høsten trekker krykkjene opp i nord-østlige deler av Barentshavet, før de igjen opptrer 
jevnt fordelt i store områder, men med en hovedvekt i det sentrale Barentshavet. 
 
Ærfugl og skarv hekker i mindre grad i store kolonier, og finnes mer spredt langs 
kysten. De bruker et atskillig mindre område rundt koloniene til næringssøk 
(DNV/NINA, 2010). 
 
Data for sjøfuglutbredelse på åpent hav er opparbeidet av Norsk institutt for 
naturforskning i forbindelse med SEAPOP, og omfatter også tidligere omstridt område. 
Data finnes også for et stykke inn i russisk sektor. Figur 8 angir utbredelse av krykkje 
og lunde på åpent hav i ulike sesonger. 
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2.3.7 Kulturminner 
Marine kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet som nå ligger i eller under 
vann. Den norske kulturminneforvaltningen har meget begrenset oversikt over slike 
kulturminner i Barentshavet. Likevel kan det ut fra kulturhistoriske og naturgitte 
indikatorer bli sagt noe om graden av sannsynlighet for slike funn i forskjellige 
områder. Spesielt for Barentshavet er konsentrasjonen av et betydelig antall skipsvrak 
fra annen verdenskrig (Murmansk-konvoiene). Skipsfunn vil i hovedsak stamme fra 
forlis, men også tap av last og annet uten at skipet gikk ned. Det er et potensial for funn 
av oversvømte boplasser fra steinalderen langs kysten av Finnmark.  
 
Det er laget en database som gir en prognose for kulturminner under vann ut fra 
informasjon fra litteratur, eldre kart og arkiv. Databasen finnes hos Sysselmannen på 
Svalbard og hos Riksantikvaren. Som vist i figur 9 er det størst sannsynlighet for å gjøre 
funn av marine kulturminner i kystnære områder langs fastlandet, Svalbard og 
Bjørnøya i tillegg til havområdet mellom fastlandet og Svalbard. I området omfattet av 
åpningsprosessen er det størst sannsynlighet for funn i de sørligste områdene. 
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2.4 Menneskelige aktiviteter 
Menneskelig aktivitet i det aktuelle området består av i hovedsak av fiske og 
skipstrafikk, i tillegg til militær aktivitet. Sistnevnte er ikke omhandlet i foreliggende 
dokument. 

2.4.1 Fiskeriaktivitet 
I henhold til opplysninger fra Fiskeridirektoratet, er fiske i form av bunntrålfiske og 
fiske med line etter torsk og hyse dominerende i det tidligere omstridte område. Fra 
medio januar til medio februar fiskes det etter lodde med not og trål i området. 
Nærmere kysten vil det fiskes med snurrevad, garn og line etter de samme artene, samt 
fiske etter lodde med not og pelagisk trål i perioden medio februar-mars. I tillegg vil det 
være sporadisk fiske etter kongekrabbe med teiner. Noe reketråling kan tidvis også 
foregå i nordlige deler av området som er omfattet av åpningsprosessen.  
 
Som resultatene fra fartøysporingen viser (figur 10) er det størst aktivitet i 
åpningsområdet i første og andre kvartal. Størst fartøyaktivitet er det kystnært, mens 
det er en nokså begrenset aktivitet i de åpne havområdene, særlig i tredje kvartal. 
Sammenlignet med tilgrensende områder i vest, antyder figurene et mindre omfang av 
fiskeriaktivitet i tidligere omstridt område. 
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1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 

1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 
 

2.4.2 Skipstrafikk 
Fiskebåter står for omlag 2/3 av all skipstrafikk i Barentshavet. Resten er i hovedsak 
trafikk til og fra havner i Nord-Norge som går langs kysten i faste leder. Oljetankere fra 
Russland passerer gjennom åpningsområdet forholdsvis kystnært og følger de etablerte 
seilingsrutene. 
 
Rapporten fra Faglig Forum (von Quillfeldt, 2010) utarbeidet som grunnlag for 
oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, inneholder 
informasjon om skipsaktivitet i området. Oppdatert informasjon om skipsbevegelser i 
området basert på AIS, finnes hos Kystverket. 
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3 Forslag til utredningsprogram 
 
3.1 Scenarier og forutsetninger
For å kunne utrede konsekvenser av eventuell petroleumsvirksomhet i området 
omfattet av åpningsprosessen skal det etableres scenarier / fremtidsbilder for slik 
virksomhet. Som referansecase utredes et ”nullalternativ”, dvs. ingen eller utsatt 
åpning. Oljedirektoratet leder arbeidet med å utarbeide scenarier som et grunnlag for 
konsekvensutredningen.  
 

 
 

 
De viktigste faktorene for etablering av scenariene er geologisk kunnskap og 
forventninger om funn av petroleum, olje og/eller gass. Oljedirektoratet har foreløpig 
identifisert fire områder innen åpningsområdet som et grunnlag for scenariene. Her er 
det lagt til grunn en forventning om henholdsvis funn av gass og olje. Et scenario med 
høyt aktivitetsnivå er vist i figur 11. Som beskrevet i kapittel 2.2. er det betydelig 
usikkerhet om forventede petroleumsressurser i området. Antagelser om ressursutfall 
vil bli gjort som en del av scenariobeskrivelsen: 

– Omfang og type virksomhet  
– Ressurser og produksjonsprognoser (olje, gass) 
– Geografisk lokalisering 
– Tidsplaner 
– Aktuelle utbyggingsløsninger, inklusiv eksportløsninger 
– Økonomivurderinger  

• 'MN = :.:::... 
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– Infrastrukturtiltak inkludert logistikk- og støttefunksjoner (forsyningsbase osv.) 
 
I en vurdering av relevante utbyggingsløsninger vil det tas hensyn til områdespesifikke 
forhold, som kan variere betydelig innen åpningsområdet. Herunder nevnes: 

– Avstand, logistikk, infrastruktur og beredskapsfunksjoner (redning, evakuering, 
medisinsk hjelp) 

– Is og ising 
– Lysforhold, arbeidsmiljø  
– Ekstremvær (polare lavtrykk) og behov for værmelding 

 
Relevante petroleumsaktiviteter som vil belyses i utredningsarbeidet er: 

– Utforskning 
o Seismikkinnsamling etter eventuell åpning 
o Leteboring 
o Beredskaps- og støttefunksjoner 

– Utbygging 
o Installering 
o Rørlegging 
o Boring av produksjonsbrønner 

– Produksjon 
o Utvinning og prosessering 
o Eksport 
o Beredskaps- og støttefunksjoner 

– Avslutning av virksomhet 
 
 
3.2 Relevante problemstillinger for konsekvensutredning
Konsekvensvurderingene vil omfatte mulige negative virkninger for naturressurser, 
miljø og andre brukere av aktuelle hav- og landområder relatert til normal 
petroleumsaktivitet og ulykkeshendelser. Vurderingene vil baseres på dagens 
kunnskap om aktuelle tema, jf. kapittel 2 i dette dokumentet.  
 
Konsekvensvurderingen vil i tillegg omfatte virkninger for samfunnet inkludert 
nasjonale og regionale ringvirkninger. 
 
Scenarier som omtalt i kapittel 3.1 vil danne grunnlaget for konsekvensvurderingene, 
inkludert et null-alternativ. 
 
Problemstillinger som foreslås belyst og /eller utredet er listet opp under. 

3.2.1 Regulære utslipp til sjø 
Regulære utslipp til sjø i de ulike fasene for petroleumsvirksomheten(leteboring, drift 
og avslutning av virksomheten) vil belyses med utgangspunkt i gjeldende 
rammebetingelser. Følgende tema foreslås utredet: 
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– Konsekvenser fra utslipp av produsert vann (vannsøyle) 
– Konsekvenser av borerelaterte utslipp (vannsøyle og havbunn) 
– Konsekvenser av andre planlagte utslipp (for eksempel ved oppstart av 

rørledninger) 
– Vurdering av tiltak for å unngå/redusere utslipp til sjø, og tilhørende 

konsekvenser av tiltak 
 
3.2.2 Regulære utslipp til luft
Utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet er relatert til energiproduksjon (kraft og 
varme), avdamping, fakling, brønntesting og ventilering. Følgende tema foreslås 
utredet: 

– Prognoser for utslipp relatert til scenariene 
– Vurdering av miljøkonsekvenser 
– Vurdering av utslippsreduserende tiltak/løsninger 
– Områdebetraktning knyttet til kraft fra land, herunder kraftsituasjon og 

infrastruktur på land 

3.2.3 Andre miljøkonsekvenser av planlagt virksomhet
Normal petroleumsvirksomhet kan medføre konsekvenser på miljø også fra 
aktiviteter/forhold som ikke innebærer utslipp. Følgende tema foreslås utredet: 

– Avfallshåndtering 
– Konsekvenser for havbunnshabitater/bunnfauna av fysiske inngrep i anleggs- og 

driftsfase 

3.2.4 Hendelser med akutt forurensning 
Det vil etableres scenarier som utgangspunkt for vurderinger relatert til akutt 
forurensning. Basert på kunnskap fra Barentshavet sør vil relevante typer hendelser 
vurderes og tilhørende forutsetninger gjøres (utslippstype, rate, varighet osv.). 
Analyser vil gjøres for de aktuelle scenariene (og geografiske posisjonene) som er 
definert av Oljedirektoratet. Følgende tema foreslås utredet: 

– Vurdering av relevante hendelser og tiltak for å redusere sannsynligheten for 
slike 

– Oljedriftsmodellering 
– Vurdering av miljørisiko i forhold til tilstedeværende naturressurser og 

økosystem (sjøfugl, fisk, strandmiljø, polarfront og iskant) 
– Vurdering av konsekvenser og risiko i forhold til andre virksomheter i området 
– Effekt av boretidsvindu 
– Grenseoverskridende forurensning 
– Tiltak for deteksjon og overvåking av utslipp  
– Beredskap mot akutt forurensning: 

o Områdespesifikke forhold mørke og kulde (ising), 
o Beredskapstiltak i forhold til is/iskant 
o Beredskapstiltak til havs (åpne områder) 
o Kystnære beredskapstiltak 
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3.2.5 Konsekvenser for andre virksomheter 
God sameksistens mellom petroleumsvirksomhet og andre næringer er viktig å få til. 
Hvor krevende det er å få til kan variere i type og omfang mellom ulike typer 
petroleumsaktivitet, men det kan også være forskjeller relatert til tid og rom. 
Konsekvensvurderinger vil gjøres for ulike petroleumsaktiviteter/-faser (seismiske 
undersøkelser, bore- og utbyggingsfase, driftsfase, avsluttet virksomhet) som relevant i 
forhold til andre virksomheter. Følgende tema foreslås utredet: 

– Konsekvenser for fiskeri 
o Arealbeslag 
o Operasjonelle ulemper, herunder skremmeeffekter ved 

seismikkinnsamling 
o Konsekvenser av akuttutslipp 

– Konsekvenser for havbruk 
o Konsekvenser av akuttutslipp 

– Konsekvenser for sjøtransport 
o Arealbruk 
o Kollisjonsrisiko 

3.2.6 Samfunnsmessige konsekvenser 
Petroleumsproduksjon gir betydelige inntekter til staten som kommer det norske 
samfunnet til gode. Investeringer knyttet til utbygging og drift av felt skaper videre et 
behov for varer og tjenester, som gir grunnlag for betydelige leveranser fra norsk 
industri og tjenesteytere. Dette skaper ringvirkninger i samfunnet, både nasjonalt, 
regionalt og lokalt. 
 
Spesielle utfordringer relatert til klimatiske og oseanografiske forhold, men også i 
forhold til arbeidsmiljøforhold og beredskap i kalde klima, kan medføre behov for 
teknologiutvikling og nyvinning innen vinterisering osv. (Gudmestad og Quale, 2011). 
Norsk industri er langt fremme innen teknologiutvikling for petroleumsvirksomheten, 
og er også en betydelig eksportnæring.  
 
Følgende tema foreslås utredet basert på scenariene for petroleumsvirksomhet: 

– Inntekter til staten 
– Regionale virkninger/ringvirkninger 

o Næringslivet 
o Det offentlige (kommunene) 
o Samfunnet for øvrig (demografi, sosiale forhold osv.) 

– Sysselsettingsvirkninger (lokalt, regionalt, nasjonalt) 
– Behov for teknologiutvikling 
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Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det 
tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør 

Behandling av mottatte høringskommentarer til forslaget 
 
Programforslaget ble sendt til 160 parter samt lagt ut offentlig for høring i perioden 24. november 
2011 til 29. februar 2012. Det er mottatt tilbakemelding og kommentarer fra følgende parter: 

 Alta kommune 
 Arbeidsdepartementet/Petroleumstilsynet 
 Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
 Finnmark fylkeskommune 
 Fiskeri- og kystdepartementet 
 Fiskeridirektoratet 
 Forskningsrådet 
 Forsvarsbygg 
 Fylkesmannen i Finnmark 
 Fylkesmannen i Rogaland 
 Greater Stavanger (på vegne av 13 organisasjoner) 
 Havforskningsinstituttet 
 Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 
 Kystverket 
 Landsorganisasjonen (LO) 
 Loppa kommune 
 Luftfartstilsynet 
 Meteorologisk institutt 
 Miljøverndepartementet 
 Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 
 Naturviterne 
 Norges fiskarlag 
 Norges kystfiskarlag 
 Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 
 Norsk Ornitologisk Forening 
 Norsk polarinstitutt 
 Nærings- og handelsdepartementet 
 Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) nord 
 Oljeindustriens landsforening (OLF) 
 Petro Arctic 
 Rederiforbundet 
 Sametinget 
 Statens strålevern 
 Troms fylkeskommune 
 WWF, Naturvernforbundet, Greenpeace, Sabima, Natur og Ungdom, og Bellona 
 Zero 
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Det er mottatt enkelte kommentarer av mer prinsipiell karakter og med lignende innhold fra flere 
parter. Disse er behandlet samlet innledningsvis. De detaljerte kommentarene er videre behandlet 
enkeltvis i det etterfølgende, presentert alfabetisk etter høringsinstans. 

 

1. Vurdering av generelle problemstillinger/innspill 

 

Kunnskapsgrunnlaget og forholdet til naturmangfoldloven 

Fra flere hold er det påpekt et behov for ytterligere kunnskap om naturressurser og miljøforhold i 
området. I forslaget til program for konsekvensutredning har departementet referert til vurderinger i 
siste oppdatering av forvaltningsplanen (Meld. St. 10 (2010-2011)):  

“Kunnskapsstatusen i dette området skiller seg ikke vesentlig fra andre deler av Barentshavet, kanskje 
med unntak av geologisk kartlegging av petroleumspotensialet. “ 

Kunnskapen om området er ikke fullstendig, men på et tilsvarende nivå som for tilgrensende 
områder mot vest, som er åpnet for petroleumsvirksomhet. På dette grunnlag vurderer 
departementet at kunnskapsnivået om miljøforhold og naturressurser er tilstrekkelig for vurdering av 
åpningsspørsmålet. Som del av åpningsprosessen arbeides det videre med å identifisere områder 
hvor mer kunnskap er ønskelig før eventuell aktivitet settes i gang, og eventuelt områder for spesiell 
oppfølging og overvåking etter åpning. 

Fra flere hold er det i denne sammenheng også henvist til naturmangfoldloven (lov 19. juni 2009 nr. 
100 om forvaltning av naturens mangfold). I henhold til § 2 gjelder loven på norsk landterritorium, 
herunder innsjøer og vassdrag, og i Norges territorialfarvann. På kontinentalsokkelen og i Norges 
økonomiske sone gjelder §§ 1, 3 til 5, 7 til 10, 14 til 16, 57 og 58 så langt de passer. 

Høringsinstanser viser til lovens § 8, som sier at offentlige beslutninger så langt det er rimelig skal 
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Denne bestemmelsen er en retningslinje til 
myndighetene om at det kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for offentlige beslutninger skal 
være faktabasert, så langt det anses rimelig (kost/nyttebetraktning). 

Også lovens § 10, som sier at ”en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for” blir trukket frem.  Denne bestemmelsen er også 
en retningslinje for utøvelse av offentlig myndighet. I denne sammenhengen vil det si at 
konsekvensutredningen så langt det er rimelig bør søke å vektlegge den antatt samlede belastningen 
på økosystemet i Barentshavet.  

Noen høringsinstanser sier at en god KU først kan gjennomføres når det foreligger et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Det vises til at dagens kunnskap om evt. langtidseffekter av 
petroleumsvirksomhet på dyre- og planteliv i havet er minimal. Videre at det er et betydelig 
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kunnskapsbehov knyttet til samlet belastning (jfr. § 10). En høringsinstans mener derfor at den 
foreslåtte tidsplanen for KUen bryter med § 8 i naturmangfoldloven. Departementet er ikke enig i 
dette. Konsekvensutredningen er en sentral del av det beslutningsgrunnlaget Stortinget trenger for å 
ta stilling til åpning av et område for petroleumsvirksomhet. Noen høringsuttalelser viser til at evt. 
petroleumsvirksomhet i området vil ”medføre en stor konflikt med naturmangfoldet” og at ”økt 
petroleumsaktivitet ikke er forenlig med Norges internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser”. 
Uttalelsene begrunnes ikke nærmere. Norges klimapolitikk er fremlagt for Stortinget i Meld. St. 21 
(2011-2012). 

Høringsinstanser sier at retningslinjene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal legges til grunn for 
offentlige beslutninger om petroleumsvirksomhet. Dette er riktig – retningslinjer er utgangspunkt for 
konkrete vurderinger og avveininger.  

Det er imidlertid ikke slik at hele loven, unntatt §§ 11, 12 og 13, gjelder i økonomisk sone. 
Naturmangfoldloven gjelder ikke her (eller på sokkelen), unntatt § § 1, 3 til 5, 7 til 10, 14 til 16, 57 og 
58 så langt de passer. 

Noen instanser påpeker korrekt at lovens § 9 sier at offentlige beslutninger som fattes uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap (jfr. § 8), skal baseres på føre-var-prinsippet. Formålet med KUen er 
å samle og sammenstille kunnskapsom til slutt anses god nok til å gi en anbefaling i spørsmålet om 
åpning for Stortinget. § 8 krever at kunnskapen skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet. 

 

Scenarier som grunnlag for utredning, inkludert akuttutslipp 

Det er mottatt flere kommentarer som går på utarbeidelse av scenarier; hva disse skal inneholde, 
lokalisering, type petroleum, utslippsscenarier. Flere har også ytret ønske om å delta i utarbeidelse 
av disse. 

Primært skal scenariene relateres til geologisk kunnskap om området. Departementet har derfor 
tildelt Oljedirektoratet oppgaven med å utarbeide scenariene. For enkelte områder/deler av områder 
er den geologiske kunnskapen mindre enn for andre områder, og det er da større usikkerhet knyttet 
til eventuelt funn av petroleum. Som en føre-vár-tilnærming for utslippsscenariene har 
departementet derfor for enkelte punkter lagt til grunn funn av olje, selv om Oljedirektoratet har 
større tro på funn av gass. Det er også valgt å gi en bred geografisk dekning på utslippspunkter. Dette 
for å sikre gode miljøvurderinger og å ta høyde for den usikkerheten som finnes. Når det gjelder 
etablering av utslippsscenarier (oljetype, utblåsningsrate og -varighet) bygger denne på geologisk 
kunnskap. Et spenn av utslippsrater og -varigheter vil bli analysert for å fange opp usikkerhet som 
vurderes som relevant. Dette vil således danne utgangspunkt for et bredt spekter av 
utslippsscenarier. 
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Forholdet til klimaforpliktelsene 

Fra enkelte hold er det gitt innspill som går på åpning av nye områder i forhold til Norges nasjonale 
mål og internasjonale klimaforpliktelser. 

Regjeringens overordnede mål i klimapolitikken er å bidra til å begrense den menneskeskapte 
temperaturstigningen til maksimalt to grader i forhold til førindustrielt nivå. Med referanse til 
Klimameldingen (Meld St. 21 (2011-2012)) vil regjeringen forene rollen som stor energiprodusent 
med en ambisjon om å være ledende i miljø- og klimapolitikken gjennom å fortsette å utnytte 
petroleumsressursene samtidig som arbeidet med å effektivisere aktiviteten på kontinentalsokkelen 
skal videreføres. Åpning av tidligere omstridt område i Barentshavet sørøst vil vurderes i denne 
sammenheng. 

For de scenariene som legges til grunn for konsekvensutredningen er det etablert utslippsprognoser. 
Prognosene for scenariene etableres basert på et gjennomsnitt for sokkelen, som inkluderer felt med 
elkraft fra land. Disse prognosene vil presenteres sammen med nasjonale prognoser. 

 

2. Vurdering av spesifikke innspill og kommentarer 

Nedenfor følger en gjennomgang av de spesifikke innspill og kommentarer som er mottatt. 
Vurderingen er presentert for hver høringspart i alfabetisk rekkefølge. 

 

Alta kommune 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Alta kommune stiller seg positiv til åpning av 
Barentshavet Sør til olje- og gassleting, da det 
kun er med jevn tilførsel av leteareal at landet 
opprettholder kompetanse- og aktivitetsnivået i 
en stor og viktig næringen.  
For Nordområdene spesielt vil nye leteareal her 
øke aktiviteten i nord, og dette vil være med på å 
sikre vekst og utvikling i fylket. 
 
Alta kommune påpeker derimot viktigheten av 
følgende områder i konsekvensutredning: 

Kommentaren tas til orientering. 

Konsekvenser økt petroleumsvirksomhet vil ha 
for samfunnet. Alta — en av landets sterkest 
voksende byer, og som største by i Finnmark, 
med høgskole og god infrastruktur vil være i 
influensområdet for utvidet virksomhet i 
Barentshavet, og må således inngå i 
konsekvensutredningen. 
 

Konsekvenser for samfunn vil utredes på ulike 
nivå for ulike tema. For tema som utredes på 
regionalt nivå vil Alta inngå som en naturlig del. 

Ulike scenarier for transportløsninger må utredes 
og konsekvenser for ilandføring eller forlengelse 
av gassrørledningen må avklares ift 

Transport- og infrastrukturløsninger vil utredes i 
henhold til de scenarier for aktivitet som 
defineres av Oljedirektoratet. 
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ringvirkninger og næringsvirksomhet de ulike 
alternativer gir. 
 
Kraftsituasjonen må utredes godt, og 
konsekvenser ift elektrifisering må avdekkes. 

Muligheter og behov/utfordringer knyttet til bruk 
av elkraft for petroleumsvirksomhet og 
tilhørende infrastruktur vil utredes jfr. kapittel 
3.2.2. i programforslaget. 

All aktivitet i Barentshavet må anses som 
kystnært og da blir kystnær beredskap spesielt 
viktig — både ift oljeinstallasjoner og økt 
skipstrafikk langs kysten. 

Store deler av utredningsområdet ligger i 
betydelig avstand fra kysten. Kystnær beredskap 
er likevel relevant for deler av området og vil 
belyses i arbeidet som foreslått i 
programforslagets kapittel 3.2.4. 

 

Arbeidsdepartementet/Petroleumstilsynet 

Arbeidsdepartementet har bedt om Petroleumstilsynets vurdering. Petroleumstilsynet hadde 
følgende kommentarer: 

Høringskommentar OEDs vurdering 
I utredningsprogrammet, ref kap 3 "Forslag til 
utredningsprogram", vil det etableres scenarier/ 
fremtidsbilder for eventuell 
petroleumsvirksomhet i området. I vurderingene 
må en for alle fasene (utforskning, utbygging, 
produksjon, avslutning av virksomhet) ta hensyn 
til områdespesifikke forhold som kan variere 
betydelig innen åpningsområdet. I tillegg til de 
områdespesifikke forholdene som er nevnt ber vi 
om at man også tar med aktuelle forhold som er 
omtalt i rapporten "Technology and Operational 
Challenges for the High North. Denne er 
utarbeidet av IRIS og Universitetet i Stavanger på 
oppdrag fra Petroleumstilsynet. I utredningen 
bør en også gjennomgå resultatene for Barents 
2020 for å identifisere relevante forhold for 
etableringen av scenarier/ fremtidsbilder. Det 
samme gjelder for underlagsrapporter som Ptil 
utarbeidet ifm oppdatering av forvaltningsplanen 
for det marine miljø i Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten 

Kommentaren tas til etterretning. Nevnte 
IRIS/UiS-rapport er referert til i forslaget til 
utredningsprogram, og tema som der er angitt vil 
utredes i enkelte grunnlagsstudier. Tilsvarende 
gjelder for resultater fra Barents 2020-arbeidet 
om HMS-standardisering. 
 
Ptils rapporter fra oppdateringen av 
forvaltningsplanen benyttes blant annet som 
grunnlag for miljørisikoanalysen. 

Det kan synes som om iskartet som brukes på 
side 13 i forslag til program er noe optimistisk. 
Grunnen til dette er at kartet gjenspeiler de siste 
2-3 årene, men det er ikke gitt at det er fornuftig 
å være så optimistisk for planlegging på lengre 
sikt. Vi viser spesielt til figur 5 i forslag til 
program samt til figur 5 i NORSOK N-003. I tillegg 
er isfiell uteglemt — se for eksempel figur 6 i 
NORSOK N-003. 

Iskartet er basert på data fra Meteorologisk 
institutt. Som en del av konsekvensutredningen 
vil dagens forhold og historikk bli beskrevet. 
Videre vil det bli laget prognose for relevante 
forhold som isutbredelse og værforhold. 
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Direktoratet for naturforvaltning 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener at 
målsetningene for hva man ønsker å undersøke 
må komme klart fram i konsekvensutredningen. 
Direktiv 2001/42/EC pålegger EUs medlemsland 
å gjennomføre SEA (strategic environmental 
assessments). Dette innbefatter å utrede antatte 
miljøkonsekvenser av planlagte planer og 
programmer før de vedtas, for å sikre en høy 
grad av miljøbeskyttelse og for å sikre en 
bærekraftig utvikling. 

Målsettingen for konsekvensutredningen følger 
av petroleumslovens § 3-1: “…finne sted en 
avveining mellom de ulike interesser som gjør 
seg gjeldende på det aktuelle området. Under 
denne avveiningen skal det foretas en vurdering 
av de nærings- og miljømessige virkninger av 
petroleumsvirksomheten og mulig fare for 
forurensninger samt de økonomiske og sosiale 
virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha”. 
Dette vurderes å ivareta de påpekte forhold i EU 
direktivet. 

En åpningsprosess omfatter vurderinger av 
videre aktivitet innen et konkret areal. DN sitt 
syn er at det er viktig at utredningsprosessen 
omfatter vurderinger og analyser som er 
relevante for hele arealet i utredningsområdet 
(inkl. miljø). Disse kan danne underlag for å 
vurdere hvorvidt konsekvensutredningen gir 
grunnlag for å gå videre med åpningsprosessen i 
hele området, eller om det er deler av området 
som vil være uforenelige med aktivitet av 
miljøhensyn og evt. andre utfordringer. Videre 
om det finnes områder som er miljømessig 
utfordrende og som vil kreve spesielle 
tilpasninger ved aktivitet. Dette er viktig 
informasjon som underlag for videre 
beslutninger i åpningsprosessen, og som bør 
komme frem i en konsekvensutredning. 

Departementet er enig i DN sitt syn på dette. KU-
prosessen vil imidlertid fokusere på de antatt 
viktigste forhold og problemstillinger, basert på 
de definerte scenarier med tilhørende 
influensområder. DN har blitt involvert i dialogen 
med å etablere utslippspunkter som grunnlag for 
konsekvensutredningen, og flere punkter er tatt 
inn for nettopp å ivareta de problemstillinger 
som DN fremhever. 

Konsekvensutredningen må være dekkende for 
det faglige grunnlaget som Stortingets og 
Regjeringens beslutning om åpning skal baseres 
på, og DN mener at tilstrekkelig kunnskap om 
naturmiljøet bør foreligge som underlag for de 
utredninger og vurderinger som gjennomføres 
som utgangspunkt for åpningsprosessen. Uten et 
solid faglig grunnlag for blant annet 
miljøressurser lar det seg i vår mening vanskelig 
gjøre å si noe sikkert om konsekvenser av 
fremtidig aktivitet på miljøressurser, og heller 
ikke miljørisiko. DN mener derfor at det er svært 
viktig at det blir tatt grep for å sikre et så godt 
som mulig kunnskapsgrunnlag for dette området. 
Med det tidsløpet som er skissert i programmet 
er det ikke mye rom for å fremskaffe ny 
kunnskap som underlag for prosessen, og det er 
også påpekt at det ikke er planlagt. Der det viser 
seg at kunnskapsgrunnlaget har begrensinger, 
mener vi at dette må komme tydelig frem i en 
konsekvensutredning, for å synliggjøre 

Det henvises til vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget innledningsvis. For 
områder med behov for supplerende eller ny 
kunnskap vil dette adresseres, inkludert en 
vurdering av beslutningsrelevans av eventuelle 
mangler. 
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forutsetninger og begrensninger i 
konsekvensvurderingene som ligger til grunn for 
beslutningene som skal tas i åpningsprosessen. 
Dette mener vi igjen bør legge føringer for videre 
utvikling av området, slik at man er sikret at 
kunnskapsgrunnlaget blir kontinuerlig forbedret, 
og ligger til grunn dersom området/deler av 
området blir åpnet for petroleumsaktivitet. 
DN mener det bør komme klart frem i 
konsekvensutredningen hvordan forholdet til 
naturmangfoldlovens generelle prinsipper skal 
ivaretas i åpningsprosessen. 

Det vises til vurdering innledningsvis. 

Under 2.3 Naturressurser og miljøforhold står 
det: ”Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget om 
miljøforhold og naturressurser i åpningsområdet 
er tilstrekkelig grunnlag for 
konsekvensutredning”. DN mener at det er 
vesentlige kunnskapsmangler på enkelte 
punkter, som vil ha betydning for de vurderinger 
som skal foretas, spesielt når det kommer til 
sjøfuglfordeling og forekomster på havet og 
kunnskap om iskantsamfunnene. Begrensninger i 
kunnskapsgrunnlaget/datagrunnlaget må tydelig 
komme fram i utredningen, slik at det gjøres klart 
hva som kan utredes, og hva man har for lite 
kunnskapsgrunnlag til å vurdere. Videre bør det 
klargjøres hvor det evt. vil være behov for ny 
kunnskap, dersom det skal igangsettes 
petroleumsvirksomhet innen dette arealet. 

Det vises til vurdering innledningsvis. Eventuelle 
begrensinger i kunnskapsgrunnlaget vil angis. 
Eventuelle videre prosesser for ny kunnskap vil 
vurderes av regjering og Storting. 

Det nevnes under 2.1 Havområdet i 
åpningsprosessen at det aktuelle området 
grenser mot potensielt isfylte farvann. Dette 
medfører viktige problemstillinger som vi mener 
bør bli tillagt stor vekt i konsekvensutredningen. 
Primærproduksjon og biodiversitet knyttet til 
iskanten og polarfronten nevnes så vidt i 
programmet. Begrensninger i 
kunnskapsgrunnlaget både knyttet til iskanten og 
polarfronten må klart komme fram, slik at det 
blir tydelig hva som kan utredes, og hva man har 
for lite kunnskapsgrunnlag til å utrede. 

Det vises til forrige kommentar. Spørsmål 
relatert til iskant vil adresseres der dette er 
relevant. 

I forslaget til konsekvensutredningsprogram har 
OED først og fremst fokusert på lunde og krykkje 
pga at Norge har store hekkebestander av disse 
artene. DN mener det er viktig å presentere 
artsbredden og spesielt arter som er tallrike og 
derfor representer storbrukerne av 
Barentshavet. Polarlomvi er en slik art og kan 
karakteriseres som en av de mest sentrale 
sjøfuglartene i Barentshavet. Som det framgår av 
figur 1 er polarlomvi tallrik innenfor 

Samtlige bestander og forekomster av sjøfugl 
som vurderes som relevante vil adresseres i KU. 
En oppdatert statusbeskrivelse utarbeides og vil 
utgjøre en del av grunnlaget for KU. Russiske 
data vil også presenteres så langt de er 
tilgjengelige. 
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utredningsområdet gjennom hele året (Fauchald 
2011) og opptrer i tettheter man ellers finner 
utenfor hekkekolonier av lomvi i Skottland 
sommerstid (Fauchald 2011). I likhet med andre 
alkefugler er også polarlomvi en art som scorer 
høyt på sårbarhet overfor olje (Oil Vulnerability 
Index 77,2 for alkefugler Camphuysen 1989). 
I hekketiden ligger utredningsområdet i stor grad 
utenfor normal aksjonsradius for hekkende 
fugler, selv om den sørligste delen er innenfor 
aksjonsradiusen til hekkefugler på bl.a. Hornøya. 
For det ikke-hekkende segmentet og fugler som 
gir opp hekking, samt for hekkefugler utenfor 
hekketiden er det imidlertid grunn til å tro at 
området både kan ha funksjon som viktig 
beiteområde og trekk-korridor. 
De store tetthetene som er modellert for 
polarlomvi gjennom hele året tyder på at ulike 
bestander bruker området til ulike tider både 
som overvintringsområde og som et område de 
trekker igjennom på høsten bl.a. fra koloniene på 
Novaja Semlja (svømmetrekk). Loggerstudier av 
polarlomvi fra Hornøya har vist at de bruker 
østlige deler av Barentshavet hele vinteren. 
Likevel er det nok trolig fugl fra russiske kolonier 
(Frans Josef Land og Novaja Semlja) som bidrar 
mest. Bestandstilhørighet hos fuglene i området 
er i stor grad ukjent. Dermed er det også 
vanskelig å påvise konsekvenser av et eventuelt 
akutt oljeutslipp på bestandsnivå. I og med at 
dette nå er norsk rettighetsområde påhviler det 
Norge også et naturforvaltningsansvar - for bl.a 
sjøfugl. Dette ansvaret inkluderer innsikt i 
sjøfuglenes fordeling i og bruk av området 
gjennom året, som grunnlag for en 
kunnskapsbasert forvaltning. Kombinasjonen av 
områdets potensielle betydning som 
petroleumsprovins og forhøyet risiko for uhell 
(ved leting/utbygging/drift) med potensielt store 
negative konsekvenser for sjøfugl tilsier at slike 
data må innhentes og legges til grunn for både 
helhetlig analyse av konsekvenser og evt. videre 
planlegging av petroleumsaktivitet ved evt. 
åpning av hele/deler av arealet. 
Nye arbeidsmetoder gjør at vi nå også effektivt 
kan tilegne oss ny kunnskap som er av stor 
betydning for en faglig tilfredsstillende vurdering 
av miljøverdier (sjøfugl/habitat), risiko og 
sårbarhet. Bruk av lysloggere for å undersøke 
vandringene til sjøfugl er i ferd med å 
revolusjonere vår kunnskap om hvor sjøfuglene 

Kommentaren tas til orientering. Departementet 
er kjent med bruk av lysloggere for å spore 
sjøfugl sine geografiske vandringer mellom 
sesongene, og har delfinansiert bruk av dette for 
Jan Mayen. Dette vurderes ikke å være en 
metodikk som konkret vil kunne benyttes som en 
del av pågående KU, men data som innsamles vil 
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oppholder seg utenom hekkesesongen. Analyser 
av enkeltindividers habitatbruk vil, i kombinasjon 
med åpent hav studiene, kunne gi ny kunnskap 
om bla spesielt sårbare områder. Fordi man i 
tillegg har kunnskap om hvor fuglene kommer 
fra, får man i motsetning til tradisjonelle åpent 
hav studier informasjon om bestandstilhørighet. I 
tillegg vil loggerstudier kunne si noe om både 
kjønns- og aldersfordeling samtidig som det vil 
kunne avdekke hvorvidt ulike bestander bruker 
ulike områder gjennom ulike tider på året. Å 
kunne si noe om timingen til når hannene 
ankommer utredningsområdet i forhold til 
hunnene vil kunne si noe om sårbarheten på et 
mye mer detaljert nivå. 
En helhetlig plan for et slikt initiativ med 
systematisk og koordinert bruk av lysloggere er 
under utarbeiding i regi av NP og vil kunne 
tilpasses behov og prosesser i forbindelse med 
petroleumsaktiviteten bla i Barentshavet. 
Initiativet er tilpasset SEAPOPs fagprofil og 
infrastruktur og representerer et vesentlig 
synergimoment. Både planlegging og 
implementering av initiativet er nært koplet til 
det bilaterale ekspertnettverket og CAFFs 
ekspertgruppe (CBird) (se også 3.2.4). Som norsk 
forvaltningsmyndighet for sjøfuglforekomstene i 
disse områdene, vil DN anbefale at det tas grep 
for å bidra til rask iverksetting av initiativet. 

være relevant for eventuell fremtidig virksomhet 
i området, inkludert i miljørisikoanalyser. 

Under 2.3.5 Havbunn står det beskrevet at det 
gjennom Mareano er blitt gjort en kartlegging av 
området i 2011. 
Denne kartleggingen var kun en 
dybdekartlegging, og i Mareano sine planer for 
2012 er det så vidt DN kjenner til heller ikke 
planlagt noen kartlegging av biologisk mangfold i 
området. Det vises også til kunnskap om 
bunnfauna fra arbeid utført av 
Havforskningsinstituttet gjennom de norsk – 
russiske miljøundersøkelsene. Det er ikke 
beskrevet i programmet hva disse 
undersøkelsene dekker av havbunnskartlegging, 
men DN forutsetter at all tilgjengelig kunnskap 
om bentiske miljøverdier og naturtyper blir 
presentert i konsekvensutredningen, og lagt til 
grunn for de vurderingene som gjøres. DN mener 
at kunnskapsgrunnlaget knyttet til havbunnen i 
området virker å være begrenset. Dersom det 
ikke gjøres noen ytterligere kartlegging av 
havbunnen i det aktuelle området som en del av 
åpningsprosessen, mener DN at det må legges til 

Kunnskap om havbunn er av spesiell viktighet for 
konkret virksomhet, og for eventuelt å stille 
særskilte vilkår til denne. Før konkret virksomhet 
kan forventes i aktuelt område vil MAREANO ha 
gjort en kartlegging som også omfatter bentiske 
miljøverdier og naturtyper. For all 
petroleumsvirksomhet stilles også krav til 
konkrete undersøkelser og tiltak for å unngå 
skade på sårbar bunnfauna lokalt. Hensynet til 
sårbar bunnfauna er godt ivaretatt innenfor 
dagens regelverk. 
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grunn i konsekvensutredningen at kunnskapen 
om havbunnen og miljøverdier der er svært 
begrenset. Uten kunnskap om havbunnen er det 
ikke mulig å identifisere eventuelle områder med 
forekomster av sårbare arter og habitater som 
burde vært skjermet for petroleumsvirksomhet i 
en åpningsprosess eller vært gjenstand for 
spesielle reguleringer ved evt. Fremtidig 
petroleumsvirksomhet. Hvordan evt. sårbare 
arter/habitater som ennå ikke er identifisert kan 
ivaretas dersom området åpnes for 
petroleumsvirksomhet, bør omtales i 
konsekvensutredningen. 
Barentshavet er et svært viktig område for flere 
av våre viktige kommersielle fiskearter. DN 
mener at det også må fokuseres på ikke-
kommersielle arter i konsekvensutredningen, og 
er positive til at OED viser til at de tenker å bruke 
ny kunnskap som inkluderer ikke-kommersielle 
arter i arbeidet med utredningen. Det står ikke 
beskrevet hvilke arter dette gjelder, men DN 
forutsetter at alle arter som kan tenkes å bli 
berørt av fremtidig aktivitet blir inkludert i 
utredningene. 

HI har nylig utgitt en publikasjon som omhandler 
kjente fiskearter i Barentshavet, og deres 
utbredelse. Vurderinger opp mot disse vil gjøres 
der det er relevant. Normalt vil 
miljørisikovurderinger fokusere på 
indikatorbestander, noe som også vil være 
tilfellet i denne sammenheng. 

I programmet nevnes en rekke arter sjøpattedyr 
som har eller kan ha en tilknytning til 
Barentshavet. I utredningsarbeidet vil det være 
viktig å undersøke hvorvidt potensiell 
petroleumsaktivitet innen utredningsområdet, 
kan komme i konflikt med viktige arealer for 
sjøpattedyr, herunder isbjørn. DN mener det er 
viktig å ha god kunnskap om hvilke sjøpattedyr 
som befinner seg i det området som kan tenkes å 
bli berørt av fremtidig utbygging gjennom året, 
for best mulig å kunne vurdere miljørisiko og 
konsekvenser av aktiviteten. Evt. begrensinger i 
kunnskapsgrunnlaget, og mulighetene til å 
utrede konsekvenser må komme tydelig fram. 

Kunnskap om forekomst av sjøpattedyr vil legges 
til grunn i KU. Det henvises for øvrig også til 
kommentar fra HI om dette temaet. 
Som en del av KU-arbeidet vil Norsk polarinstitutt 
beskrive utbredelse av isbjørn, og tilgjengelige 
data vil gjøres tilgjengelig for arbeidet. 

Under 3.1 Scenarier og forutsetninger står det at 
det jobbes med å utarbeide scenarier som skal 
ligge til grunn for konsekvensutredningen. Det 
står at de viktigste faktorene for etablering av 
scenarier er geologisk kunnskap og forventinger 
om funn av petroleum, og / eller gass. 
Oljedirektoratet har foreløpig identifisert fire 
områder innen åpningsområdet som et grunnlag 
for scenarier. I dem er det lagt til grunn en 
forventing om funn av henholdsvis gass og olje. 
Det er videre presisert at det er betydelig 
usikkerhet om forventede petroleumsressurser i 
området. 

DNs uttalelse tas til orientering. Flere punkter 
enn i forslaget til program er tatt med i arbeidet 
for å dekke relevante miljøproblemstillinger. 
Enkelte av punktene er lagt til områder med lav 
sannsynlighet for funn av petroleum. DN har 
vært holdt orientert om arbeidet med etablering 
av utslippspunkter og utslippsscenarier. 
Departementet understreker at det for ev. 
senere, konkrete petroleumsaktiviteter som 
leteboringer og utbygginger, stilles krav om 
konsekvensutredninger for den spesifikke 
aktivitet. Konsekvensutredningen i 
åpningsprosessen er ikke ment å erstatte disse. 
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Slik vi ser det er ikke disse punktene og 
scenariene dekkende for å vurdere 
miljøkonsekvenser og miljørisiko i hele 
utredningsområdet, som underlag for videre 
åpningsprosess. Spesielt mhp risikoen for 
akuttutslipp er DN sitt syn er at det i en 
åpningsprosess vil være viktig at det etableres et 
sett punkter for analyse, som er relevante for å 
gjøre overordnede vurderinger av oljedrift, 
miljøkonsekvenser, miljørisiko og videre 
beredskapsmessige utfordringer i hele 
utredningsarealet. Videre bør det konservativt 
legges til grunn funn av olje, eller alternativer 
med både olje og gass, da det er store 
usikkerheter knyttet til forventede 
petroleumsressurser i området. Dersom OD sine 
vurderinger tilsier at det kun er relevant å 
etablere scenarier i deler av utredningsområdet, 
videre at miljøkonsekvenser og miljørisiko 
vurderes i en begrenset del av 
utredningsområdet, så bør området som 
vurderes relevant for utredningsprosessen og 
videre åpningsprosessen skrenkes tilsvarende 
inn. Dersom hele utredningsområdet skal inngå i 
videre åpningsprosess, må hele 
utredningsområdet dekkes av utredningene. I en 
åpningsprosess vil det være viktig å avdekke om 
det er deler av området som er forbundet med 
spesielle miljøutfordringer/miljørisiko 
sammenlignet med andre deler av området. Det 
bør fremkomme data som kan benyttes til å 
vurdere om det er områder innen 
utredningsområdet der det ikke bør iverksettes 
petroleumsvirksomhet av miljøhensyn, videre 
om det er områder der det vil være behov for 
spesielle tilpasninger og vilkår dersom det skal 
være fremtidig petroleumsvirksomhet der. DN 
mener det for utredning av oljedrift og 
miljørisiko bør etableres et sett 
scenarier/geografiske punkter med utslipp av 
olje som dekker de viktigste kjente utfordringene 
knyttet til evt. aktivitet i ulike deler av 
utredningsområdet. 
Av disse bør det blant annet legges til grunn et 
scenario med funn av olje lengst nord mot 
potensielt isfylte områder, for å synliggjøre oljens 
drift og spredning i forhold til iskanten, og mulige 
konsekvenser for viktige biologiske ressurser 
knyttet til is. Tilsvarende mener vi det bør legges 
til grunn et kystnært punkt med funn av olje 
lengst syd i det aktuelle området, for å 
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synliggjøre miljøkonsekvenser av et akuttutslipp 
av olje i dette området (spesielt kysten og de 
store sjøfuglkoloniene)Det er også viktig med 
scenarier som dekker evt. Andre områder hvor 
det kan forventes større forekomster av sårbare 
arter, eller hvor man basert på strømdata ser at 
evt. utslipp vil kunne påvirke ulike deler av 
utredningsområdet og havområdene rundt. 
Kommentarer til 3.2 Relevante problemstillinger 
for konsekvensutredninger 
Det står i programmet at regulære utslipp til sjø 
og luft, samt andre miljøkonsekvenser av 
planlagt virksomhet, skal utredes. Det er ikke 
beskrevet hva som er planlagt å utrede i forhold 
til dette. DN forutsetter at alle relevante temaer 
blir inkludert. Mhp utredning av konsekvenser på 
fisk fra fremtidig aktivitet forutsetter vi at de vil 
omfatte alle livsstadier hos fisk, samt ikke- 
kommersielt, så vel som kommersielt viktige 
arter. Der det er kunnskapsmangler i forhold til 
det som kan utredes må det komme klart fram. 
DN mener også at effekter på fisk av akustisk 
støy i forbindelse med seismikkaktivitet bør 
utredes. 

Utslipp til luft, sjø samt andre miljøvirkninger 
utredes. DN m. fl. har vært inkludert i den faglige 
delen av KU-arbeidet før den offentlige høringen, 
herunder arbeidsbeskrivelsene for studier på 
dette området. 
Utredninger av konsekvenser for fisk vil baseres 
på eksisterende kunnskap omkring virkninger. 
Seismikk vil utredes, men i hovedsak relatert til 
mulige virkninger på fiske og i forhold til adferd 
hos sjøpattedyr. Se for øvrig kommentar fra 
WWF m.fl. og svar på dette. 

Kommentarer til 3.2.4 Hendelser med akutt 
forurensning 
 
Scenarier 
Viser til tekst under scenarier og forutsetninger 
hvor det påpekes viktigheten av at miljørisiko 
knyttet til akutt oljeforurensning utredes for et 
sett scenarier eller geografiske punkter som vil gi 
relevant informasjon for hele 
utredningsområdet. Overordnede vurderinger av 
forskjeller i miljørisiko i ulike deler av 
utredningsområdet bør være en forutsetning i 
beslutningsgrunnlaget når nye områder for 
petroleumsvirksomhet skal besluttes. DN mener 
det er svært viktig i en åpningsprosess å gi det 
overordnede bildet på hvordan 
petroleumsaktivitet kan påvirke området og de 
tilhørende miljøverdiene, spesielt mhp oljedrift, 
miljørisiko og videre beredskapsmessige 
utfordringer, og at dette ikke kan gjøres uten å 
inkludere scenarier i områder av 
utredningsområdet hvor de miljømessige 
utfordringene knyttet til miljø forventes størst. 
Gitt de usikkerhetene som er i området, kan man 
ikke begrense hva man utreder i en 
åpningsprosess ut i fra usikre antagelser og 
vurderinger. Dette vil begrense 

Det henvises til kommentarer over vedrørende 
scenarier. Scenarier for akuttutslipp er etablert i 
samarbeid med relevante direktorater og tilsyn. 
Punkter for utslipp er primært etablert for å 
være i samsvar med forventningen om funn av 
petroleum, sekundært for å fange opp spesielle 
miljøutfordringer. Det er således etablert 
utslippspunkt også kystnært.  
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beslutningsgrunnlaget for videre viktige 
avgjørelser om aktivitet i området. 
 
Sjøfugl 
I 2.3.6 Sjøfugl beskrives kunnskapsstatus for 
sjøfugl som skal danne basis for 
konsekvensutredningen. Noen få enkeltarter er 
trukket fram og vi vil påpeke at 
konsekvensutredningen må omfatte alle 
relevante sjøfuglarter, herunder sentrale arter 
som ismåke, alkekonge, polarlomvi, havhest, 
praktærfugl og stellerand. I og med at 
kunnskapsgrunnlaget for sjøfugl er til dels svært 
mangelfullt ber vi om at dette blir synliggjort og 
at det også beskrives en plan for hvordan denne 
utfordringen (bestandstilhørighet, 
utbredelsesdynamikk, habitatbruk etc.) best kan 
håndteres. Et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag 
for de dynamiske sjøfuglresurssene i 
Barentshavet er viktig i alle faser av planlegging 
og drift. Vi har i kommentar til statusbeskrivelsen 
vist at det foreligger konkrete planer som kan 
tette viktige kunnskapshull for dette området. Vi 
imøteser også at man også i den grad det er 
relevant, i omtaler av ulike arter og tema 
relaterer føringer for bevaring av 
sjøfuglbestandene som er gitt nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
Sjøpattedyr 
Under 3.2.4 Hendelser med akutt forurensing står 
det: ”Vurdering av miljørisiko i forhold til 
tilstedeværende naturressurser og økosystem” 
skal utredes. Sjøpattedyr blir her ikke nevnt som 
en gruppe som skal vurderes, DN mener 
relevante arter sjøpattedyr må inkluderes i 
utredningene. 
 
Beredskap 
DN mener det er svært viktig at alle forhold 
rundt beredskap mot akutt forurensning blir 
diskutert grundig i konsekvensutredningen, da 
inkludert utfordringer og begrensninger. Det må 
vurderes om det vil være mulig å etablere 
effektiv oljevernberedskap ved 
petroleumsaktivitet i alle deler av 
utredningsområdet. DN vil for øvrig vise til Klif 
sine vurderinger knyttet til beredskap mot akutt 
forurensning. 

 
 
 
 
 
Som beskrevet ovenfor vil det etableres en 
kunnskapsstatus for alle relevante 
arter/bestander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjøpattedyr vil inkluderes i vurderingene, og i 
analysene dersom datagrunnlaget tillater dette. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentaren er i henhold til intensjonene i KU- 
prosessen, og beredskap mot akutt forurensning 
vil være gjenstand for en egen grunnlagsstudie 
som en del av KU. 
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Fiskeri- og kystdepartementet 

Det henvises til spesifikke kommentarer fra underliggende etater. I tillegg har FKD følgende 
kommentarer: 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Det framgår at regulære utslipp til sjø skal 
vurderes, herunder konsekvensene av utslipp av 
produsert vann. Fiskeri- og kystdepartementet 
har en rekke ganger pekt på det uheldige i å 
basere petroleumsvirksomheten på at produsert 
vann skal slippes til sjø. Produsert vann 
inneholder en stor mengde forskjellige oppløste 
kjemiske forbindelser, løst ut fra reservoaret og 
fra oljen. Sammensetningen av kjemiske 
forbindelser kan være forskjellig fra brønn til 
brønn og gjennom den enkelte brønns levetid. 
Det er derfor vanskelig og tidkrevende til en hver 
tid å holde oversikt over hvilke kjemiske 
forbindelser som slippes ut i det marine miljø.  
 
Mange av de kjemiske forbindelsene som finnes i 
det produserte vannet klassifiseres som 
miljøgifter. Dette kan være tungmetaller, 
organiske eller radioaktive forbindelser. Dagens 
renseteknologi, som er utformet for å redusere 
mengden olje i det produserte vannet, fanger 
heller ikke opp de fleste oppløste 
komponentene. Vi mener derfor det er viktig at 
det legges vekt på å utrede tiltak for å unngå 
utslipp til sjø.  
 
Vi vil i denne sammenheng også gjøre 
oppmerksom på at utslipp i det ”nye norske 
havområdet” meget lett vil kunne havne inn i 
russisk økonomisk sone. Tidligere 
representerte ”det omstridte område” en slags 
buffer mot russisk sone, noe som reduserte 
mulighetene for konflikt om 
grenseoverskridende forurensning. Vi tror det 
kan være fornuftig å inkludere dette aspektet når 
det skal vurderes hvordan produsert vann skal 
behandles. 

Konsekvensutredningen vil belyse mulig innhold i 
vann som slippes ut, hvordan det kan tenkes å 
spres, nedbrytning og mulige virkninger på 
marint liv. Dette vil også omfatte mulig spredning 
til russiske områder dersom det vurderes å være 
relevant. Tiltak for å unngå utslipp til sjø vil bli 
belyst.  

Det framgår av forslaget at arealbeslag og 
konsekvenser av akuttutslipp skal utredes. Vi 
mener det er viktig å få belyst denne 
problematikken. Programforslaget foreslår også 
å utrede ”operasjonelle ulemper, herunder 
skremmeeffekter ved seismikkskyting”. Til dette 
siste vil vi bemerke at vi tviler på 
hensiktsmessigheten av en ny utredning om 

Kommentaren om skremmeeffekter tas til 
etterretning. Departementet er enig med FKDs 
vurdering, men vil samtidig presisere at dagens 
kunnskap på området vil benyttes i de 
vurderingene som skal gjøres i KU. 
 
Departementet har vurdert innkomne 
kommentarer fra FKDs underliggende etater, og 
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skremmeeffekter. Vi mener problemet omkring 
seismiske undersøkelser og fiskeriaktivitet kan og 
bør løses uten nye utredninger om 
skremmeeffekt.  Her viser vi til det initiativ som 
er tatt mellom OED og FKD for å få revitalisere 
dialogen mellom næringene, herunder dette 
problemkomplekset. 
 
Vi ber som nevnt innledningsvis, Olje- og 
energidepartementet ta hensyn til våre ytre 
etaters merknader slik disse framgår av de 
vedlagte brev. Fiskeri- og kyst-departementet 
regner også med at kompetansen til våre etater 
blir nyttet i utarbeidingen av 
konsekvensutredningen. Utover dette har vi 
ingen ytterligere merknader. 

har innledet samarbeid med flere av disse i 
utredningsarbeidet. 

 

Fiskeridirektoratet 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Fiskeridirektoratet har gjennomgått 
programmet, og Olje- og energidepartementet 
(OED) har hatt dialog med oss tidlig i prosessen. I 
denne fasen av konsekvensutredningen finner vi 
forslaget til program tilfredsstillende presentert 
ut fra et fiskerifaglig perspektiv. 
Til orientering så har Fiskeridirektoratet v/ 
Utviklingsseksjonen svart ja på en henvendelse 
fra OED om å utarbeide en aktivitetsbeskrivelse 
for det tidligere omstridte området I 
Barentshavet SØ. Beskrivelsen planlegges 
sluttført medio mai. 
Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til 
programmet. 

Kommentaren tas til orientering. FDIR er 
involvert i arbeidet med å utarbeide en 
aktivitetsbeskrivelse for fiskeriene i området. 

 

Finnmark fylkeskommune 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Finnmark fylkeskommune er positive til at OED 
nå har startet prosessen med åpning av 
havområdet i Barentshavet sør, vest for 
avgrensningslinjen, og at prosessen skal 
gjennomføres på så kort tid som mulig. 

Kommentaren tas til orientering. 

Finnmark fylkeskommune er tilfreds med at 
åpningsprosessen med konsekvensutredning 
gjennomføres i henhold til gjeldende 
bestemmelser i petroleumsloven. 

Kommentaren tas til orientering. 

Utredningene skal gjøres på bakgrunn av et godt 
datagrunnlag, og Finnmark fylkeskommune 

Seismiske undersøkelser ble igangsatt i 2011 og 
videreføres i 2012. For denne initielle 
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anmoder om at OD snarest gjennomfører 
innsamling av 3D-seismikk, slik at man får et 
sikrere grunnlag for å anslå ressurspotensialet i 
området. Videre er det viktig å sikre at seismikk-
innsamlingen skjer etter god dialog med 
fiskerinæringsinteressene. 

kartleggingen av store områder vil 2D benyttes. 
Aktivitetene følger vanlige regler for informasjon 
til fiskerne og med fiskerikyndig person om bord i 
seismikkskipet. 

Finnmark fylkeskommune støtter 
departementets vektlegging av å utrede mulige 
negative konsekvenser for miljø, næring og 
samfunn. 

Kommentaren tas til orientering. 

Beredskap må spesielt vektlegges og tilpasses 
arktiske forhold. 

Beredskap for det aktuelle området er gjenstand 
for spesifikke vurderinger blant annet gjennom 
en egen delutredning. 

Finnmark fylkeskommune vil understreke 
viktigheten av grundige analyser av positive 
konsekvenser av petroleumsvirksomheten, og at 
det settes et særlig fokus på lokale og regionale 
ringvirkninger. Det er viktig at 
ringvirkningsanalyser knyttes til de ulike 
utviklingsscenariene slik at lokale og regionale 
ringvirkninger kommer tydelig fram. Analysene 
må gi en god beskrivelse av hvordan 
ringvirkningene vil arte seg i de ulike 
utviklingsscenariene. 

Kommentaren tas til etterretning. Nevnte tema 
inngår i en studie hvor en, basert på scenariene 
for petroleumsvirksomhet, vurderer 
ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv. 

 

Fylkesmannen i Finnmark 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Fylkesmannen i Finnmark mener forslaget til 
program for konsekvensutredning dekker de 
områder og problemstillinger som berøres av en 
eventuell petroleumsvirksomhet i Barentshavet 
sør. 

Kommentaren tas til orientering. 

Fylkesmannen i Finnmark forventer spesielt 
grundige konsekvensutredninger av negative 
konsekvenser for natur og miljø i et sårbart 
område. Det gjelder utslipp til sjø, utslipp til luft, 
andre miljøtrusler, akutt forurensning, beredskap 
og konsekvenser for andre næringer, spesielt 
fiskeri. 

Kommentarene tas til etterretning. De nevnte 
tema inngår i de konsekvensvurderinger som 
gjennomføres. 

Fylkesmannen i Finnmark er også svært opptatt 
av de samfunnsmessige konsekvensene dersom 
området åpnes for petroleumsvirksomhet. Det er 
svært viktig for Finnmark at en slik virksomhet gir 
positive lokale og regionale ringvirkninger. Det er 
en forutsetning at dette perspektivet ivaretas i 
scenarier, analyser og utredningsprogram. 

Kommentarene tas til etterretning. Dette er et 
sentralt utredningstema i prosessen. 
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Forskningsrådet 

Forskningsrådet finner programmet godt gjennomarbeidet og dekker de relevante problemstillinger i 
forbindelse med utredning av mulig fremtidig petroleumsaktivitet i området, men har noen 
kommentarer som de mener vil styrke utredningen ytterligere: 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget om 
miljøforhold og naturressurser i åpningsområdet 
er tilstrekkelig som grunnlag for 
konsekvensutredning. Vi er i utgangspunktet enig 
i dette, men ønsker å peke på viktigheten av å ha 
tilstrekkelig kunnskap om bakgrunnsnivåer av 
forurensning i vann, sedimenter og ikke minst 
organismer for å kunne vurdere konsekvenser av 
eventuelle nye utslipp i området. Dette er et 
område vi mener bør styrkes. 

Det finnes en del kunnskap allerede innen de 
påpekte forhold, blant annet gjennom de norsk-
russiske forskningstoktene styrt av HI. Kunnskap 
om kontaminering av sediment er for eksempel 
også presentert gjennom AMAP. 
Departementet mener dette er tilstrekkelig 
kunnskap for å starte KU-prosessen. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget underveis vurderes som 
utilstrekkelig, vil dette fremkomme i 
rapporteringen. 
Før eventuell boreaktivitet starter opp i et 
spesifikt område skal det, i henhold til norsk 
regelverk, gjennomføres 
grunnlagsundersøkelser. Disse skal fremskaffe 
nettopp den type informasjon som det 
etterspørres, slik at denne lokalspesifikke 
kunnskapen benyttes i vurderinger av den 
konkrete planlagte aktiviteten. 

Vurdering av miljørisiko i forhold til 
tilstedeværende naturressurser og økosystem 
foreslås utredet. Vi anser at i denne 
sammenheng er det spesielt viktig å rette fokus 
på sårbare arter, sårbare livsstadier (egg, larver) 
samt nøkkelarter i økosystemet og ikke bare “fisk 
og fugl” slik det foreslås i dokumentet. 
 
Per i dag har man ikke gode nok verktøy til å 
forutsi kronisk økologisk påvirkning som følge av 
lokale kortvarige effekter på en tilfredsstillende 
måte. Forsøk gjøres for å linke risikovurderinger 
til målte effekter ved å bruke såkalte biomarker 
sensitivity distributions, men metodens 
brukbarhet er enda ikke vurdert. Det er viktig å 
ta inn over seg teoretiske risikovurderingers 
begrensninger i den fremtidige 
konsekvensutredningen av dette området. 

Risikovurderinger relatert til akuttutslipp vil 
gjennomføres i henhold til etablerte metoder. 
Her måles risiko i forhold til utvalgte 
indikatorarter, som normalt skal velges 
konservativt (dvs. spesielt sårbare eller viktige 
arter/bestander). Dette favner normalt også 
strandmiljø og sjøpattedyr i tillegg til relevante 
arter av fisk og fugl. 
 
For risikovurderinger knyttet til regulære utslipp, 
som det henvises til, vil etablerte metoder bli 
benyttet. Departementet er kjent med pågående 
forskning som påpekt, og vil synliggjøre den 
usikkerhet som eventuelt vil ligge i vurderingene. 

Oljedriftsmodellering. En pålitelig 
oljedriftsmodellering er avhengig av gode data 
om strømforholdene i området og spesielt nært 
kysten. Vi vet i dag at strømmodellene som 
danner input til oljedriftsmodelleringene ikke er 
gode nok og det kan svekke beredskapen i 
området. 
Samtidig med en forbedring av strømmodellen, 

De nyeste data fra Meteorologisk institutt er 
bearbeidet av HI og tilrettelegges for bruk i 
tilgjengelige oljedriftsmodeller. Disse er ikke 
tilgjengelige for bruk i arbeidet som nå 
gjennomføres, men vil kunne anvendes for 
eventuell konkret fremtidig aktivitet i området. 
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bør det vurderes å igangsette et måleprogram 
for å kartlegge strømforholdene, spesielt i de 
kystnære farvann samtidig. Dette kan mest 
effektivt gjøres ved å benytte HF radarer fra land. 
HF radar er en anerkjent metode for å kartlegge 
overflatestrøm ut til ca. 200 km fra kysten.  

Behov for innhenting av nye data vurderes i 
arbeidet. 

 

Forsvarsbygg 

Forslaget er vurdert av Forsvarets ulike avdelinger, og det har her ikke fremkommet merknader. 

 

Forsvarsdepartementet 

Forsvarsdepartementet har ingen kommentarer til forslaget til program for konsekvensutredning. 

 

Fylkesmannen i Rogaland 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Ved ei vurdering av relevante 
utbyggingsløysingar må det tas omsyn til 
områdespesifikke forhold med særleg fokus på 
forhold nemnd under punkt 3.1. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Greater Stavanger (på vegne av 13 organisasjoner) 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Det er viktig å utrede de regionale og nasjonale 
samfunnsmessige konsekvenser av forskjellige 
utviklingsscenarier slik som foreslått i kapittel 
3.2.6 i Høringsdokumentet. På den måten kan 
disse argumentene komme klart fram i den 
senere politiske debatten om åpning av området. 
Dette handler spesielt om verdiskaping, 
næringsutvikling og Nord Norges framtid. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Havforskningsinstituttet 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Generelt dekker forslaget til KU stort sett alle 
relevante økosystemkomponenter og 
miljøeffekter. Det er således ingen store 
tematiske mangler, selv om vi har en rekke 
spesifikke kommentarer til de ulike temaene. 

Basert på de spesifikke kommentarene fra HI er 
det besluttet å utarbeide en rapport som 
oppsummerer dagens kunnskap om marine 
naturressurser innenfor åpningsområdet. Denne 
rapporten vil således dekke de behov som HI 
påpekte i forhold til de korte beskrivelsene gitt i 
forslaget til KU program. Den oppdaterte 
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rapporten fra HI legges til grunn for de relevante 
vurderingene i 
konsekvensutredningen/grunnlagsstudiene. 

HI vil peke på at alle deler av Barentshavet er av 
stor betydning for en bærekraftig høsting av 
marine biologiske ressurser, og at forvalting av 
fiskerier i det tidligere omstridte området har 
skjedd som en integrert del av fiskeriene i 
Barentshavet. Forvaltningen har foregått i 
samarbeid med Russland og i tråd med 
internasjonale avtaler og råd fra ICES. 

Kommentaren tas til orientering. 

Generelt er det også slik i innledningen at 
fiskeriene ikke nevnes eksplisitt, men skjules 
under benevnelsen nærings- og miljømessige 
forhold. Med den sentrale betydning de norske 
og russiske fiskerier har i Barentshavet og i den 
norske del av det tidligere omstridte området, 
burde dette tema vært behandlet særskilt i 
innledningen til høringsprogrammet. Siden 
forvaltningsregimet for fiskeriene er etablert 
gjennom en lang historisk prosess bør også 
forvaltningsprinsippene tas med i et eget avsnitt i 
innledningen da dette også berører samarbeidet 
med Russland og er av grenseoverskridende 
karakter. 

Kommentaren tas til orientering. Vurderinger av 
fiskeriaktivitet i aktuelt område, samt mulige 
virkninger på dette, vil vies betydelig plass i KU-
arbeidet. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.  

 

Klima- og forurensningsdirektoratet 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Klif mener generelt at det bør utvises varsomhet 
med etablering av petroleumsvirksomhet i 
områder med sårbar natur og tidvis vanskelige 
naturforhold. Det tidligere omstridte området 
ligger langt nord og de klimatiske forholdene vil 
sannsynligvis være tøffe sammenlignet med 
norske forhold forøvrig, spesielt med tanke på at 
det er mye tåke, plutselige værforandringer og 
fare for ising av installasjoner og utstyr og ikke 
minst at drivis kan forekomme. Slik det 
foreligger, ser programmet ut til å berøre de 
fleste viktige problemstillinger, men det er 
vanskelig å bedømme om disse vil bli tilstrekkelig 
redegjort for i konsekvensutredningen. 

Kommentaren tas til orientering. De nevnte 
forhold belyses i konsekvensutredningen. 

Det er viktig at det gjennomføres kartlegging av 
bunnforhold i de områdene hvor dette mangler, 

I arbeidet tilstrebes det å benytte all tilgjengelig 
kunnskap for å ha et best mulig grunnlag for 
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før det tas stilling til om petroleumsaktivitet er 
miljømessig tilrådelig. I følge forslaget til 
program for konsekvensutredning har 
havbunnen i åpningsområdet blitt kartlagt i regi 
av MAREANO-programmet i 2011 og dette vil 
fortsette i 2012, i tillegg til at det allerede finnes 
en del kunnskap fra Havforskningsinstituttets 
arbeid om bunnfauna i området. Det er 
imidlertid ikke planlagt for andre spesifikke 
feltstudier som en del av 
konsekvensutredningen. Den underliggende 
vurderingen er at kunnskapsgrunnlaget om 
miljøforhold og naturressurser i åpningsområdet 
er tilstrekkelig som grunnlag for 
konsekvensutredning, basert på utredningene 
som ble gjort i forbindelse med det faglige 
grunnlaget for oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten. 
Klif foreslår at det innhentes oppdatert kunnskap 
og miljøfaglige vurderinger fra viktige forsknings- 
og overvåkingsprogrammer som SEAPOP og Klifs 
tilførselsprogram i arbeidet med 
konsekvensutredningen. Det synes ellers som om 
aktivitetene for å forbedre kunnskapsgrunnlaget 
er godt ivaretatt. 

konsekvensutredningene. Data fra SEAPOP 
benyttes, og det utarbeides en statusrapport for 
sjøfugl. Prosessen med kartlegging av området 
gjennom MAREANO er igangsatt og følger 
oppsatt program. Tilgjengelige resultater vil 
benyttes der relevant. 

Området som vurderes åpnet har begrenset 
areal inn mot kysten og øker nordover, og 
omfatter kun åpent hav. Iskanten ligger normalt 
nord for området, og kun helt i nordøst kan det 
enkelte år og måneder forekomme is. Det 
framgår i høringsdokumentet at den endelige 
geologiske kartleggingen er forventet å være 
ferdig våren 2013. Det vises videre til geologisk 
kunnskap og forventinger om funn av olje 
og/eller gass som noen av de viktigste faktorene 
for etablering av scenarier for 
petroleumsvirksomhet i området omfattet av 
åpningsprosessen. Det planlegges å ha 
konsekvensutredningen ferdigstilt og sendt på 
høring ca. oktober 2012. Klif vil understreke 
viktigheten av at tilgjengelige resultater fra den 
omfattende seismikkinnsamlingen blir aktivt 
brukt i etableringen av scenarier for 
petroleumsvirksomhet i konsekvensutredningen. 

I utarbeidelsen av scenarier for 
petroleumsvirksomhet og utslippsscenarier er 
oppdatert geologiske kunnskap lagt til grunn.  

Klif mener at utslipp bør unngås så langt det er 
mulig i sårbare områder, som i de nordlige og 
sørlige kystnære delene av området omfattet av 
åpningsprosessen. Det bør legges opp til en 
streng praktisering av føre-var prinsippet når det 
gjelder vurdering av mulige effekter av regulære 
utslipp, og disse vurderingene må omfatte 

Den oppdaterte forvaltningsplanen for Lofoten – 
Barentshavet innførte en endring i regimet for 
regulære utslipp til sjø, harmonisert med regimet 
på øvrige deler av norsk sokkel. Dette betyr ikke 
nødvendigvis at det vil bli utslipp, men at en 
risikotilnærming ligger til grunn for vurdering av 
utslipp. I KU arbeidet vil en derfor belyse mulige 
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mulige konsekvenser for sjøbunn, vannsøyle, luft 
og land. Dette gjelder særlig i lys av at de 
tidligere strengere krav for utslipp til sjø under 
normal drift i Barentshavet enn på sokkelen 
forøvrig ikke lenger gjelder. De potensielle 
effektene av utslipp av produsert vann og 
behovet for avbøtende tiltak må utredes grundig. 
Operasjoner i dette området vil være svært 
krevende av flere årsaker. For eksempel vil lavere 
temperaturer og isingsproblematikk skape et 
ekstra behov for energi. Det bør redegjøres for i 
hvilken grad åpning av nye områder i nord 
påvirker prognoser for nasjonale 
klimagassutslipp for scenarier med ulike 
utbyggingsløsninger og omfang. All 
energikrevende virksomhet knyttet til 
utforskning og utbygging på de nye områdene 
bør tas med i slike vurderinger. Som allerede 
foreslått i programmet er områdebetraktning 
knyttet til kraft fra land, herunder kraftsituasjon 
og infrastruktur på land sentralt i dette. På grunn 
av beliggenheten bør også konsekvenser av 
utslipp og mulige effekter av partikler og black 
carbon som oppstår ved avbrenning synliggjøres 
og redegjøres for. 

konsekvenser ved ulike grad av utslipp til sjø, for 
derigjennom bedre å kunne forstå type og 
omfang av negative virkninger. 
 
De momenter som nevnes vedrørende 
energiforsyning og utslipp til luft vil utredes i KU-
prosessen. 

Miljøeffektene av fysiske inngrep og arealbruk i 
forbindelse med eventuell legging av rørledning, 
plassering av eventuelle ankere og 
undervannsinstallasjoner samt utslipp av 
borekaks må inkluderes i konsekvens-
utredningen. Det må særlig tas hensyn til svamp, 
koraller og andre bunnlevende organismer i 
området. Avbøtende tiltak må beskrives. 
Før ny aktivitet planlegges, er det viktig at den 
samlede påvirkningen på området vurderes. Det 
bør skaffes mer kunnskap om effektene av 
klimaendringer, havforsuring og forurensning 
hver for seg og hvordan disse virker sammen. 
Dette er i tråd med Naturmangfoldlovens § 10: 
en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 
fra den samlede belastningen som økosystemet 
vil bli utsatt for. 

De påpekte aspekter relatert til fysiske inngrep 
og utslipp til sjø utredes, og avbøtende tiltak 
vurderes. 
I størst mulig grad vil en forsøke også å vurdere 
den samlede påvirkningen på området, samt 
eventuelle endringer i miljøforhold. For 
klimaendringer og havforsuring må vurderingene 
baseres på dagens kunnskap – på linje med 
hvordan andre aktiviteter i våre havområder 
vurderes. 

Klifs vurdering er at flere scenarioer bør utredes 
for å gjenspeile de to klare utfordringene vi ser 
for oss når det gjelder beredskap knyttet til 
petroleumsvirksomhet i dette området. I noen 
kystnære områder vil det være svært kort 
avstand og kort drivtid fra utslipp til sårbare 
miljøressurser, mens det i andre områder vil 
kunne være lang vei for beredskapsutstyr, samt 
mulighet for oljedrift mot iskanten. Det vil også 

De påpekte forhold relatert til miljørisiko og 
beredskap belyses i form av spesifikke 
fagutredninger. Det er avklart at Klif vil bistå i 
dette arbeidet. 
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være utfordringer her knyttet til bemanning ved 
et utslippspunkt langt til havs under vanskelige 
værforhold i mørketid og med islagt farvann. 
Før en eventuell åpning av området bør det 
derfor gjøres grundig kartlegging og vurderinger 
av miljørisiko og beredskap. Det er viktig å 
gjennomføre modellering av oljedrift og av 
konsekvenser for fisk, sjøfugl og strand i tillegg til 
beredskapsanalyser for flere relevante 
scenarioer som gjenspeiler de forskjellige 
utfordringene identifisert i området, og som 
dekker ulike utbyggingsalternativer, 
lokaliseringssteder og typer utslipp med ulike 
egenskaper, rater, varigheter osv. 
I områder der i deler av året vil være isfylte 
farvann må det tas hensyn til at beredskapstiltak 
foreløpig ikke er effektive nok. Det foreligger ny 
kunnskap om operativt oljevern i isfylte områder, 
men så langt er mulighetene for å fjerne oljen 
begrenset og det er reell fare for at olje vil lagres 
under isen. Det samme gjelder for fjernmåling, 
det vil si tiltak for å oppdage og kartlegge akutt 
oljeforurensning uavhengig av lys og siktforhold. 
Teknologien er forbedret, men det vil alltid være 
utfordringer knyttet til å operere i mørke og 
usikkerhet om hvorvidt slik teknologi vil fungere 
etter hensikten under alle aktuelle værforhold. 
Det bør også redegjøres for håndtering av akutte 
hendelser med spredning mot Russland, og for 
samarbeidsmuligheter på beredskapsområdet. 
Konklusjon: Selv om den oppdaterte 
forvaltningsplanen for Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten legger opp til en 
åpningsprosess er Klif opptatt av at det gjøres 
grundige vurderinger før eventuell etablering av 
petroleumsvirksomhet i et område med sårbar 
natur og svært vanskelige naturforhold. 
Klif er spesielt bekymret for mulighetene for å 
ivareta en tilfredsstillende beredskap mot akutt 
forurensning i dette området. Det foreslåtte 
program synes å ivareta de aktuelle 
problemstillinger, men det er vanskelig å se om 
de vil bli redegjort for i tilstrekkelig grad i 
konsekvensutredningen. Det må velges ut 
tilstrekkelig med scenarioer, både med hensyn til 
utbyggingsalternativer og lokaliseringssteder og 
tilhørende miljørisiko knyttet til akutt 
forurensning. 

Kommentaren tas til orientering. Hensikten med 
arbeidet er i best mulig grad å klargjøre de 
relevante problemstillinger for således å få 
etablert et best mulig grunnlag for beslutning. 
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Kystverket 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Kystverket ber om at det utredes: 
- betydningen av nedising av oljevernutstyr 
under en eventuell aksjon (jmf. våre erfaringer 
med Godafoss aksjonen). 
 

Ising i forhold til oljevern er et forhold som 
belyses i utredningen. Kystverket involveres i 
arbeidet for å sikre at erfaringer fra deres 
aksjoner nyttiggjøres. 

- klimaendring og betydningen av mer vind i 
området ihht opptakskapasitet på oljevernutstyr. 

Betydningen av ulike faktorer i forhold til 
opptakskapasitet og bruk av oljevernutstyr vil 
belyses. Vurderinger av eventuelle endringer i 
vindforhold baseres på data og prognoser fra 
Metrologisk institutt. 

- mulige effektive og transparente (hvor 
forurensningsmyndigheter o.a. har innsyn) 
overvåkningsmetoder i forhold til 
oljeforurensning i området 

Overvåkingsmetoder i områder med lite lys og 
eventuelt isdekke belyses. 

 

LO 

Høringskommentar OEDs vurdering 
LO er tilfreds med det perspektivet Regjeringen 
har lagt frem for Stortinget i meldingen ”En 
næring for fremtiden”. Ambisjonene for vår olje- 
og gass- produksjon forutsetter, i tillegg til høy 
aktivitet for økt utvinning, at nye områder åpnes. 

Kommentaren tas til orientering. 

LOs handlingsprogram knyttet til aktiviteten på 
sokken sier blant annet: ”LO vil arbeide for 
igangsetting av konsekvensutredninger med sikte 
på olje- og gassproduksjon i de stengte og 
uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet 
og Skagerak. Utvinningen må baseres på norsk 
verdensledende teknologi som ivaretar 
tungtveiende hensyn til miljø, sikkerhet og 
sameksistens med fiskeri- og reiselivsnæringen. 
En føre var politikk vil derfor være LOs 
utgangspunkt for de stengte og uåpnede 
områdene som skal vurderes i forbindelse med 
revidert forvaltningsplan for nordområdene i 
2010, samt feltene utenfor Møre.” 

Kommentaren tas til orientering. 

I konsekvensutredningen av området vest for 
avgrensningslinjen i Barentshavet sør vil LO 
understreke betydningen av at dette område 
stiller store krav til aktiviteten. Barentshavet 
skiller seg værmessig fra de andre norske 
havområdene. Kombinasjonen av lang mørketid 
og utfordrende værforhold med ising, tåke og 
plutselige værforandringer vil stille særskilte krav 
til sikring av operasjonene. Beredskap og 
sikkerhet må derfor være sentrale elementer i 
konsekvensutredningen. 

Kommentaren tas til etterretning. De nevnte 
tema er sentrale og inngår i 
konsekvensutredningen. 
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LO mener hele aktiviteten i Barentsregionen bør 
ses i en sammenheng og denne 
konsekvensutredningen bør ha som ambisjon å 
utrede hvordan samarbeidet med Russland om 
beredskap og sikkerhet kan utvikles videre til 
beste for begge parter. Aktivitet på begge sider 
av grensen vil ha betydning for det totale 
beredskapsnivået. Russland er verdens største 
arktiske kyststat, med høy kompetanse på arbeid 
i arktiske strøk. 
I denne sammenhengen mener LO det er viktig å 
bibeholde og styrke det norske arbeidet med 
helse, miljø og sikkerhet i vid forstand slik det 
drives i trepartssamarbeidet. 

Kommentaren tas til orientering. 
Konsekvensutredningen gjennomføres etter 
bestemmelsene i petroleumsloven og avgrenses 
således til aktivitet innenfor norsk jurisdiksjon. 

Regjeringen varslet i stortingsmeldingen om 
petroleum at det vurderes å opprette et 
forskningssenter innenfor utfordringer for 
petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. LO støtter 
opprettelsen av et slikt senter og mener 
forskningen i tillegg til utvikling av teknologiske 
løsninger må omfatte de forhold arbeidstakere i 
arktiske strøk blir utsatt for. Kunnskap om de 
særskilte utfordringene i dette område er en 
forutsetning for at aktiviteten holder et høyt 
sikkerhetsnivå. 

Kommentaren tas til orientering. 

Sameksistens mellom næringene har vært en 
målsetning knyttet til petroleumsvirksomheten 
siden starten. I Finmark har blant annet 
samarbeid mellom fiskeriene og 
petroleumssektoren ført til bedre løsninger for 
Snøhvit feltet og en bedre oljevernberedskap 
knyttet til Goliat utbyggingen. LO mener det er 
viktig i konsekvensutredningen å finne frem til de 
relevante problemstillingene for det nye 
området slik at de gode løsningene for 
sameksistens mellom næringene kan realiseres. 
Den erfaringen fiskeriene har om havområdene 
er meget viktige i flere dimensjoner. Det vil 
gjelde både Barentshavet som arbeidsplass og 
kunnskap som er viktig for eventuelle 
utbygningsløsninger og oppbygging av 
oljevernberedskapen. 

Kommentaren tas til orientering. 

Konsekvensutredningen skal omfatte studier av 
eventuelle ringvirkninger av 
petroleumsvirksomheten. Den økte aktiviteten 
generelt i Barentshavet med nye funn i åpnet 
område og avklaringen av grensetvisten med 
Russland vil øke leteaktiviteten i hele 
Barentsregionen. Finnmarks og nordområdets 
betydning som petroleumsprovins vil gi økte 
ringvirkninger. LO støtter det arbeidet som pågår 

Kommentaren tas til orientering. 
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for å øke den lokale verdiskapningen i 
petroleumsnæringen. Strategisk er det viktig for 
Norge at våre kunnskapsmiljøer og næringsliv 
styrker sin posisjon for oppdrag i hele området. 
LO mener konsekvensutredningen bør omfatte 
de lokale effektene av ilandføring av ressursene 
før videre transport til markedene. En 
kombinasjon av metallressurser og bruk av gass 
kan skape viktige ringvirkninger av de lokale 
ressursene. En vurdering av industrielle 
muligheter bør inngå i utredningen om 
ringvirkninger.  
Realisering av ringvirkninger fra 
petroleumsnæringen hviler på tilgang til 
arbeidskraft. LO har sammen med resten av 
næringen tatt opp betydningen av tilgang til 
kompetent arbeidskraft som er bosatt lokalt. Det 
tar mange år å utdanne arbeidstakere til det 
nivået denne høyteknologiske næringen har 
behov for. Det er viktig at det fra lokale og 
sentrale myndigheter og næringsliv arbeides 
aktivt og målrettet med å utdanne den 
nødvendige arbeidskraften i Nord-Norge. 
Fremtidens lokale ringvirkninger er avhengig av 
at vi ikke ender opp med at alle arbeidstakere må 
flys inn fra andre deler av landet på 
reiseoppdrag.  
Skal vi lykkes med denne utfordringen må det 
være et tilbud i fagskolene innen fagområdene vi 
vil trenge. Det er en like stor utfordring til 
bedriftene om å bidra til tilstrekkelige antall gode 
lærlingeplasser. Ringvirkningsanalysene knyttet 
opp mot konsekvensutredningen må også bli et 
viktig verktøy for lokale og sentrale myndigheter 
i den viktige satsingen på utdanning i nord. En 
gjennomgang av tilbudet om fagskoleklasser og 
antallet elever målt opp mot 
ringvirkningsstudienes behov for kompetent 
arbeidskraft vil gi mer konkrete perspektiver for 
skolene, elevene og bedriftene. 

Kommentaren tas til orientering. Det vil gjøres 
analyser av mulige ringvirkninger relatert til 
scenariene. Det understrekes at dette vil 
representere eksempelstudier og at en rekke 
muligheter og begrensninger kan påvirke hvilke 
ringvirkninger som oppnås. Mange av de forhold 
LO henviser til er viktige i denne sammenheng. 
Arbeidet vil peke på slike forhold. 

 

Loppa kommune 

Loppa kommune har ingen innvendinger til det foreslåtte program for konsekvensutredning. 
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Luftfartstilsynet 

Økt aktivitet i Barentshavet vil berøre luftfarten i nevnte område, hovedsakelig i tilknytning til 
transport av personell til og fra de aktuelle områdene. Luftfartstilsynet finner det derfor naturlig å 
peke på en del utfordringer i tilknytning til luftfart i området vil medføre. 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Som følge av NOU 2001:21 og NOU 2002:17 
Helikoptersikkerheten på norsk sokkel, har det 
vært iverksatt flere tiltak for å øke flysikkerheten 
på norsk kontinentalsokkel. Det er blant annet 
nedsatt et samarbeidsforum for 
helikoptersikkerhet som har gjennomført flere 
helikoptersikkerhetsstudier. Den siste 
helikoptersikkerhetsstudien, nummer 3, ble 
fremlagt mars 2010. Ett av fokusområdene for 
det nevnte arbeidet har vært behov for bedret 
meteorologisk tjeneste, hovedsakelig med fokus 
på områdene Nordsjøen/Norskehavet og nord til 
65 graden. 
Økt petroleumsaktivitet vil innebære en økning i 
helikoptertrafikken i Barentshavet. Området 
skiller seg værmessig fra andre områder lengre 
sør i Norskehavet. Barentshavet har større grad 
av arktisk klima som kan påvirke 
helikoptersikkerheten på annet vis enn det som 
har vært fokusert på i tidligere studier av 
helikoptersikkerheten på norsk 
kontinentalsokkel. Utfordringene i nord vil være 
knyttet til en lang vintersesong, lang periode 
med nedbør som snø, ising, polare lavtrykk, tåke 
og dårlig sikt. 
I et krevende værvarslingsområde med få 
observasjoner og store geografiske avstander, vil 
helikopteraktivitet kreve tilstrekkelig 
meteorologisk informasjon for planlegging og 
gjennomføring av en sikker flyging. Konsekvenser 
for luftfarten/flysikringstjenesten knyttet til økt 
bruk av helikoptertransport i området bør 
vurderes som en konsekvens av en eventuell 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør. 

Helikopterflyging generelt og relatert til 
beredskap spesielt er gjenstand for studier som 
gjøres som en del av konsekvensutredningen. De 
påpekte forhold vil derfor søkes besvart gjennom 
disse studiene. 

De lange avstandene gjør det videre nødvendig å 
vurdere hvordan sikker flyging til og fra området 
kan gjennomføre, samt mellom innretninger, for 
eksempel om det er nødvendig med 
nødlandingsplattformer eller spesielt utstyr 
installert i helikoptrene. Flysikringstjenesten, og 
krav til denne må vurderes, blant annet når det 
gjelder infrastruktur for samband, navigasjon og 
overvåking, alarmtjeneste og søk- og 
redningstjeneste, og som nevnt over 

Studier gjøres både rettet mot infrastruktur og 
beredskap, og påpekte forhold søkes ivaretatt 
gjennom disse studiene. Eventuelle avtaler av 
mer operasjonell karakter vurderes å ligge noe 
lenger frem i tid, dersom åpning av området 
realiseres. 
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flyværtjenesten. I denne forbindelse vil 
Luftfartstilsynet i første omgang særlig peke på 
behovet for utbygging av ADS-B overvåking som 
dekker produksjons- og leteområdet det her er 
snakk om, men også i et videre område for hele 
den norske kontinentalsokkelen utenfor Nord-
Norge. På grunn av nærheten til tilsvarende 
aktivitet på russisk side av avgrensningslinjen kan 
det være behov for avtaler om yting av 
flysikringstjeneste mellom norsk og russisk 
tjenesteyter, slik det er etablert mellom Avinor 
og tjenesteyter i britisk sektor av Nordsjøen 
(NATS). 
 

Meteorologisk institutt 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Meteorologisk institutt er enig i forslaget til 
program for konsekvensutredning etter 
petroleumsloven for det tidligere omstridte 
området vest for avgrensningslinjen i 
Barentshavet sør. 

Kommentaren tas til orientering. 

Vi merker oss at det i punkt 2.3.1 er tatt inn noe 
informasjon om havisen i området og at det i 
punkt 3.1 er nevnt at is og ising på 
fartøyer/installasjoner samt ekstremvær (polare 
lavtrykk) og behov for værmelding er elementer 
som må tas med i scenarier som skal utarbeides. 
Meteorologisk institutt har lang erfaring med og 
er opptatt av å øke kompetanse og forståelse av 
vær- og havrelaterte prosesser i nordområdene, 
og er gjerne behjelpelige med innspill i den 
videre konsekvensutredningen. 

Kommentaren tas til etterretning. OED har 
igangsatt en studie med Meteorologisk institutt 
for å gi en kunnskapsstatus innen relevante 
tema, samt å angi prognoser, vurdere ising mm. 
Dette vurderes å ville utgjøre et sentralt grunnlag 
for de påfølgende konsekvensvurderinger i 
prosessen. 

 

Miljøverndepartementet 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Utredningsområdet inneholder områder med 
sårbare miljøverdier. Samtidig medfører tidvis 
vanskelige naturforhold beredskapsmessige 
utfordringer. Miljøverndepartementet ønsker 
generelt å påpeke at det må gjøres grundige 
vurderinger av miljømessige virkninger av 
petroleumsaktivitet i dette området før eventuell 
åpning med sikte på tildeling av 
utvinningstillatelser. 

Kommentaren tas til orientering. Det er 
intensjonen med arbeidet å etablere et best 
mulig beslutningsgrunnlag. 

Det er generelt lite kunnskap om miljøforhold og 
naturressurser i utredningsområdet, noe som 
kan gjøre det vanskelig å vurdere konsekvenser 

Et best mulig kunnskapsgrunnlag legges til grunn 
for arbeidet, herunder oppdaterte 
statusbeskrivelser for henholdsvis marine 
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av petroleumsvirksomhet og eventuelle akutte 
utslipp i området. Innhenting av oppdatert 
kunnskap og miljøfaglige vurderinger fra 
forsknings- og overvåkingsprogrammer vil være 
viktig i arbeidet med konsekvensutredningen. 
Særlig kunnskapen om sjøfugl, bunnlevende 
organismer, ulike typer fisk og iskantsamfunn bør 
forbedres i utredningsområdet. Begrensningene i 
kunnskapsgrunnlaget bør tydeliggjøres i 
konsekvensutredningen, jf. også kravet til 
kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8. 
Det er videre viktig at den samlede påvirkningen 
på området vurderes ved planlegging av ny 
aktivitet, jf. naturmangfoldloven § 10. 
Vurderinger av samlet belastning bør sees i 
sammenheng med forventet økende påvirkning 
på arter og økosystemer som følge av 
klimaendringer, tap av sjøis og havforsuring. 

ressurser og sjøfugl. I tilfeller med mangelfull 
kunnskap, vil dette påpekes og usikkerhet i 
vurderingene forsøkes belyst. 
 
Vedrørende referansene til naturmangfoldloven 
henvises det til innledningen i dette dokumentet. 

Miljøverndepartementet vil særlig påpeke at det 
er utfordringer knyttet til mulighetene for å 
ivareta en tilfredsstillende beredskap mot akutt 
forurensning i dette området. I de kystnære 
områdene vil det være korte avstander til land, 
og drivtiden før et eventuelt utslipp når sårbare 
miljøverdier vil kunne være kort. I andre deler av 
området vil det kunne være store avstander til 
nødvendig beredskapsutstyr, samt mulighet for 
oljedrift mot iskanten. Det bør etableres 
tilstrekkelig med scenarioer, som dekker hele 
spekteret av plausible utbyggingsalternativer, 
lokaliseringer og hendelsesforløp som innebærer 
miljørisiko knyttet til akutt forurensning. 

Kommentaren tas til etterretning. En sentral del 
av arbeidet er å utrede beredskapsmessige 
forhold. Her trekkes også relevante statlige 
fagdirektorater inn i arbeidet. 

Petroleumsvirksomhet i utredningsområdet vil 
kreve forsyning av energi. Utrednings-
programmet legger opp til at det utredes 
prognoser for utslipp til luft, vurdering av 
utslippsreduserende tiltak og områdebetraktning 
knyttet til kraft fra land. Det bør gjøres en 
grundig vurdering av muligheter for løsninger 
med kraft fra land, og mulighetene for 
samordnet kraftforsyning mellom felt, for å 
redusere utslippene til luft. Det bør også 
redegjøres for hvordan åpning av området vil 
påvirke prognoser for nasjonale klimagassutslipp. 

Studien av konsekvenser av utslipp til luft vil 
bygge på prognoser for utslipp til luft basert på 
gjennomsnittsforhold for norsk sokkel. I tillegg vil 
studier bli gjort for konkret å se på 
muligheter/utfordringer relatert til kraftforsyning 
i området. Mulighet for kraftforsyning mellom 
felt vil i prinsippet være til stede, og kan 
eventuelt utredes for konkret fremtidig 
virksomhet. Dette vurderes imidlertid ikke som 
hensiktsmessig å utrede på et generelt grunnlag. 

For øvrig viser Miljøverndepartementet til 
høringsuttalelsene fra Klima- og 
forurensningsdirektoratet, Direktoratet for 
naturforvaltning, Statens strålevern, og Norsk 
Polarinstitutt. 

Kommentarene er behandlet separat i dette 
dokumentet. 
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Naturviterne 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Det sørlige Barentshav er et havområde med stor 
betydning for den norske fiskebestanden, 
sjøpattedyr, plankton og for havfugl. Det er 
derfor særlig viktig at petroleumslovens § 3-1 
som blant annet omhandler nærings- og 
miljømessige virkninger av 
petroleumsvirksomheten og mulig fare for 
forurensning blir fulgt. Det er derfor med undring 
Naturviterne ser at eksisterende kunnskap om 
miljøforhold og naturressurser vurderes som 
tilstrekkelig som grunnlag for 
konsekvensutredning og at det ikke er planlagt 
spesifikke feltstudier. Dette er et område hvor 
klimaendringene gjør signifikante utslag på 
havtemperatur og i tillegg kommer usikkerheten 
knyttet til hvordan havstrømmene vil gå, hvilke 
temperaturendringer dette fører til og virkninger 
på saltinnholdet. Dette er endringer som skjer 
hurtig og det blir feil å lene seg på gårsdagens 
kunnskap når man skal vurdere inngrep av en slik 
art som det er snakk om her. Det er derfor av 
avgjørende betydning at det settes i gang med 
kunnskapsoppbyggingstiltak på konsekvenser for 
naturmiljøet slik at fremtidige beslutninger om 
framtidig petroleumsaktivitet tas på et best 
mulig grunnlag. 

Det henvises til innledningen av dette 
dokumentet for en vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget. 

Vi tillater oss også å minne om Norges 
internasjonale forpliktelser. Gjennom disse har 
Norge forpliktet seg til en rekke mål og strategier 
knyttet til forvaltning av naturmiljøet. I tillegg har 
vi nasjonale miljømål. Vi skal forvalte naturen slik 
at arter som finnes naturlig sikres levedyktige 
bestander og at variasjonen av naturtyper og 
landskap opprettholdes. Dette gjør det mulig å 
sikre det biologiske mangfoldets fortsatte 
utviklingsmuligheter, slik det er slått fast i 
St.meld. nr. 26 (2006-2007). Fiskeriressursene 
utgjør en betydelig del av norsk eksport og har 
gitt levebrød til kystbefolkning og industri i 
århundrer. Det er viktig at denne ressursen av 
stor betydning for regionen og eksportindustrien 
forvaltes bærekraftig og sikres i form av vern av 
gyte- og oppvekstområder. Bioprospektering har 
også blitt en næring med spennende muligheter 
og utviklingspotensial. Kalde sjøområder som 
Barentshavet kan være leveområde for ulike 
organismer med forbindelser eller virkestoffer 
med stor betydning for næringsliv, vitenskap og 
velferd. Det er derfor viktig å kartlegge og sikre 

Kommentaren tas til orientering. De nevnte 
forhold tas hensyn til gjennom åpningsprosessen. 
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det biologiske mangfoldet som finnes i 
havområdene. Det må et program til 
konsekvensutredning ta høyde for. 
Det virker på Naturviterne noe forhastet at et 
prosjekt i ukjent farvann med potensielt store 
ringvirkninger for miljøet skal lene seg 
på ”dagens kunnskap”. Barentshavet er et 
havområde hvor effekten av et varmere klima 
merkes raskt og ”dagens kunnskap”, som er 
basert på forskning som i enkelte tilfeller 
allerede er noen år gamle, er etter Naturviternes 
mening ikke tilstrekkelig. Vi konkluderer derfor 
med at kunnskapsgrunnlaget må styrkes 
gjennom kartlegging, overvåkning og forskning. 

Kommentaren tas til orientering. OED minner om 
at området ikke er ukjent i biologisk forstand, og 
har vært gjenstand for undersøkelser og 
forskning gjennom en årrekke, blant annet i 
samarbeid mellom norske og russiske forskere. 

 

NHO nord 

Høringskommentar OEDs vurdering 
NHO i Nord-Norge mener at det foreslåtte 
programmet i hovedsak er godt. Vi vil likevel 
peke på noen områder hvor det er behov for å 
justere programmet. Spesielt vil vi understreke at 
programmet må vurdere de positive virkningene 
av en eventuell åpning på lik linje med mulige 
negative virkninger. 

Kommentaren tas til orientering. 

Alle sentrale kunnskapsbehov som ikke tidligere 
er dekket må tas med (inkl. all relevant, ny 
informasjon og nye forskningsresultater).  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

Både de positive og negative virkningene av 
petroleumsaktivitet i området må utredes.  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

De samfunnsmessige konsekvensene bør være 
en sentral del av utredningen.  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

Industrien/næringslivet bør få gi innspill til de 
scenarioene Oljedirektoratet skal utarbeide.  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

Departementet bør se til at det i så stor grad som 
mulig blir klarlagt hvilken bakgrunnsinformasjon 
som er tilgjengelig om naturressurser og 
sårbarhet på russisk side, og at dette blir tatt 
hensyn til i utredningene.  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

Det bør klargjøres hvordan forholdet til Espoo-
konvensjonen skal ivaretas, særlig i forbindelse 
med konsekvensutredninger for konkrete 
utbyggingsprosjekt.  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

Det bør beskrives hvordan overvåkingen av 
skipstrafikken i området kan utvikles videre ved 
etablering av petroleumsaktivitet.  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

Utredningen må omtale de tekniske og 
økonomiske krav som må stilles til lokaliteter for 
baser og ilandføringssteder.  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

Departementet bør legge vekt på at det skilles Det henvises til svar på likelydende kommentar 
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mellom begrepene «verdifull» og «sårbar», og at 
det ved bruk av sårbarhetsbegrepet også 
defineres hva en ressurs eller forekomst er 
sårbar for.  

fra OLF. 

Departementet bør vurdere om 
samarbeidspotensialet med Russland og hvilke 
muligheter dette gir for Barentsregionen også 
skal tas med i utredningen.  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

Departementet bør se til at industrielle 
utredningsmiljøer også deltar i utredningene.  

Det henvises til svar på likelydende kommentar 
fra OLF. 

NHO i Nord-Norge mener at det er viktig at dette 
området blir gjenstand for en 
konsekvensutredning som tar høyde for de 
særegne forhold i nord. Store avstander, tynt 
befolkede områder og et næringsliv som krever 
god planlegging og tilrettelegging fra både 
myndigheter og samfunn for å kunne delta og 
levere til petroleumsvirksomheten er viktige 
hensyn. Vi vil derfor understreke at 
konsekvensutredningen må legge til rette for en 
helhetlig og balansert vurdering, slik at både 
positive og negative virkninger av en åpning for 
petroleumsvirksom i dette området kan legges til 
grunn for Stortingets beslutning. 

Kommentaren tas til etterretning. Dette er i tråd 
med intensjonene for arbeidet. 

 

NIFES 

Høringskommentar OEDs vurdering 
I seinare tid har det både i samband med 
oljeutvinning og også i samband med 
bergverksdrift kome fram at konsekvensar i høve 
til trygg sjømat ikkje vert teke opp som tema 
gjennom utgreiings og høyringsprosessane i høve 
til forureiningslova og vi meiner det er 
tilsvarande i petroleumslova. 
NIFES meiner dette er uheldig og at dette temaet 
må få ein plass i desse utgreiingane. Det vil også 
kunne føre til meir opne prosessar om kva 
kjemiske stoff som er i bruk eller som vert 
planlagt brukt. Dei siste veker har no til dømes 
vist eit fokus på helseverknader av perfluorerte 
stoff som kan finnast i blant anna sjømat. Dette 
er stoff som delvis har kome fram som erstatning 
av tidligare brukte stoff som har vorte fasa ut av 
miljø- eller helseomsyn. 
Dette set på ein heilt annan måte spesiell fokus 
på miljøgifter, stoff som er ikkje eller sint 
nedbrytbare, som akkumulerer i organismar eller 
næringskjeda og som er vist å vere eller 
potensielt vere toksiske over tid. Desse har ei n 

Kommentaren tas til orientering. En 
åpningsprosess belyser tema på et overordnet 
nivå for å etablere et faglig beslutningsgrunnlag.  
 
Hvilke konkrete kjemikalier som vil benyttes i 
spesifikke aktiviteter tas ikke stilling til i en slik 
prosess. Det vil være gjenstand for søknad og 
godkjenning av forurensningsmyndighetene. 
Herunder vil det tas hensyn til de forhold som 
NIFES påpeker. I KU-prosessen vil en imidlertid 
belyse problemstillinger relatert til utslipp av for 
eksempel produsert vann, med innhold av ulike 
naturlige og tilsatte komponenter. Dette vil 
vurderes i forhold til mulige negative virkninger 
på marint miljø, og om relevant påvirkning i 
forhold til kvalitet på sjømat. 
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tendens til å ende opp i havet og igjen verte eit 
problem i høve til sjømat. Vi ser blant anna med 
ei viss bekymring på at torskelever frå 
Barentshavet har nivå av dioksin+dioksinliknande 
PCB som er heilt oppunder grensa som EU har 
sett for lovleg omsetning og at filet av blåkveite i 
Norskehavet tidvis har overskride slik grense. 
NIFES meiner at det er på tide å få trygg 
sjømatsaspekt meir inn i slike prosessar og 
utgreiinga av austlege Barentshavet, sør, vil 
kunne vera viktig i så måte. 
 

Norges fiskarlag 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Det vises i forordene til programmet at “sentralt i 
konsekvensutredningsprosessen står involvering 
av lokale myndigheter og sentrale 
interesseorganisasjoner som kan antas ha særlig 
interesse i saken”. Fra vår side vil vi understreke 
viktigheten av å ha nær kontakt inn mot 
fiskerimiljøet som viktig i den prosessen som nå 
er i startgropen. Årsaken er at fiskerne har vært i 
dette området over lang tid, og en god dialog vil 
kunne gi verdifull informasjon. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Fiskeridirektoratet bistår departementet med 
informasjon om fiskeriaktivitet i området. OED 
håper Fiskarlaget vil ta aktivt del i å vurdere det 
faggrunnlaget som utarbeides i 
konsekvensutredningen gjennom 
høringsprosessen senhøsten 2012. Ved eventuell 
åpning for petroleumsvirksomhet vil kontakt mot 
fiskerimiljøet ha stor betydning for god 
planlegging av konkret aktivitet. 

Selve forslag til program for 
konsekvensutredning dekker i hovedsak de 
temaer som er naturlig å utrede. Når det er sagt, 
er Norges Fiskarlag enig med det som 
framkommer både i uttalelsen fra KLIF og 
Direktoratet for naturforvaltning om at 
kunnskapen som er framkommet i arbeidet med 
forvaltningsplan ikke er tilstrekkelig som 
grunnlag for vurdering om det er tilrådelig å 
åpne. 

Kommentaren tas til orientering. Det henvises til 
innledningen i dette dokumentet om vurdering 
av kunnskapsgrunnlaget. 

Det er et større arbeid som må iverksettes for å 
kunne beskrive hvilken type økosystem dette 
område kan kategoriseres i. Et forhold som fra 
fiskerinæringen er interessant, er i hvor stor grad 
dette området kan være et hovedområde for 
oppvekst og i hvor stor grad er det arter her som 
har nøkkelrolle i økosystemet, men som ikke 
høstes i større grad. 

Havforskningsinstituttet gjennomfører et 
oppdrag med å beskrive kunnskapsstatus for 
marine naturressurser i området. Herunder 
inngår beskrivelse av både kommersielt høstede 
og andre arter. 

Norges Fiskarlag registrerer at det er nevnt at 
fiskeriaktiviteten inkluderer rekefisket, og at 
dette er begrenset til nordlige del av området. 
For å ha et best mulig bilde av denne aktiviteten, 
må fisket etter reker behandles separat som en 
aktivitet med lav intensitet de siste år. Årsaken til 
dette er flere, men fisket i dette området kan for 

Kommentaren er videresendt til 
Fiskeridirektoratet som utarbeider en oppdatert 
statusrapport for fisket i området. De bekrefter 
at rekefiske vil beskrives i deres rapport. 
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fremtiden bli viktig for denne flåten. Derfor må 
denne aktiviteten beskrives utover det som 
foreligger fra sporingen. 
Ut over dette har Norges Fiskarlag ingen 
kommentarer til selve forslaget til program for 
konsekvensutredning, men vi forutsetter at 
nødvendig kontakt opprettes for en best mulig 
beskrivelse av fiskeriaktiviteten, slik dette er 
uttalt i forordet til program. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Norges kystfiskarlag 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Norges Kystfiskarlag ber om at de innspill som 
fremkommer i høringsrunden må vektlegges 
nøye. Det er viktig av hensyn til prosessens 
troverdighet at det ikke gis etter for press fra 
sterke næringsaktører for å åpne opp felt der 
sterke miljøargument, hensynet til 
ressursgrunnlaget, og hensynet til andre berørte 
næringer (fiskeri), tilsier at en slik åpning ikke vil 
være forenelig med en god fremtidig miljø- og 
ressursforvaltning, eller være til skade/hinder for 
utviklingen av andre næringer. 

Hensikten med en KU-prosess er at berørte 
parter kan ytre sine synspunkt. Konkrete faglige 
innspill vil vurderes i forhold til 
utredningsarbeidet, mens øvrige meninger og 
synspunkt noteres og inngår som en del av 
grunnlaget for beslutningsprosessen. Dette blir 
således en del av det samlede 
beslutningsgrunnlaget. 

Organisasjonen vil konsentrere seg om kapitlene 
2.3 Naturressurser og miljø, samt 2.4 
Menneskelige aktiviteter. Norges Kystfiskarlag 
mener at det er spesielt viktig at man utreder 
kapittel 2.3 grundig. 

Betydelig innsats allokeres mot å utrede 
relevante problemstillinger knyttet til 
naturressurser og miljø. 

Det omtalte området man her ønsker å 
oppdatere og igangsette en konsekvensutredning 
i er viktige oppvekstområder for spesielt sild, 
lodde og torsk. Polartorsk og nordøstarktisk torsk 
overvintrer også her. Barentshavet er et område 
som er rikt på plankton som igjen er viktig mat 
for de tidligere nevnte fiskeslag som har sitt 
oppvekstområde nettopp her. Oljeforurensning 
vil påvirke dyreplankton, som raskt tar opp 
farlige stoffer. På denne måten vil skadelige 
stoffer kunne komme inn i næringskjeden. 

De påpekte forhold vil utredes i arbeidet. 

Det må i konsekvensutredningen særlig 
vektlegges å avklare konsekvenser for fiskeri og 
marine ressurser i alle ledd i næringskjeden. 
Herunder gyting, gytevandring, larver og egg og 
fiskebestandenes næringsgrunnlag. Norges 
Kystfiskarlag støtter i den forbindelse 
Havforskningsinstituttets krav om økt fokus på 
fiskeriene i konsekvensutredningen. Det er viktig 
at utredningen omfatter mulige konsekvenser i 
alle stadier av en eventuell utbyggingsprosess og 

Utredningen vil favne alle stadier av 
petroleumsaktivitet, fra seismikkinnsamling til 
avslutning av virksomheten. 
Ev. påvirkning på relevante marine ressurser og 
livsstadier vil belyses. Havforskningsinstituttet 
utarbeider en oppdatert kunnskapsstatus som vil 
utgjøre grunnlaget for arbeidet. 
 
Alle relevante fiskeriaktiviteter vil vurderes. 
Fiskeridirektoratet lager en oppdatert 
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drift av petroleumsaktivitet i området. Herunder 
også konsekvenser av seismikk. En slik utredning 
må også inkludere eventuell påvirkning på 
vandringsmønsteret for fisk. Videre må alle 
berørte flåtegrupper inkluderes, og det må 
legges vekt på å få kartlagt reell fiskeriaktivitet i 
området i alle flåtegrupper. Bruk av sporingsdata 
og bruksinnmelding hos Kystvaktsentralen er i så 
måte ikke utfyllende, og må suppleres med andre 
data som f.eks fangstinnmeldinger hos salgslag. 

virksomhetsbeskrivelse som grunnlag for 
vurderingene. 

Aktiviteten i det tidligere omstridte området 
består av fiske og skipstrafikk, der fiskefartøy 
utgjør 2/3 av trafikken. I Barentshavet sør fiskes 
det med bunntrål og line etter torsk og hyse, og 
etter lodde med not og trål. Nærmere kysten 
fiskes det med snurrevad garn og line, og etter 
lodde med not. 

Kommentarene tas til orientering. Det henvises 
til virksomhetsbeskrivelse som utarbeides av 
Fiskeridirektoratet. 

Nest etter oljenæringen er fiskerinæringen 
Norges største eksportnæring, og basert på en 
fornybar ressurs. Forutsatt riktig ressurs- og 
miljøforvaltning vil næringen ha et enormt 
potensial for fremtidig vekst. Det kan derfor 
under ingen omstendigheter aksepteres at 
fiskerinæringens rammevilkår og fremtidige 
utviklingspotensial forringes av hensyn til en 
næring som baserer seg på utvinning av en ikke 
fornybar ressurs gjennom en til dels sterkt 
miljøskadelig produksjon. Dette innebærer at 
viktige gyte- og fangstområder må skjermes for 
petroleumsaktivitet. Det understrekes at 
erfaringene fra Nordsjøen for fiskerinæringens 
del så langt ikke er positive, og bør gi grunn til 
forsiktighet og en restriktiv holdning i forhold til 
å åpne opp for petroleumsvirksomhet i viktige 
fiskeri og gyteområder. 
Det vises i den forbindelse til at Norges 
Kystfiskarlag i landsmøtevedtak av mai 2010 har 
slått fast at Sysselsetting i oljenæringa ikke skal 
gå på bekostning av sysselsetting i fiskeriene. 

Kommentaren tas til orientering. Det 
gjennomføres en spesifikk studie som vil belyse 
eventuelle utfordringer knyttet til sameksistens 
mellom de to næringene, slik at denne 
informasjonen vil ligge til grunn ved beslutning 
om åpning. 

Landsmøtet har videre påpekt at 
petroleumsvirksomhet i kystnære farvann langs 
hele Norskekysten vil få innvirkning på og legge 
begrensinger på kystfiskeflåten, som ikke har 
samme muligheter til å forflytte seg til fjernere 
fiskefelt som havfiskeflåten har. 
Når det gjelder sameksistens har dette så langt 
fungert slik at fiskeriene har måtte vike for 
oljeindustrien. Det kan derfor synes som om 
myndighetene konsekvensutreder kun for å ha et 
alibi for å kunne åpne for oljeboring. Det 
kommer ofte frem mange sterke grunner som 

Kommentaren tas til orientering. Som presisert 
tidligere er hensikten med arbeidet å etablere et 
objektivt grunnlag for beslutning, hvor relevante 
forhold for og imot åpning fremkommer. 
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tilsier at man ikke bør åpne for oljeboring, men 
dette vektlegges ikke når avgjørelsene tas. Det er 
derfor avgjørende at de konsekvenser som 
avdekkes blir tatt på alvor, og at hensynet til 
fiskerinæringen, miljø og marine ressurser særlig 
vektlegges. 
 

Norsk Ornitologisk Forening 

Høringskommentar OEDs vurdering 
I forslaget til program for konsekvensutredning 
legges det opp til konsekvensutredning etter 
petroleumsloven. Naturmangfoldlovens § 7 slår 
fast at de miljørettslige prinsippene som er 
nærmere beskrevet i nml §§ 8 til 12 skal legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet. Dette gjelder også 
myndighetsutøvelse etter andre lover. 
Vurderingene etter disse paragrafene skal 
fremkomme eksplisitt av vedtaksgrunnlaget. I og 
med at konsekvensutredningen for Barentshavet 
sør vil være et viktig grunnlag ved vurdering av 
eventuelle tillatelser til å lete etter 
petroleumsforekomster, må nml § 7 følges. I 
Norges territorialfarvann gjelder alle lovens 
paragrafer, mens i norsk økonomisk sone er nml 
§§ 11 - 13 unntatt. Begrensninger i 
kunnskapsgrunnlaget/datagrunnlaget må tydelig 
komme fram i utredningen, slik at det gjøres klart 
hva som kan utredes, og hva man har for lite 
kunnskapsgrunnlag til å vurdere. Det bør også 
komme klart fram i programmet hvordan 
ivaretakelse og avveining av miljøhensyn i 
forhold til alle andre aktuelle hensyn planlegges 
vurdert og ivaretatt i KU. Direktiv 2001/42/EC 
pålegger EUs medlemsland å gjennomføre SEA 
(Strategic Environmental Assessments). Dette 
innbefatter å utrede antatte miljøkonsekvenser 
av planlagte planer og programmer før de 
vedtas, for å sikre en høy grad av 
miljøbeskyttelse og for å sikre en bærekraftig 
utvikling. 

For en vurdering av hensynet til 
naturmangfoldloven henvises til innledningen i 
dette dokumentet. 
 
For en vurdering av EU direktivet om strategiske 
konsekvensutredninger henvises til kommentar 
fra DN med OEDs vurdering av denne. 

Forslaget til program for konsekvensutredningen 
er svært mangelfullt når det gjelder skissering av 
kunnskap om Barentshavets betydning for 
sjøfugl. Det er godt dokumentert at 
sjøfuglbestandene går tilbake, men årsakene til 
dette er ennå ikke tilstrekkelig klarlagt. 
Næringssituasjon og sviktende næringstilgang, 
særlig i hekketiden, er viktige deler av 

Det presiseres at OED i programforslaget ikke tar 
stilling til kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget, 
men henviser til siste oppdatering av 
forvaltningsplanen som angir 
kunnskapsgrunnlaget som tilsvarende som for 
andre deler av Barentshavet Sør. 
For å øke forståelsen om dagens kunnskap om 
sjøfugl i området har OED engasjert NINA til å 
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problemkomplekset, og likeledes antas at dette 
igjen kan ha sammenheng med klimatiske 
faktorer, men samtidig er det uklart i hvilken 
grad menneskapte påvirkninger i tillegg har 
kompliserende og forsterkende effekter. Dette vil 
også gjelde for den fulle forståelse av hvordan 
petroleumsaktiviteten i havområdene virker inn. 
Det haster å få kartlagt hvilke faktorer som fører 
til bestandsnedgang hos de ulike 
sjøfuglbestandene og hvilke tiltak som kan settes 
inn for å snu de negative trendene. Det er 
oppsiktsvekkende at OED vurderer dagens 
kunnskapsgrunnlag som tilstrekkelig, og at en 
ikke ser behov for innhenting av ny kunnskap. 
Det må konstateres at kunnskapsgrunnlaget ikke 
er godt nok, og innhenting av kunnskap vil kreve 
mye lengre tid enn det som er skissert i 
tidsplanen. 

utarbeide en statusoversikt. Denne vil ligge til 
grunn for det videre arbeidet.  

Den nordiske handlingsplanen for sjøfugl (NMR, 
2010) viser til behov for kunnskap om 
vandringer, habitatbruk og viktige leveområder 
for sjøfuglbestandene i Barentshavet. Det samme 
er påpekt i en rekke internasjonale prosesser, 
blant annet for å styrke plan- og 
beslutningsgrunnlaget for 
petroleumsvirksomhet. Under utredning av 
relevante problemstillinger må det foretas 
vurderinger og analyser som har relevans for 
hele arealet i utredningsområdet. Ut i fra dette 
kan en vurdere hvorvidt konsekvensutredningen 
gir grunnlag for å gå videre med 
åpningsprosessen i hele området, eller om det er 
deler av området som vil være uforenelig med 
aktivitet av miljøhensyn og eventuelle andre 
utfordringer. Det eneste riktige må derfor være 
at det settes en åpen frist for innsamling av 
nødvendig kunnskap. 

Kommentaren tas til orientering. 

Barentshavet sør er det mest verdifulle området 
for sjøfugl langs kysten av Nord-Vest Europa og 
har en av verdens tetteste bestander av sjøfugl. 
Omtrent en tredjedel av artene som bruker 
området er oppført på rødlista over truede arter. 
Flere av disse artene er også omfattet av 
internasjonal bekymring fra bl.a. CBD (AEWA), 
OSPAR (BDC) Arktisk Råd (CAFF) og Nordisk 
Ministerråd. Enkelte er også listet som «Globalt 
Utrydningstruet» på IUCN’s internasjonale 
rødliste. Barentshavet Vest har ikke de samme 
kvalitetene som Barentshavet Sør, som altså er 
et svært viktig område for sjøfugl i en global 
sammenheng. I og med at dette nå er norsk 

Kommentaren tas til orientering. 
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rettighetsområde, er det Norge som har 
forvaltningsansvaret for sjøfuglbestandene som 
bruker dette området. 
Spesielt viktige områder:  

 Varangerfjorden, - et IBA (Important Bird 
Area) som blant annet er av stor 
betydning som overvintringsområde for 
Vest-Europas største forekomst av den 
globalt truete stelleranda.  

 Hornøya, - for tiden ansett som et av 
Norges aller viktigste fuglefjell. Et artsrikt 
fuglefjell som er sentralt for forskning og 
overvåkning. Så langt har Hornøya hatt 
vellykket reproduksjon hos alle hekkende 
arter, også den siste 10-års perioden. 
Fuglefjellet huser blant annet en 
betydningsfull og livskraftig bestand av 
den kritisk truete arten lomvi.  

 Grunne områder i havet som er særlig 
viktige for dykkendene og alkefuglenes 
næringssøk. Det er behov for kartlegging 
av slike områder da det eksisterer lite 
kunnskap om dem.  

 De nære kystområdene nord for Vardø 
hvor blant annet store deler av 
bestandene av polarlomvi og havhest 
oppholder seg deler av året (tresifrede 
antall tusen individer).  

 
Slik forslaget foreligger i dag er den sørligste 
delen av utredningsområdet innenfor 
aksjonsradius til de hekkende sjøfuglene på 
Hornøya. Vurdering av hvilke konsekvenser 
eventuell oppstart av petroleumsvirksomhet kan 
få for disse områdene må tas inn i 
konsekvensutredningen. Varangerfjorden og 
Hornøya er betydningsfulle reisemål for norsk 
økoturisme, derfor må eventuelle konsekvenser 
for økoturisme inkluderes i utredningen. 
Det må utredes om det bør avsettes 
hensynssoner som kan danne en grense for 
nærhet til petroleumsindustri for spesielt viktige 
deler av utredningsområdet. 

Kommentaren tas til orientering. De nevnte 
områder og forhold vil vurderes i arbeidet med 
konsekvensutredningen. 

I forslaget til konsekvensutredningsprogram har 
OED først og fremst fokusert på lunde og krykkje 
på grunn av at Norge har store hekkebestander 
av disse artene. Minst like viktig er det at flere 
sårbare og truete sjøfuglarter bruker 
utredningsområdet til ulike deler av året. NOF 
finner derfor OEDs forslag svært mangelfullt og 
ikke i samsvar med det forvaltningsansvaret 

I nevnte studie av NINA vil alle relevante arter 
omtales og legges til grunn for videre arbeid. 
 
OED er kjent med bruk av lysloggere og har blant 
annet finansiert slik bruk for sjøfugl på Jan 
Mayen. 
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Norge har for hele artsspekteret av sjøfugl. 
Alkefugler skårer høyt på sårbarhet overfor olje 
(Oil Vulnerability Index 77,2 for alkefugler; 
Camphuysen 1989). Bestandstilhørigheten hos 
fuglene som bruker området er langt fra 
tilstrekkelig kjent, selv om både ringfunn og 
bestandsutvikling i en rekke fuglefjell etter 
kollapsen hos alkefugl på beite i Barentshavet 
1986-87 indikerer at disse havområdene samler 
fugl fra et meget stort geografisk område. 
Dermed er det også vanskelig å påvise 
konsekvenser av et eventuelt akutt oljeutslipp på 
bestandsnivå. Bruk av lysloggere for å undersøke 
sjøfugls vandringer vil kunne bidra til å 
fremskaffe bedre kunnskap på bestandsnivå. 
Det går også et svært omfattende trekk av 
russiske tundrahekkende våtmarksfugler (Arctic 
Migration) gjennom dette området når de 
trekker langs kysten fra Sletnes på 
Nordkynnhalvøya til Varanger for så å krysse 
dette havområdet på veien videre østover. Særlig 
viktig er arter som gulnebblom og polarjo, men 
området er også viktig for en rekke andre arter, 
også mer fåtallige og spesialiserte arktiske arter 
som er langt mindre kjent og kartlagt enn de mer 
tallrike og vanlige artene. For disse er 
kunnskapsgrunnlaget for dårlig til å kunne 
vurdere deres status og sårbarhet i en 
konsekvensutredning. For andre er 
kunnskapsgrunnlaget også mangelfullt, men 
likevel nok til at det må settes krav om særskilt 
vurdering av disse artene i 
konsekvensutredningen: 

 Havhest 
 Polarmåke 
 Praktærfugl 
 Stellerand 
 Havelle 
 Lomvi 
 Polarlomvi 

OED vil påse at NINA vurderer disse innspillene i 
sin rapport om kunnskapsstatus. 

Konklusjon  
 NOF konstaterer at tidsplanen som 

foreligger vil være til hinder for 
kunnskapsinnhenting som kan gi 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.  

 Det er åpenbart at kunnskapsstatus for 
sjøfuglene i området må forbedres 
kraftig og at det i konsekvens-
utredningen må legges mye større vekt 
på konsekvensvurdering for de ulike 
truete sjøfuglartene som bruker området 

Kommentaren tas til orientering. OED 
fremskaffer ved hjelp av NINA en oversikt over 
kunnskapsstatus for sjøfugl i området. Basert på 
dette vil det gjøres konsekvensvurderinger, 
herunder angis usikkerhet i vurderingene. Dette 
vil være del av beslutningsgrunnlaget for 
spørsmålet om åpning. 
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enn det som er lagt til grunn i OEDs 
forslag  

 Med så mangelfull kunnskap på viktige 
områder og for viktige og sårbare, dels 
kritisk truete sjøfuglarter, kan det ikke 
åpnes for oljeboring i dette globalt 
viktige fugleområdet. Flere av de mest 
truete sjøfuglartene er særlig sårbare for 
oljeutslipp. Før det kan foretas en 
konsekvensvurdering for sjøfugl i de 
aktuelle havområdene må det kartlegges 
hvilke områder som er sentrale for de 
ulike artene til ulike tider på året og 
under ulike forhold. Det må være 
utelukket å åpne disse områdene før 
tilstrekkelig kunnskap foreligger og det 
kan gjennomføres en 
konsekvensutredning som tilfredsstiller 
kravene til en bærekraftig og 
framtidsrettet forvaltning av så viktige 
naturressurser som økosystemene i våre 
nordlige havområder representerer.  

 
 

Norsk polarinstitutt 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Det uttales i dokumentet at det er gjort en 
vurdering om at kunnskapsgrunnlaget om 
miljøforhold og naturressurser i området er 
tilstrekkelig som grunnlag for en 
konsekvensutredning. Etter NP's syn medfører 
ikke dette riktighet. I Meld. St. nr. 10 (2010-
2011), oppdateringen av forvaltningsplanen for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 
står det at "Det faglige grunnlaget til 
farvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten hor 
hittil omfattet hele det tidligere omstridte 
området med hensyn til generell beskrivelse av 
miljøforhold, påvirkning fra menneskelige 
aktiviteter osv. ut fra eksisterende kunnskap", og 
deretter" Kunnskapsstatusen i dette området 
skiller seg ikke vesentlig fra andre deler av 
Barentshavet,. .. ". Dette betyr ikke at 
kunnskapsstatus er tilstrekkelig for å 
gjennomføre en konsekvensutredning. Det har 
den omfattende gjennomgangen av 
kunnskapsstatus i Barentshavet i forbindelse 
med arbeidet med forvaltningsplanen vist 
tydelig. Det vil være svært viktig at 

OED tar kommentaren til orientering. 
Konsekvenser av petroleumsvirksomhet i 
utredningsområdet er ikke tidligere vurdert, og 
skal vurderes i konsekvensutredningen. Gjennom 
KU-prosessen vil det fremkomme hvorvidt 
kunnskapen er god nok til å fatte beslutninger. 
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statusbeskrivelser under de ulike tema klargjør 
om status baserer seg på kunnskap om 
Barentshavet generelt eller om det virkelig 
baserer seg på kunnskap om utredningsområdet. 
Vi vil hevde at kunnskapsmanglene i 
utredningsområdet er omfattende, og at 
eksisterende kunnskap ikke er tilstrekkelig for å 
kunne si noe presist om konsekvenser av 
petroleumsvirksomhet og akutte hendelser der. 
I utredningsområdet finnes det bl.a. store 
mengder av sjøfugl året rundt. Det 
dokumenteres bl.a. i en ny NINA-rapport fra 
2011 om sjøfugl i åpent hav (NINA rapport nr. 
786-2012: "Sjøfugl I åpent hav: utbredelsen av 
sjøfugl i norske og tilgrensende havområder"). Vi 
har pr i dag ikke kunnskap om hvilke bestander 
disse fuglene tilhører. Slik kunnskap vil være helt 
avgjørende for vår mulighet til å si noe om hvilke 
konsekvenser aktivitet og utslipp i 
utredningsområdet vil kunne ha. Det finnes i dag 
både teknologi og planer for hvordan denne 
kunnskapen skal innhentes, som innebærer en 
omforent internasjonal innsats når det gjelder 
bruk av såkalte Iysloggere for å spore ulike 
sjøfuglarter til ulike tider på året. Det er særdeles 
viktig at denne konsekvensutredningen 
koordineres med ny kunnskapsinnhenting i det 
aktuelle utredningsområdet. 

OED merker seg kommentaren om mangelfull 
kunnskap om bestandstilhørighet. Dette 
oppfattes som en mer generell situasjon, og OED 
har blant annet finansiert bruk av lysloggere for å 
bidra til økt kunnskap om bestandstilhørighet og 
sesongmessig vandring for sjøfugl på Jan Mayen. 
Dersom dette forholdet fremkommer som et 
sentralt moment i konsekvensutredningen vil de 
relevante departementer vurdere behovet for 
overvåkingstiltak også i Barentshavet. 

I en konsekvensutredning er det selvfølgelig helt 
essensielt at man bruker relevant kunnskap der 
det gir grunnlag for sikkerhet i vurderinger, og at 
man er nøye med å synliggjøre hvor 
kunnskapsmangler skaper usikkerhet. Dette 
gjelder ikke minst i vurderinger av .effekter av 
påvirkning (inkludert sårbarhetsvurderinger) 
både på enkelte organismegrupper og hele 
økosystemet (integrerte effekter), samlet 
påvirkning osv. 

Det er en ambisjon å angi usikkerhet i 
vurderingene så langt dette er mulig. 

Vi er altså uenige i at kunnskapen om 
miljøforhold og naturressurser i 
utredningsområdet er tilstrekkelig for å 
gjennomføre en konsekvensutredning uten ny 
kunnskapsinnhenting. Kunnskap om arter og 
økosystemer i utredningsområdet er 
utilstrekkelig, ikke minst når det gjelder den 
store variasjonen gjennom året og mellom år 
som forekommer for mange organismer (både 
når det gjelder utbredelse og mengde). 
Betydning av ulik økologi innenfor de enkelte 
organismegruppene må tas hensyn til der dette 
er relevant, dvs at det sjeldent er tilstrekkelig å 

Kommentaren tas til orientering. Se også OEDs 
kommentar ovenfor. 
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snakke om bare fisk, sjøfugl osv. Store 
kunnskapsmangler når det gjelder status, 
variasjon i tid og rom i forekomst og utbredelse, 
samt ulik økologi innenfor dyregrupper, vil måtte 
prege de vurderinger som blir gjort i 
utredningsområdet. Dette må gå klart fram av 
utredningsprogrammet, hvor vi dessuten mener 
at behov for bedre kunnskap bør omtales på lik 
linje med behov for teknologiutvikling (jf. kap. 
3.2.6). 
Utredningsprogrammet og den følgende 
konsekvensutredningen må på en bedre måte 
beskrive, kartfeste og forholde seg til 
forvaltningsplanen for Barentshavet og det 
rammeverk for petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 
som er beskrevet der, jf. Meld. St. nr. 8 (2005-
2006), og oppdateringen av forvaltningsplanen, 
jf. Meld. St. nr. 10 (2010-2011). 

Den pågående prosessen er et direkte resultat av 
blant annet den henviste forvaltningsplanen, og 
denne vil naturligvis legges til grunn der relevant 
for arbeidet. 

Det gis videre en del detaljerte kommentarer til 
enkelte delkapitler i programforslaget. 

De påpekte forhold tas til etterretning og vil i den 
grad det er hensiktsmessig korrigeres i KU-
rapporten. 

 

NVE 

NVE har ingen merknader til høringsforslaget. 

 

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Det drives i dag ikke kommersiell kartlegging 
eller utvinning av andre mineralforekomster enn 
petroleum i det aktuelle området. I regi av 
MAREANO-programmet har havbunnen lengre 
vest i det sørlige Barentshavet blitt kartlagt. 
Denne kartleggingen viser at i disse områdene 
kan være andre mineralforekomster enn 
petroleum med potensiell økonomisk verdi på 
sikt. I den grad MAREANO-kartleggingen i dette 
området viser at det finnes andre 
mineralressurser enn petroleum i 
åpningsområdet som kan ha økonomisk 
potensial på sikt, mener vi at 
konsekvensutredningen også bør vurdere om, og 
i hvilken grad, utvinning av petroleum kan 
komme i konflikt med eventuell fremtidig 
utvinning av slike ressurser. 

Petroleumsaktivitet til havs er generelt lite 
arealintensivt og det vurderes generelt som lite 
sannsynlig med en arealkonflikt mellom 
petroleum og mineralutvinning i området. Som 
grunnlag for konsekvensvurderingene etableres 
scenarier for aktivitetKonkrete 
arealavgrensninger må gjøres i fremtiden basert 
på den kunnskap som da finnes. For KU-
prosessen kan det påpekte forhold kun utredes 
på et generelt grunnlag. 
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OLF 

Høringskommentar OEDs vurdering 
OLF mener at det foreslåtte programmet i 
hovedsak er godt. Det omfatter de elementene 
som en slik utredning bør inneholde. OLF vil 
likevel påpeke noen områder hvor det er behov 
for å justere programmet, og vi vil særlig 
understreke at programmet må vurdere de 
positive virkningene av en eventuell åpning på lik 
linje med mulige negative virkninger. 

Kommentaren tas til orientering.  

Utredningen bør omfatte alle sentrale 
kunnskapsbehov som ikke tidligere er dekket, og 
inkludere all relevant, ny informasjon og nye 
forskningsresultater. 

Vurderingene baseres på et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag. 

Utredningen bør omfatte de positive virkningene 
av petroleumsaktivitet i området så vel som de 
negative. 

Hensikten med arbeidet er å klargjøre både 
positive og negative virkninger av 
petroleumsvirksomhet i området. 

En grundig gjennomgang av de samfunnsmessige 
konsekvensene bør være en sentral del av 
utredningen. 

Samfunnsmessige konsekvenser inngår som en 
del av arbeidet, og her vil gjøres analyser på både 
regionalt og nasjonalt nivå. 

Industrien bør få gi innspill til de scenarioene 
Oljedirektoratet skal utarbeide. 

Oljedirektoratet utarbeider fremtidsbilder basert 
på sin kunnskap om blant annet geologi i 
området. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å 
inkludere industrien i dette arbeidet. 

Departementet bør se til at det i så stor grad som 
mulig blir klarlagt hvilken bakgrunnsinformasjon 
som er tilgjengelig om naturressurser og 
sårbarhet på russisk side, og at dette blir tatt 
hensyn til i utredningene. 

Der informasjon er tilgjengelig vil dette inngå i de 
grunnlagsrapporter som utarbeides og legges til 
grunn for vurderingene. Ved mangelfull 
kunnskap, vil dette påpekes som en usikkerhet i 
vurderingene. OLF er kontaktet for mulige bidrag 
på dette området. 

Utredningen bør klargjøre hvordan forholdet til 
Espoo-konvensjonen skal ivaretas, særlig i 
forbindelse med konsekvensutredninger for 
konkrete utbyggingsprosjekt. 

Espoo-konvensjonen er gjennomført i norsk 
petroleumslovgivning sammen med relevante 
EU-direktiver om KU gjennom 
petroleumsforskriften §§ 22, 22a, 22b og 22c, 
(prosjektrettet KU) og kapittel 2a (KU før åpning 
av nye områder). 

Utredningen bør beskrive hvordan overvåkingen 
av skipstrafikken i området kan utvikles videre 
ved etablering av petroleumsaktivitet. 

OED innhenter en vurdering av dette fra 
Kystverket, og vurderingen vil presenteres i 
konsekvensutredningen. 

Utredningen bør omfatte en omtale av de 
tekniske og økonomiske krav som må stilles til 
lokaliteter for baser og ilandføringssteder. 

Åpningsprosessen vil utrede viktige 
problemstillinger for spørsmålet om åpning. 
Konkrete rammebetingelser, herunder tekniske 
og økonomiske krav til landanlegg og baser, vil 
ikke inngå som en del av konsekvensutredningen, 
men vil følge av påfølgende politiske prosesser 
og/eller som en del av behandlingen av ev. 
planer for konkret petroleumsaktivitet. 

Departementet bør legge vekt på at det skilles 
mellom begrepene «verdifull» og «sårbar», og at 
det ved bruk av sårbarhetsbegrepet også 
defineres hva en ressurs eller forekomst er 

OED er kjent med denne kommentaren, som 
tidligere er rettet i hovedsak mot arbeider som 
en del av faglig grunnlag for forvaltningsplanen. 
OED vil anmode utøvende konsulenter om å 
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sårbar for. anvende anerkjent bruk av de påpekte begrep og 
referere definisjon som anvendes. 

Departementet bør vurdere om 
samarbeidspotensialet med Russland og hvilke 
muligheter dette gir for Barentsregionen også 
skal tas med i utredningen. 

Aktivitet på norsk og russisk side kan medføre 
synergieffekter og på andre måter legge 
grunnlaget for fortsatt samarbeid mellom de to 
land i området. Når det gjelder konkrete 
utredningsaktiviteter vil imidlertid 
konsekvensutredningen utelukkende belyse 
virkninger av aktivitet på norsk sokkel. 

Departementet bør se til at industrielle 
utredningsmiljøer også deltar i utredningene. 

Oppdrag for å gjennomføre grunnlagsstudier 
legges ut for anbud i henhold til regler om 
offentlige anskaffelser. Det er da opp til de 
aktuelle utredningsmiljøer å levere tilbud. OED 
evaluerer mottatte tilbud i henhold til 
forhåndsdefinerte og tilgjengelige kriterier, og 
tildeler oppdrag til beste tilbyder. 

 

Petro Arctic 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Petro Arctic nevner viktige rammebetingelser og 
målsetninger for petroleumsvirksomhet i 
området, og angir tilfredshet med at det i 
henhold til petroleumslovens paragraf 3-1 er 
igangsatt en åpningsprosess for det tidligere 
omstridte området i Barentshavet Sør. 

Kommentaren tas til orientering. 

Etter vår oppfatning dekker det skisserte 
utredningsprogram på en god måte de behov 
som foreligger, krav i forhold til lovverk mv.  
Det foreligger etter hvert et omfattende 
utredningsmateriale og erfaring fra 
letevirksomhet i andre deler av det sørlige 
Barentshav, og kunnskapsnivået er langt større 
nå enn da man i 1980 startet letevirksomheten 
Barentshavet. 

Kommentaren tas til orientering. 

Petro Arctic vil for øvrig peke på at skipstrafikken 
gjennom Barentshavet, og ikke 
petroleumsvirksomheten, synes å utgjøre den 
største miljømessige trusselen for havområdet. 

Som en del av arbeidet vil det gjøres en 
vurdering også av passerende skipstrafikk, samt 
trafikk assosiert med scenariene for 
petroleumsaktivitet i området. 

De nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger 
er svært viktig for utviklingen i Nord-Norge. 
Utredningsprogrammet gir grunnlag for å få fram 
et tilstrekkelig underlag for å utvikle en betydelig 
petroleumsvirksomhet i det tidligere omstridte 
området vest for avgrensingslinjen i 
Barentshavet sør. Dette materialet vil kunne 
være et viktig grunnlag for senere 
konsekvensutredninger i tilknytning til utbygging 
av eventuelle funn. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Rederiforbundet 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Utvinningen av olje og gass ressurser er av vital 
betydning for det Norske samfunnet. Denne 
virksomheten har dannet grunnlaget for Norges 
økonomiske vekst de siste 40 årene. På samme 
tid er Barentshavet grunnlaget for store deler av 
den norske fiskeindustrien. Dette er en fornybar 
ressurs som er essensiell for fremtidige 
generasjoner. En miljømessig sunn sameksistens 
mellom disse to interessene er nødvendig for at 
samfunnet ikke på lang sikt skal tape på en 
utbygging av disse områdene. 

Kommentaren tas til orientering. Sameksistens 
mellom fiskeri og petroleum er en forutsetning 
for aktivitet i området, og dette forholdet 
utredes i prosessen. 

Norges Rederiforbund (NR) arbeider generelt for 
å sikre høyt og jevnt aktivitetsnivå på norsk 
sokkel. Skal vi opprettholde den verdensledende 
kompetansen vi har utviklet i Norge og en 
fremtidig fornuftig ressursutnyttelse på norsk 
sokkel, er det avgjørende viktig med et høyt og 
forutsigbart aktivitetsnivå i hjemmemarkedet.  
Det er fortsatt store uåpnede områder på norsk 
sokkel. Bare halvparten av områdene hvor man 
forventer at det kan finnes petroleum, er i dag 
åpnet. Dette betyr at det finnes gode muligheter 
til å gjøre betydelige funn også i framtiden. Jevn 
tilførsel av leteareal er en viktig forutsetning for 
å opprettholde investerings- og 
kompetansenivået i næringen i tillegg til å 
opprettholde produksjonen over tid. NR ser 
følgelig positivt på den prosessen som er nå 
settes i gang for i forhold til konsekvensutredning 
av det tidligere omstridte området vest for 
avgrensningslinjen i Barentshavet sør. 

Kommentaren tas til orientering. 

Det skjer en betydelig maritimisering av 
virksomheten på norsk sokkel. Norsk maritim 
offshore og skipsfart utgjør i sum en komplett 
verdikjede med leting, utbygging og drift av olje 
og gassfelt.  
Et uttrykk for dette er at Norges Rederiforbund 
nå er største arbeidsgiverorganisasjon på norsk 
kontinentalsokkel med om lag 12 000 i våre 
avtaler. Denne utviklingen vil forsterkes 
fremover. Avanserte oppdrag under krevende 
vær- og arbeidsforhold i norske farvann, har ført 
til at vi har utviklet verdens mest moderne 
offshoreflåte, som i dag teller over 500 fartøy. 
Det gjør oss til verdens nest største maritime 
offshorenasjon i antall fartøy, etter USA. 
Disse fartøyene har et spesielt høyt innhold av 
teknologi, kompetanse og kapital. Norske 
offshorerederier er dominerende innenfor de 

Kommentaren tas til orientering. 
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mest krevende segmentene i offshore 
servicesektoren. Om lag halvparten av flåten er i 
aktivitet utenfor den norske sokkelen.  
Norske selskaper kontrollerer rundt 70 flyttbare 
offshoreinnretninger, de fleste er borerigger. De 
30 prosent som opererer på norsk sokkel er 
svært avanserte, har god sikkerhetsstandard, er 
godt vedlikeholdte og innehar Samsvarsuttalelse 
(SUT) utstedt av Petroleumstilsynet. 
Norges Rederiforbund mener at det er viktig å 
opprettholde en bærekraftig aktivitet på Norsk 
sokkel. Norges posisjon som leverandør av 
maritim høyteknologi og kompetanse legger 
forholdene til rette for at en utvikling området 
vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør, 
kan utføres med minimal belastning på miljøet. 
Norge har lange tradisjoner i å ivareta helse, 
sikkerhet og ytre miljø basert på 
risikovurderinger. NR har en offensiv miljøvisjon 
om at norsk skipsfart og offshore virksomhet ikke 
skal ha skadelige utslipp til luft eller sjø. 
Aktiviteter i det aktuelle området som nå skal 
konsekvensutredes er krevende på flere 
områder: et svært tøft fysisk miljø, med vær- og 
temperaturforhold som stiller helt særegne krav 
til operasjonene, til dels store avstander til land, 
krevende kommunikasjonsforhold og sårbare 
omgivelser. Vår vurdering er at programmet for 
konsekvensutredningen har fanget opp disse 
momentene på en god måte. 

Kommentaren tas til orientering. 

Norges Rederiforbund er følgelig positive til 
konsekvensutredningen slik den er fremlagt, og 
vil understreke at det er essensielt å ha en 
grundig og etterrettelig prosess som sørger for at 
sikkerhet, helse og miljø, blir ivaretatt. Ut over 
dette har ikke Norges Rederiforbund noen 
kommentar til forslag til program for 
konsekvensutredningen. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Sametinget 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Sametinget har et ansvar for å påse at samiske 
interesser blir vurdert i forhold til nye tiltak i 
samiske områder. Dette gjelder også utvinning av 
olje og gass i havområder. Sametinget har 
tidligere behandlet saker om petroleums-
virksomhet i nord. Ved utbygging av Snøhvitfeltet 
gjorde sametingets plenum et vedtak som slår 
fast at etter folkeretten har det samiske folk 

Kommentaren tas til orientering. 

2626



46 
 

rettigheter i forhold til forvaltningen av olje og 
gassressursene. Samenes rettigheter som urfolk 
må derfor bli uttrykt i hvordan 
petroleumsressursene fra Barentshavet 
planlegges utnyttet, hvordan aktiviteten 
gjennomføres og hvordan verdiene fordeles. Ved 
høring om konsekvensutredningen for utbygging 
av Goliat i 2009 ble dette standpunktet gjentatt. I 
vedtakene understrekes det at Sametinget ikke 
er prinsipielt i mot utvinning av olje og gass i 
Barentshavet dersom de nødvendige 
forutsetningene er til stede.  
Dette standpunktet er ikke endret. Sametinget 
venter ennå på avklaringer i forhold til 
rettighetsspørsmålene og viser i den forbindelse 
til at tradisjonell kystbosetting er den viktigste 
begrunnelsen for suverenitet og rettigheter til 
ressursene i havet. Dette gjelder også for samene 
som et eget folk. 
Ved tidligere høringer har Sametinget uttrykt 
bekymring for konsekvensene økt 
petroleumsvirksomhet kan ha for samisk kultur 
og samfunnsliv. Og da tenker vi spesielt på 
virkninger av den samlede utbyggingen i 
nordområdene. Vi mener at regjeringens 
nordområdemelding underbygger denne 
bekymringen. I meldingen står det også at det er 
viktig at urfolks rettigheter blir etterlevd i 
utnyttelsen og forvaltningen av ressurser og 
miljø i nordområdene.  
 
Med bakgrunn i dette foreslår Sametinget at 
følgende formuleringer tas med i forslaget til 
program for konsekvensutredning:  
Ved vurdering av hvilke virkninger en mulig 
petroleumsvirksomhet i havområdet 
Barentshavet sør vil kunne få for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv skal følgende 
utredes:  

 Ringvirkninger for samisk kultur og 
samfunn, herunder næringsutøvelse, 
bosetting, sysselsetting, kompetanse, 
kapasitet, kulturutøvelse, 
identitetsutvikling, mv.  

 Vurderinger av tiltak, også av 
kompenserende karakter, som kan virke 
til fordel og ha positive ringvirkninger for 
samisk kultur og samfunn. 

Kommentaren tas til etterretning. De foreslåtte 
utredningstema inngår i de regionale 
samfunnsstudier som igangsettes som en del av 
konsekvensutredningen. 
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Statens strålevern 

Høringskommentar OEDs vurdering 
I kapittel 3.2.1 Regulære utslipp til sjø er 
konsekvenser av utslipp av produsert vann satt 
opp som et av utredningstemaene. Strålevemet 
vil peke på at resultater fra miljøundersøkelsene 
rundt flere av petroleumsinstallasjonene i 
Nordsjøen og Norskehavet viser forhøyede 
verdier av radioaktive stoffer i sedimentene på 
enkelte stasjoner. Disse forhøyede verdiene 
skyldes trolig utslipp av radioaktive stoffer i 
produsert vann, og strålevernet mener derfor at 
utredningen må omfatte mulige konsekvenser av 
utslipp av produsert vann både i vannsøylen og 
sedimentene på havbunnen i områdene som kan 
bli berørt. 

Nevnte forhold inkluderes i fagstudien som 
adresserer regulære utslipp til sjø. 

I det samme kapittelet er det også foreslått å 
gjøre vurderinger av tiltak for å unngå/redusere 
utslipp til sjø, og tilhørende konsekvenser av slike 
tiltak. Strålevernet mener at det er viktig at en 
slik vurdering også omfatter tiltak for å unngå 
eller redusere utslipp av radioaktive stoffer til 
sjø. I den forbindelse vil vi peke på det arbeidet 
som operatørene er pålagt, og som koordineres 
av Oljeindustriens Landsforening, for å utrede 
mulige renseteknologier for fjerning eller 
reduksjon av radioaktive stoffer i produsert vann 
som slippes til sjø. 

Avhengig av fremdriften i nevnte industriarbeid, 
vil det i fagstudien som adresserer regulære 
utslipp til sjø gis en status for mulige tiltak som 
anmodet. 

I kapittel 3.2.3 Andre miljøkonsekvenser av 
planlagt virksomhet er avfallshåndtering satt opp 
som et av utredningstemaene. Når det gjelder 
avfallshåndtering vil Strålevernet peke på at 
utredningen også må omfatte håndtering av 
radioaktivt avfall. Vi vil i den forbindelse minne 
om at det kan oppstå avfall både i form av 
avleiringer i rør og som slam og sand i tanker i 
forbindelse med produksjon av olje og gass, og 
avfall i form av nivamålere eller annet måleutstyr 
som tas ut av bruk og kasseres. 

Det gjennomføres en studie som vil omhandle 
avfallshåndtering. Nevnte forhold vil inngå her. 

 

Troms fylkeskommune 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Fylkestinget i Troms er meget positiv til at Olje- 
og energidepartementet nå har startet prosessen 
med åpning av havområdet i Barentshavet sør, 
vest for avgrensningslinjen, og at prosessen skal 
gjennomføres på så kort tid som mulig. 

Kommentaren tas til orientering. 

Fylkestinget i Troms er tilfreds med at 
åpningsprosessen med konsekvensutredning 

Kommentaren tas til orientering. 
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gjennomføres i henhold til gjeldende 
bestemmelser i petroleumsloven. 
Utredningene skal gjøres på bakgrunn av et godt 
datagrunnlag, men fylkestinget i Troms ønsker å 
anmode om at Oljedirektoratet snarest bør 
gjennomføre innsamling av 3D-seismikk slik at 
man får et sikrere grunnlag for å anslå 
ressurspotensialet i området. 

Oljedirektoratet startet prosessen med seismisk 
innsamling i 2011 og fortsetter arbeidet i 2012. 
For denne initielle kartleggingen av store 
områder vil 2D benyttes.  

Fylkestinget i Troms vil understreke behovet for 
beredskap mot akutt forurensning, inkludert 
forhold som mørke og kulde, is/iskant, tiltak i 
åpne havområder, og kystnære beredskapstiltak. 
Fylkestinget i Troms vil spesielt fremheve 
behovet for å utvikle og benytte gode 
strømmodelleringer. Disse vil vise hvordan 
strømsystemene i Barentshavet fungerer, som 
igjen kan bidra til gode forebyggende tiltak 
(utvikle gode beredskapsløsninger) hvis det 
skulle skje en form for utslipp. 

Beredskap mot akutt forurensning, herunder de 
spesifikke fysiske forhold som gjelder i dette 
området, belyses i arbeidet. 
Når det gjelder strømdata arbeides det med 
forbedring av datagrunnlaget i andre prosesser, 
hvor Metrologisk institutt og 
Havforskningsinstituttet er sentrale. 
Datagrunnlaget og strømmodeller videreutvikles 
kontinuerlig, og enda bedre modeller enn dagens 
forventes å være på plass når eventuelt konkrete 
beredskapsplaner skal etableres. 

Fylkestinget i Troms setter pris på at 
departementet legger mye vekt på å utrede 
muligheten for negative konsekvenser for miljø, 
næring og samfunn, men ønsker å bemerke 
viktigheten av en grundig analyse av positive 
konsekvenser av petroleums-virksomheten, med 
særlig fokus på lokale og regionale 
ringvirkninger. Det er i denne sammenheng viktig 
å relatere slike ringvirkningsanalyser til de ulike 
utviklingsscenariene slik at man får en god 
beskrivelse av hvordan ringvirkningene vil arte 
seg i de ulike utviklingsscenariene. 

Intensjonen er å få frem et objektivt og balansert 
beslutningsgrunnlag, hvor både positive og 
negative virkninger fremkommer.  

Troms fylkesting vil også påpeke at det per i dag 
mangler mye grunnleggende kunnskap for å 
kunne utrede miljøkonsekvensene innenfor 
grunnlinjen. Dette er et viktig forhold for at 
konsekvensutredningen for miljø har 
troverdighet. Troms fylkesting ber også om at 
programmet for konsekvensutredningen ivaretar 
behovet for styrking av landsdelens egne FoU-
institusjoner og kompetansemiljø med hensyn til 
kartlegging av status og oppfølging av mulige 
endringer i miljøet i kystsonen innenfor 
grunnlinjen og for den eksisterende fiskeri- og 
havbruksnæringen i landsdelen. 

Konsekvensvurderinger vil gjøres for 
influensområder som etableres for aktivitets-
scenariene. For enkelte punkter kan dette også 
omfatte deler av kystsonen. 
Behov for styrking av kompetansemiljø regionalt 
vurderes å ligge utenfor mandatet for KUen. 

 

WWF, Naturvernforbundet, Greenpeace, Sabima, Natur og Ungdom, og Bellona 

WWF m.fl. har kommentarer om kunnskapsgrunnlaget som er adressert i den generelle delen av 
dette dokumentet. 

  

2629



49 
 

De gir videre følgende uttalelse: 

“WWF-Norge, Naturvernforbundet, Greenpeace, SABIMA, Natur og Ungdom og Bellona vil videre 
advare på det sterkeste mot å åpne for oljevirksomhet i havomradet vest for avgrensningslinjen i 
Barentshavet sør. Vi ser ikke hvordan petroleumsindustri skal kunne etableres uten at det medfører 
en stor konflikt med naturmangfoldet og en betydelig risiko for områdene med tanke på akutt 
forurensning. Videre ønsker vi å påpeke at økt petroleumsaktivitet ikke er forenelig med Norges 
internasjonale- og nasjonale klimaforpliktelser.” 
 

Andre spesifikke kommentarene er behandlet nedenfor (disse er noe kortet ned): 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Scenariene må inkludere vurderinger av utslipp 
ved ulike volumer. Dette er særlig viktig i 
forbindelse med akutt forurensing hvor også 
worst-case-scenario må vurderes i fra et miljø og 
samfunnsmessig perspektiv på en fullstendig 
mate. Hvis ikke slike faktorer inkluderes i en 
scenarioanalyse, vil konsekvensutredningen ha 
liten reell verdi. 
Forslaget til program sier ikke nok om hva 
effekten av en blow out vil være helt sør i 
området som konsekvensutredningen skal 
omhandle. Omradet på sydspissen av sydenden i 
det aktuelle området er kystnært og et utslipp 
her vil kunne få konsekvenser for både norsk og 
russisk område. Det må derfor gjennomføres en 
scenarioanalyse sør i det aktuelle området. 
Det må også gjennomføres en scenarioanalyse 
som inkluderer muligheten for ekstrem 
isutbredelse, for å belyse mulige konsekvenser 
under slike forutsetninger. 

Scenarier for akuttutslipp er etablert i samarbeid 
med relevante direktorater og tilsyn. Punkter for 
utslipp er primært etablert for å være i samsvar 
med forventningen om funn av petroleum, 
sekundært for å fange opp spesielle 
miljøutfordringer. Det er således etablert 
utslippspunkt også kystnært. Det henvises for 
øvrig til innledningen av dette dokumentet for en 
omtale av grunnlaget for scenariene. 

Organisasjonene bak høringen mener det ikke er 
tilstrekkelig å uten videre følge den 
klassifiseringen Klif i dag legger til grunn for 
regulære utslipp, og ber om at det utredes 
hvorvidt dagens klassifisering av kjemikalier er 
overførbar for det det aktuelle omradet i 
Barentshavet. Denne utredningen mener vi er 
helt nødvendig, da Barentshavet har andre 
naturgitte forhold enn for eksempel Nordsjøen 
og Norskehavet. Av en slik utredning må det 
komme frem hvordan kjemikaliene som i dag er 
klassifisert som grønn og gul påvirker 
økosystemet i Barentshavet, slik at man kan 
vurdere hvorvidt dagens gjeldende 
rammebetingelser, altså de standardiserte 
kravene, kan være gjeldende også for det 
aktuelle området. 

Klif, som rette myndighet for kravsetting til 
petroleumsaktiviteter, er fagmyndighet for de 
systemer for vurdering og klassifisering av 
kjemikalier som gjelder på norsk sokkel. Dersom 
fagmyndigheten mener det er faglige grunner til 
å differensiere dagens system mellom ulike 
havområder, eller deler av disse, vil dette skje 
uavhengig av en åpningsprosess. Slike forhold er 
relevante for forvaltning av pågående virksomhet 
i områder som er åpnet og vurderes ikke som et 
tema for KUen. 

FNs klimapanel har slatt fast at utslippene av 
klimagasser må reduseres med opp mot 85 

I en KU som del av en åpningsprosess vil 
faktagrunnlag legges frem, herunder 
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prosent innen 2050 og 40 prosent innen 2020 for 
å unngå en temperaturøkning på mer enn 2 ˚C 
(IPCC AR4, gjengitt etter FCCC/TP/2007/1). Dette 
må bety at vi ikke kan tilrettelegge for økt 
klimaforurensing fra olje- og gassinstallasjoner i 
nye havområder. 
Organisasjonene bak denne høringen mener 
derfor det er å gå i feil retning å åpne områdene i 
det tidligere omstridte omradet vest for 
avgrensningslinjen i Barentshavet for 
oljevirksomhet. Dette underbygges av studien 
gjort av Meinshausen (2009) som viser at ¾ av all 
oljen og gassen vi har funnet i verden i dag, må 
bli liggende om vi skal nå 2 graders målet. Å lete 
etter mer petroleum er med andre ord ikke 
sammenfallende med de store 
utslippsreduksjonene vi må gjennomføre i den 
kommende tiden. Gjennom klimaforliket har 
Norge forpliktet seg til å redusere utslippene sine 
med 20 prosent innen 2020, hvorav 2/3 av 
kuttene skal skje hjemme. Vi mener det er 
essensielt at en konsekvensutredning ikke starter 
før den ventede klimameldingen legges frem. 

utslippsprognoser. Samtidig adresseres mulige 
løsninger for å redusere utslipp på nasjonalt nivå, 
herunder elkraftforsyning til 
petroleumsvirksomheten. Det vises for øvrig til 
innledningen av dette dokumentet for en 
redegjørelse av forholdet til klimaforpliktelsene. 

I tillegg til de utredningsplanene som foreligger 
forventer organisasjonene bak denne høringen at 
det blir gjort følgeforskning på konsekvenser av 
seismikkskytingen som allerede har blitt 
gjennomført i det aktuelle området. 
Havressurslovens § 24 slår fast at ”Det er forbode 
å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med 
skyting, støy eller anna utilbørleg framferd.” 
Seismisk aktivitet har gjennom nyere forskning 
vist seg å kunne ha en negativ påvirkning på 
marint liv. En vurdering av konsekvensene av 
seismisk aktivitet i omradet bør skje etter at 
MAREANO-prosjektet er avsluttet og resultatene 
er lagt frem, da det er essensielt at all kunnskap 
er tilgjengelig når en slik vurdering blir foretatt. 

Ny og omfattende kunnskap fra bl.a. 
følgeforskning i Nordland VII og Troms II i 2009 i 
regi av HI finner ingen resultater som tilsier 
langtidsvirkninger av seismisk aktivitet på miljø, 
og ny forskning på eventuelle konsekvenser av 
aktiviteten vurderes ikke som hensiktsmessig. Å 
avvente MAREANO synes mindre relevant i 
sammenhengen. 
I KU vil det imidlertid gjøres vurdering knyttet til 
seismiske undersøkelser i området generelt, med 
særlig fokus på forholdet til utøvelse av fisket. 

Det er knyttet stor usikkerhet til bestandsnivået 
for marine arter i fremtidens kaldtvannsomrader. 
Det må i konsekvensutredningen for 
delelinjeområdet i Barentshavet Sør tas hensyn 
til at økosystemet vil bli utsatt for mer press som 
følge av klimaendringer framover. Dette kan 
gjøres blant annet ved å ta høyde for at enkelte 
arter i økosystemet kan utsettes for et betydelig 
større press enn hva naturlige svingninger og 
andre press faktorer tidligere har medført. 
 
Dette må blant annet gjenspeiles i 
miljørisikoanalysene. Muligheten for å 

HI utarbeider en rapport med kunnskapsstatus 
for naturressurser i Barentshavet, herunder 
trender og bestandsutvikling. 
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implementere denne usikkerheten i 
risikoanalysen og relevant kunnskapsinnhenting 
må drøftes og kartlegges videre fremover. 
En betydelig mangel ved de påtenkte scenariene 
er at de ikke vurderer hvilke konsekvenser 
petroleumsvirksomhet vil ha for hav og 
kystmiljøet, klima og andre samfunnsmessige 
konsekvenser som følge av 
petroleumsvirksomhet i det aktuelle omradet. 
Det er i hovedsak på to områder scenarier kan 
belyse miljøkonsekvenser. I dag er det en stor 
usikkerhet knyttet til årsakssammenhengen 
mellom skadelig driftsutslipp til sjø og luft og 
store utslipp fra akutt forurensing. Det er 
betydelige kunnskapsmangler om hvilke 
miljøkonsekvenser slike utslipp har på kort og 
lang sikt. Scenariene må derfor vurdere ulike 
konsekvensnivåer. 
 
Vi er bekymret for at miljørisikoanalysen, på 
tross av dens mangler, vil benyttes som en presis 
kunnskapskilde som dermed kan benyttes for a gi 
bastante anbefalinger. Det er i denne 
sammenheng både avgjørende at myndighetene 
kommuniserer verktøyets bruksområde og 
mangler, samtidig som videreutviklingen og 
forbedringen av miljørisikoanalysen arbeides 
videre med. 
Vi mener at videre bruk av slike 
miljørisikoanalyser forutsetter at 
kunnskapshullene og risikoanalysens 
bruksområde spesifiseres tydelig i fremtidige 
presentasjoner av det faglige 
beslutningsgrunnlaget til delelinjeområdet i 
Barentshavet Sør. Miljørisikoanalysen slik den 
foreligger i dag kan ikke med sikkerhet estimere 
en tallfestet absolutt risiko som følge av et 
uhellsutslipp. Vi mener det er nødvendig at 
risikoanalysen kommuniserer sin usikkerhet på 
en klar og etterprøvbar måte. Dette må 
innebære at den statistiske usikkerheten blir 
presentert, gjennom for eksempel S-kurver. En 
risikoanalyse bygget på et ikke-komplett 
kunnskapsgrunnlag kan imidlertid være et nyttig 
verktøy for å gi indikasjoner på differensiert 
risiko mellom de ulike punktene, altså en 
rangering av risiko for ulike uhellsscenarier. Vi 
ønsker å poengtere at en slik analyse dermed 
ikke vurderer de faktiske risiki, fortrinnsvis hva 
angår å belyse konsekvenssiden, hvilket betyr at 
analysen ikke er holdbar i henhold til sitt 

Departementet er ikke kjent med koblinger i 
konsekvensvurderinger mellom planlagte utslipp 
til sjø og luft og store akuttutslipp. Både 
planlagte og akutte utslipp vil adresseres i KU, 
basert på scenariene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikasjon av risiko er utfordrende, og 
departementet vil forsøke å bedre dette både 
gjennom egne presentasjoner og 
grunnlagsstudier. Departementet er tilsvarende 
enig i at det er viktig å få frem usikkerhet i de 
analyser som gjennomføres, og vil tilstrebe at 
dette fremkommer og vektlegges i vurderingene. 
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utgangspunkt. Dette synet støttes også av 
Havforskningsinstituttet (HI 2010). Vi er enig i de 
refererte standpunktene til Klif og 
Havforskningsinstituttet. 
Direktoratet for naturforvaltning har uttrykt en 
klar bekymring for bruk av kvantitative 
miljørisikoanalyser for blant annet ikke-pelagiske 
sjøfugler og andre enkeltarter og naturtyper i 
strandsonen. 
Utredningen må for øvrig også få fram konkret 
hvilke fuglebestander som finnes i omradet i hele 
eller deler av året, og hvilke konsekvenser 
akuttutslipp kan ha for hver enkelt av artene. 
Flere av dem kan være viktige ansvarsarter for 
Norge, og flere kan ha svært negativ 
bestandstrend fra før. 

Departementet benytter et mest mulig 
oppdatert kunnskapsgrunnlag som basis for de 
miljørisikoanalyser som gjennomføres. En studie 
utarbeides av NINA for å gi et best mulig 
oppdatert grunnlag. 

Forslaget til konsekvensutredning, når det 
gjelder akutt forurensing, er tenkt å ikke vurdere 
forskjellige scenarier for volumet av akutt 
forurensing. Vi mener det er essensielt at det 
utredes scenarier som inkluderer spenn fra 
utslipp med lavt volum til såkalt worst-case 
scenario, hvor estimert utslipp er større en hva 
historisk datagrunnlag tilsier. 
I utslippsscenariene må det tas høyde for en 
større utblåsning fra brønn der det må bores 
avlastningsbrønner for a stanse brønnstrømmen. 
Selv om det er antatt at reservoar i havområdet 
har lavt trykk, er dette umulig å fastslå før man 
har gjennomført leteboring og brønntester. 

De utslippsscenarier som modelleres er basert på 
et mest mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag 
relatert til geologi og trykkforhold i området. Det 
modelleres for en rekke utslippsscenarier som 
alle representerer utblåsninger. At det er 
usikkerhet knyttet til dette er riktig, og som 
kommentert av WWF m.fl. er det viktig at slik 
usikkerhet beskrives. 

De kystnære områdene som skal utredes er 
klassifisert som sårbare og verdifulle. 
Kartlegging av havområdets og strandsonens 
miljøverdier, samt utredning om utfordringer 
knyttet til en beredskapsoperasjon må 
undersøkes grundig gjennom utredningsarbeidet. 

Departementet vil presisere at det kystnære 
området som er klassifisert som SVO går inn til 
grunnlinjen og omfatter ikke strandsonen. 
Kartlegging av strandsonen langs norskekysten, 
inkludert Øst-Finnmark, er gjennomført tidligere, 
og det finnes datasett på dette. 
Kystnær beredskap vil inngå som et tema i 
utredningen, likeledes miljørisiko i forhold til 
strandmiljø. 

Arbeidet med miljørisikoanalysen må både 
innebære kunnskapsinnhenting om egenskaper 
ved havområdet og videreutvikling av 
risikoanalysen som verktøy. 
Konsekvensutredningen for delelinjeområdet i 
Barentshavet Sør må derfor innebære videre 
kunnskapsinnhentingen om romlig variasjon i 
overlevelse fra yngel til voksen fisk. I 
kunnskapsgrunnlaget til forvaltningsplanen for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 
ble det blant annet påpekt at: Det er viktig å 
videreutvikle metodikk for å beregne tap på 

Departementet er enig i at forbedrede metoder 
og økt kunnskap omkring overlevelse av 
fiskelarver til voksen fisk er viktig. Dette gjelder 
imidlertid generelt og ikke spesielt for pågående 
prosess. Slik metodeutvikling vil ikke være en del 
av konsekvensutredningen. 

2633



53 
 

årsklasserekruttering av fisk som på en biologisk 
forsvarlig måte håndterer en romlig variasjon i 
overlevelse fra yngel til voksen fisk  (von 
Quillfeldt, C.H (red.) 2010: 13). 
Kunnskapsmangel knyttet til eventuelle 
langtidseffekter må det også tas høyde for i 
miljørisikoanalysene som utarbeides i den 
kommende konsekvensutredningen. 

I forbindelse med vurdering av akutte utslipp er 
fokus på de akutte virkningene av dette. I den 
metodikken som normalt legges til grunn for 
miljørisiko benyttes kunnskap om restitusjonstid 
(for eksempel for strandmiljø). I et slikt bilde 
ligger også innbakt kunnskap om 
langtidsvirkninger. For fisk bygger metodikken, 
som påpekt, på de akutte virkningene. Kunnskap 
om eventuelle langtidsvirkninger forventes å 
forbedres gjennom den miljøoppfølging som 
gjøres i Mexicogolfen, gitt at langtidsvirkninger 
er relevante og kan måles. 

I forslaget til program for konsekvensutredning 
blir trusselen for isfylte farvann anerkjent og at 
det kan forekomme is nordøst i områdene i 
enkelte år og måneder. Istrusselen trenger 
åpenbart større oppmerksomhet i 
konsekvensutredningen. 
Nødvendigheten for mer kunnskap for å bedre 
oljevernberedskapen i arktiske områder er 
tydelig. Til tross for mange initiativ fra forskning 
og industri, er per i dag ingen effektiv måte a 
rydde opp olje i isfylte farvann. 

Relevante aspekter relatert til is og 
oljevernberedskap, muligheter og begrensninger, 
vil adresseres i KU. 

Forslaget til program erkjenner at enkelte 
værmessige forhold skiller Barentshavet fra 
andre norske havområder og beskriver flere 
utfordrende værforhold. Dette være seg lave 
temperaturer, ising, tåke, plutselige 
værforandringer samt polare lavtrykk og arktiske 
fronter som kan ha betydelig påvirkning på lokale 
vind- og bølgeforhold. Forslaget til program 
medgir også at slikt ekstremvær kan oppstå 
hurtig og er vanskelig å varsle. Dette gjør det 
nødvendig å ha en grundig utredning om 
oljevernberedskapen når slike ekstreme 
værforhold oppstår. I tillegg er det nødvendig at 
konsekvensutredningen setter problematikk 
rundt bølgehøyde i tillegg til isingsproblematikk 
på utredningsagendaen. Før vi har større 
kunnskap om hvor stor bølgehøyde og lave 
temperaturer oljevernberedskapen kan 
håndtere, mener vi omradet ikke kan åpnes for 
petroleumsvirksomhet. 

Problemstillinger knyttet til bølgehøyde og ising 
vil inngå blant annet som en del av vurderingene 
knyttet til oljevernberedskap. 

Vi mener utredningsarbeidet må innhente mer 
kunnskap om konsekvensene av oljeforurensning 
i arktiske havområder på lang sikt. Blant annet 
viser forskning ved Havforskningsinstituttet at 

KU vil baseres på mest mulig oppdatert kunnskap 
omkring mulige virkninger av oljeforurensning. 
Det planlegges ikke igangsatt forskningsrelaterte 
studier som en del av KU-prosessen.  
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dyreplankton er særlig resistente for 
oljeforurensning og dermed kan transportere 
oljeforurensning oppover i næringskjeden (B. H. 
Hansen, D. Altin, S. H. Vang, T. Nordtug, and A. J. 
Olsen 2008 og B. H. Hansen, T. Nordtug, D. Altin, 
A. Booth, K. M. Hessen, and A. J. Olsen 2009). 
Denne problematikken blir forsterket i arktiske 
områder hvor artene har en større andel 
fettinnhold, som gjør at giftstoffer lagres lengre 
og transporteres i større grad videre i 
næringskjeden. Kortere næringskjeder i arktiske 
områder gjør at økosystemet også er mer sårbart 
enn økosystem som ligger nærmere. Færre ledd i 
næringskjeden gjør at økosystemet er mer sårbar 
for påvirkning som gir negative effekter for 
nøkkelarter. 
Det er åpenbare interessekonflikter mellom 
petroleum og fiskeri. Det foreligger allerede 
kunnskap om hvordan petroleumsvirksomhet 
kan påvirke fiskeriinteressene i Barentshavet. I to 
arbeidsgrupper satt ned av Olje- og 
Energidepartementet og Fiskeridepartementet 
ble mulighetene for sameksistens mellom 
fiskerinæringen og petroleumsnæringen i 
området fra Lofoten og Barentshavet vurdert. 
Her ble det pekt på store utfordringer knyttet til 
hvordan et oljesøl vil påvirke fiskeriressursene, 
samt utfordringer knyttet til arealbeslag, 
konsekvenser fra seismikk og konsekvenser fra 
utslipp av produsert vann og borekaks. 
 
Akseptkriterier er et verktøy som brukes til å ta 
stilling til de identifiserte risikoene for en 
aktivitet. Risikobegrepet har to dimensjoner: Det 
uttrykker både hvor lett en hendelse relativt sett 
kan inntreffe (frekvens), og hvilke konsekvenser 
det kan føre til (alvorlighetsgrad). Vi mener at 
akseptkriterier også må gjelde når det gjelder 
påvirkningen som petroleumsvirksomhet kan 
påføre fiskerinæringen. Derfor må det utredes 
hvilke akseptkriteriene som skal benyttes og hva 
slags vekt fremtidige evigvarende fiskeriressurser 
skal ha sammenliknet med en petroleumsindustri 
med et tidsbegrenset perspektiv. 
Det er behov for en detaljert scenarioanalyse 
som beskriver i hvilken grad fiskeriaktivitetene i 
området blir påvirket og hvilke økonomiske, 
miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser 
det vil ha. Det er også behov for en scenarier 
som inkluderer fremtidige analyser av 
fiskemigrasjon som følge av klimaendringene. 

Mulige interessekonflikter mellom petroleum og 
fiskeri, inkludert både arealbruk og andre 
problemstillinger, vil adresseres i KU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruk av akseptkriterier som verktøy i 
risikoanalyser som en del av styringen av konkret 
petroleumsvirksomhet. Dette er primært relatert 
til risiko for tap av liv og miljørisiko. For 
økonomisk relatert risiko benyttes gjerne andre 
verktøy. Økonomisk relatert risiko er 
underordnet sikkerhets- og miljømessig risiko 
ved vurdering av konkret aktivitet. 
 
I en åpningsprosess benyttes ikke akseptkriterier. 
Her fremskaffes beslutningsrelevant 
dokumentasjon som grunnlag for politiske 
beslutninger. Det som besluttes igangsatt er 
således implisitt akseptabelt, og for konkret 
virksomhet vil ulike vilkår stilles av 
myndighetene, og tiltak iverksettes av 
selskapene dersom risikoen finnes uakseptabel. 
 
Konsekvenser av negative virkninger på fiskeri, 
og tilhørende ringvirkninger av dette, vil belyses i 
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Dermed vil sannsynligvis fiskerivirksomheten 
være endret før en eventuell petroleumsvirk-
somhet settes i gang. Vi mener at før disse 
verdiene eller interessene er veid og kan vi ikke 
godta petroleumsaktivitet i disse områdene 

KU. 
 
Muligheten til å gjøre vurderinger basert på 
klimarelaterte prognoser vil vurderes basert på 
tilgjengelig kunnskap om dette. 

Vi mener utredningene har alt for snevre 
premisser for hvilke samfunnsmessige 
konsekvenser som skal vurderes, idet man 
tilsynelatende forutsetter konstante 
rammebetingelser. Det må tvert i mot her tas 
høyde for at eventuelle investeringer i 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør har et 
forholdsvis langsiktig perspektiv. Utredningen av 
samfunnsmessige konsekvenser må derfor legge 
til grunn flere fremtidsscenarier. Ikke minst må 
samfunnsvirkningene sees i lys av en fornybar 
fremtid, der etterspørselen etter 
petroleumsprodukter og tilhørende teknologi må 
forventes a være sterkt fallende allerede i 
perioden før eventuell utvinning kan være i gang, 
og i hvert fall innen utvinningen er gjennomført. 
Videre kan karbonprising ha en helt annen 
karakter 15-20 år inn i fremtiden enn i dag. 
Analysen må blant annet vurdere finansielle 
risiko for operatører og staten, samt for 
næringsliv og sysselsetting lokalt, regionalt og 
nasjonalt. Slik utredningsprogrammet nå er stilt 
opp, tenker man seg tilsynelatende at dette 
utelukkende kan medføre inntekter til 
staten . Utredningen bør imidlertid også 
undersøke under hvilke betingelser 
petroleumsvirksomhet i området kan bli en utgift 
for staten, samt en satsning som låser statens 
kapital og norsk kompetanse. Videre er våre 
overordnede vurderinger at forslaget til 
utredning av samfunnsmessige konsekvenser 
ikke tar inn alle relevante betraktninger som kan 
belyse konsekvensene ved å utvikle 
petroleumsvirksomhet i det foreslåtte omradet. 
Vi ønsker følgelig at samfunnsmessige 
konsekvenser, i tillegg til hva som er foreslått, 
inkluderer følgende: 
1. At den samfunnsmessige konsekvensen skal 
(1) estimeres og (2) verdi vurderes under kap. 
3.2.1., 3.2.2. og 3.2.3. Det vises her til arbeidet 
under gruppen ekspertutvalg for 
økosystemtjenester  i Miljøverndepartementet. 
2. At de samfunnsmessige konsekvensene skal 
(1) estimeres og (2) verdi vurderes under kap. 
3.2.4. og at det utarbeides flere scenarier for 
tilfeller av akutt forurensing, inkludert et såkalt 

Analysene gjøres for de scenarier som vurderes 
som mest riktige av de relevante fagetater. I 
hovedsak vil ressursanslag og produksjonsprofiler 
være styrende for inntektspotensialet. 
Naturligvis kan en rekke parametre endres i 
fremtiden, og analysen vil ikke dekke alle 
eventualiteter. Forutsetninger som legges til 
grunn for analysene vil tilsvare forutsetninger 
som normalt anvendes av staten. 
 
Samfunnsmessige (økonomiske) virkninger av 
planlagte utslipp til sjø og luft vil ikke utredes. 
Som påpekt er tilsvarende problemstillinger 
tidligere forsøkt kvantifisert i en 
økosystemsammenheng, og resultatene herfra 
anga svært lite omfang av konsekvenser. 
Unntaket er konsekvenser relatert til mulig bruk 
av elkraft fra land, som kan ha flere typer av 
samfunnsrelaterte konsekvenser. Dette vil 
adresseres. 
 
Samfunnsmessige konsekvenser av akuttutslipp 
til sjø vil utredes i KU. Herunder vil samfunns- og 
næringsmessige ringvirkninger adresseres. 
 
Det er en målsetting å klargjøre positive og 
negative virkninger for samfunnet, både lokalt, 
regionalt og nasjonalt. 
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worst-case scenario . I dette tilfellet må 
konsekvenser dekke direkte tap og langsiktige 
tap og relevante ringvirkninger. Det vises her til 
arbeidet under gruppen ekspertutvalg for 
økosystemtjenester  i Miljøverndepartementet. 
3. At det gjøres en totalvurdering av alternative 
investeringer og deres samfunnsmessige 
konsekvenser. Det er omtalt i dokumentet at det 
skal utarbeides et såkalt null scenario . 
Det er ønskelig at det også utarbeides et scenario 
som ser på alternative investeringsmuligheter, 
f.eks. knyttet til fornybar energi og deres 
samfunnsmessige konsekvenser, inkludert miljø 
og klima påvirkning, sysselsetting og langsiktige 
verdiskapingspotensial. 
 
Regionale ringvirkninger 
Hvilken vekt har oppbygging av industrisamfunn 
rundt en petroleumsnæring som vil vare noen 
tiår mot nedbygging av gamle 
samfunnsstrukturer knyttet til de fornybare 
ressursene? Studier av potensielle 
samfunnsmessige virkninger for regionen må se 
på ringvirkninger ned på kommunenivå. For å få 
et godt nok beslutningsgrunnlag bør innbyggerne 
i regionen få vite hva petroleumsvirksomhet kan 
føre til der de bor. Det bør derfor ses på 
ringvirkninger og sosiale og samfunnsmessige 
effekter – både positive og negative – i den 
enkelte kommune. En slik utredning må bygge på 
de rent faktiske forhold og strukturer i den 
enkelte kommune, både mht infrastruktur, 
geografiske forhold, eksisterende næringsliv og 
næringsstruktur. 
Områdene i Barentshavet sør er et viktig 
gyteområde for en rekke fiskearter, som kan få 
sin viktige gytevandring endret hvis seismisk 
aktivitet tillates i sårbare tidsperioder. 
Konsekvensutredningen må ta høyde for arters 
gytevandring og gyteområder, og stille krav til 
petroleumsnæringen om at en eventuell 
seismikkaktivitet må skje utenom disse 
tidsperiodene og områdene. Det må også 
dokumenteres i hvilket omfang og distanse fisk 
og andre marine organismer blir berørt av 
seismikk. Det må videre gjøres en risikovurdering 
med utgangspunkt i denne dokumentasjonen. 
 
Konsekvensutredningen må ta høyde for 
dødeligheten av fiskeegg og yngel og gjøre et 
anslag på hvor store deler av ulike kommersielle 

Ordninger med tidsbegrensninger for 
seismikkinnsamling i områder og perioder med 
gytevandring har lang tradisjon på norsk sokkel. 
Behovet for slike vilkår vil vurderes. Det er 
tidligere gjort undersøkelser for å studere 
distanse for “skremming” av fisk i forbindelse 
med seismisk innsamling. Det finnes en god del 
kunnskap på området, selv om det ikke finnes en 
omforent enighet om en bestemt avstand. 
 
 
 
 
 
Dødelighet på fiskeegg og -larver er tidligere 
grundig studert. Det er avklart at området hvor 
dødelig effekt kan oppstå er avgrenset til noen få 
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og ikke-kommersielle fiskebestander som kan bli 
berørt av seismisk aktivitet. 
 
Konsekvensutredningen må vurdere i hvilken 
grad de marine artenes naturlige atferd vil bli 
påvirket, med tanke på kommunikasjon og jakt. 
 
Vi mener at all seismisk aktivitet i det aktuelle 
området skal opphøre før kunnskap om 
konsekvenser av seismikkinnsamling er ferdig 
utredet. Vi mener også at dette skal gjelde i 
kommende konsekvensutredninger, ved at 
seismikkaktivitet inkluderes under 
petroleumsvirksomhet i petroleumsloven, og 
dermed ikke kan gjennomføres før en 
konsekvensutredning er gjennomført. 
 
Vi krever: 
• At hver omsøkte seismisk undersøkelse må 
sendes på offentlig høring med minimum 6 ukers 
høringsfrist, og at det minimum skal 
gjennomføres en konsekvensvurdering for hver 
søknad. 
• At fiskerikyndig person som skal overvåke de 
seismiske undersøkelsene er utnevnt av 
Fiskeridirektoratet og ikke av den spesifikke 
seismikkaktør. 
• At det ikke tillates skyting av seismikk i sårbare 
områder eller i spesielt viktige tidsperioder, som 
for eksempel under fiskearters gytevandring. 
• At det alltid utvises en føre-var-holdning  jf. 
Naturmangfoldloven § 9 

meter fra luftkanonene. I sum utgjør dette et 
begrenset areal, og målbare konsekvenser på 
bestandsnivå er ikke forventet. 
 
Eventuell påvirkning på dyrs adferd vil vurderes. 
 
 
Kunnskap om konsekvenser av 
seismikkinnsamling vurderes som god, selv om 
en rekke forbedringspunkter er identifisert for 
videre forskning. En oversiktlig oppsummering av 
kunnskap finnes i rapport utgitt i fellesskap av en 
norsk forskergruppe til OD, FDIR og SFT i 2008 
(Dalen et al., 2008). I tillegg finnes senere 
opparbeidet kunnskap fra undersøkelser på tobis 
(Hassel et al., 2009) samt ved 
seismikkinnsamlingen utenfor Lofoten-
Vesterålen (Løkkeborg et al., 2009). 
 
Klif vurderte også nødvendigheten av å regulere 
seismikk ut fra miljøhensyn, men konkluderte 
som følger i 2009: “Vi mener at skade- og 
skremmeeffekten av seismisk aktivitet utenom 
gyteperioden ikke utgjør et miljøproblem som 
tilsier behov for regulering etter 
forurensningsloven. 
Det er bred enighet om at kommersielle 
fiskearter blir skremt av seismikkstøyen og 
svømmer unna. Dette er en ulempe for 
fiskerinæringen, men ikke for miljøet.” 
 
Det er ikke intensjonen med pågående KU 
prosess å revidere gjeldenede regelverk og 
prosesser knyttet til forvaltning av 
seismikkinnsamling. Innspillene tas til 
orientering. 

Vi mener at konsekvensutredningen er nødt til 
også å inkludere kunnskap fra ulike arktisk 
aktører, slik som Arktisk Råd. I Arktisk Råd sin 
olje-og gass rapport fra 2007, anerkjenner Rådet 
hvordan Arktis er særlig spesielt sårbare for 
oljesøl og har liten kapasitet for 
naturlig ”recovery”/balansegjennomretting. I 
følge rapporten vil det også under store deler av 
året og under mange forhold, være en svekket 
responsmulighet og begrensede metoder og 
teknologi til å handtere et oljesøl, særlig i møte 
med utfordringene knyttet til oljesøl i isfylte 
farvann. 

Tilgjengelig kunnskap vil benyttes fra alle 
relevante kilder. Oljevern vil belyses i KU, 
herunder også utfordringer knyttet til oljevern i 
isfylte farvann. 
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Zero 

Zero har utdypet sine høringskommentarer i sitt brev og oppsummert er kommentarene som følger: 

Høringskommentar OEDs vurdering 
Vurdere konsekvensene av åpning av området 
for petroleumsaktivitet opp mot togradersmålet  

Det vises til innledningen på dokumentet med 
vurdering av forholdet til klimaforpliktelsene. 

Vurdere konsekvensene av åpning opp mot 
Norges nasjonale og globale utslippsforpliktelser  

For de scenariene som legges til grunn for 
konsekvensutredningen vil det etableres 
utslippsprognoser. Disse vil presenteres sammen 
med nasjonale prognoser. 
Prognosene som legges til grunn for scenariene 
etableres basert på et gjennomsnitt for sokkelen, 
inkludert felt med kraft fra land. Elkraft fra land 
vil i tillegg utredes med hensyn på 
krafttilgjengelighet osv. i området. 

Utrede mulige utslippsreduserende tiltak ved 
mulig petroleumsaktivitet i området.  

For eventuell konkret fremtidig aktivitet vil 
utslippskrav stilles som en del av en PUD-
behandling, og ulike utslippsreduserende tiltak 
vil normalt utredes som en del av grunnlaget for 
PUD. For åpningsarbeidet legges til grunn 
prognoser med gjennomsnittstall, men hvor 
relevante tiltak vil adresseres. 
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(2011 – 2012)
Melding til Stortinget

Norsk klimapolitikk

Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg II)

1.1 Innledning

Klimaproblemet er sammen med bekjempelse av 
sult og fattigdom blant de aller største utfordrin-
gene verden står overfor. Det er særlig industri-
landene som har bidratt til at konsentrasjonen av 
CO2 i atmosfæren nå ligger nærmere 40 prosent 
over før-industrielt nivå. OECDs seneste analyse 
viser at uten nye tiltak ligger det an til at de årlige 
utslippene av klimagasser i verden øker med om 
lag 50 prosent fram mot 2050. Mesteparten av 
utslippsveksten forventes å komme i framvok-
sende økonomier og utviklingsland. Allerede i dag 
står disse landene for 60 prosent av de samlede 
globale utslippene.

Målet for den globale innsatsen gjennom FNs 
klimakonvensjon er å stabilisere konsentrasjonen 
av klimagasser på et nivå som er lavt nok til å hin-
dre farlig, menneskeskapt påvirkning av jordens 
klima. Det er regjeringens overordnete mål å 
bidra til at de FN-ledete klimaforhandlingene 
fører fram til en bred klimaavtale som sikrer en 
utvikling i tråd med togradersmålet. En slik utvik-
ling vil ifølge FNs klimapanel kreve at verdens 
samlede utslipp av klimagasser reduseres med 

50 – 85 prosent fram mot 2050 sammenliknet med 
nivået i 2000. Det vil bare være mulig hvis utslip-
pene reduseres både i industrilandene, framvok-
sende økonomier og utviklingsland. For hvert år 
som går uten at utslippstrenden snus, og uten at 
flere tiltak som øker karbonopptaket settes i verk, 
blir det stadig mer krevende og kostbart å unngå 
de mest alvorlige klimaendringene.

Etter klimakonferansen i Durban, Sør-Afrika, i 
2011 ligger det an til at det internasjonale avtale-
verket vil ha to elementer fram til 2020. Det ene er 
en andre forpliktelsesperiode under Kyotoproto-
kollen, som skal formaliseres på klimatoppmøtet i 
Qatar i 2012 og vil fastsette bindende forpliktelser 
om utslippsreduksjoner for en gruppe industri-
landland. Det andre elementet er en politisk 
avtale, Cancún-avtalen, om utslippsreduksjoner og 
klimatiltak for de landene som ikke er med under 
Kyotoprotokollen. Fra 2020 legges det opp til at en 
ny bred klimaavtale med juridisk bindende karak-
ter for alle parter skal tre i kraft. Denne avtalen 
skal framforhandles innen utgangen av 2015. 
Målet er at avtalen skal iverksettes i 2020. I tillegg 
ble det enighet mellom en gruppe land om å fram-
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forhandle vilkårene for en andre forpliktelsesperi-
ode under Kyotoprotokollen.

Regjeringen vil at Norge skal være en pådriver 
for en ambisiøs avtale med bindende forpliktelser 
for alle land. Skal verden lykkes med å redusere 
utslippene i tråd med togradersmålet, må det eta-
bleres en internasjonal pris på utslipp av karbon. 
Det betyr at vi trenger omfattende og effektive 
karbonmarkeder i årene framover. En størst mulig 
del av de globale utslippene av CO2 må underleg-
ges en pris. Karbonprising vil være vårt viktigste 
virkemiddel i arbeidet mot de globale klimaend-
ringene. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet 
for å bidra til å videreutvikle internasjonale kar-
bonmarkeder.

I samsvar med norsk holdning i de internasjo-
nale klimaforhandlingene og skogens reelle rolle 
når det gjelder karbonopptak og som karbonlager 
i Norge, vil regjeringen føre en aktiv og bærekraf-
tig skogpolitikk som øker opptak av karbon i skog 
også på lang sikt. En aktiv, bærekraftig skogpoli-
tikk skal underbygge den øvrige klimapolitikken, 
både nasjonalt og internasjonalt. Skogressursene 
er også en viktig kilde til fornybar energi og til 
produksjon av trematerialer som erstatning for 
mer klimabelastende materialer. Skogens rolle 
som fornybar ressurs styrkes gjennom forskning, 
verdiskaping og langsiktig bærekraftig forvalt-
ning.

Norges mangeårige prioritering av klimapoli-
tikk og vår samlede innsats ute og hjemme, gir 
oss troverdighet som pådriver og brobygger i det 
internasjonale klimaarbeidet. Vår prioritering av 
klimapolitikk skal også bidra til å skape interna-
sjonal enighet om en ambisiøs klimaavtale.

Norge fører en aktiv nasjonal klimapolitikk, og 
vi bruker et bredt sett av virkemidler for å redu-
sere de nasjonale utslippene. Vårt mål er en lang-
siktig omstilling av Norge til et lavutslippssam-
funn. Regjeringen vil forsterke den nasjonale vir-
kemiddelbruken for å nå dette målet.

I denne klimameldingen varsler regjeringen 
blant annet et nytt klimateknologifond, at petrole-
umssektoren må betale en høyere pris for utslipp 
av klimagasser, en aktiv skogpolitikk, en økt sat-
sing på kollektivtransport og skjerpede utslipps-
krav for nye biler.

Regjeringen mener at en offensiv nasjonal kli-
mapolitikk må utformes slik at den også blir god 
næringspolitikk. Klimapolitikken bør bidra til å 
videreutvikle og omstille vårt næringsliv i klima-
vennlig retning. Teknologiutvikling står her helt 
sentralt. Det tar tid å utvikle og realisere nye, kli-
mavennlige løsninger. Derfor er det arbeidet som 

gjøres nå, viktig for de kommende tiårene, også 
utover 2020.

Kommunesektoren har etter plan- og byg-
ningsloven en tydelig rolle i klimaarbeidet. Kom-
munene må benytte dette handlingsrommet til å 
ta initiativ til og gjennomføre lokale klimatiltak.

En ambisiøs politikk nasjonalt må også være 
fornuftig i global sammenheng. Det krever at det 
tas hensyn til konsekvensene av kvotesystemet, 
faren for karbonlekkasje og til industriens konkur-
ranseevne når politikken utformes.

Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å 
redusere nasjonale utslipp fram mot både 2020 og 
2050.

1.2 Mål og prinsipper i norsk 
klimapolitikk

Bærekraftighet bør være et grunnleggende prin-
sipp for all utvikling i Norge og i verden for øvrig. 
Regjeringens bærekraftstrategi som ble presen-
tert i Nasjonalbudsjettet for 2008 (St.meld. nr. 1 
(2007 – 2008)), slår fast at en politikk for bærekraf-
tig utvikling må bygge på hovedprinsippene om 
rettferdig fordeling, internasjonal solidaritet, føre 
var-prinsippet, prinsippet om at forurenser betaler 
og prinsippet om felles innsats.

Sentrale prinsipper framgår også av natur-
mangfoldloven og forurensningsloven. Det er sen-
tralt i begge lovene at ved beslutninger skal miljø-
vennlige teknologier og metoder legges til grunn. 
Føre var-prinsippet skal legges til grunn om det 
ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap.

I det brede politiske forliket i Stortinget fra 
2008 (klimaforliket), jf. Innst. S. nr. 145 (2007 –
 2008), er mål og prinsipper i norsk klimapolitikk 
forankret. Klimaforliket omfatter også tiltak og 
kontrollstasjoner for oppfølging av klimapolitik-
ken. Klimaforliket viser blant annet til de sektor-
vise klimahandlingsplanene og de sektorvise 
målene.

Det er et viktig prinsipp i klimapolitikken at 
forurenser betaler. Klimapolitikken må innrettes 
slik at den gir størst mulig utslippsreduksjon for 
innsatsen og gir utslippsreduksjoner både i Norge 
og i utlandet. Generelle virkemidler er sentrale i 
den nasjonale klimapolitikken. Sektorovergri-
pende økonomiske virkemidler legger grunnlag 
for desentraliserte, kostnadseffektive og infor-
merte tiltak, der forurenser betaler. På områder 
som er underlagt generelle virkemidler, skal det 
som hovedregel unngås ytterligere regulering. 
Samtidig må muligheten til å benytte andre virke-
midler i tillegg til kvoter og avgifter videreføres, 
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også i disse sektorene. Regjeringen vil spesielt 
vurdere tiltak som er kostnadseffektive i lys av en 
forventet stigende karbonpris over investeringe-
nes levetid, og som ikke nødvendigvis utløses av 
dagens virkemiddelbruk. Dette gjelder særlig til-
tak som bidrar til teknologiutvikling og tiltak som 
mobiliserer befolkningen til tidligere omstilling til 
forbruksmønstre som gir lavere utslipp.

I tråd med klimaforliket er den norske klima-
politikken innrettet mot følgende overordnede 
mål.
– Innenfor Kyotoprotokollens første forpliktel-

sesperiode, vil Norge overoppfylle Kyoto-for-
pliktelsen med 10 prosentpoeng.

– Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse 
om å kutte de globale utslippene av klimagas-
ser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 
1990.

– Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
– Som en del av en global og ambisiøs klimaav-

tale der også andre industriland tar på seg 
store forpliktelser, skal Norge ha et forplik-
tende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. 
Det innebærer at Norge skal sørge for utslipps-
reduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.

Videre følger det av regjeringens politiske platt-
form, Soria Moria II, at regjeringen vil skjerpe 
Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslip-
pene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-
nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambi-
siøs klimaavtale der de store utslippslandene 
påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Det heter 
videre at regjeringen har som langsiktig mål at 
hvert menneske på jorda skal tildeles samme rett 
til å slippe ut klimagasser.

1.3 Nasjonale utslippsreduksjoner

Klimaproblemet kan bare løses gjennom bred 
internasjonal samhandling. Det meste av den kon-
krete politikken bestemmes likevel nasjonalt. Det 
er stor usikkerhet knyttet til når verden får på 
plass en tilstrekkelig ambisiøs, bred og juridisk 
bindende klimaavtale. Det enkelte land har et 
ansvar for å føre en aktiv nasjonal politikk for å 
redusere utslippene av klimagasser. 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. Vi har også 
satt oss ambisiøse mål om å redusere de nasjonale 
utslippene og omstille Norge til et lavutslippssam-
funn fram mot 2050.

Basert på Statens forurensningstilsyns (nå 
Klima- og forurensingsdirektoratet) tiltaksana-
lyse, de sektorvise klimahandlingsplanene, samt 
eksisterende virkemiddelbruk, ble det i den for-
rige klimameldingen anslått som realistisk å ha et 
mål om å redusere utslippene i Norge med 13 – 16 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til refe-
ransebanen slik den er presentert i Nasjonalbud-
sjettet for 2007, når skog er inkludert. Dette inne-
bærer i tilfelle at om lag halvparten og opp mot to 
tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjoner 
tas nasjonalt. Stortingets behandling av klimamel-
dingen innebar en ytterligere opptrapping av kli-
matiltakene (klimaforliket). Basert på en skjønns-
messig vurdering ble det lagt til grunn at de nye 
tiltakene i klimaforliket gjør det realistisk å anta 
ytterligere utslippsreduksjoner i Norge, og at 
intervallet for utslippsreduksjoner kunne økes til 
15 – 17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til 
referansebanen slik den er presentert i Nasjonal-
budsjettet for 2007, når skog er inkludert. Dette 
innebar i tilfelle at om lag to tredjedeler av Norges 
totale utslippsreduksjoner tas nasjonalt, jf. Innst. 
S. nr. 145 (2007 – 2008).

Klimaforliket inneholdt videre en rekke kon-
krete tiltak som partene var enige om, jf. Innst. S. 
nr. 145 (2007 – 2008). Hvordan regjeringen har 
fulgt opp tiltakene er omtalt i sektorkapitlene i 
denne meldingen.

Norge fører en aktiv nasjonal klimapolitikk. 
Denne politikken har gitt gode resultater. På usik-
kert 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. Dette kommer også til 
uttrykk ved at utslipp per produsert enhet (kar-
bonintensitet) i norsk økonomi har falt med om 
lag 36 prosent de siste 20 år når oljesektoren er 
inkludert. I fastlandsøkonomien er utslippsintensi-
teten nesten halvert i samme tidsrom.

Klimatiltak 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 regjeringen til utslippsreduksjo-
ner i utviklingsland og framvoksende økonomier, 
blant annet ved kjøp av klimakvoter gjennom den 
grønne utviklingsmekanismen (CDM).

Norge er omfattet av det europeiske kvotesys-
temet. Etter utvidelsen i 2013 vil om lag 80 prosent 
av de nasjonale utslippene være underlagt kvote-
plikt eller CO2-avgift. Innenfor det europeiske kvo-
tesystemet er samlede utslipp i utgangspunktet 
gitt i forpliktelsesperioden fram til 2020. I et vel-
fungerende kvotesystem, vil utslippsreduksjoner i 
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én virksomhet føre til at utslippene øker tilsva-
rende andre steder innenfor kvotesystemet. De 
samlede utslippene i kvotesystemet kan bare 
reduseres gjennom å redusere den samlede kvo-
temengden. Samlet kvotemengde i det europeiske 
kvotesystemet skal hvert år framover reduseres 
med et fast antall kvoter tilsvarende 1,74 prosent 
av en beregnet kvotemengde for 2010. Den bereg-
nede kvotemengden for 2010 vil inkludere tall for 
alle sektorer som vil være med i kvotesystemet fra 
2013. Fra 2005 til 2020 innebærer det at sektorene 
som er omfattet, må redusere utslippene med 21 
prosent. EUs kvotesystem vil ikke alene være til-
strekkelig til at landene som er omfattet av syste-
met når sine klimamål. EU-regelverket åpner 
imidlertid for at kvotemengden kan reduseres 
ytterligere.

Vår tilknytning til EUs kvotesystem vil for peri-
oden 2013 – 2020 stramme inn de samlede utslip-
pene fra Norge og EU med om lag 11 millioner 
tonn CO2 i 2020.

På områder som er underlagt generelle virke-
midler, som kvotesystemet, skal det som hovedre-
gel unngås ytterligere regulering. Samtidig må 
muligheten til å benytte andre virkemidler i tillegg 
videreføres. For eksempel kan utvikling av ny tek-
nologi i Norge bidra til å redusere utslippene uten-
for systemet og bidra til en raskere omstilling til 
bruk av mer klimavennlige teknologier.

1.4 Endrete rammebetingelser – nye 
utfordringer

Siden klimameldingen ble lagt fram og klimaforli-
ket inngått, har internasjonale karbonpriser falt og 
kostnadene ved å redusere utslipp i Norge er 
vesentlig oppjustert. Klimakur 2020 beregnet at 
marginalkostnadene ved å redusere nasjonale 
utslipp med 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
kan ligge i intervallet 1100 – 1500 kroner per tonn 
CO2 gitt at alle sektorer stilles overfor samme 
pris. Hvis bedrifter i kvotepliktig sektor skjermes, 
viser beregningene at de resterende sektorene i 
norsk økonomi må stilles overfor en pris på 3400 
kroner per tonn CO2. Det er gjort nærmere rede 
for kostnadene ved klimatiltak i Nasjonalbudsjet-
tet 2011. I Nasjonalbudsjettet 2011 anslår regjerin-
gen at de samfunnsøkonomiske kostnadene i 2020 
er høyere enn det Klimakur kom fram til, blant 
annet som følge av omstillingskostnader.

Videre har sterk arbeidsinnvandring bidratt til 
at den økonomiske veksten i Norge har vært 
atskillig høyere enn lagt til grunn i den forrige kli-
mameldingen. Ifølge Statistisk sentralbyrås 

seneste befolkningsframskrivinger (middelalter-
nativet) ventes befolkningen i 2020 å ligge 500 000 
personer høyere enn i referansebanen til klima-
meldingen. BNP i fastlandsøkonomien ble i Nasjo-
nalbudsjettet 2011 anslått 10 prosent høyere i 2020 
enn i Nasjonalbudsjettet 2007, som klimameldin-
gen var basert på. En større befolkning og høyere 
BNP bidrar isolert sett til økte klimagassutslipp. 
Utslippene har økt fra 49,8 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 1990 til 53,9 millioner tonn CO2 i 
2010. I 2020 er utslippene anslått å bli 56,9 millio-
ner tonn CO2 med en videreføring av dagens vir-
kemidler. Anslåtte utslipp i fastlandsøkonomien 
per innbygger i 2020 er likevel redusert med om 
lag 17 prosent sammenliknet med anslagene i kli-
mameldingen. Dette viser at vår nasjonale klima-
politikk har effekt.

Nye anslag viser at utslippene fra norsk petro-
leumsvirksomhet i 2020 ligger an til å bli om lag 3 
millioner tonn høyere enn lagt til grunn i den for-
rige klimameldingen, se nærmere omtale i kapit-
tel 5.2. Utslippene per produsert enhet er imidler-
tid lavere på norsk sokkel enn i de fleste andre 
olje- og gassproduserende områdene i verden.

Mindre framgang i utvikling av klimavennlig 
teknologi, høyere kostnader ved klimatiltak innen-
lands, høyere innvandring og økonomisk vekst og 
større utslipp fra oljesektoren vil ha betydning for 
når klimamålene blir nådd. Men disse forholdene 
endrer likevel ikke behovet for å redusere de 
nasjonale utslippene.

1.5 En nasjonal strategi for lavere 
utslipp

Klimamålene slik de er nedfelt i klimaforliket står 
fast. Regjeringen foreslår å forsterke virkemiddel-
bruken i den nasjonale klimapolitikken. Vår klima-
politikk skal være blant de mest ambisiøse i ver-
den. Vårt mål er at Norge mot midten av dette 
århundre skal bli et lavutslippssamfunn. Dette 
innebærer en omstilling der vi blant annet skal 
produsere mer fornybar energi, fase den inn på 
områder som i dag har fossil energibruk og bruke 
energien mer effektivt. Vi skal utvikle ny, klima-
vennlig teknologi her hjemme og ta i bruk tekno-
logi utviklet i andre land. En slik omstilling inne-
bærer også at vi må være innstilt på å gjennom-
føre nasjonale klimatiltak som er dyrere enn tiltak 
i utlandet. Det innebærer også at vi bør prioritere 
tiltak som kanskje ikke gir stor klimaeffekt på 
kort og mellomlang sikt, men som vil være nød-
vendige for at vi innen 2050 skal kunne nå et slikt 
mål.
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De foreslåtte tiltakene i denne meldingen inne-
bærer en sterkere klimasatsing på flere områder. 
Det er ikke mulig på sikkert grunnlag å anslå 
effekten av denne satsingen i 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.

1.6 Sterkere virkemidler overfor 
petroleumssektoren og sterkere 
insentiver for kraft fra land

I 2010 utgjorde utslippene fra olje- og gassutvin-
ning 26 prosent av Norges samlede klimagassut-
slipp. Petroleumssektoren er pålagt sterke økono-
miske virkemidler gjennom både avgift og kvoter. 
I dag er nærmere 40 prosent av norsk gasspro-
duksjon knyttet til felt drevet med kraft fra land.

Regjeringen har som mål å øke bruken av 
kraft fra land. Dette forutsetter at det samtidig 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 hensy-
net til tiltakskostnadene ivaretas.

Med flere nye, mindre funn i samme område 
kan det være betydelige gevinster ved en samord-
net utbygging. En samordnet utbygging kan også 
gjøre kraft fra land til et mer realistisk alternativ 
enn hvis funnene bygges ut enkeltvis. Med dette 
som utgangspunkt har regjeringen som mål at 
den sørlige delen av Utsirahøyden skal forsynes 
med kraft fra land. Regjering vil ta endelig stilling 
til dette blant annet på bakgrunn av de pågående 
analysene fra rettighetshaverne.

Regjeringen har som mål å øke bruken av kraft fra land 
ved nye større utbygginger ved å:

• Øke CO2-avgiften med 200 kroner per tonn 
CO2 for petroleumsvirksomheten. Basert på 
dagens kvotepris, gir dette en samlet karbon-
pris i petroleumssektoren i dag som regjerin-
gen mener er rimelig. Dersom kvoteprisen 
øker over tid, gir det grunnlag for å redusere 
CO2-avgiften slik at samlet karbonpris forblir 
om lag på samme nivå.

• Utarbeide en større analyse av og strategi for 
kraft fra land som energiløsning ved samord-
net utbygging av felt med geografisk nærhet.

• Kreve at selskapene før konseptvalg informe-
rer Oljedirektoratet om de alternativene som 
utredes, slik at konseptvalg ikke fordyrer eller 

på annen måte reduserer sannsynligheten for 
en løsning med kraft fra land.

• Kreve at selskapene alltid vurderer kraft fra 
land som energiløsning for nye felt og ved 
større ombygginger av eksisterende felt, her-
under vurderer relevant levetid. Oljedirektora-
tet skal sørge for at det utredes om en samord-
net utbygging av utbyggingsklare funn i 
samme område kan gjøre kraft fra land mer 
realistisk enn om funnene bygges ut enkeltvis.

• Følge opp at operatøren for nye feltutbyggin-
ger i petroleumssektoren på et tidlig tidspunkt 
søker om tilknytning til nettet i tilfeller der 
kraft fra land er aktuelt.

• Be Statnett legge til rette for framtidig kraftfor-
bruk, blant annet større og spesifikke økninger 
i kraftforbruket i petroleumssektoren, dersom 
dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

• Følge opp de pågående utredningene og ha 
som mål at den sørlige delen av Utsirahøgden 
forsynes med kraft fra land.

Regjeringen legger til grunn at disse tiltakene vil 
bidra til økt bruk av kraft fra land ved nye utbyg-
ginger på norsk sokkel. Regjeringen vil ta stilling 
til spørsmålet om bruk av kraft fra land ved 
behandlingen av de enkelte utbyggingene.

1.7 Satsing på teknologi og omstilling 
gjennom et klima- og energifond

Utslippene av klimagasser fra industrien utgjorde 
i 2010 om lag 23 prosent av Norges samlede kli-
magassutslipp.

Skal verden lykkes med å redusere de globale 
utslippene av klimagasser de neste tiårene, er det 
avgjørende at det utvikles nye teknologiske løs-
ninger. Det meste av teknologiutvikling skjer i og 
finansieres av det private næringslivet. Den viktig-
ste driveren for teknologiutvikling er å prise 
utslipp av klimagasser. Når utslipp prises, blir det 
mer lønnsomt å kutte utslipp og å utvikle ny, kli-
mavennlig teknologi. Enda flere kilder til klimag-
assutslipp vil være omfattet av CO2-avgift og kvo-
teplikt fra neste år. Regjeringen går også inn for å 
øke CO2-avgiften på sokkelen.

Norge er et lite land med en relativt smal 
næringsstruktur. Dermed er vi i stor grad avhen-
gig av teknologiutvikling internasjonalt for å redu-
sere våre hjemlige utslipp av klimagasser. Tekno-
logi utviklet i utlandet (for eksempel lavutslippsbi-
ler) kan bidra sterkt til å redusere utslippene i 
Norge, på samme måte som teknologi utviklet i 
Norge (for eksempel Mongstad) kan bidra til å 
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redusere utslippene i andre land. Dette understre-
ker det gjensidige avhengighetsforholdet mellom 
den nasjonale og internasjonale klimapolitikken.

Regjeringen foreslår en nasjonal satsing på kli-
mateknologi. Satsingen har som mål å redusere 
klimagassutslipp og gi varige energibesparelser i 
industrien i gjennom å utvikle og ta i bruk tekno-
logier som kan bidra til dette.

Teknologisatsingen skal forvaltes av Enova. 
Enova skal følge opp satsingen i nært samarbeid 
med næringslivet, forskningsmiljøer, Klima- og 
forurensingsdirektoratet og andre relevante 
offentlige etater. Satsingen skal bygge på klima-
faglig og teknologifaglig kompetanse.

Enova skal kunne gi støtte til investeringer i 
fullskala produksjonslinjer. Samarbeidet skal for-
ankres i avtaler med klart definerte mål om utvik-
ling og bruk av teknologi som gir utslippsreduk-
sjoner.

Teknologisatsingen finansieres fra et nytt fond 
for klima, fornybar energi og energiomlegging, 
samt fra deler av midlene som frigjøres som følge 
av innføring av el-sertifikater. Fondet for klima, 
fornybar energi og energiomlegging etableres 
med utgangspunkt i Enovas Grunnfond med to 
deler. En som ivaretar oppgavene som Enova har i 
dag, og en som ivaretar den nye satsingen på kli-
mateknologi. Avkastningen fra et fondsnivå som 
går utover dagens nivå på 25 milliarder kroner, 
skal brukes til å finansiere klimateknologisatsin-
gen. Det nye fondet styrkes med 5 milliarder kro-
ner i 2013, slik at det får en kapital på til sammen 
30 milliarder kroner. Regjeringen vil innen 2020 
gradvis øke fondskapitalen opp til 50 milliarder 
kroner.

Også Enovas øvrige oppgaver skal styrkes i 
årene framover. Dette gjelder for eksempel innsat-
sen for overgang fra fossilbasert energibruk til 
fornybar energi, og innsatsen for energieffektivi-
sering. Enova skal blant annet kunne legge til 
rette for miljøvennlig energiomlegging i hushold-
ninger. Satsingen på disse oppgavene finansieres 
ved at deler av midlene som frigjøres som følge av 
innføring av el-sertifikater, beholdes av Enova.

Regjeringen vil:

• Gjennomføre en klima- og teknologisatsing 
finansiert gjennom avkastningen fra et nytt 
fond for klima, fornybar energi og energiom-
legging og deler av midlene som frigjøres som 
følge av innføring av el-sertifikater. Enova skal 
blant annet kunne gi støtte til fullskala produk-
sjonslinjer.

• Det nye fondet styrkes med 5 milliarder kroner 
i 2013, slik at det får en kapital på til sammen 30 
milliarder kroner. Regjeringen vil innen 2020 
gradvis øke fondskapitalen opp til 50 milliarder 
kroner.

• Teknologisatsingen skal bygge på klimafaglig 
og teknologifaglig kompetanse.

• Styrke Enovas øvrige oppgaver, slik som inn-
satsen rettet mot overgang fra fossilbasert 
energibruk til fornybar energi og energieffek-
tivisering, blant annet gjennom å legge til rette 
for miljøvennlig energiomlegging i husholdnin-
gene.

• Enovas resultatmål tilpasses slik at de også 
måles på teknologiutvikling som gir utslippsre-
duksjoner.

• Videreføre at alle nye gasskraftkonsesjoner 
skal basere seg på fangst og lagring av CO2 ved 
oppstart.

1.8 En klimavennlig byggsektor

I 2010 utgjorde utslipp fra oppvarming og annen 
energibruk i byggsektoren, samt utslipp fra fjern-
varmeproduksjon 5 prosent av Norges samlede 
klimagassutslipp. I 2007 ble byggeforskriftene 
betydelig skjerpet, både for energieffektivisering 
og -forsyning i bygg. I 2010 ble forsyningskravene 
skjerpet ytterligere for bygg over 500 m2, og 
effektivitetskravene ble noe justert. I tillegg ble 
det innført forbud mot å installere oljekjel for fos-
silt brensel til grunnlast. Utslippene i byggsekto-
ren kommer fra bruk av fyringsolje og andre 
petroleumsprodukter i varmeproduksjon. Utslip-
pene fra fjernvarmeproduksjon kommer fra for-
brenning av avfall, olje og gass.

Utslippene fra bygg og fjernvarmeproduksjon 
varierer fra år til år. Utslippene fra bygg er redu-
sert med rundt 30 prosent siden 1990 som følge 
av utfasing av fossilt brennstoff til oppvarming, 
mens utslippene fra fjernvarme har økt. Regjerin-
gen vil fortsette arbeidet med energiomlegging og 
økt energieffektiviseringen i bygg.

Regjeringen ønsker å øke tempoet i Enovas 
arbeid med å fase ut oljefyring også i mindre 
anlegg. Det skal satses spesielt på energieffektivi-
sering og utfasing av fossile brensler.

Regjeringen legger her fram en handlingsplan 
for energieffektivisering, med mål om å redusere 
samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 
2020.

2651



2011–2012 Meld. St. 21 13
Norsk klimapolitikk

Regjeringen vil:

• Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift 
til passivhusnivå i 2015 og nesten nullener-
ginivå i 2020. Regjeringen vil senere fastsette 
bestemmelser som definerer passivhusnivå og 
nesten nullenerginivå. Beslutning om kravnivå 
gjøres på bakgrunn av utredninger av sam-
funnsøkonomiske og helsemessige konse-
kvenser og kompetansen i byggenæringen.

• Innføre komponentkrav for eksisterende bygg 
og klargjøre for hvilke byggearbeider og kom-
ponenter disse kravene skal gjelde, blant annet 
ut fra en vurdering av energieffekter og kostna-
der.

• Fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger og 
til grunnlast fram mot 2020. Dette skal blant 
annet kunne skje ved at Enova kan gi tilskudd 
til husholdninger.

• Tar sikte på å utvide forbudet mot å installere 
kjel for fossilt brensel til grunnlast slik at det 
omfatter alle eksisterende bygg.

• Sørge for at staten som byggherre og eien-
domsbesitter er pådriver i arbeidet med energi-
omlegging og utfasing av fossile brensler i byg-
ningsmassen.

1.9 En mer klimavennlig 
transportsektor – satsing på 
kollektivtransport

Utslipp fra transportsektoren, som omfatter land-
transport, innenriks sjøfart og luftfart, fiskeri og 
ikke-veigående mobile kilder utgjorde 32 prosent 
av Norges samlede klimagassutslipp i 2010. For å 
redusere utslippene fra sektoren, må det fases inn 
ny og miljøvennlig kjøretøyteknologi og legges til 
rette for at det skal være lettere å velge kollektiv-
transport, gange og sykkel. Mer gods skal over på 
sjø og bane, og det må tas i bruk mer miljø- og kli-
mavennlig kjøretøyteknologi og drivstoff. Kom-
munene har en sentral oppgave i å redusere trans-
portbehovet gjennom en samordnet miljø-, areal- 
og transportplanlegging, å legge til rette for kol-
lektivtransport og å benytte andre virkemidler 
som påvirker valg av transportform.

Regjeringen vil:

• Ha som mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtran-
sport, sykkel og gange. I og omkring storby-
områdene skal kollektivformål og sykkeltiltak 

gis økt prioritet ved fordeling av samferdsels-
bevilgningene.

• Gi kollektivtransporten en viktig plass i NTP 
2014 – 2023 og utarbeide en kollektivhandlings-
plan som oppfølging av NTP.

• Øke statens tilskudd til investering og drift av 
fylkeskommunal kollektivtransport og andre 
miljøvennlige transportformer. Dette skal skje 
ved at byområdene inngår forpliktende avtaler, 
for eksempel som ved belønningsordningen. 
Avtalene må inneholde mål og virkemidler for 
økt kollektivandel, sykkel og gange og tiltak for 
redusert bilbruk. Det er en forutsetning at mil-
jømål vektlegges og nås i slike forpliktende 
avtaler.

• Styrke jernbanens rolle i transportsystemet. 
Investeringene i jernbanen økes, særlig rundt 
de største byene.

• I forbindelse med NTP legge fram en fram-
driftsplan for utbygging av InterCity-forbindel-
sen i det sentrale østlandsområdet, med en tid-
festing av når ulike strekninger kan ferdig-
stilles.

• I NTP legge fram en samlet godsstrategi hvor 
det blant annet legges til rette for overgang fra 
godstransport på vei til transport på sjø og 
bane. Det skal i strategien legges til rette for 
knutepunkter som letter overgangen fra vei til 
bane.

• I NTP 2014 – 2023 legge fram en sykkelstrategi 
med økte bevilgninger til gang- og sykkelveier, 
slik at den årlige bevilgningen ved utgangen av 
første del av NTP-perioden er dobbelt så høy 
som nå.

• Oppfordre kommunene til å utvikle en helhet-
lig parkeringspolitikk, og gi dem adgang til å 
kreve at parkeringsarealer utenfor kommunal 
grunn ilegges avgift.

• Etablere Transnova som et permanent organ 
og gradvis øke tilskuddet.

• Utvikle rutiner for miljøvennlige offentlige inn-
kjøp ved å oppdatere og videreutvikle Direkto-
ratet for forvaltning og IKTs (Difis) kriteriesett 
med veiledning for miljøbevisst anskaffelse av 
bil (både kjøp og leasing) og anskaffelse av 
drosjetjenester for offentlig sektor.

• Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til fem 
prosent forutsatt at bærekraftskriteriene er til-
fredsstillende. Når det er opparbeidet erfaring 
med bærekraftskriteriene, vil regjeringen ha 
som mål å øke omsetningspåbudet ytterligere 
opp mot 10 prosent.

• Bidra til utvikling av verdikjeden for andre 
generasjons biodrivstoff.
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• Fortsette arbeidet for en mer treffsikker veiav-
gift for tunge kjøretøy.

• Ha som mål at gjennomsnittlig utslipp fra nye 
personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjen-
nomsnitt på 85 g CO2/km, blant annet gjennom 
å:
– Fortsette å bruke bilavgiftene til å bidra til 

omlegging til en mer miljø- og klimavennlig 
bilpark.

– Vurdere gradvis å fase inn krav til miljøeg-
enskaper og CO2-utslipp for drosjer som 
kan benytte kollektivfelt.

– Bidra til utbygging av infrastruktur for elek-
trifisering og alternative drivstoff, blant 
annet gjennom Transnova.

– Være pådriver for det internasjonale arbei-
det for standardisering av løsninger og har-
monisering av regelverk for null- og lavut-
slippsbiler.

– Fortsatt være internasjonalt i front i å legge 
til rette for bruk av el- og hydrogenbiler.

– Gi plug-in hybrider tilgang til parkering 
med ladetilgang.

– Etablere bedre systemer for overvåking og 
kontroll av trafikkutviklingen i kollektivfel-
tene slik at elbiler og hydrogenbiler kan få 
tilgang lengst mulig uten at det forsinker 
kollektivtransporten.

– Utvikle et opplegg for utvidet miljøinforma-
sjon ved salg av nye biler, herunder infor-
masjon om drivstoffkostnader og avgifts-
messige ulemper ved kjøretøy med høyt 
utslipp, samt styrket kontroll med miljø- og 
energimerking ved salg av nye biler.

• Styrke sjøtransportens rolle i transportsyste-
met. Øke de årlige rammene til infrastrukturin-
vesteringer i havner og farleder.

• Innføre IMOs krav om energieffektivitet også 
for skip som utelukkende går i innenriksfart.

• Oppfordre de største norske havnene til å inn-
føre miljødifferensierte priser på frivillig basis.

• Fortsette arbeidet for å få inkludert luftfart i et 
bindende internasjonalt klimaregime.

1.10 Klimatiltak i jordbruk og 
karbonopptak i skog gjennom en 
aktiv skogforvaltning

Globalt tilsvarer avskoging og skogforringelse 1/6
av de årlige utslippene av klimagasser. Avskogin-
gen er permanent omdisponering av skogareal og 
skjer i all hovedsak i utviklingsland. Ifølge FNs kli-
mapanel er reduksjon av utslipp fra avskoging og 

skogforringelse et viktig og hensiktsmessig tiltak 
i innsatsen mot global oppvarming. Samtidig har 
skog en viktig rolle i klimasystemet ved at de 
totale landarealene på kloden tar opp 1/4 av de 
samlede CO2-utslippene. Norge arbeider derfor 
internasjonalt for at et nytt helhetlig regelverk for 
skog skal inkludere alle utslipp og opptak i skog 
og andre landarealer. Dette innebærer at skogsat-
sing både ute og hjemme vil telle med og bidra til 
at politikken blir konsistent.

I Norge dekker skogen omtrent 30 prosent av 
landarealet, og skogen tar opp en CO2-mengde 
som tilsvarer rundt halvparten av våre samlede 
årlige utslipp av klimagasser. Årlig nettoopptak av 
CO2 i norske skoger ble i Nasjonalbudsjettet 2012 
anslått å ligge om lag 12 millioner tonn høyere i 
2020 enn i 1990.

I samsvar med norsk holdning i de internasjo-
nale klimaforhandlingene og skogens reelle rolle i 
binding av karbon i Norge, vil regjeringen føre en 
aktiv skogpolitikk gjennom tiltak som øker sko-
gens karbonlager. Skogressursene er også en vik-
tig kilde til fornybar energi og til produksjon av 
trematerialer som erstatning for mer klimabelas-
tende materialer. Skogens rolle som fornybar res-
surs styrkes gjennom forskning, verdiskaping og 
en langsiktig bærekraftig forvaltning av skogen.

Regjeringen vil:

• Øke det produktive skogarealet gjennom redu-
sert avskoging og skogforringelse og gjennom 
en aktiv bærekraftig politikk for økt tilplanting 
på nye arealer. Som en del av dette, vil regjerin-
gen presentere en strategi for økt skogplan-
ting. Samtidig må det utvikles miljøkriterier for 
dette. Kommunene bør gjennom arealplanleg-
gingen søke å redusere avskogingen.

• Opprettholde eller øke karbonlagret gjennom 
aktiv, bærekraftig skogpolitikk blant annet 
gjennom styrket innsats innen skogplantefor-
edling, økt plantetetthet og gjeninnføring av 
forbudet mot hogst av ungskog samt å styrke 
skogvernet.

• Utrede en ordning med frivillige klimatiltak og 
samarbeidsavtaler med grunneiere om etable-
ring av klimaskoger.

• Bedre insentivene til uttak av råstoff fra skogen 
til bioenergi, med særlig vekt på skogsavfall 
(GROT) slik at blant annet tiltak med kort tilba-
kebetalingstid for CO2 prioriteres.

• Bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet 
gjødsling av skog. Samtidig må det utvikles mil-
jøkriterier for dette.
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I 2010 utgjorde utslipp fra jordbruket om lag 10 
prosent av Norges samlede klimagassutslipp. 
Gass fra husdyrgjødsel var en betydelig del av 
dette.

Regjeringen vil:

• Bidra til utvikling av biogass i Norge, blant 
annet gårdsbaserte biogassanlegg og store 
sambehandlingsanlegg for husdyrgjødsel og 
avfall.

• Revidere forskriften om nydyrking slik at også 
hensynet til klima blir gjenspeilet, jf. Meld. St. 
9 (2011 – 2012).

1.11 Forskning og utredning

Klimautfordringene stiller samfunnet overfor 
store langsiktige utfordringer. Kunnskap om hvor-
dan konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren 
kan begrenses, særlig forskning på utslippsredu-
serende teknologier og praksis, vil spille en avgjø-
rende rolle. Klimaforskning er internasjonal, sam-
tidig som hvert land trenger tilpasset klimakunn-
skap for å møte klimautfordringen. En god nasjo-
nal forskningsbasis gjør også Norge i stand til å gi 
betydelige bidrag til den internasjonale klima-
forskningen.

Regjeringen vil:

• Fortsette å trappe opp klimaforskningen med 
spesiell vekt på rammebetingelser, virkemidler 
og teknologi for reduserte klimagassutslipp.

• Bidra til den globale innsatsen for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget i klimaarbeidet og til at 
den grunnleggende klimaforskningen styrkes.

• Basert på erfaringene med dagens lovgivning 
og virkemiddelbruk vil regjeringen vurdere 
hensiktsmessigheten av en egen klimalov.

1.12 Et styrket internasjonalt 
klimaengasjement

De tradisjonelt rike landene har et ansvar for å 
bidra til at fattige land kan redusere sine utslipp 
og tilpasse seg klimaendringer. Samtidig er de 
økonomiske styrkeforholdene i verden i sterk 
endring. Over tid må økt økonomisk styrke også 
innebære økt ansvar for selv å finansiere globale 
klimatiltak.

Norge har spilt en aktiv rolle i de internasjo-
nale klimaforhandlingene. Vi har særlig engasjert 

oss i å bygge tillit mellom land og å bevege for-
handlingene framover. Til København-møtet fore-
slo Norge – sammen med Mexico – å opprette et 
Grønt klimafond og en ordning i FN-regi for å 
selge kvoter for å finansiere klimatiltak i fattige 
land. I 2010 ledet statsminister Stoltenberg – 
sammen med Etiopias statsminister – den interna-
sjonale gruppen som FNs generalsekretær satte 
ned for å utrede måter å mobilisere 100 milliarder
USD til klimatiltak innen 2020. I 2011 ledet Norge 
– sammen med Sør-Afrika og Mexico – arbeidet 
med å sette opp Det grønne klimafondet, som ble 
etablert i Durban.

Det grønne klimafondet kan bli det sentrale 
verktøyet for å kanalisere økonomiske ressurser – 
offentlige og private – til klimatiltak i fattige land. 
Regjeringen vil at Norge skal bidra til å finansiere 
Det grønne klimafondet. Vi vil blant annet arbeide 
for at fondet skal legge vekt på å finansiere tiltak 
basert på oppnådde resultater, og å mobilisere pri-
vat næringsliv til å foreta klimavennlige investerin-
ger i fattige land.

Regjeringen har som uttalt mål at Norge skal 
være et foregangsland for internasjonal aksept for 
CO2-fangst og -lagring som et nødvendig klimatil-
tak. Norge har opparbeidet seg en betydelig inter-
nasjonal posisjon på dette området. En styrket sat-
sing på CO2-fangst og -lagring internasjonalt, sær-
lig i land som antas å oppleve stor økonomisk 
vekst de kommende årene, og derigjennom 
utslippsvekst, vil være spesielt viktig. Realisering 
av reelle demonstrasjonsprosjekter kan utgjøre et 
betydelig bidrag til teknologiutvikling og etter 
hvert også til kommersialisering av teknologien. 
På denne måten beredes grunnen for CO2-fangst 
og -lagring som et viktig klimatiltak som fører til 
reelle, globale utslippskutt.

De fleste internasjonale analyser peker på kar-
bonprising som det viktigste virkemiddelet i arbei-
det mot klimaendringer. Karbonprising motiverer 
til å redusere utslipp, finansiere klimatiltak og sti-
mulere til utvikling av ny teknologi. Det største 
eksisterende karbonmarkedet er EUs kvotemar-
ked, som Norge er en del av. Flere karbonmarke-
der blir nå etablert rundt om i verden. Australia 
har nylig etablert sitt eget kvotemarked, og flere 
amerikanske stater har gjort det samme. I land 
som Japan og Kina arbeides det også med å eta-
blere kvotemarkeder.

Etablering av et globalt CO2-marked eller en 
global CO2-avgift synes ikke sannsynlig dette tiå-
ret. En mer realistisk vei kan være å kople nasjo-
nale og regionale karbonmarkeder til hverandre 
over tid. Norge skal være en pådriver i arbeidet 
for å utvikle og organisere internasjonale karbon-
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markeder. Vi vil i årene framover videreutvikle og 
styrke dette arbeidet ytterligere.

I 2007 lanserte Norge klima- og skogprosjek-
tet. Vi forpliktet oss til å bidra med opp til 3 milliar-
der kroner årlig til tiltak mot avskoging i utvik-
lingsland. Gjennom å redusere den globale avsko-
gingen kan verden oppnå de raskeste og billigste 
kuttene av klimagasser. Indonesia har et erklært 
mål om utslippsreduksjoner innen 2020 på mellom 
15 og 25 ganger Norges samlede utslipp. Reduk-
sjonene i Brasils Amazonas de siste årene er nøk-
ternt anslått 10 ganger Norges samlede utslipp, 
og utgjør antakelig det største klimatiltaket i ver-
den. Det norske klima- og skogprosjektet har 
bidratt til disse reduksjonene. Klima- og skogpro-
sjektet har i tillegg vært viktig for å øke den inter-
nasjonale oppmerksomheten om global avskoging 
og for å samordne og organisere den internasjo-
nale innsatsen mot avskoging og skogforringelse.

Innsats mot de såkalte kortlivede klimadri-
verne er vår beste mulighet til å dempe den glo-
bale oppvarmingen på kort sikt. Ifølge FNs miljø-
programs (UNEPs) vitenskapsrapport fra 2011, vil 
effektive tiltak mot svart karbon og andre kort-
livede klimadrivere de neste 20 årene kunne redu-
sere den globale oppvarmingen med 0,5 grader 
fram mot midten av århundret. For CO2 og andre 
langlivede klimagasser vil det ta lengre tid før en 
kan se en tilsvarende effekt av nye, utslippsredu-
serende tiltak. Effekten av reduksjoner av kort-
livede klimadrivere vil være større i Arktis, hvor 
den forventede temperaturstigningen fortsatt vil 
være stor. Økt innsats for å redusere utslipp av 
kortlivede klimadrivere på kort og mellomlang 
sikt kan sammen med en kraftig reduksjon i 
utslipp av langlivede klimagasser som CO2 være 
avgjørende.

Energisektoren står for om lag 2/3 av de sam-
lede globale utslippene. Økt tilgang på lavutslipps- 
og utslippsfri energi er nøkkelen til at verden skal 
kunne lykkes med både å redusere fattigdommen 
og redusere de globale utslippene av klimagasser 
de neste tiårene. FNs generalsekretær har lansert 
et globalt initiativ for bærekraftig energi (Sustain-
able Energy for all, SE4ALL). For å nå målene om 
energitilgang for alle, må privat næringsliv mobili-
seres sterkere til å investere i fornybar energi i 
utviklingsland. Fra norsk side vil NORFUND 
være et sentralt verktøy for å bidra til kommersi-
elle investeringer i fornybar energi i fattige land. 
Regjeringen vil fram mot 2020 styrke NORFUND.

Regjeringen vil:

• Arbeide for en bred og ambisiøs klimaavtale i 
tråd med togradersmålet, som nedfeller kon-
krete forpliktelser om utslippsreduksjoner for 
både industriland og store utviklingsland.

Innenfor en samlet økende bistandsramme vil 
Regjeringen:

• Etter en evaluering vurdere å styrke klima- og 
skogprosjektet utover 3 milliarder kroner årlig 
som del av en flernasjonal mekanisme for beta-
ling for verifiserte utslippsreduksjoner dersom 
andre land også øker sine bidrag.

• Trappe opp arbeidet for økte kommersielle 
investeringer i fornybar energi i fattige land, 
blant annet gjennom å styrke NORFUND.

• Bidra til reduserte utslipp av kortlivede kli-
madrivere gjennom et forsterket internasjonalt 
engasjement.
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2.1 Innledning

Klima er det gjennomsnittlige været over lengre 
tid. Det er først når været endrer mønster at vi kan 
snakke om klimaendringer, for eksempel når det 
regner hver vinter i flere år der det vanligvis faller 
snø. Vi kan med andre ord ha et stabilt klima selv 
om været skifter mye, fra dag til dag eller fra år til 
år. Endringer i klimaet er avvik fra det gjennom-
snittlige klimaet over en lengre periode. Gjennom-
snittstemperaturen er en av de faktorene som 
utgjør det globale klimaet.

Jordens klima har endret seg merkbart i løpet 
av de siste drøyt hundre år. Målinger viser at den 
globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 
omtrent 0,8 grader siden den industrielle revolu-
sjonen. Tiåret 2000 – 2010 var det varmeste som er 
registrert. Årene 2005 og 2010 har vært de var-
meste siden systematiske målinger startet i andre 
halvdel av det 19. århundre. Temperaturen har økt 
mer over landområder enn over hav, og vi ser den 
største økningen i Arktis. Der har temperaturen 
økt dobbelt så raskt som det globale gjennomsnit-
tet de siste 50 årene. Både havet og luften har blitt 
varmere.

Når det blir varmere, stiger havnivået. Havet 
stiger fordi vannmassene utvider seg når tempera-
turen øker. I tillegg vil vann som ligger lagret i 
isbreene i høyfjellet og i Arktis, smelte og renne ut 
i havet, noe som over tid bidrar til at havet stiger. 
Tidevannsmålinger viser at det globale havnivået i 
dag er knappe 25 cm høyere enn i 1880. Vi ser nå 
en global havnivåstigning på om lag tre millimeter 
per år, og det er ventet at havet vil kunne stige ras-
kere utover i dette århundret som følge av den 
globale oppvarmingen.

Av målinger blant annet fra isen ved Sydpolen, 
kan vi lese at det har vært store svingninger i kli-
maet opp gjennom jordens historie. Det som imid-
lertid er nytt, er at klimaet nå endrer seg på grunn 
av menneskenes aktiviteter. FNs klimapanel reg-
ner det som svært sannsynlig at det meste av opp-
varmingen vi har sett de siste 50 årene, er men-
neskeskapt. I flere tusen år og helt fram til den 
industrielle revolusjon var konsentrasjonen av 
CO2 i atmosfæren ganske stabil. Mengden CO2 i 

atmosfæren har økt siden den industrielle revolu-
sjon. Karbon som før har vært bundet opp i kull, 
olje og gass er blitt frigjort, blant annet ved for-
brenning i kraftverk, i industrien og i biler og fly. 
Avskoging har også frigjort mye CO2. Dermed 
har mengden klimagasser i atmosfæren økt.

Menneskers utslipp av klimagasser har altså 
forsterket atmosfærens naturlige drivhuseffekt og 
anses som hovedårsaken til den globale oppvar-
mingen de siste 50 årene. Drivhuseffekten vil øke 
på grunn av utslippene som allerede har funnet 
sted, og øke ytterligere dersom framtidige utslipp 
ikke begrenses.

2.2 FNs klimapanel

2.2.1 Bakgrunn

FNs klimapanel ble nedsatt av Den meteorolo-
giske verdensorganisasjonen og FNs miljøpro-
gram i 1988 for å framskaffe informasjon om årsa-
kene til klimaendringer. Panelet ble opprettet som 
svar på framleggelse av en rekke urovekkende 
forskningsresultater, som tydet på at menneske-
skapte utslipp av klimagasser kunne føre til global 
oppvarming. Klimapanelet ble bedt om å gi ver-
dens regjeringer en klar vitenskapelig vurdering 
av hva som skjedde med klimaet.

FNs klimapanel er et unikt internasjonalt sam-
arbeid mellom myndigheter og forskere. Rappor-
tene fra Klimapanelet er utarbeidet av forskere og 
gjennomgår grundige høringsprosesser med 
både myndigheter og forskningsmiljøer. Hoved-
konklusjonene i sammendragene godkjennes på 
Klimapanelets møter der både myndighetsrepre-
sentanter og forskere deltar. Rapportene danner 
det faglige grunnlaget for politikkutvikling både 
nasjonalt og internasjonalt.

Klimapanelet gjennomfører ikke selv forsk-
ning. Panelet er organisert i arbeidsgrupper med 
forskere og eksperter. Arbeidsgruppene vurde-
rer og sammenfatter faglitteratur som er relevant 
for å forstå klimasystemet og hvordan det påvir-
kes, risikoen for menneskeskapte klimaendringer 
og mulige virkninger. Panelet vurderer også 
mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, 

2 Klimaendringene 
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og hvordan samfunnet kan tilpasses klimaendrin-
gene. Panelet har plenumsmøter en til to ganger i 
året.

Klimapanelet er ikke et fast panel, men omfat-
ter i realiteten tusenvis av forskere og eksperter 
verden over, innenfor en rekke fagdisipliner. Kli-
mapanelets råd oppnevner nye forfattere for hver 

Figur 2.1 Globalt gjennomsnitt for temperatur, havnivå og snødekke til 2007

Jordas klima er i endring. Observert temperaturstigning, havnivåstigning og reduksjon i snødekke på den nordlige halvkule siden 1850.
Kilde: FNs klimapanel, fjerde hovedrapport 2007/miljøstatus.no
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rapport panelet lager, og det er forholdsvis stor 
utskifting av forfattere.

Klimapanelets arbeid er konsentrert omkring 
hovedrapporter som kommer med fem til seks års 
mellomrom. I de første rapportene fra FNs klima-
panel fra 1990 og 1995, var hovedkonklusjonen at 
det trolig har vært en merkbar menneskelig 
påvirkning på det globale klimaet. Denne slutnin-
gen ble forsterket i Klimapanelets tredje rapport i 
2001. I den fjerde rapporten fra 2007 slo forskerne 
fast, med meget stor grad av sikkerhet, at men-
neskelig aktivitet siden 1750 har bidratt til global 
oppvarming. Klimapanelet konkluderte med at 

det er sannsynlig at påvirkningen fra menneske-
lige aktiviteter har vært minst fem ganger større 
enn virkningen av økt solinnstråling i dette tids-
rommet. I tillegg utarbeider Klimapanelet rappor-
ter om metodespørsmål, retningslinjer for klima-
gassregnskap og spesialrapporter om mer avgren-
sede temaer.

Det er flere grunner til at forskerne var sik-
rere i sin sak i 2007 enn tidligere. De hadde tem-
peraturdata for en lengre periode, nye estimater 
for naturlige variasjoner og bedre beregningsmo-
deller både for menneskeskapte og naturlige 
påvirkninger på klimaet.

Boks 2.1 Klimagasser

Klimagasser finnes naturlig i atmosfæren. De 
vanligste naturlige klimagassene er CO2 og 
metan. FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokol-
len regulerer klimagassene karbondioksid 
(CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de tre 
fluorholdige gruppene av gasser perfluorkarbo-
ner, (PFK), hydrofluorkarboner (HFK) og svo-
velheksafluorid (SF6). For disse gassene har 
man god kunnskap om hvor mye gassene bidrar 
til den globale oppvarmingen (klimaeffekt). Det 
er klimagassene nevnt ovenfor, som står for det 
største bidraget til menneskeskapt oppvarming.

Ulike klimagasser har ulik levetid i atmosfæ-
ren og ulik klimaeffekt. Ved hjelp av den såkalte 
Global Warming Potential-skalaen (GWP-ska-

laen) kan utslipp av ulike klimagasser regnes 
om til såkalte CO2-ekvivalenter. Det gjøres ved å 
regne om den oppvarmingseffekten hver gass 
har i atmosfæren i løpet av hundre år, slik at den 
tilsvarer effekten av CO2. For eksempel har flu-
orgasser svært lang levetid i atmosfæren, og de 
får da en høy omregningsfaktor eller høyt glo-
balt oppvarmingspotensial.

Klimagassenes lange levetid i atmosfæren 
innebærer en treghet i klimasystemet. Økt inn-
hold av klimagasser i atmosfæren forårsaker en 
gradvis global oppvarming. Den globale oppvar-
mingen ville derfor fortsette i mange tiår fram-
over, selv om alle de menneskeskapte utslippene 
av klimagasser ble stanset i dag.

Boks 2.2 Drivhuseffekten

Den naturlige drivhuseffekten er avgjørende for 
livet på jorda. Drivhuseffekten består i at kort-
bølget solinnstråling slipper gjennom i atmosfæ-
ren og varmer opp jordoverflaten, mens mye av 
den utgående varmestrålingen fra jorda fanges 
opp i atmosfæren. Dermed blir den lavere delen 
av atmosfæren varmere. Drivhuseffekten er 
altså at vanndamp, gasser og partikler i atmo-
sfæren virker som takene og veggene i et driv-
hus. Mer av varmen bevares i jordatmosfæren, 
mens mindre forsvinner ut i verdensrommet 
igjen. Varmestrålingen sendes ut i alle retninger. 
Noe går ut i verdensrommet, men mesteparten 
går tilbake til jorda. De gassene som tar til seg 
varmestråling på denne måten, kalles drivhus-
gasser eller klimagasser. De viktigste naturlige 
klimagassene er CO2 og metan. Vanndamp har 

størst betydning for den naturlige drivhuseffek-
ten, og atmosfærens innhold av vanndamp øker 
når temperaturen stiger. Blir det varmere for 
eksempel som følge av mer solinnstråling, øker 
vanninnholdet i atmosfæren. Dermed øker driv-
huseffekten.

Uten denne naturlige drivhuseffekten ville 
gjennomsnittstemperaturen på jorda vært 18 
kuldegrader, ikke 15 varmegrader som den er 
nå. Støv og aske fra vulkanutbrudd virker avkjø-
lende på atmosfæren, men over et kortere tids-
rom enn de fleste klimagassene.

Når atmosfæren endres ved at innholdet av 
klimagasser øker, vil dette forsterke drivhusef-
fekten. Menneskeskapte utslipp av klimagasser 
forsterker drivhuseffekten.
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Boks 2.3 Klimautviklingen og tilbakekoblingsmekanismer

Figur 2.2 Tilbakekoblingsmekanismer

Kilde: Audun Igesund, Norsk Polarinsitutt/miljøstatus.no

Den naturlige drivhuseffekten har endret seg 
over jordas levetid og med den jordas tempera-
tur. Klimaforskningen har gitt forholdsvis god 
kunnskap om klimautviklingen den siste millio-
nen år. Det er klare indikasjoner på et sammen-
fall mellom varme perioder og høye nivåer av 
CO2 i atmosfæren.

De siste millioner år på jorda har vært preget 
av vekslinger mellom istider og mellomistider. 
Denne vekslingen er trolig utløst av små endrin-
ger i mengde innstrålt energi fra sola, som ikke i 
seg selv er store nok til å gi store temperatur-
endringer. Det antas at de likevel har kunnet 
utløse såkalte tilbakekoblingsmekanismer, som 
har forsterket eller redusert oppvarmingen.

En tilbakekoblingsmekanisme gjør at global 
oppvarming forsterkes eller reduseres, som 
følge av andre forhold enn den bakenforlig-
gende endringen i for eksempel solaktivitet eller 
konsentrasjonen av klimagasser. Kunnskapen 
om ulike tilbakekoblingsmekanismer har økt de 
siste årene. Selv om det fortsatt er usikkerhet 
om styrken i tilbakekoblingene, er det bevis for 

retningen på flere tilbakekoblingsmekanismer. 
De fleste kjente tilbakekoblingene vil kunne for-
sterke oppvarmingen, for eksempel tilbakekob-
linger i karbonsyklusen med smelting av perma-
frost og tap av isbreer i Arktis og Antarktis, som 
blant annet kan føre til at metan frigjøres. Økt 
utslipp av metan øker klimagasskonsentrasjo-
nen i atmosfæren som i sin tur forsterker den 
globale oppvarmingen. Et annet eksempel er at 
høyere temperatur gjør at det smelter mer snø 
og is. Bar bakke eller åpent hav reflekterer mye 
mindre sollys enn snø og is. Det absorberes i 
stedet mer varme. Dette gir ytterligere oppvar-
ming, som gjør at mer snø og is smelter.

Fra iskjerner i Antarktis kjenner vi luftens 
innhold av CO2 og metan de siste 800 000 årene. 
Iskjernene viser at dagens atmosfæriske kon-
sentrasjon av CO2 overstiger de naturlige varia-
sjonene gjennom de siste is- og mellomistider, 
og dataene viser også at det er en klar sammen-
heng mellom svingninger i temperatur og inn-
holdet av CO2 i atmosfæren.

➔ 

J 
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2.2.2 Klimaendringer

FNs klimapanels fjerde hovedrapport inneholder 
seks scenarioer for klimaendringer i dette århun-
dret, ut fra ulike forutsetninger om blant annet 
demografisk, økonomisk og teknologisk utvikling 
som resulterer i ulik utslippsutvikling. Fem av 
disse scenarioene gir en global oppvarming i det 
21. århundre på 2,4 grader Celsius eller mer. Sce-
narioet med størst endringer (også størst utslipp) 
angir en mulighet for at temperaturen kan stige 

med over 6 grader Celsius. Klimapanelets beste 
estimat for de seks scenarioene angir en tempera-
turøkning innen 2100 på mellom 1,8 og 4,0 grader 
Celsius i forhold til gjennomsnittsnivået i perioden 
1980–1999. Den allerede observerte globale opp-
varmingen fra 1850–1899 til 2001–2005 er 0,8 gra-
der Celsius. Selv om utslippsveksten stanser 
umiddelbart, vil vi oppleve store klimaendringer 
fram mot 2100 som følge av tidligere utslipp og kli-
magassenes lange oppholdstid i atmosfæren.

Figur 2.3 Global og kontinental temperaturendring

Den globale oppvarmingen kan ikke forklares uten at man inkluderer effekten av menneskeskapt påvirkning på klimasystemet. Fi-
guren viser en sammenligning av observerte temperaturendringer på jordoverflaten, globalt og kontinentalt, med resultater fra kli-
mamodeller med bare naturlig pådriv og med kombinert naturlig og menneskeskapt pådriv. De blå skraverte områdene viser 
temperaturutviklingen fra 1900 – 2000 beregnet av klimamodellene når bare naturlige endringer i klimapådrivere er lagt til grunn for 
beregningene. Rosa skraverte områder viser temperaturutviklingen ifølge modellene når både naturlige og menneskelige endringer 
i klimapådrivere er inkludert.

Kilde: FNs klimapanel, fjerde hovedrapport 2007/miljøstatus.no
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I 2008 besluttet Klimapanelet å sette i gang 
arbeidet med sin femte hovedrapport. Rapporten 
er ventet i 2013 – 2014. Denne rapporten vil bygge 
på helt nye klimascenarioer som er utviklet av kli-
mamodellmiljøene i fellesskap. Sammenliknet 

med tidligere rapporter vil femte hovedrapport 
legge mer vekt på å sammenstille forskning om 
klimaendringer og konsekvenser for bærekraftig 
utvikling, risikohåndtering og hvilke tiltak som 
kan settes inn. Dette gjelder både tiltak som 

Boks 2.4 Karbonkretsløpet

Planter på landjorda og havet tar opp CO2. Her 
omdannes det gjennom fotosyntesen, til karbon 
(C) i organisk materiale og oksygen (O2). En 
del av karbonet fra dødt plantemateriale blir 
lagret i jorda eller på havbunnen. Noe av dette 
brytes ned til karbondioksid (CO2) eller som 
metan (CH4) og frigjøres igjen. En annen del av 
karbonet omdannes langsomt videre og lagres 
som blant annet olje, gass og kull. Det er altså et 
naturlig kretsløp for karbon på jorda, med både 
opptak, lagring og frigjøring av CO2 og metan. 
Opptak og utslipp i det naturlige kretsløpet har 
et stort omfang, i størrelsesorden 200 milliarder 
tonn karbon per år.

Avskoging, dyrking av jord og forringelse av 
naturområder og det marine miljø har redusert 

de naturlige karbonlagrene, i jorda, og i planter 
på land og i havet. Etter den industrielle revolu-
sjonen har også karbon lagret i kull, olje og gass 
blitt hentet opp, forbrent og dermed frigjort til 
atmosfæren. I denne perioden har vi observert 
en økning av CO2 i atmosfæren. Dagens nivå er 
om lag 30 prosent over hva som antas å ha vært 
det høyeste nivået på en million år.

Havet, vegetasjon og jordsmonnet har hittil 
tatt opp vel halvparten av de menneskeskapte 
utslippene. Det marine miljø spiller en viktig 
rolle, og store mengder CO2 bindes i vegetasjo-
nen i havet. Et varmere og mer CO2-mettet hav 
vil etter hvert ta opp mindre CO2, og opptaket i 
framtida vil avhenge av blant annet klimaendrin-
gene, arealbruken og forvaltningen av naturen.

Figur 2.4 Karbonkretsløpet

Kilde: CICERO Senter for klimaforskning
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bidrar til tilpasning til klimaendringene og tiltak 
som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser. 
Den vil også basere seg på nye scenarioer for kli-
maendring. I femte hovedrapport har Klimapane-
let som mål å legge fram mer detaljert regional 
informasjon, inkludert informasjon om blant 
annet værfenomener som monsuner og El Niño. 
Vannsystemet, karbonkretsløpet, isdekker og hav-
nivåstigning vil bli arbeidet med på tvers av 
arbeidsgruppene. Nitrogenkretsløpet og sammen-
hengen mellom luftforurensninger og klima er 
også temaer som vil bli bedre dekket i rapporten. 
Det samme gjelder vitenskapelig kunnskap som 
er relevant i arbeidet med artikkel 2 i FNs klima-
konvensjon. I denne artikkelen er det fastslått at 
man skal unngå farlige, menneskeskapte klima-
endringer.

Klimapanelet legger også innimellom fram 
spesialrapporter. For eksempel ble det i mai 2011 
lagt fram en spesialrapport om fornybare energi-
kilders muligheter for å begrense klimaendrin-
gene. I november 2011 ble det lagt fram en spesi-
alrapport om risikohåndtering ved ekstremvær og 
katastrofer.

Isdekket på Grønland mister ismasse tilsva-
rende 150 – 200 km3 i året. Også Vest-Antarktis 
viser tegn til økt tap av ismasse. Forskning etter at 
FNs klimapanel la fram sin 2007-rapport viser 
blant annet at økt smeltehastighet fra de to store 
isdekkene samt fra mindre breer, kombinert med 
utvidelse av vannmassene, kan gi en havnivåstig-
ning på én meter eller mer i 2100. Estimatene er 
nå mye høyere enn i FNs klimapanels rapport fra 
2007, som bare tok hensyn til utvidelsen av vann-
massene, på grunn av det potensielt store bidra-
get fra smelting av landbasert is i dette århundret. 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til framtidig 
havnivåstigning som følge av klimaendringene.

2.3 Konsekvenser av klimaendringene

2.3.1 Innledning

Historien har vist at selv små temperaturendrin-
ger har hatt store konsekvenser. I middelalderen 
var klimaet på deler av den nordlige halvkule én til 
to grader varmere enn gjennomsnittstemperatu-
ren i det 20. århundre, noe som gjorde det mulig 
for mennesker å bosette seg på Grønland. For om 
lag 125 000 år siden var sommertemperaturen i de 
nordlige områdene tre til fem grader høyere enn i 
det 20. århundre. I den perioden var om lag en 
tredjedel av Grønlandsisen smeltet, og havnivået 
stod fire til seks meter høyere.

De menneskeskapte klimaendringene vil 
kunne få store konsekvenser. Økning i havnivå, 
mer intense stormer og endringer i nedbørsmøn-
stre forventes å ha store samfunnsmessige og 
økonomiske konsekvenser. Verdens befolkning vil 
kunne oppleve ekstremvær som flom, hetebølger 
og tørke oftere og med høyere intensitet. Utsatte 
landområder vil bli oversvømt når havnivået sti-
ger. Områder som allerede er tørre kan bli enda 
tørrere. Vannforsyning og jordbruksproduksjon 
blir satt under press mange steder. Klimaendrin-
gene kan dermed påvirke livsgrunnlaget for 
mange. Også flere sykdommer, som er knyttet til 
bestemte klimabetingelser, kan spre seg raskere. 
Særlig utviklingsland, som også er dårligst rustet 
for å tilpasse seg klimaendringene, vil rammes 
hardt.

Klimaendringene vil kunne ramme mange og 
påvirke helse, matsikkerhet og tilgangen på rent 

Boks 2.5 Klimamodeller

For å kartlegge framtidige klimaendringer er 
det utviklet flere scenarioer for utslipp av klima-
gasser. Antagelser om befolkningsvekst og øko-
nomisk og teknologisk utvikling er viktige pre-
misser i disse scenarioene. Utslippsscenarioene 
blir så lagt inn i klimamodeller som er verktøyet 
i arbeidet med å tallfeste klimaet i framtida. Kli-
mamodeller er bygd opp av en rekke naturlover 
og sammenhenger, uttrykt som matematiske 
ligninger som blir løst på store datamaskiner. 
Grunnlaget – kunnskapen om de fysiske og kje-
miske sammenhengene – sier for eksempel hva 
som bestemmer luft- og havtemperatur, hav-

strømmer og vinder, skydekke, nedbør og havis 
på jorda. Estimater for blant annet økte utslipp 
av klimagasser legges inn i modellene, som der-
etter beregner hvordan det globale klimaet kan 
utvikle seg i framtida. I bruken av klimamodel-
ler må det alltid gjøres forenklinger, og det er 
viktig å presisere hva som er usikkerhetene.

Klimamodellene har siden de første ble utvi-
klet på slutten av 1970-tallet blitt stadig mer 
avanserte, og inkluderer nå flere variabler. De 
nyere modellene bekrefter i hovedsak resulta-
tene fra de tidlige modellene, men med større 
grad av sikkerhet.
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drikkevann. Tilgang på, og behovet for, ferskvann 
vil bli sterkt berørt av klimaendringene. I Afrika 
kan mellom 75 og 250 millioner mennesker opp-
leve redusert tilgang på ferskvann som en følge av 
klimaendringene allerede i 2020. I mange afrikan-
ske land vil jordbruksproduksjonen kunne bli 
alvorlig redusert. Også i deler av Asia forventes 
klimaendringene å forsterke belastningen i de 
områdene som allerede har knapphet på fersk-
vann.

For økosystemer vil klimaendringene kunne 
komme raskere enn systemene klarer å tilpasse 
seg. Klimaendringer vil kunne føre til utslettelse 
av arter og sammenbrudd av økosystemer. Klima-
panelet regner det som sannsynlig at rundt 20 – 30 
prosent av alle arter er i økt fare for utryddelse 
dersom global gjennomsnittstemperatur stiger 
med mer enn 2 grader Celsius. Begrensning av 
menneskeskapte klimaendringer er dermed nød-
vendig for å begrense skadevirkningene og bidra 
til at arter og økosystemer gis større mulighet til å 
tilpasse seg.

2.3.2 Store regionale variasjoner og 
ekstreme værhendelser

De globale klimamodellene beskriver først og 
fremst endringer i det globale klimaet. Et globalt 
gjennomsnittstall for temperatur gir ikke et til-
strekkelig bilde av klimaendringene vi kan for-
vente. Det er store regionale variasjoner, og der-
med forskjellige utfordringer ulike steder i ver-
den.

2.3.3 Klimaendringer i Norge og Arktis

Årsmiddeltemperaturen i Norge anslås å øke med 
2,3 til 4,6 grader Celsius mot slutten av dette 
århundret sammenliknet med perioden 1961 –
 1990. Temperaturen vil stige mest i innlandet og i 
nord. Årsnedbøren for hele landet vil øke. Vinter-
nedbøren vil øke mest, inntil 40 prosent i deler av 
Sør-Norge. Dager med mye nedbør vil øke, både i 
antall og i nedbørmengde. Klimamodellene gir 
ikke grunnlag for å si noe sikkert om hvordan 
vindforholdene vil endre seg i våre områder. Hav-
nivået vil trolig stige, noe som kan medføre store 
utfordringer langs kysten. I deler av landet vil 

Figur 2.5 Flom i Strondafjorden, Valdres

Foto: Øystein Søbye/Samfoto/NTB scanpix
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imidlertid stigningen begrenses av fortsatt landni-
våstigning etter siste istid. Mer intense regnskyll 
vil kunne gi nye typer flommer enn de klassiske 
snøsmelteflommene vi har mest erfaring med i 
Norge. Det kan skje en forskyving av flommene 
utover året mot større flommer sent på høsten og 
sent på vinteren. Intense nedbørhendelser kan få 
betydning for utløsing av skred. Med nye nedbør-
mønstre kan det opptre skred i områder der det 
sjelden har forekommet før.1

Selv om andre deler av verden er mer utsatt, 
vil klimaendringene ha betydelige konsekvenser 
for samfunnet og miljøet i Norge. Klimaendrin-
gene fører til økt flom- og skredrisiko. Dette er en 

Boks 2.6 Britiske forskere advarer om konsekvensene av fire grader global 
oppvarming

Om den globale oppvarmingen fortsetter, er det 
en risiko for at store deler av regnskogen i Ama-
zonas går tapt som følge av tørke og skogbrann. 
Forskere gjennomførte i 2009, på oppdrag fra 
den britiske regjeringen, en omfattende studie 
av hvilke konsekvenser det ville få om den glo-
bale gjennomsnittstemperaturen øker med 4 
grader Celsius. Studiene viste at dette sannsyn-
ligvis vil få svært dramatiske konsekvenser. 
Blant annet vil sentrale deler av Amazonas 
kunne oppleve at temperaturen øker med 8 gra-

der Celsius, og at redusert nedbør vil kunne 
medføre omfattende skogdød og tap av noen av 
verdens mest artsrike økosystemer. Det er stor 
usikkerhet forbundet med denne typen studier, 
men de britiske forskningsmiljøene som står 
bak regnes blant verdens ledende fagmiljøer for 
klimamodellering. Mer informasjon om dette 
arbeidet finnes på hjemmesidene til det britiske 
meteorologiske instituttet, http://www.metof-
fice.gov.uk/climate-change/guide/impacts/
high-end.

Figur 2.6 Demning i elv, Rånåsfoss kraftverk

Foto: Øystein Søbye/Samfoto/NTB scanpix

1 Klima i Norge 2100, utarbeidet av Norsk klimasenter, et 
samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Bjerknessente-
ret, Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Norges 
vassdrags- og energidirektorat, september 2009. Rapporten 
ble utarbeidet som ledd i arbeidet med NOU 2010:10 Til-
passing til eit klima i endring.

2664



26 Meld. St. 21 2011–2012
Norsk klimapolitikk

utfordring for blant annet samferdselssektoren, 
og vil medføre behov for mer vedlikehold og 
større investeringer. Vassdrag og kraftproduksjon 
vil påvirkes av klimaendringer.

Mer nedbør kan på den ene siden bidra til økt 
energiproduksjon. Mildere vintre vil gi lavere 
fyringskostnader. På den andre siden vil hyppi-
gere tilfeller av ekstremvær kunne gjøre sam-
funnskritisk infrastruktur som elektrisitetsnett, 
vannmagasiner og kraftanlegg mer utsatt for 
belastninger og skade. Temperaturendringene 

påvirker også havmiljøet, noe som kan få store 
konsekvenser for fiskeri- og havbruksnæringen. 
Produktiviteten i jord- og skogbrukssektoren vil 
kunne øke på grunn av lengre vekstsesong og økt 
konsentrasjon av CO2 i atmosfæren. Høyere tem-
peratur vil kunne øke utbredelsen av enkelte syk-
dommer. Smitterisikoen øker fordi noen arter 
sprer seg raskere og øker i antall ved høyere tem-
peratur. I tillegg er det sikkerhetsmessige utfor-
dringer knyttet til globale næringer som for 
eksempel skipsfart.

Boks 2.7 Sukkertaren langs norskekysten

Den store, skogdannende sukkertaren (Saccha-
rina latissima) har vært en vanlig tareart langs 
hele norskekysten. I dag er de store sukkertare-
skogene sterkt redusert langs indre kyst av Ska-
gerrak og forekomsten er redusert i enkelte 
områder i Rogaland og Hordaland. Mange ste-
der er tareskogen erstattet av nedslammede 
matter av trådalger. Årsakene til nedgangen er 
sannsynligvis sammensatte, men klimaendrin-
ger har trolig bidratt. Tang- og tareskogene ska-
per rom for et rikt biologisk mangfold og har en 
produksjon som går inn i mange næringskjeder. 

De er blant klodens mest produktive økosyste-
mer og kan sammenliknes med undersjøiske 
regnskoger. Ettersom arten nå har svært lave 
forekomster over store kyststrekninger kan suk-
kertare sies å ha mistet mye av sin økologiske 
betydning i kystsonen. Når tareskogen reduse-
res, avtar også havområdets evne til å binde 
CO2. Den negative utviklingen ser imidlertid ut 
til å ha bremset opp de siste årene, slik at det 
ikke er grunnlag for å hevde at sukkertaren er 
truet som art eller naturtype.

Figur 2.7 Sukkertare

Foto: Steinar Myhr/Samfoto/NTB scanpix
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Klimatilpasning handler også om å utnytte de 
mulighetene som følger med klimaendringene. 
Næringslivet opplever at klimaendringer påvirker 
deres handlingsrom. Issmeltingen i Arktis kan gi 
nye muligheter for skipsfart og utnytting av nye 
ressurser, siden stadig større områder i Arktis blir 
isfrie om sommeren. Når et isfritt Arktis åpner for 
næringsaktivitet, må imidlertid dette veies opp 
mot sårbarheten økt aktivitet medfører for natur 
og samfunn.

For en nærmere redegjørelse om konsekven-
ser og behovet for tilpasning i Norge vises det til 
NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring. 
Regjeringen vil legge fram en egen stortingsmeld-
ing om konsekvenser og tilpasning til klimaend-
ringene i Norge.

Oppvarmingen og endringene forventes å bli 
størst i Arktis. Klimaendringene i Arktis kan 
utløse tilbakekoblingsmekanismer som påvirker 
det globale klimaet, jf. boks 2.3.

Det er svært stor usikkerhet rundt hvilken 
effekt klimaendringene vil ha på havstrømmene i 
våre områder, blant annet Den nordatlantiske drift 
(populært kalt Golfstrømmen). Enkelte teorier 
har gått ut på at økt tilførsel av ferskvann fra 
issmelting vil forstyrre transporten av varmt og 
salt vann nordover. Disse teoriene er imidlertid 

omstridte, og vi har så langt ingen indikasjoner på 
svekkelse av vanntransporten utover det som kan 
følge av normal periodisk syklus.

Blant annet på grunn av den lange levetiden 
CO2 har i atmosfæren, vil selv drastiske reduksjo-
ner i utslippene ikke være tilstrekkelig til å 
bremse opp avsmeltingen av Arktis på kort sikt. 
Det mangfoldige og unike dyre- og plantelivet i 
Arktis vil bli påvirket på flere måter. Mange av de 
polare artene er tilpasset helt spesielle forhold og 
vil trolig gå tapt når det blir varmere. Samfunn i 
Arktis har allerede måttet tilpasse seg klimaend-
ringene. Tradisjonelle fangstmetoder og levesett 
er mange steder truet. Det er ventet økt erosjon 
og tining av permafrost, med risiko for skade på 
hus og veier.

Fordi kaldt vann løser mer CO2 vil det kalde 
havet i nordområdene ta opp mer CO2 enn havom-
råder lengre sør. Med økt innhold av CO2 i atmo-
sfæren vil kaldt hav i våre områder ta opp økte 
mengder CO2. Havet spiller en nøkkelrolle i det 
globale karbonkretsløpet og økt opptak kan få stor 
betydning for livet i havet. Når lufta over havet blir 
mer CO2-rik fører dette til et direkte opptak av 
mer CO2 i overflatevannet. Resultatet er en reduk-
sjon av sjøvannets pH, og prosessen er kjent som 
havforsuring. Virkningene av havforsuring på 

Figur 2.8 Overvåkning av isen i Arktis gir viktige bidrag til klimaforskningen

Foto: Stein Tronstad/Norsk Polarinstitutt
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marine organismer er ennå usikre, men det er 
klart at ulike organismer reagerer svært forskjel-
lig på havforsuring. Særlig utsatt er organismer 
med kalkskall. Dette er ventet å ville påvirke 
strukturen og funksjonaliteten til marine økosys-
temer og kan få betydelige konsekvenser også for 
høstbare marine ressurser.

2.4 Kilder, utslipp og behovet for 
utslippsreduksjoner

2.4.1 Utslipp av klimagasser, sot og 
avskoging

Forbrenning av fossile energibærere og avsko-
ging er de viktigste menneskeskapte årsakene til 
utslipp av klimagasser og de påfølgende klimaend-
ringene vi har observert de siste 50 årene. CO2 er 
den viktigste menneskeskapte klimagassen, og 
disse utslippene stammer hovedsakelig fra for-
brenning av fossile energibærere. Menneske-
skapte utslipp av metan domineres i global sam-
menheng av utslipp fra nedbrytning av organisk 
materiale hos drøvtyggere, på rismarker og i 
avfallsfyllinger. Utslippene av lystgass stammer 
først og fremst fra nedbryting av nitrogenforbin-
delser på jordbruksarealer og ved industriell pro-
duksjon av blant annet nitrogengjødsel og nylon. 
De fluorholdige gassene, perfluorkarboner 
(PFK), hydrofluorkarboner (HFK) og svovelhek-
safluorid (SF6), er også klimagasser. Aluminiums-
industrien er en viktig kilde til PFK, mens kul-
deanlegg og brannslokkingsutstyr er viktige kil-

der til HFK. SF6 brukes blant annet i metallin-
dustrien og i elektrisk utstyr.

Det er også utslipp av andre klimagasser, både 
naturlige og menneskeskapte. Ozon har en opp-
varmende effekt i den nederste delen av atmosfæ-
ren (troposfæren) og noen typer partikler, som 
sot, bidrar også til global oppvarming.

Metan (CH4), bakkenært ozon (O3) og parti-
kler som inneholder sot (black carbon) kalles 
kortlivede klimapådrivere. Disse stoffene bidrar i 
likhet med CO2 til global oppvarming, men opp-
holder seg betydelig kortere tid i atmosfæren. Sot 
bidrar til global oppvarming, både når den er i 
atmosfæren, men trolig enda mer når den legger 
seg på snø og is og forsterker smelting. Når snø 
og is forsvinner, øker mengden innstråling fra sola 
som absorberes i jord og hav. Ozon og sot medfø-
rer også helseskader og for tidlig død. Matsikker-
heten kan trues som følge av reduksjon i avlin-
gene på grunn av ozonforurensning. Nyere forsk-
ning har vist at reduserte utslipp av sot og ozon vil 
kunne ha rask virkning og bidra til å begrense glo-
bal oppvarming, jf. boks 2.9.

FNs klimapanel anslo i 2007 at avskoging og 
skogforringelse, i all hovedsak i utviklingsland, 
gir årlige utslipp av 8,4 milliarder tonn CO2, eller 
17,4 prosent av de samlete, menneskeskapte 
utslippene av klimagasser.2 Ny kunnskap kan tyde 
på at denne andelen er noe redusert, og det er 
ventet at FNs klimapanel vil presentere nye anslag 
i femte hovedrapport i 2013.

Boks 2.8 Irreversible klimaendringer og vippepunkter

Vippepunkter er et noe upresist begrep for et 
punkt fra hvor en relativt liten tilleggspåvirkning 
fører til en relativt sett mye større endring av kli-
masystemet, det vil si at effekten blir større enn 
den ville vært før dette vippepunktet var nådd. 
Dersom slike vippepunkter overskrides kan det 
forårsake irreversible klimaendringer, og den 
globale oppvarmingen kan skyte fart på en måte 
som det er umulig å stanse.

En irreversibel prosess kan være om global 
oppvarming fører til tining av permafrost på land 
og såkalte metanhydrater på havbunnen. I per-
mafrosten i nordområdene og i metanhydrater 
på havbunnen er det lagret store mengder av kli-
magassen metan. Når oppvarmingen når et visst 
nivå, vil dette tine permafrosten slik at metanet 
frigjøres til atmosfæren. Hvis denne selvforster-

kende prosessen kommer i gang, er det svært 
vanskelig å stanse den.

En annen irreversibel prosess kan være 
akselererende smelting av de store isdekkene 
på Grønland og Antarktis. I Klimapanelets fjerde 
hovedrapport antar man at de vil smelte med 
jevn fart. Nyere forskning viser at smeltingen 
går stadig raskere på Grønland. Grunnen er en 
kombinasjon av varmere somre, høyere havtem-
peratur og økt havnivå samt økte smeltevanns-
mengder. Økt smelting av isdekkene på Grøn-
land og Antarktis vil ha svært store konsekven-
ser, og vil i praksis være irreversibel. Kunnska-
pen om disse fenomenene er begrenset, men 
sannsynligheten for at de skal inntre øker med 
graden og varigheten av den globale oppvarmin-
gen.

2 FNs klimapanel, fjerde hovedrapport, arbeidsgruppe 3
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2.4.2 Globale utslipp

Utslippene av klimagasser øker, og de siste 15 
årene har konsentrasjonen av klimagasser i atmo-
sfæren økt raskere enn tidligere. Konsentrasjonen 
av CO2 i atmosfæren måles i deler per million 
(parts per million) og forkortes ppm. Konsentra-
sjonen av CO2 i atmosfæren er nå rundt 390 ppm. 
I St.meld. nr. 34 (2006 – 2007) Norsk klimapolitikk, 
ble det referert til at konsentrasjonen den gang 
var rundt 380 ppm. Til sammenlikning var kon-
sentrasjonen 280 ppm i førindustriell tid. Når 
avskoging ikke regnes inn, skyldes størstedelen 
av opphopningen i atmosfæren utslipp fra industri-
land. Globale utslipp av klimagasser steg mye fra 
1995 til 2005. Det er ikke de rikeste landene som 
står for utslippsveksten, men det er land som 
Kina, India og andre utviklingsland som bidrar 
mest. Nyere tall og estimater tyder på at de glo-
bale utslippene økte mer enn 5 prosent i 2010, 
etter en svak nedgang i 2009 som følge av finans-
krisen.3

Utslippsprofilen i det enkelte land er styrt av 
blant annet landets næringssammensetning, ener-
gisystem og velstandsnivå. I hvor stor grad men-
nesker påvirker klimaet gjennom utslipp av klima-
gasser avhenger blant annet av befolkningsvekst, 
forbruksmønster, energiforbruk og transportom-
fang.

Det meste av den veksten som har foregått i 
utviklingslandene, har vært basert på samme for-
bruk av naturressurser og utslipp som vestlige 
land har hatt. Kina har passert USA som det lan-
det som totalt slipper ut mest CO2, men fortsatt 
har USA et vesentlig høyere utslipp per innbygger 
enn Kina.

Industrilandene har historisk sett stått for om 
lag tre firedeler av verdens utslipp av klimagasser. 
USA alene har stått for nesten 30 prosent av utslip-
pene. Denne situasjonen er imidlertid i ferd med å 

Boks 2.9 Kortlivede klimadrivere

En studie fra FNs miljøprogram i 2011 viser 
hvordan muligheten for å overholde tograders-
målet øker om man inkluderer kontroll av kortli-
vede klimapådrivere som sotpartikler og bakke-
nært ozon, inkludert O3-forløpere som metan 
(CH4) og karbonmonoksid (CO), jf. figur 2.9.1

Figur 2.9 Kortlivede klimadrivere

Kilde: United Nations Environment Programme/World 
Meteorological Organization, 2011/miljøstatus.no

Figuren viser observert avvik av temperatur fra 
før-industrielt nivå (1890 – 1910) fram til 2009 og 
deretter projeksjoner under ulike scenarioer 
fram mot 2070. Rask implementering av et sett 
tiltak identifisert for kortlivede klimadrivere, 
sammen med tiltak for å redusere CO2-utslipp 
(grønn linje), vil øke sjansene for å overholde 
togradersmålet.

Luftforurensningen kan påvirke klimaet i til-
legg til at de er skadelige for helse og miljø. 
Slike stoffer er for eksempel ozon, nitrogen, 
flyktige organiske forbindelser, karbonmonok-
sid, svovel og partikler. Mens noen av disse stof-
fene bidrar til økt oppvarming av atmosfæren, vil 
utslipp av svovel som omdannes til sulfatparti-
kler i atmosfæren spre sollys og bidra til avkjø-
ling. Utslipp av primærpartikler eller partikler 
som dannes i atmosfæren kan virke oppvar-
mende eller avkjølende avhengig av deres sam-
mensetning og de fysiske og kjemiske prosesser 
de inngår i. Tilsvarende påvirker klimagasser 
som metan nivået av ozon.

Noen tiltak kan redusere utslipp av klimagas-
ser og samtidig bidra til mindre luftforurens-
ning. Energieffektivisering kan være et slikt 
vinn-vinn tiltak.

1 UNEP and WMO 2011 – Integrated Assessment og Black Carbon and Tropospheric Ozon: Summary for Decision Makers

3 Olivier, Janssens-Maenhout, Peters, Wilson: Long-term 
trends in global CO2 emissions, 2011 report, PBL Nether-
lands Environmental Assessment Agency, The Hague, 2011
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endres. Utslippene i utviklingsland er nå i sterk 
vekst, mens utslippene i den industrialiserte ver-
den er redusert. I 2005 var industrilandenes sam-
lede utslipp om lag to femdeler av de globale 
utslippene.

Det finnes ikke eksakte tall for de samlede glo-
bale utslippene av klimagasser. Det er stor usik-
kerhet omkring utslipp av andre gasser enn CO2 i 
utviklingsland og opptak av CO2 i skog. FNs kli-
mapanel anslo i fjerde hovedrapport at de samlede 
globale utslippene i 2004 var om lag 49 milliarder 
tonn CO2-ekvivalenter. FNs miljøprogram legger 
til grunn at de globale utslippene i 2010 var om lag 
48 milliarder tonn CO2-ekvivalenter.4 Tallene 
omfatter ikke utslipp eller binding av CO2 i jords-
monn, skog eller hav.

World Resources Institute har i mange år sam-
let og analysert data om globale utslipp av klima-
gasser.5 Deres studier viser at utslippene av CO2
har økt med om lag 42 prosent fra 1990 til 2008. 

Dette tallet skjuler imidlertid store regionale for-
skjeller. Mens utslippene i Asia er mer enn doblet 
fra 1990 til 2008, har utslippene i Europa falt 17 
prosent i samme periode. I Nord-Amerika økte 
utslippene med 16 prosent i perioden, jf. figur 
2.10.

Ifølge World Resources Institute sto kraft- og 
varmeproduksjon ved blant annet kullkraftverk, 
alene for mer enn en firedel av de globale utslip-
pene (29 prosent) i 2005, jf. figur 2.11. Annen 
industri sto for nær 17 prosent. Jordbruk sto dette 
året for 14 prosent, mens transport var ansvarlig 
for drøye 12 prosent.

2.4.3 Norske historiske utslipp

Utviklingen i utslippene av klimagasser har i 
Norge de siste 40 årene særlig vært preget av at vi 
har bygget opp en betydelig petroleumssektor. I 

4 Bridging the Emissions Gap, United Nations Environmen-
tal Programme (UNEP), 2011

5 World Resources Institute er et uavhengig institutt basert i 
USA. Instituttet har et ledende fagmiljø for innsamling og 
analyse av globale utslipp av klimagasser.

Figur 2.10 Global vekst i utslipp av CO2 fordelt på regioner fra 1990 – 2008

Kilde: World Resources Institute/CAIT, 2012/miljøstatus.no
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en tid hvor industriens utslipp av både klimagas-
ser og andre miljøskadelige utslipp har gått ned, 
har veksten i olje- og gassutvinningen økt. I tillegg 
har utslippene fra transportaktiviteter økt betyde-
lig. Klimagassutslipp fra norsk territorium var i 
2010 på 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 
Dette svarer til om lag 0,1 prosent av verdens 
utslipp. Utslippene knyttet til utenriks luft- og sjø-
transport som også er en del Norges økonomiske 
aktivitet omfattes ikke av Kyoto-forpliktelsen.

I år 1900 var industrialiseringen av Norge fort-
satt i startgropa, et selskap som Norsk Hydro var 
fortsatt ikke grunnlagt, og store deler av indus-
trien fikk sin energi fra fossekraft. Skipsfarten var 
i hovedsak drevet av seilskuter og transporten 
foregikk med hest. Bruken av fossile brensler var 
begrenset, og dette preget naturlig nok utslippsni-
vået. Det offisielle norske utslippsregnskapet til 
Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensnings-
direktoratet går ikke lenger tilbake enn 1973, men 
World Resources Institute har presentert estima-
ter for CO2-utslipp (ikke samlede klimagassut-
slipp) tilbake til 1900 (figur 2.12). Mens CO2-
utslippene var på 4,2 millioner tonn i 1900 og 8,4 
millioner tonn i 1950, økte utslippene betydelig i 
etterkrigstiden. Da utslippsregnskapets tidsserier 
startet i 1973 var utslippene passert 30 millioner 
tonn, mens de i 2010 var på 45,4 millioner tonn 
CO2. Med andre ord er utslippene blitt mer enn ti 

ganger så store i 2010 som de var i år 1900. Det er 
imidlertid knyttet betydelige usikkerheter til de 
eldste estimatene.

Det er seks gasser eller grupper av gasser 
som inngår i klimagassregnskapet. Det største 
bidraget kommer fra klimagassen karbondioksid 
(CO2) med 84 prosent av utslippene i 2010. Metan 
utgjør 8 prosent, lystgass utgjør 6 prosent, og flu-
orholdige klimagasser (HFK, PFK, SF6) utgjør 2 
prosent av det totale bidraget i 2010 omregnet i 
CO2-ekvivalenter.

Samlede utslipp av klimagasser økte gjennom 
1990-tallet, men har de ti siste årene ligget relativt 
stabilt. I 2010 var utslippene på samme nivå som 
gjennomsnittet for de ti foregående årene. Utslip-
pene var på topp i 2007, men sank i 2008 og 2009, i 
hovedsak som følge av lavere aktivitetsnivå i 
industri og næringsliv etter finanskrisen og lavere 
aktivitetsnivå innen petroleumsvirksomheten. 
Noe av nedgangen kan også tilskrives regjerin-
gens klimapolitikk og klimatiltak i industrien 
(blant annet reduserte utslipp fra Yaras produk-
sjon av mineralgjødsel og overgang til diesel-
drevne personbiler). Økt økonomisk aktivitet 
igjen i 2010 bidro imidlertid til høyere utslipp fra 
industrien og transportsektoren. I tillegg førte en 
kald vinter med høye strømpriser til større utslipp 
fra bruk av fyringolje enn året før. Utslippene økte 
med 5 prosent fra 2009 til 2010.

Figur 2.11 Globale utslipp av klimagasser fordelt på sektorer i 2005

Kategorien endret arealbruk og skogbruk inkluderer avskoging.

Kilde: World Resources Institute, 2012/miljøstatus.no
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Figur 2.12 Utslipp av CO2 i Norge, 1900 – 2010

Kilde: Miljøverndepartementet 2012/miljøstatus.no

Boks 2.10 Geografisk avgrensing i klimagassregnskapet

Utslipp av klimagasser vil kunne skje i ulike 
faser av livsløpet til et produkt. For eksempel vil 
konsum av importerte varer ha ført til utslipp i 
andre land når de ble produsert, og bidra til 
utslipp fra transport både i utlandet og hjemme. 
For å håndtere disse utfordringene har man 
under FNs klimakonvensjon (UNFCCC) valgt å 
ansvarliggjøre utslipp der de skjer, når de skjer. 
Hvert enkelt land rapporterer (og regulerer) 
derfor utslipp ved kilden. Dette sikrer at utslipp 
bare telles én gang. Utslippene fra produksjon 
regnes med i klimagassregnskapet i det landet 
der produksjonen skjer. Utslipp i ulike faser av 
livsløpet til et produkt regnskapsføres i de sekto-
rene hvor utslippene skjer – som i transportsek-
toren for transportutslipp, arealsektoren for 
uttak av trevirke, og i industrisektoren for 

utslipp fra prosessering. Derfor er det slik at ved 
import av for eksempel klær til Norge føres 
utslippene fra produksjonen i produksjonslan-
det. Tilsvarende føres utslipp ved produksjon av 
olje og gass i Norge i vårt utslippsregnskap. Det 
er viktig å merke seg at det noen ganger er for-
skjell på hva som føres i utslippsregnskapet og 
hva som er dekket av en utslippsforpliktelse. I 
eksempelet med klær og olje over vil alle utslipp 
i teorien føres i klimagassregnskapet, men 
utslipp fra transport mellom land er unntatt fra 
Kyotoprotokollen. Videre har ikke landene i 
Asia, der en betydelig del av norsk import av 
klær kommer fra, noen utslippsforpliktelse 
under Kyotoprotokollen. Se også omtale av kar-
bonlekkasje i kapittel 4.5.3.

➔ 
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Figur 2.13 viser utslipp av klimagasser i 2010 
fordelt på kilde. To tredjedeler av utslippene i 
2010 skyldtes de tre hovedkildene petroleumsvirk-
somhet, industri og veitransport. Petroleumsvirk-
somheten er den største kilden med 26 prosent av 
utslippene, hvorav landanleggene sto for 17 pro-
sent og installasjonene på sokkelen 83 prosent. 
Industrien og veitransporten sto for henholdsvis 
23 og 19 prosent. Den siste tredjedelen av de nor-
ske utslippene dette året skyldtes innenriks luft-
fart, skipsfart og fiske som stod for 9 prosent. 
Jordbruk stod for 8 prosent, oppvarming av bygg 
stod for 3 prosent og andre utslipp stod for 12 pro-
sent.

Figur 2.14 viser utslippsutviklingen for de stør-
ste utslippskildene i Norge fra 1990 – 2010. I perio-
den 1990 – 2010 økte de norske klimagassutslip-
pene med 8 prosent.
– Utslippet fra veitrafikk har økt med 30 prosent 

siden 1990.
– Prosessutslipp fra metallindustrien utgjør den 

største andelen av utslippene fra industri og 
bergverk. Utslipp fra industri og bergverk er 
redusert med 36 prosent siden 1990. Denne 
reduksjonen er i hovedsak en følge av nedleg-
gelse av magnesiumproduksjon, omstrukture-
ring og tekniske tiltak i metallindustrien og da 

særlig i aluminiumproduksjon og tekniske til-
tak i mineralgjødselindustrien.

– Utslipp fra petroleumsvirksomheten, som 
inkluderer forbrennings- og prosessutslipp fra 
offshoreinstallasjoner og landanlegg (i hoved-
sak gassterminaler), utgjorde 26 prosent av de 
samlede norske utslippene i 2010. Utslippene 
fra installasjonene offshore dominerer fortsatt 
disse utslippene, selv om utslippene fra disse 
har vist en nedadgående trend siden begynnel-
sen av 2000-tallet. Utslippene fra landanleg-
gene har økt på grunn av økt aktivitet ved gass-
terminalene. Utslippene fra petroleumsvirk-
somheten er økt med 78 prosent siden 1990.

– Energiforsyning er i figur 2.14 inkludert under 
andre utslippskilder. I forhold til de fleste andre 
land har Norge svært lave utslipp fra innen-
landsk stasjonær energiforsyning. Det skyldes 
at elektrisitet står for en stor andel av energifor-
bruket og at norsk elektrisitetsproduksjon i all 
hovedsak er vannkraft. Utslippene har økt de 
siste årene først og fremst på grunn av økt drift 
av gasskraftverket på Kårstø og åpning av et 
nytt kraftvarmeanlegg på Mongstad. Utslip-
pene fra fjernvarmeanleggene kommer av fos-
silt restavfall og noe fossilt brensel.

– Utslipp av metan og lystgass fra jordbruk har 
vært relativt stabile siden 1990.

Figur 2.13 Utslipp av klimagasser fordelt på kilder, 2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no
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– Utslipp fra oppvarming av bygg (boliger, 
næringsbygg og driftsbygninger) har vist en 
nedadgående trend siden 1990. Dette skyldes 
blant annet overgang til elektrisitetsbasert opp-
varming inkludert varmepumper og tilkobling 
til sentrale energisystemer som fjernvarme, 
samt energieffektivisering.

– Utslipp fra avfallsdeponier viser en nedadgå-
ende trend på grunn av økt oppsamling og 
avbrenning av deponigass og mindre nedbryt-
bart avfall på deponiene.

Utviklingen i utslipp per enhet bruttonasjonalpro-
dukt (utslippsintensitet) reflekterer en kombina-
sjon av endringer i næringsstruktur, teknologisk 
framgang og energi- og klimapolitikk som påvir-
ker energieffektivitet og klimagassutslipp. Utslip-
pene av klimagasser reduseres normalt i forhold 
til bruttonasjonalprodukt (BNP) etter hvert som 
tjenesteytende næringers andel av økonomien 
øker. I internasjonal sammenheng har Norge og 
andre nordiske land hatt en sterk virkemiddel-
bruk. Dette har bidratt til å begrense veksten i kli-

magassutslippene, og nedgangen i utslippsintensi-
tet har vært sterkere enn i de fleste andre industri-
land. Nedgangen i utslippsintensitet i Norge har 
vært noe mindre enn i Sverige, men litt høyere 
enn for EUs 15 første medlemsland samlet. Det er 
store forskjeller i landenes utslippsintensitet, jf. 
figur 2.15. I USA og Australia er klimagassutslip-
pene per enhet BNP fortsatt mye høyere enn i de 
fleste andre vestlige land. Norge har en forholds-
vis lav utslippsintensitet sammenliknet med andre 
industriland, blant annet som følge av stor tilgang 
på fornybar energi. En større befolkning og høy-
ere bruttonasjonalprodukt bidrar, isolert sett, til 
økte klimagassutslipp.

I Nasjonalbudsjettet 2011 ble det presentert 
oppdaterte framskrivinger av utslipp til luft. 
Utslippene av klimagasser ble anslått å øke til 57,5 
millioner tonn i 2020 og deretter avta til 53,0 milli-
oner tonn i 2030. Siden Nasjonalbudsjettet 2011 er 
anslagene for petroleumsvirksomheten nedjustert 
for 2020 og oppjustert for 2030, og det er også 
gjort metodeendringer i anslagene for utslipp fra 
avfallsforbrenning. De oppdaterte anslagene til-

Figur 2.14 Utslipp av klimagasser fordelt på kilder, 1990 – 2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no
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Kilde: Finansdepartementet

Tabell 2.1 Utviklingen i klimagassutslipp, utslippsintensitet, BNP og befolkning 1990 – 2009 (prosentvis 
endring)

Klimagassutslipp 
CO2-ekvivalenter

Utslippsintensitet 
(utslipp BNP)

BNP per 
innbygger Befolkning

Australia 30,5 -29,6 44,9 27,9

USA 7,2 -33,2 30,4 22,9

Norge 3,1 -38,5 47,0 14,0

Storbritannia -26,9 -49,8 35,0 8,0

Sverige -17,2 -41,5 30,4 8,5

EU -17,4 -48,8 34,2 5,7

EUs 15 første medlemsland (EU15) -12,7 -36,7 27,2 8,5

EUs 12 siste medlemsland (EU12) -32,7 -69,3 127,8 -3,7

Figur 2.15 Endring i utslippsintensitet, 1990 – 2010

Figur 2.15 viser endring i utslippsintensitet i perioden 1990 – 2009 for utvalgte land og EU. Med et lands utslippsintensitet menes tonn 
utslipp av klimagasser i CO2-ekvivalenter per enhet bruttonasjonalprodukt. Både Norge og Sverige hadde alt i 1990 lav utslippsinten-
sitet sammenlignet med alle andre land. Siden 1990 er likevel utslippsintensiteten for Norge redusert med om lag 36 prosent. Selv 
om andre land har redusert utslippsintensiteten like mye eller mer enn Norge er fremdeles Norges utslippsintensitet sammen med 
Sveriges betydelig lavere enn andre lands. Reduksjonen i utslippsintensitet skyldes blant annet endret næringsstruktur, endret sam-
mensetning av energivarebruken, energieffektivisering og andre tiltak og virkemidler for å redusere utslippene. Dette har bidratt til 
å dempe veksten i klimagassutslippene samtidig som verdiskapingen har økt. Dermed har verdiskapingen økt mer enn utslippene.

Kilde: European Environment Agency, 2012/miljøstatus.no
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sier at norske utslipp i 2020 vil ligge på 56,9 millio-
ner tonn CO2-ekvivalenter, med en videreføring av 
dagens virkemiddelbruk. En normalisering av 
veksten i norsk og internasjonal økonomi og sti-
gende utslipp fra petroleumssektoren vil bidra til å 
trekke utslippene opp fram mot 2020. Se nærmere 
omtale av utslippsframskrivinger i kapittel 4.4.1.

2.4.4 Opptak og utslipp i skog og andre 
arealer

Norge har et høyt årlig CO2-opptak i skog på 
grunn av høy planteaktivitet etter andre verdens-
krig og lav avvirkningsrate i forhold til tilveksten. 
Netto CO2-opptak i skog har de siste årene vært 
på 27 – 36 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig, 
når en inkluderer karbonlagring i biomasse, død 
ved og jord. Ut over dette er det også opptak og 
utslipp knyttet til andre arealer. Til sammenlig-
ning var de norske klimagassutslippene på 53,9 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Årlig netto 

CO2-opptak vil fortsatt være høyt, men forventes å 
bli redusert noe i tiårene som kommer. Skogens 
rolle i nasjonal klimapolitikk er nærmere beskre-
vet i kapittel 9.

Også andre land har høye årlige netto opptak i 
skog og andre arealer. Figur 2.17 under sammen-
ligner netto opptak i sektoren arealbruk, areal-
bruksendringer og skog (LULUCF – Land Use, 
Land Use Change and Forestry) i noen av de nor-
diske landene. I Norge har opptaket økt fra rundt 
8,5 millioner tonn i 1990 til om lag 25 millioner i 
2009. I Finland har det vært store variasjoner i net-
toopptaket fra år til år. I 2009 var nettoopptaket 
rundt 40 millioner tonn. I Sverige har netto oppta-
ket variert mellom 33 – 45 millioner tonn i året, og 
var i 2009 rundt 39 millioner tonn. Danmark har i 
mange år hatt årlige nettoutslipp fra sektoren, 
men hadde i 2009 et netto opptak på 1,1 millioner 
tonn. Det store norske nettoopptaket av CO2 i for-
hold til skogressursenes størrelse skyldes i stor 
grad at Norge avvirker rundt 40 prosent av tilvek-

Figur 2.16 Endring i klimagassutslippene for utvalgte land og EU, 1990 – 2009

Figur 2.16 viser hvordan utslippene av klimagasser har endret seg i utvalgte land fra 1990 til 2009. De faktiske utslippene varierer 
mellom landene. Utslippene i 1990 er satt til 1 for å framheve endringene i perioden.

Kilde: European Environment Agency, 2012/miljøstatus.no
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sten, mens utnyttelsesgraden i de øvrige nordiske 
land ligger i størrelsesorden 70 – 90 prosent.

2.4.5 Klimagasser og global 
middeltemperatur

Det overordnede målet i FNs klimakonvensjon er 
å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i 
atmosfæren på et nivå som avverger farlig men-
neskeskapt påvirkning av klimasystemet. Målet 
omfatter ikke bare en begrensning av hvor stor 
påvirkningen skal være, men også hastigheten. 
Målet skal nås i løpet av et tidsrom som gjør det 
mulig for økosystemer å tilpasse seg endringene, 
som sikrer at matproduksjonen ikke trues og gjør 
det mulig å utvikle økonomien på en bærekraftig 
måte.

Ifølge FNs klimapanel er det betydelige usik-
kerheter forbundet med å oversette et temperatur-
mål til hva en kan tillate av globale utslipp av kli-
magasser. Dette skyldes dels usikkerhet som lig-
ger i klimamodellenes beregninger av respons på 
en gitt utslippsendring, men særlig antakelser om 
framtidig utslippsutvikling. Generelt kan en si at 
dess lenger en venter med å snu den globale 
utslippsveksten dess mer drastiske reduksjoner 
vil være nødvendig senere.

Undersøkelser blant annet av små luftlommer 
fra isprøver i Antarktis, viser at innholdet av CO2 i 
atmosfæren over de siste 800 000 år har variert 
betydelig. I perioder med kaldt klima (istider) har 
konsentrasjonen av CO2 vært ned mot 180 ppm. I 
varme perioder (mellomistidene) har konsentra-
sjonen økt til 300 ppm. Disse undersøkelsene 
viser også en klar sammenheng mellom endringer 
i atmosfærens innhold av CO2 og temperaturend-
ringene. Konsentrasjonen av CO2 har økt med 39 
prosent og ca. 100 ppm over de normale maksi-
mumsnivåene i mellomistiden. Konsentrasjonen 
av metan har økt med rundt 151 prosent og kon-
sentrasjonen av lystgass har økt med rundt 17 
prosent. I tillegg kommer de syntetiske klimagas-
sene.

For å kunne nå det overordnete målet til Kli-
makonvensjonen om å stabilisere konsentrasjo-
nen av klimagasser på et nivå som avverger farlig 
menneskeskapt påvirkning av klimasystemet, må 
vi vite hva som er sammenhengen mellom kon-
sentrasjon av klimagasser og effekt på klimasyste-
met. Den mest sentrale og mest sikre indikatoren 
er økning i global gjennomsnittstemperatur. FNs 
klimapanel har derfor gjort omfattende analyser 
av hvor stor temperaturøkning en viss økning i 

Figur 2.17 Nettoopptak av klimagasser i skog og arealer i nordiske land i 2009

Kilde: FNs klimakonvensjon 2012/miljøstatus.no
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konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren vil 
gi.

Klimapanelets fjerde hovedrapport beskriver 
scenarioer for utslippsbaner som vil lede til stabili-
sering av klimagasskonsentrasjonen og middel-
temperaturen på ulike nivåer. En stabilisering av 
klimagasskonsentrasjonen på 350 – 400 ppm CO2
(445 – 490 ppm CO2-ekvivalenter dersom vi inklu-
derer de øvrige klimagassene) antas å gi en stabi-
lisering av middeltemperaturen på 2 – 2,4 grader 
Celcius over før-industrielt nivå. Se tabell 2.2 om 
stabiliseringsscenarioer.

Den globale gjennomsnittstemperaturen når 
klimasystemet igjen er i balanse, er forskjellig fra 
den forventede globale gjennomsnittstemperatu-
ren ved stabilisering av klimagasskonsentrasjo-
nene, fordi klimasystemet endrer seg sakte. I de 
fleste analyserte scenarioene forventes konsentra-
sjonen av klimagasser å stabiliseres mellom 2100 
og 2150.

2.4.6 Behovet for utslippsreduksjoner for å 
unngå farlige klimaendringer

Gjennom Cancún-avtalen i 2010 nedfelte partene 
til Klimakonvensjonen et mål om at global tempe-
raturøkning skal holdes under 2 grader Celsius 
sammenliknet med før-industrielt nivå. Tograders-

målet er en konkretisering av Klimakonvensjo-
nens langsiktige mål om å stabilisere konsentra-
sjonen av klimagasser i atmosfæren, på et nivå 
som avverger farlig menneskeskapt påvirkning av 
klimasystemet, jf. omtalen i kapittel 3.4 om status i 
de internasjonale klimaforhandlingene.

I dag ligger den globale gjennomsnittstempe-
raturen om lag 0,8 grader Celsius over før-indus-
trielt nivå. Ifølge FNs klimapanel vil de klimagas-
sene som allerede er i atmosfæren, kunne bidra til 
en ytterligere temperaturoppgang på 0,6 grader 
Celsius slik at den samlede effekten av historiske 
utslipp alene vil være en oppvarming på om lag 1,4 
grader Celsius. En grense på 2 grader Celsius er 
således et svært ambisiøst mål. En temperatur-
stigning på 2 grader Celsius er likevel så høy at vi 
vil oppleve konsekvenser av klimaendringer som 
vil medføre store utfordringer.

Togradersmålet krever omfattende utslippsre-
duksjoner. I fjerde hovedrapport fra FNs klimapa-
nel ble det lagt til grunn at den globale utslipps-
veksten stanses senest i 2015, og at utslippene 
deretter reduseres. Denne konklusjonen tar 
utgangspunkt i en rekke forutsetninger om hva 
som er mulig å oppnå av globale utslippsreduksjo-
ner i perioden fra 2015 til 2050. Jo lenger utslipps-
veksten får fortsette etter 2015, desto mindre 
sannsynlig blir det at verden vil lykkes med å sta-

1 Den atmosfæriske CO2-konsentrasjonen var på 379 ppm i 2005.
2 Det beste anslaget for total konsentrasjon av CO2-ekvivalenter for alle klimagasser med lang levetid er på omtrent 455 ppm 

(2005-tall), mens den tilsvarende verdien inkludert nettovirkningen av alle menneskeskapte virkestoffer, er på 375 ppm CO2-
ekvivalenter.

3 Havnivåstigning gjenspeiler kun bidrag fra utvidelsen av havvannet når det blir varmere (termisk ekspansasjon). Havet vil fort-
sette å stige i mange århundrer etter at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfaeren er stabilisert. En langvarig termisk 
ekspansasjon vil ifølge prognosene resultere i 0,2 til 0,6 m stigning per grad gjenomsnittlig temperaturøkning (i celsius) over før 
industrielle nivåer.

Kilde: FNs klimapanel fjerde hovedrapport, 2007

Tabell 2.2 Stabiliseringsscenarioer i fjerde hovedrapport fra FNs klimapanel

CO2-
konsentrasjon 
ved 
stabilisering1

CO2-
ekvivalent 
konsentrasjon 
ved 
stabilisering2

Når vi må nå 
utslippstoppen 
(toppår) for så 
å redusere 
utslippene

Endring 
i globale CO2-
utslipp i 2050 (% 
av 2000-utslipp)

Global 
gjennomsnitts-
temperatur-
økning over før-
industrielt nivå 
ved ekvilibrium

Global 
gjennomsnittlig 
havnivåstigning 
over før-
industrielt nivå 
ved ekspansjon3

Antall 
analyserte 
scenarier

Ppm Ppm År Prosent °C meter

350 – 400 445 – 490 2000 – 2015 -85 til -50 2,0 – 2,4 0,4 – 1,4 6

400 – 440 490 – 535 2000 – 2020 -60 til -30 2,4 – 2,8 0,5 – 1,7 18

440 – 485 535 – 590 2010 – 2030 -30 til +5 2,8 – 3,2 0,6 – 1,9 21

485 – 570 590 – 710 2020 – 2060 -10 til +60 3,2 – 4,0 0,6 – 2,4 118

570 – 660 710 – 855 2050 – 2080 +25 til +85 4,0 – 4,9 0,8 – 2,9 9

660 – 790 855 – 1 130 2060 – 2090 +90 til +140 4,9 – 6,1 1,0 – 3,7 5
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målet. FNs miljøprogram har anslått gapet til å 
være mellom seks og 11 milliarder tonn CO2-ekvi-
valenter i 2020, men understreker at det er stor 
usikkerhet omkring et slikt anslag.8

Klimapanelets fjerde hovedrapport innehol-
der også analyser av det globale potensialet for 
utslippsreduserende tiltak, jf. tabell 2.3. Resulta-
tene bygger dels på modellberegninger og dels på 
tiltaksanalyser. De to tilnærmingene gir noen-

lunde samme resultater. Panelet identifiserte i 
2007 en tilstrekkelig mengde tiltak billigere enn 
100 US dollar (550 norske kroner) per tonn CO2-
ekvivalenter, til å redusere klimagassutslippene 
med 16 – 31 milliarder tonn i 2030. Om alle disse 
tiltakene ble gjennomført ville det ifølge FNs kli-
mapanel kunne være tilstrekkelig til å stabilisere 
middeltemperaturen på 2 – 2,8 grader Celsius over 
før-industrielt nivå.

8 Rapporten er nærmere omtalt i boks 3.5
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Kilde: FNs klimapanel fjerde hovedrapport, arbeidsgruppe 3

Tabell 2.3 Viktige utslippsreduserende teknologier etter sektor. Sektorer og teknologier er plassert i til-
feldig rekkefølge. Ikke-teknologiske endringer, som gjennomgående livsstilsendringer, er ikke tatt med.

Sektor Kommersielt tilgjengelige 
utslippsreduserende teknologier

Utslippsreduserende teknologier som 
forventes kommersielt tilgjengelig innen 2030

Energi-
forsyning

Forbedret forsynings- og distribusjonseffek-
tivitet; overgang fra kull til gass, atomkraft, 
fornybar energi (vannkraft, solenergi, jord-
varme, bioenergi); kraftvarmeverk; tidlige 
bruksområder for CO2-håndtering (fangst av 
CO2 fra brønnstrøm, jf. Sleipner og Snøhvit)

CO2-håndtering ved gass, kull- og bioener-
gikraftverk; forbedret atomkraftteknologi; 
forbedrede teknologier for fornybar energi, 
inkl. tidevanns-, bølge- og solenergi

Transport Kjøretøy med lavere drivstofforbruk; hybrid-
kjøretøy; renere dieselkjøretøy; biodrivstoff; 
overgang til jernbane og kollektivtransport; 
ikke-motorisert transport; arealbruksendrin-
ger og transportplanlegging

Annengenerasjons biodrivstoff; mer energi-
effektive fly; forbedrede elektriske og 
hybridkjøretøyer med kraftigere og bedre 
batterier

Bygninger Effektiv lyssetting og bruk av dagslys; mer 
energieffektivt elektrisk utstyr, oppvarming 
og nedkjøling; forbedrede komfyrer; forbe-
dret isolering; passiv og aktiv sol-design 
med tanke på oppvarming og nedkjøling; 
alternative kjølevæsker, gjenvinning og 
resirkulering av fluoriserte drivhusgasser

Integrert design av nye bygninger med tek-
nologier som gir tilbakekoblinger og kon-
troll; solceller integrert i bygninger

Industri Mer effektiv sluttbruk av elektrisk utstyr; 
varme- og kraftgjenvinning; resirkulering og 
substitusjon av materialer; kontroll med 
ikke-CO2-relaterte gassutslipp; en lang 
rekke prosess-spesifikke teknologier

Forbedret energieffektivitet; CO2-håndte-
ring fra sement-, ammoniakk- og jernpro-
duksjon; inerte elektroder for aluminium-
produksjon

Landbruk Forbedret avlings- og beitelandsforvaltning 
for å øke lagring av karbon i jord; gjenopp-
rettelse av dyrket torvrik og nedbrytbar 
jord; forbedrede risdyrkingsteknikker og 
forvaltning av buskap og gjødsel for å redu-
sere metanutslipp; forbedrede teknikker for 
spredning av nitrogengjødsel for å redusere 
lystgassutslipp; energivekster som bioenergi 
til erstatning for fossile brensler; økt energi-
effektivitet

Økte avlinger

Skog Skogplanting; gjenplanting; skogforvalt-
ning; redusert avskoging; forvaltning av inn-
høstede skogprodukter; skogprodukter som 
bioenergi til erstatning for fossile brensler

Forbedrede arter for å øke biomassepro-
duktivitet og CO2-lagring; forbedrede fjern-
overvåkingsteknologier for å analysere 
CO2-lagringspotensial i jordsmonn og vege-
tasjon og kartlegging av arealbruksendrin-
ger

Avfall Metangjenvinning fra deponier; avfallsfor-
brenning med energigjenvinning; komposte-
ring av nedbrytbart avfall; kontrollert 
behandling av avfallsvann; resirkulering og 
minimering av avfallsmengder

Biodekke og biofiltre for å optimere metan-
oksidasjon
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Boks 2.11 Det internasjonale energibyrået om betydningen av politisk handling

Det internasjonale energibyrået framhever i 
World Energy Outlook 2011 betydningen av 
politisk handling for å realisere togradersmålet. 
Med dagens politikk (New Policy scenario) vil 
energirelaterte utslipp av klimagasser fortsette 
å øke fram mot 2035, jf. figur 2.19. En slik utvik-
ling vil kunne bety at global middeltemperatur 

stiger med 3,5 grader Celsius på lang sikt. I et 
scenario som overholder togradersmålet (togra-
dersscenarioet) vil verdens etterspørsel etter 
olje og kull reduseres fra 2020. Det innebærer at 
nye petroleumsområder der kostnadene er høy-
est, i begrenset grad vil bli satt i produksjon.

Figur 2.19 Global reduksjon i energirelaterte utslipp av CO2 i 450-scenarioet og New Policy-scenarioet

Figuren viser hvordan ulike teknologier, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA), kan bidra til globale utslippsreduksjoner.

Kilde: World Energy Outlook, 2011/miljøstatus.no

Ifølge rapporten vil 80 prosent av de akkumu-
lerte utslippene fram til 2035 allerede være «låst 
inne» i form av utslipp fra eksisterende infra-
struktur. En slik situasjon gir begrenset handle-
frihet. Om ikke kursen legges om innen 2017 
anslår energibyrået at eksisterende infrastruk-
tur alene på det tidspunktet vil stå for et utslipps-
nivå på linje med det som er forenlig med togra-
dersmålet. Dersom en slik situasjon skulle opp-
stå, må all ny energirelatert infrastruktur som 
bygges etter 2017 være utslippsfri innenfor 
togradersscenarioet.

Energieffektivisering vil derfor kunne gi et 
viktig bidrag til å redusere utslippene, spesielt 
på kort sikt. Utbygging av fornybar energi og 
CO2-håndtering vil på lengre sikt kunne gi et 
like stort bidrag til reduksjon av CO2-utslippene.

Å utsette investering i utslippsfrie energitek-
nologier kan koste dyrt. Ifølge Energibyråets 
beregninger vil hver krone sparte investerings-
kostnader før 2020 gi over 4 kroner ekstra utgif-
ter etter 2020, for å kompensere for økte utslipp 
innenfor togradersscenarioet.

➔ 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
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3.1 Et styrket internasjonalt 
klimaengasjement

De tradisjonelt rike landene har et ansvar for å 
bidra til at fattige land kan redusere sine utslipp 
og tilpasse seg klimaendringer. Samtidig er de 
økonomiske styrkeforholdene i verden i sterk 
endring. Over tid må økt økonomisk styrke også 
innebære økt ansvar for selv å finansiere globale 
klimatiltak.

Norge har spilt en aktiv rolle i de internasjo-
nale klimaforhandlingene. Vi har særlig engasjert 
oss i å bygge tillit mellom land og å bevege for-
handlingene framover. Til København-møtet fore-
slo Norge – sammen med Mexico – å opprette et 
Grønt klimafond og en ordning i FN-regi for å 
selge kvoter for å finansiere klimatiltak i fattige 
land. I 2010 ledet statsminister Stoltenberg – 
sammen med Etiopias statsminister – den interna-
sjonale gruppen som FNs generalsekretær satte 
ned for å utrede måter å mobilisere 100 milliarder 
US dollar til klimatiltak innen 2020. I 2011 ledet 
Norge – sammen med Sør-Afrika og Mexico – 
arbeidet med å sette opp Det grønne klimafondet, 
som ble etablert i Durban.

Det grønne klimafondet kan bli det sentrale 
verktøyet for å kanalisere økonomiske ressurser – 
offentlige og private – til klimatiltak i fattige land. 
Regjeringen vil at Norge skal bidra til å finansiere 
Det grønne klimafondet. Vi vil blant annet arbeide 
for at fondet skal legge vekt på å finansiere tiltak 
basert på oppnådde resultater, og å mobilisere pri-
vat næringsliv til å foreta klimavennlige investerin-
ger i fattige land.

Regjeringen har som uttalt mål at Norge skal 
være et foregangsland for internasjonal aksept for 
CO2-fangst og -lagring som et nødvendig klimatil-
tak. Norge har opparbeidet seg en betydelig inter-
nasjonal posisjon på dette området. En styrket sat-
sing på CO2-fangst og -lagring internasjonalt, sær-
lig i land som antas å oppleve stor økonomisk 
vekst de kommende årene, og derigjennom 
utslippsvekst, vil være spesielt viktig. Realisering 
av reelle demonstrasjonsprosjekter kan utgjøre et 

betydelig bidrag til teknologiutvikling og etter 
hvert også til kommersialisering av teknologien. 
På denne måten beredes grunnen for CO2-fangst 
og -lagring som et viktig klimatiltak som fører til 
reelle, globale utslippskutt.

De fleste internasjonale analyser peker på kar-
bonprising som det viktigste virkemiddelet i arbei-
det mot klimaendringer. Karbonprising motiverer 
til å redusere utslipp, finansiere klimatiltak og sti-
mulere til utvikling av ny teknologi. Det største 
eksisterende karbonmarkedet er EUs kvotemar-
ked, som Norge er en del av. Flere karbonmarke-
der blir nå etablert rundt om i verden. Australia 
har nylig etablert sitt eget kvotemarked, og flere 
amerikanske stater har gjort det samme. I land 
som Japan og Kina arbeides det også med å eta-
blere kvotemarkeder.

Etablering av et globalt CO2-marked eller en 
global CO2-avgift synes ikke sannsynlig dette tiå-
ret. En mer realistisk vei kan være å kople nasjo-
nale og regionale karbonmarkeder til hverandre 
over tid. Norge skal være en pådriver i arbeidet 
for å utvikle og organisere internasjonale karbon-
markeder. Vi vil i årene framover videreutvikle og 
styrke dette arbeidet ytterligere.

I 2007 lanserte Norge klima- og skogprosjek-
tet. Vi forpliktet oss til å bidra med opp til 3 milliar-
der kroner årlig til tiltak mot avskoging i utvik-
lingsland. Gjennom å redusere den globale avsko-
gingen kan verden oppnå de raskeste og billigste 
kuttene av klimagasser. Indonesia har et erklært 
mål om utslippsreduksjoner innen 2020 på mellom 
15 og 25 ganger Norges samlede utslipp. Reduk-
sjonene i Brasils Amazonas de siste årene er nøk-
ternt anslått 10 ganger Norges samlede utslipp, 
og utgjør antakelig det største klimatiltaket i ver-
den. Det norske klima- og skogprosjektet har 
bidratt til disse reduksjonene. Klima- og skogpro-
sjektet har i tillegg vært viktig for å øke den inter-
nasjonale oppmerksomheten om global avskoging 
og for å samordne og organisere den internasjo-
nale innsatsen mot avskoging og skogforringelse.

Innsats mot de såkalte kortlivede klimadri-
verne er vår beste mulighet til å dempe den glo-

3 Globalt samarbeid for å bekjempe menneskeskapte 
klimaendringer 
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bale oppvarmingen på kort sikt. Ifølge UNEPs 
vitenskapsrapport fra 2011, vil effektive tiltak mot 
svart karbon og andre kortlivede klimadrivere de 
neste 20 årene kunne redusere den globale opp-
varmingen med 0,5 grader fram mot midten av 
århundret. For CO2 og andre langlivede klimagas-
ser vil det ta lengre tid før en kan se en tilsvarende 
effekt av nye, utslippsreduserende tiltak. Effekten 
av reduksjoner av kortlivede klimadrivere vil være 
større i Arktis, hvor den forventede temperatur-
stigningen fortsatt vil være stor. Økt innsats for å 
redusere utslipp av kortlivede klimadrivere på 
kort og mellomlang sikt kan sammen med en kraf-
tig reduksjon i utslipp av langlivede klimagasser 
som CO2 være avgjørende.

Energisektoren står for om lag 2/3 av de sam-
lede globale utslippene. Økt tilgang på lavutslipps- 
og utslippsfri energi er nøkkelen til at verden skal 
kunne lykkes med både å redusere fattigdommen 
og redusere de globale utslippene av klimagasser 
de neste tiårene. FNs generalsekretær har lansert 
et globalt initiativ for bærekraftig energi (Sustain-
able Energy for all, SE4ALL). For å nå målene om 
energitilgang for alle, må privat næringsliv mobili-
seres sterkere til å investere i fornybar energi i 
utviklingsland. Fra norsk side vil NORFUND 
være et sentralt verktøy for å bidra til kommersi-
elle investeringer i fornybar energi i fattige land. 
Regjeringen vil fram mot 2020 styrke NORFUND.

Regjeringen vil:

• Arbeide for en bred og ambisiøs klimaavtale i 
tråd med togradersmålet, som nedfeller kon-
krete forpliktelser om utslippsreduksjoner for 
både industriland og store utviklingsland.

Innenfor en samlet økende bistandsramme vil 
regjeringen:

• Etter en evaluering vurdere å styrke klima- og 
skogprosjektet utover 3 milliarder kroner årlig 
som del av en flernasjonal mekanisme for beta-
ling for verifiserte utslippsreduksjoner dersom 
andre land også øker sine bidrag.

• Trappe opp arbeidet for økte kommersielle 
investeringer i fornybar energi i fattige land, 
blant annet gjennom å styrke NORFUND.

• Bidra til reduserte utslipp av kortlivede kli-
madrivere gjennom et forsterket internasjonalt 
engasjement.

3.2 Klimautfordringen er global og kan 
best løses ved en internasjonal 
avtale

Skal vi sikre at jordas gjennomsnittstemperatur 
ikke øker med mer enn to grader i forhold til før-
industrielt nivå, må totale globale utslipp av klima-
gasser til atmosfæren reduseres betydelig i tiårene 
framover. Utslippene av klimagasser har samme 
effekt på klimasystemet, uavhengig av hvor de 
slippes ut. Den beste måten å motvirke menneske-
skapt global oppvarming er derfor en global løs-
ning med sterke ambisjoner om å redusere og 
begrense utslippene av klimagasser. Alle land bør 
bidra for å møte den utfordringen vi står overfor.

FNs klimakonvensjon ble etablert for å skape 
grunnlag for et slikt forpliktende internasjonalt 
samarbeid. Konvensjonen forplikter alle land til å 
utvikle og gjennomføre tiltak for å imøtekomme, 
unngå og minimere årsakene til klimaendringer 
og å redusere deres negative konsekvenser.

Påvirkningen på klimasystemet, og dermed 
hvor kraftig den globale oppvarmingen blir, er 
avhengig av den samlete mengden klimagasser i 
atmosfæren. Under FNs klimakonvensjon har 
man blitt enige om at målet er å begrense global 
oppvarming til under to grader. Togradersmålet 
kan ses som en konkretisering av Klimakonven-
sjonens langsiktige mål om å stabilisere konsen-
trasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå 
som avverger farlig menneskeskapt påvirkning av 
klimasystemet. Resultatene fra FNs klimapanel 
viser at dersom man skal holde gjennomsnittlig 
global temperaturøkning på 2,0 – 2,4 grader Cel-
sius, så krever det at CO2-konsentrasjonen stabili-
seres på 350 – 400 ppm og den samlete konsentra-
sjonen av klimagasser på 445 – 490 ppm.

På hvilket nivå konsentrasjonen av klimagas-
ser i atmosfæren stabiliseres, bestemmer hvor 
stor global oppvarming det blir. En internasjonal 
klimaavtale bør derfor være basert på at det fast-
settes et samlet tak for hvor store de globale 
utslippene av klimagasser kan være i tråd med 
den beste vitenskapelige kunnskapen. FNs miljø-
program legger til grunn at de globale utslippene i 
2010 var om lag 48 milliarder tonn CO2-ekvivalen-
ter.1 Dette inkluderer utslipp av CO2 fra bruk av 
fossile energikilder og fra avskoging, og det inklu-
derer utslipp av alle klimagassene som omfattes 
av Kyotoprotokollen. Ifølge beregninger fra FNs 
miljøprogram (UNEP; The emissions gap report 
(2010), Bridging the emissions gap (2011)) vil en 

1 Bridging the Emissions Gap, United Nations Environmen-
tal Programme (UNEP), 2011
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rimelig sannsynlighet (66 prosent) for å begrense 
global oppvarming til to grader innebære at de 
globale utslippene ikke bør overstige 44 milliarder 
tonn CO2-ekvivalenter i 2020, for deretter å raskt 
reduseres. En rimelig sannsynlighet (66 prosent) 
for å begrense global oppvarming til to grader 
innebærer videre at de globale utslippene i 2050 
må være lavere enn 21 milliarder tonn CO2-ekviva-
lenter. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 45 
prosent sammenlignet med nivået i 1990.

Et felles utslippstak kan fordeles på land etter 
ulike prinsipper. Hvordan en slik fordeling skal 
gjøres, hvordan gjennomføring av nødvendige 
utslippsreduksjoner skal gjennomføres og hvilket 
ansvar og forpliktelser det skal medføre, er kjer-
nespørsmålene i de internasjonale klimaforhand-
lingene.

Siden klimaproblemet er globalt, og det ikke 
spiller noen rolle hvor utslipp eller utslippsreduk-

sjoner skjer, ville det være gunstig med et regime 
som leder til en felles pris på utslipp av klimagas-
ser for hele verdensøkonomien. For at det skal 
være mulig å komme til enighet om en internasjo-
nal klimaavtale som gir tilstrekkelige reduksjoner 
i utslippene, er det viktig at det gjennom den inter-
nasjonale avtalen utvikles mekanismer som bidrar 
til å etablere et globalt karbonmarked og en tilhø-
rende pris på utslipp av klimagasser. Se boks 3.1 
for mer omtale av global karbonpris.

Regjeringens hovedposisjon er at det må ved-
tas en folkerettslig bindende klimaavtale under 
FNs klimakonvensjon som er tilstrekkelig ambi-
siøs til å overholde togradersmålet. Klimaavtalen 
må inneholde folkerettslige utslippsforpliktelser 
for hvert enkelt land, for alle industriland og store 
utviklingsland. Norge arbeider for en vitenskaps-
drevet tilnærming til utslippsforpliktelsene hvor et 
overordnet samlet utslippsmål nedfelles, og 

Boks 3.1 Global karbonpris

En global pris på utslipp av klimagasser er svært 
viktig for å omstille verdensøkonomien til et mer 
bærekraftig produksjons- og forbruksmønster. 
Dersom alle aktører forventer en karbonpris 
framover i tråd med togradersmålet vil karbon-
prisen også bidra til at de rimelige tiltakene 
gjennomføres først. En karbonpris som reflekte-
rer togradersmålet vil måtte være stigende fram 
mot 2050. For å oppnå ønskede utslippsreduk-
sjoner og unngå feilinvesteringer i dag, er det 
viktig at aktørene forventer en slik stigning i pri-
sen på utslipp. En global karbonpris kan etable-
res gjennom kvotesystemer, CO2-avgifter eller 
kombinasjoner av disse virkemidlene. Sammen-
liknet med andre virkemidler vil en gradvis 
utvikling mot en global pris på utslipp av klima-
gasser ha følgende gunstige egenskaper:
– En global pris gir utslippsreduksjoner fordi 

det koster å slippe ut.
– Karbonprising kan også skape inntekter ved 

for eksempel en CO2-avgift eller auksjone-
ring av kvoter. Dette er penger som for 
eksempel kan brukes til å finansiere ytterli-
gere utslippsreduksjoner eller klimatilpas-
ning.

– En global pris på utslipp i tråd med tograders-
målet stimulerer til utvikling og bruk av ny 
teknologi.

Kvotehandel og CO2-avgifter er mekanismer 
som både sørger for desentraliserte beslutnin-
ger og er nærings- og teknologinøytralt innenfor 

ordningene. I en internasjonal avtale kan forplik-
telser om utslippsreduksjoner utformes uavhen-
gig av hvordan kostnaden ved tiltakene blir for-
delt. Diskusjonen rundt hvem som skal ta byr-
dene, det vil si betale for reduksjonene, er ikke 
uten videre koblet til hvor utslippsreduksjonene 
skal finne sted. Det første er et spørsmål om inn-
tektsfordeling, det andre om effektivitet. Denne 
frikoblingen sikres best ved å etablere et globalt 
kvotesystem, for eksempel etter mønster av 
Kyotoprotokollen. I tillegg til nasjonale utslipps-
reduksjoner vil utslippsrettighetene kunne kjø-
pes og selges for å sikre at utslippsmålet nås til 
lavest mulig kostnad for samfunnet. I et slikt sys-
tem vil ikke de globale kostnadene avhenge av 
hvordan de samlede utslippskvotene fordeles. 
Byrdefordelingen mellom land blir imidlertid 
bestemt av hvordan kvotene fordeles. Dersom 
man for eksempel tildeler alle land samme kvote 
per innbygger, vil rike land gjennomgående 
måtte kjøpe kvoter fra fattige land for å dekke 
opp sine forpliktelser. Fattige land med små 
utslipp vil kunne få en betydelig netto inntekt 
ved salg av kvoter. Slik kan et globalt kvotesys-
tem innebære at utslippsreduksjoner i utvik-
lingsland blir betalt av industriland, men slik at 
de overordnede vurderingene tar utgangspunkt 
i en felles, global kvotepris. Slik kan en på 
samme tid søke å imøtekomme behovet for å 
gjennomføre størst mulig global klimareduksjon 
for pengene og en rettferdig byrdefordeling.
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utslippsforpliktelsene deretter fordeles på land. I 
arbeidet med denne avtalen vil regjeringen legge 
til grunn resultatene til FNs klimapanel. En slik 
avtalestruktur vil sikre hensynet til togradersmå-
let i større grad enn dersom landene selv melder 
inn hvor store utslippsreduksjoner de vil påta seg. 
Samtidig tar det tid å forhandle fram en omfat-
tende folkerettslig bindende avtalestruktur. Det er 
svært vanskelig å få enighet om hvordan man skal 
fordele et felles utslippstak i form av utslippsfor-
pliktelser for hvert enkelt land, når dette må 
omfatte både de store industrilandene, de fram-
voksende økonomiene og fattige utviklingsland 
med behov for økonomisk vekst. I henhold til 
regjeringens politiske plattform, Soria Moria II, 
har regjeringen som langsiktig mål at hvert men-
neske på jorda skal tildeles samme rett til å slippe 
ut klimagasser.

Klimaforhandlingene omfatter derfor langt 
bredere spørsmål enn bare hvor store utslippsre-
duksjoner som er nødvendige. Enighet om en fel-
les utslippsbane og globale mål for utslippsreduk-
sjoner fordrer at det internasjonale samfunnet 

også etablerer systemer for å støtte utviklingsland 
i å kunne kombinere økt velferd og fattigdomsre-
duksjon, med en lavutslippsutvikling. Utvikling av 
det internasjonale avtaleverket omfatter derfor:
1. Fastsetting av utslippsforpliktelser, felles og for 

hvert enkelt land
2. Mobilisering av finansiell støtte til utviklings-

land
3. Økt innsats for teknologiutvikling og -overfø-

ring fra industriland til utviklingsland
4. Økt innsats for kapasitetsbygging i utviklings-

land
5. Oppbygging av internasjonalt rammeverk og 

støtte til klimatilpasning

Disse spørsmålene henger i stor grad sammen. 
Utslippsreduksjoner og tilpasning må finansieres. 
Nivået på utslippsreduksjonene påvirker i hvor 
stor grad man trenger tiltak for tilpasning. Skal 
utviklingsland unngå den utslippsutviklingen som 
industrilandene har hatt, må nye teknologier for 
lavutslipp utvikles, tilpasses og tas i bruk i utvik-
lingsland.

Boks 3.2 Oppfølging av St.meld. nr. 34 (2006 – 2007) og klimaforliket: 
Internasjonalt arbeid

St.meld. nr. 34 (2006 – 2007) Norsk klimapolitikk 
og avtalen om klimameldingen, jf. Innst. S. nr. 
145, omfatter tiltak og virkemidler. Nedenfor 
redegjøres det kort for oppfølgingen av dette 
innenfor internasjonalt arbeid. Foreslåtte tiltak 
og virkemidler kommer i tillegg.

Redusere utslipp fra avskoging og skogforrin-
gelse i utviklingsland: Siden oppstarten i 2008 og 
til og med 2011 ble det bevilget i alt om lag 6 mil-
liarder kroner fra det norske klima- og skoginiti-
ativet. I statsbudsjettet for 2012 er det bevilget 
om lag 2,6 milliarder til klima- og skogsatsingen, 
og med overføringer fra 2011 er totalsummen 
for 2012 på 2,7 milliarder kroner. Klima- og 
skoginitiativet er omtalt nærmere i kapittel 3.8.2.

Internasjonal skips- og luftfart: Luftfart er 
inkludert i det europeiske kvotesystemet fra 
2012. I tillegg vurderer EU mulig inkludering av 
skipsfartssektoren i kvotesystemet eller at 
andre virkemidler for regulering av skipsfarts-
sektoren tas i bruk, se kapittel 4.5.2. FNs sjø-
fartsorganisasjon, IMO, har besluttet at interna-
sjonal skipsfart skal underlegges globale og juri-
disk bindende krav til energieffektivisering fra 
2013.

CO2-fangst: Det ble lagt fram en handlings-
plan for det internasjonale arbeidet for å fremme 

karbonfangst og lagring i Olje- og energidepar-
tementets budsjettproposisjon for 2009. Hand-
lingsplanen følges aktivt opp.

Klima og bistand: Til bistand til ren energi 
som bidrar til lavkarbonutvikling i utviklings-
land er det bevilget 1,8 milliarder kroner i 2012. 
Klimatilpasning og forebygging tillegges 
økende vekt både i den langsiktige og humani-
tære utviklingspolitikken, og det er budsjettert 
med om lag 500 millioner kroner til dette formå-
let i 2012. Meld. St. 14 (2010 – 2011) «Mot en 
grønnere utvikling» ble lagt fram i april 2011. 
Regjeringen lanserte i 2011 Norges energi- og 
klimainitiativ som skal gi økt tilgang til moderne 
energitjenester og begrense klimagassutslipp i 
utviklingsland gjennom utbygging av fornybar 
energi og fremme av tiltak for energieffektivise-
ring. Se kapittel 3.8.3 for ytterligere detaljer.

Støtte til internasjonale møter: Norge finansi-
erte et forhandlingsmøte i Ghana i august 2008. 
Norge har også bidratt med støtte til deltakelse 
fra utviklingsland for flere møter under Klima-
konvensjonen og var i 2011 den nest største 
bidragsyteren til dette, etter EU. Norge har også 
bidratt finansielt i arbeidet med Overgangskomi-
teen til Det grønne klimafondet.
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Etter forhandlingsmøtet i Durban i 2011 ble 
det klart at en ny og bred klimaavtale med juridisk 
bindende karakter skal tre i kraft i 2020. Ettersom 
tiden fram til 2020 er kritisk for å begrense global 
oppvarming til to grader, er det viktig å legge stor 
vekt på gjennomføring og styrking av det eksiste-
rende avtaleverket, basert på Kyotoprotokollen og 
beslutningene fra København, Cancún og Durban. 
En stegvis opptrapping basert på utslippsmålene, 
institusjonene og mekanismene som er etablert 
gjennom vedtakene de siste årene, kan gi et godt 
utgangspunkt for en ny internasjonal avtale fra 
2020. Det vil fra norsk side legges stor vekt på 
utvikling og etablering av robuste og brede meka-
nismer for kostnadseffektiv gjennomføring ved 
bruk av karbonmarkeder. Dette vil være vesentlig 
for å utløse større utslippsreduksjoner både fram 
til 2020 og på lengre sikt.

3.3 Rammeverket for det 
internasjonale klimasamarbeidet

3.3.1 FNs klimakonvensjon

Det sentrale rammeverket for det internasjonale 
klimasamarbeidet er FNs rammekonvensjon om 
klimaendring (Klimakonvensjonen). Klimakon-

vensjonen ble vedtatt i 1992 og er ratifisert av 195 
parter. Den har som langsiktig mål at konsentra-
sjonen av klimagasser i atmosfæren skal stabilise-
res på et nivå som forhindrer en farlig og negativ 
menneskeskapt påvirkning på klimasystemet. Kli-
makonvensjonen er folkerettslig bindende, og for-
plikter partene til å etablere nasjonale klimastrate-
gier og gjennomføre tiltak for å begrense utslipp 
av klimagasser. Klimakonvensjonen inneholder 
ingen tallfestede utslippsforpliktelser for de 
enkelte partene. Klimakonvensjonen sier imidler-
tid at industriland må gå foran i bekjempelsen av 
klimaendringene og deres negative effekter, og 
demonstrere dette gjennom nasjonale virkemidler 
og tiltak. I tillegg forplikter konvensjonen industri-
landene til å bidra med finansiering av utslippsre-
duserende tiltak i utviklingsland, bidra med kapa-
sitetsbygging, samt teknologiutvikling og overfø-
ring. Videre sier konvensjonen at valg av tiltak 
blant annet skal baseres på prinsippet om kost-
nadseffektivitet.

3.3.2 Kyotoprotokollen

Kyotoprotokollen fra 1997 er en folkerettslig bin-
dende internasjonal avtale under Klimakonvensjo-
nen. Alle industrialiserte land, slik det på den 

Figur 3.1 Forhandlinger under FNs klimakonvensjon

Foto: NTB scanpix
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tiden ble definert i Vedlegg B til Kyotoprotokol-
len, unntatt USA, har under Kyotoprotokollen 
rettslig forpliktet seg til tallfestede utslippsreduk-
sjoner. I den første forpliktelsesperioden skulle 
industrilandene samlet, inkludert USA, redusere 
sine klimagassutslipp med minst 5 prosent i perio-
den 2008 – 2012, i forhold til nivået i 1990. Dette 
samlede taket på utslipp ble fordelt som forpliktel-
ser for hvert land. Utslippsforpliktelsene er utfor-
met i prosent relatert til utslipp i 1990 og varierer 
fra land til land. Hvert land er folkerettslig forplik-
tet til å oppfylle sitt tallmessige mål. At USA ikke 
ratifiserte Kyotoprotokollen, og senere at Canada 
trakk seg fra Kyotoprotokollen, endret ikke nivået 
på forpliktelsen for de gjenværende landene.

En styrke ved Kyotoprotokollen er at den er 
folkerettslig bindende, og har nedfelt bindende 
kvantitative utslippsforpliktelser differensiert mel-
lom hver enkelt part som er definert i Vedlegg B 
til Kyotoprotokollen. 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 gir insentiver for 
at partene skal oppfylle sine forpliktelser.

Som et supplement til nasjonale utslippsreduk-
sjoner kan landene kjøpe og selge utslippskredit-
ter for å oppfylle sine utslippsforpliktelser under 

Kyotoprotokollen. Kyotoprotokollen inneholder 
tre fleksible mekanismer; Internasjonal kvotehan-
del, Felles gjennomføring (Joint Implementation – 
JI) og Den grønne utviklingsmekanismen (Clean 
Development Mechanism – CDM). Kvotehandel 
går ut på at land med utslippsforpliktelser kan 
kjøpe og selge utslippskvoter seg imellom. Felles 
gjennomføring innebærer at land med utslippsfor-
pliktelser kan samarbeide om utslippsreduse-
rende prosjekter, der landet som betaler får god-
skrevet reduksjonene. Bruk av Den grønne utvik-
lingsmekanismen innebærer at land med utslipps-
forpliktelser kan betale for utslippsreduserende 
prosjekter i utviklingsland som ikke har forpliktel-
ser, og få godskrevet klimagassreduksjonen. 
Denne typen prosjekter skal bidra både til bære-
kraftig utvikling i vertslandet og reduserte klima-
gassutslipp. De fleksible mekanismene bidrar til 
et mer kostnadseffektivt regime ved at klimagass-
utslippene reduseres der det koster minst, samti-
dig som de samlede totale utslippene under Kyo-
toprotokollen holdes fast.

Bare om lag 30 prosent av de globale klima-
gassutslippene ble under første forpliktelsesperi-
ode omfattet av Kyotoprotokollen. Dette fordi det 
er kun industrilandene som har forpliktelser om 
utslippsreduksjoner, og fordi USA ikke har ratifi-
sert protokollen. Kyotoprotokollens mål for første 
forpliktelsesperiode om en samlet reduksjon i 

Boks 3.3 Hvordan defineres industriland og utviklingsland i de internasjonale 
klimaforhandlingene?

Vedlegg I til Klimakonvensjonen inneholder en 
liste over følgende land: alle EU-landene unntatt 
Kypros og Malta, Australia, Canada, Hviteruss-
land, Island, Japan, Kroatia, Liechtenstein, 
Monaco, New Zealand, Norge, Russland, Sveits, 
Tyrkia, Ukraina og USA. Vedlegg I gjenspeiler 
synet på hvilke land som ble ansett som industri-
aliserte land og overgangsøkonomier da Klima-
konvensjonen ble besluttet, og som derfor fikk 
særlige forpliktelser under Klimakonvensjonen.

Følgende av disse landene har påtatt seg 
utslippsreduksjoner under Kyotoprotokollen, jf. 
vedlegg B til Kyotoprotokollen: alle EU-landene 
unntatt Kypros og Malta, Australia, Canada, 
Island, Japan, Kroatia, Liechtenstein, Monaco, 
New Zealand, Norge, Russland, Sveits, Ukraina 
og USA. USA ratifiserte imidlertid ikke Kyoto-
protokollen. Canada har senere meddelt at de vil 
trekke seg fra Kyotoprotokollen.

Flere land som ikke står i Vedlegg I til Klima-
konvensjonen defineres i andre sammenhenger 

som industriland. Her vil man finne land som 
har blitt medlem av Organisasjonen for økono-
misk samarbeid og utvikling (OECD) etter at 
Klimakonvensjonen ble undertegnet, blant 
annet Chile, Mexico og Sør-Korea. OECD har 
definert utviklingsland som land som kan motta 
bistand i henhold til noen definerte retningslin-
jer. De deles inn i tre kategorier: Minst utviklede 
land, andre lavinntektsland og mellominntekts-
land. Denne listen er rettledende for blant annet 
Verdensbanken og utviklingsbankenes arbeid. 
Blant land man ikke finner på denne lista, men 
som ikke er definert som Vedlegg I land under 
Klimakonvensjonen, er Singapore og Saudi Ara-
bia. Til gjengjeld er noen av landene som har 
forpliktelser under Kyotoprotokollen definert 
som utviklingsland gjennom OECD-listen, som 
Kroatia og Ukraina.
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utslipp fra industrilandene på 5,2 prosent ble der-
for ikke nådd. I tillegg er utslipp fra internasjonal 
skipsfart og luftfart ikke inkludert i forpliktelsene, 
men skal følges opp gjennom henholdsvis FNs 
sjøfartsorganisasjon og FNs luftfartsorganisa-
sjon. I andre forpliktelsesperiode, som starter i 
2013, er det fra starten forventet at under 15 pro-
sent av verdens utslipp vil være omfattet av Kyoto-
protokollen. Denne andelen ventes å falle i årene 
frem mot 2020. Anslaget vil avhenge av hvor 
mange land som påtar seg forpliktelser og styrken 
på forpliktelsene. Andelen vil falle i tiden framover 
som følge av at det ventes en økning i utslippene 
fra land som står utenfor Kyotoprotokollen, særlig 
de store fremvoksende økonomiene.

3.4 Status i de internasjonale 
klimaforhandlingene – utvikling 
siden 2007

3.4.1 FNs klimakonferanse på Bali i 2007

De internasjonale klimaforhandlingene under 
FNs klimakonvensjon har siden partsmøtet på 
Bali i 2007 foregått i to hovedspor. I 2005 startet 
man forhandlingene om en ny forpliktelsesperi-
ode under Kyotoprotokollen. En slik avtale fastset-
ter kun forpliktelser for industriland som er part 
til Protokollen. Her deltar ikke USA. Den andre 
forhandlingsprosessen, kalt handlingsplanen fra 
Bali eller Bali-mandatet, startet i 2007 og var rettet 
inn mot å etablere forpliktelser om utslippsreduk-
sjoner for alle land, inkludert USA og utviklings-
landene. Bakgrunnen var for det første at USA, 
som da var verdens største utslipper, stod uten 
forpliktelser om utslippsreduksjoner. For det 
andre tilsa veksten i utslipp fra de store fremvok-
sende økonomiene at det var helt nødvendig å 
inkludere også utviklingslandene i et forpliktende 
internasjonalt samarbeid om å begrense klima-
endringene. Handlingsplanen har fire hovedpila-
rer: utslippsreduksjoner for henholdsvis industri-
land og utviklingsland, klimatilpasning, teknologi-
overføring og finansiering. Mandatet satte frist til 
2009 med å komme fram til et omforent resultat. 
Bali-mandatet inkluderer ikke noen avklaring av 
hvilken juridisk form sluttresultatet skal ha.

Landene med forpliktelser under Kyotoproto-
kollen har arbeidet for at forpliktelsene for USA 
og de framvoksende økonomiene skulle tilsvare 
kravene i Kyotoprotokollen. Et samlet resultat 
kunne vært i form av én eller to avtaler: enten én 
ny, felles klimaavtale for alle land, eller en løsning 
der videreføring av Kyotoprotokollen ble kombi-
nert med en ny avtale for land som ikke har 

utslippsforpliktelser under denne protokollen. 
Norge har vært fleksibel med hensyn til hvilken 
form det endelige resultatet skulle ha. Det er ikke 
avgjørende om det blir en felles avtale eller en 
todelt løsning. Norge har arbeidet for å videreføre 
Kyotoprotokollens elementer og kvaliteter som en 
del av et samlet godt resultat som omfatter alle 
store utslippsland.

3.4.2 FNs klimakonferanse i København 
i 2009

Den første viktige milepælen etter Bali-møtet var 
partsmøtet under Klimakonvensjonen i Køben-
havn i 2009. København-møtet lyktes ikke i å kon-
kludere i spørsmålet om en ny forpliktelsesperi-
ode under Kyotoprotokollen. Disse forhandlin-
gene måtte derfor fortsette.

Det sentrale resultatet fra partsmøtet i Køben-
havn var København-avtalen, en politisk beslut-
ning som ikke ble formelt vedtatt under Klima-
konvensjonen. Likevel ga København-avtalen vik-
tige politiske avklaringer rundt sentrale forhand-
lingsspørsmål under Bali-mandatet, inkludert 
målet om å begrense den gjennomsnittlige glo-
bale temperaturstigning innen utgangen av dette 
århundret til ikke mer enn to grader sammenlig-
net med førindustrielt nivå. København-avtalen 
etablerte for første gang at tiltak for utslippsre-
duksjoner også i utviklingsland skulle konkretise-
res, forankres og følges opp under Klimakonven-
sjonen. Avtalen ble framforhandlet av en gruppe 
av 29 statsledere, hvorav 17 var fra utviklingsland. 
I etterkant av København-møtet sluttet mer enn 
140 land seg til København-avtalen. Dette utløste 
også en innmelding av mål og tiltak for utslippsre-
duksjoner innen 2020 i alle industrialiserte land, 
som definert ved Vedlegg 1 under Klimakonven-
sjonen med unntak av Tyrkia, og mer enn 40 utvik-
lingsland, inkludert de store utslippslandene 
Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. Se tabell 3.1 i 
kapittel 3.5.1 for detaljer.

3.4.3 FNs klimakonferanse i Cancún i 2010

Forhandlingsprosessen i 2010 var i stor grad inn-
rettet mot å formalisere og utdype København-
avtalen. På FNs klimakonferanse i Cancún i 
desember 2010 ble det framforhandlet et sett av 
beslutninger, som ga sterkere forankring av 
København-avtalen med utfyllende elementer og 
regler på flere områder. Disse forankret mer for-
melt det langsiktige målet om å begrense den glo-
bale oppvarmingen til under to grader, samt fast-
satte at det skal foretas periodevise gjennomgan-
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ger av det langsiktige målet. Innen 2015 skal det 
vurderes om togradersmålet er akseptabelt som 
rettesnor for en håndterbar global oppvarming, og 
om landenes innsats er tilstrekkelig. Cancún-avta-
len henviste også til landenes mål og tiltak for 
utslippsreduksjoner innen 2020 og fastsatte 
hovedreglene for oppfølging og kontroll av gjen-
nomføringen av disse målene og tiltakene. Videre 
ble det etablert en mekanisme for redusert avsko-
ging i utviklingsland, institusjoner for å fremme 
klimatilpasning og teknologioverføring, samt ved-
tak om å etablere Det grønne klimafondet for 
finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

3.4.4 FNs klimakonferanse i Durban i 2011

Forhandlingsprosessen ble tatt videre til parts-
konferansen under Klimakonvensjonen i Durban i 
2011. Dette møtet endte med et samlet positivt 
resultat med fire hovedelementer (se boks 3.4 for 
mer utfyllende informasjon).

For det første ble det vedtatt at Kyotoprotokol-
len videreføres i en ny forpliktelsesperiode etter 
2012. Flere industriland har erklært at de ikke vil 
kunne gå inn i en ny forpliktelsesperiode, og 
Canada erklærte i desember 2011 at landet trer ut 
av Kyotoprotokollen. Norge har erklært at vi vil 
være med i den neste forpliktelsesperioden, 
sammen med EU. Sannsynligvis vil Sveits, muli-
gens Australia, New Zealand og noen flere land 
også være med. Den formelle tallfesting av 
utslippsforpliktelsen vil skje i løpet av 2012. Flere 
spørsmål gjenstår for å fastsette disse. Endelig 
vedtak skal fattes på partsmøtet i desember 2012. 
Det er ikke tatt stilling til om perioden skal vare i 
fem år (2013 – 2017) eller åtte år (2013 – 2020). Det 
ble i hovedsak enighet om regelverket for den nye 
perioden, med unntak av hvordan overskuddskvo-
ter etter den første perioden skal håndteres. 
Regelverket for karbonopptak i skog og andre are-
aler vil i hovedsak bli videreført, men med viktige 
endringer blant annet for skogskjøtsel.

Samtidig ble det besluttet å starte en prosess 
om å forhandle fram en juridisk bindende avtale 
som skal omfatte alle land, kalt Durban-plattfor-
men. Avtaleteksten presiserer nærmere at denne 
avtalen kan være en protokoll, et annet juridisk 
instrument eller et annet resultat med juridisk 
kraft. Det ventes vanskelige diskusjoner om hva 
dette betyr for den juridiske formen på avtalen.

Forhandlingene om ny avtale skal avsluttes i 
2015 og avtalen skal gjelde fra 2020. I Durban ble 
det også fattet vedtak for å operasjonalisere Det 

grønne klimafondet. Det grønne klimafondet har 
potensial til å bli en hovedkanal for klimafinan-
siering til utviklingsland. I tillegg ble det i Durban 
fattet detaljerte, substansielle beslutninger som 
oppfølging av Cancún-avtalen. Dette gjelder blant 
annet detaljerte regler for overvåking, kontroll og 
rapportering av klimagassutslipp, ytterligere kon-
kretisering av innsats for redusert avskoging og 
skogforringelse i utviklingsland, teknologioverfø-
ring til utviklingsland, klimatilpasning og fleksible 
mekanismer.

Vedtaket om å framforhandle en felles avtale 
for alle land må ses på som historisk av to grun-
ner. For det første er vedtaket et skritt på veien 
mot at det rigide skillet mellom utviklingsland og 
industriland settes til side, i omtalen av hvilke land 
avtalen skal omfatte. For det andre gir vedtaket et 
sterkt signal om at målet er en avtale med juridisk 
bindende karakter som skal omfatte alle land. 
Durban-plattformen inneholder også et vedtak om 
å starte en arbeidsplan for økte ambisjoner og for 
å sikre større innsats for utslippsreduksjoner, i lys 
av at den samlete effekten av målene under 
København-avtalen ikke er tilstrekkelig for å sikre 
at global oppvarming holdes under to grader.

Mange land, inkludert Norge, ønsket høyere 
ambisjoner for utslippskutt og at den nye avtalen 
skulle tre i kraft raskere. Durban-plattformen er 
imidlertid et godt utgangspunkt for å få utløst 
større utslippsreduksjoner og vil kunne bidra til 
høyere ambisjoner også før 2020. De konkrete 
beslutningene fra Cancún og Durban, blant annet 
på forbedring av rammeverket for måling, rappor-
tering og verifisering, samt operasjonalisering av 
Det grønne fondet, operasjonalisering av teknolo-
gimekanismen med mer, vil uansett følges opp 
videre fram mot 2015, slik at det gradvis bygges et 
helhetlig internasjonalt rammeverk.

Avtalene som ble framforhandlet i Cancún og 
Durban har bidratt til å gjenopprette tilliten til FN-
prosessen. Selv om klima diskuteres i mange fora 
hvor verdens toppledere samles, er det gjennom 
FN-systemet vi best kan sikre felles internasjonale 
regler for alle land og åpenhet i gjennomføringen 
av avtaler. Derfor mener regjeringen det er viktig 
å holde fast ved at FNs klimakonvensjon skal 
være den sentrale arenaen for de globale klimafor-
handlingene. Resultatene fra København, Cancún 
og Durban viser også et stadig mindre skille mel-
lom industriland og utviklingsland, noe som er 
nødvendig for å finne effektive løsninger på klima-
problemet.
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Boks 3.4 Hovedinnholdet i beslutningene fra Durban

Ny forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen:

– Det ble vedtatt å videreføre Kyotoprotokollen 
i en ny forpliktelsesperiode. I 2012 skal det 
besluttes om perioden skal være 5 år (2013 –
 2017) eller 8 år (2013 – 2020).

– Formelt vedtak med fastsetting av lengde på 
perioden og tallfesting av forpliktelser skal 
skje på neste partskonferanse, i 2012.

– Det ble i hovedsak enighet om regelverket 
for Kyotoprotokollen for den nye forpliktel-
sesperioden.

– På partsmøtet i 2012 skal det tas beslutning 
om hvordan man skal håndtere overskudds-
kvoter fra første forpliktelsesperiode.

– Endring i regelverk for skog og landarealer 
i framtidige forpliktelsesperioder:
– Reglene for skog og landarealer bygger 

på prinsippene fra første forpliktelsesperi-
ode, men med viktige endringer. Inklude-
ring av effekter som følge av skogforvalt-
ning under Artikkel 3.4 er gjort obligato-
risk i det nye regelverket. Under denne 
artikkelen kan landene få godskrevet et 
opptak som følge av skogskjøtselstiltak 
opp til et tak på 3,5 prosent relatert til lan-
dets utslipp i 1990, når bidrag fra eventu-
elle felles gjennomføringsprosjekter under
Kyotoprotokollen også er inkludert. I før-
ste forpliktelsesperiode er det et tilsva-
rende tak på 3 prosent, men uten at bidrag 
fra Felles gjennomføring er inkludert.

– I første forpliktelsesperiode under Kyoto-
protokollen rapporteres alle utslipp knyt-
tet til hogst ved avvirkningstidspunktet, 
uten å ta 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 utslippstidspunktet. Dette vil slå 
positivt ut for tre som byggemateriale, 
hvor karbonet blir lagret gjennom pro-
duktets levetid. Endringene i karbonlage-
ret i treprodukter skal regnskapsføres i 
det landet hvor avvirkningen skjer, mens 
endringer i karbonlageret fra importerte 
produkter ikke skal inngå i importlandets 
regnskap.

– Det ble vedtatt nye regler for hvordan 
utslipp fra større naturforstyrrelser (skog-

branner, stormer, insektsangrep etc.) skal 
håndteres i tilknytning til det nasjonale 
klimagassregnskapet for skog.

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

Veikart mot ny bred avtale:

– Vedtak om å starte forhandlingsprosess for å 
utvikle en protokoll, annet juridisk instru-
ment eller resultat med juridisk kraft, for alle 
land. Prosessen skal avsluttes i 2015 og den 
nye avtalen skal gjelde fra 2020.

– Et arbeidsprogram for å heve ambisjonsni-
vået og lukke gapet til togradersmålet, med 
sikte på å sikre høyest mulig innsats for 
utslippsreduksjoner fra alle land.

Operasjonalisering av Det grønne klimafondet:

– Det er vedtatt et styrende instrument for fon-
det. Det er også fattet nødvendige vedtak 
som blant annet omfatter prinsipper for fon-
det, midlertidig sekretariat, opprettelse av 
styre, prosess for å identifisere vertsland for 
fondets sekretariat, og invitasjon om støtte til 
administrative kostnader.

Oppfølging av Cancún-avtalen:

– Det ble vedtatt å definere en ny, markedsba-
sert mekanisme under Konvensjonen for å 
fremme kostnadseffektivitet og bidra til 
utslippsreduserende tiltak, samt å starte 
arbeid med å presisere denne nærmere. Det 
startes også arbeid for å utvikle mer gene-
relle standarder eller prinsipper for markeds-
baserte mekanismer. Dette vil være et skritt i 
riktig retning for å sikre kvaliteten på karbon-
kreditter som etableres utenfor Klimakon-
vensjonen.

– Målene for utslippskutt fram til 2020 for 42 
industriland og 44 utviklingsland er ytterli-
gere bekreftet. Samlet står de for mer enn 80 
prosent av globale utslipp. I 2012 bes partene 
om å sende inn mer informasjon om hva 
målene innebærer av utslippsreduksjoner. 
Det oppfordres til økte ambisjoner i vedtaket 
fra Durban, men uten konkrete oppfølgings-
tiltak.
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3.5 Fra beslutningene i Durban til en 
global klimaavtale – de viktigste 
forhandlingsspørsmålene

3.5.1 Felles, men differensiert ansvar – om 
utslippskutt

Å få på plass tilstrekkelige utslippsreduksjoner for 
å overholde togradersmålet er et kjernespørsmål i 
forhandlingene. Tabell 3.1 viser noen lands nasjo-
nale utslippsmål i 2020 i henhold til København-
avtalen avtalen. Samlet sett meldte alle industri-
land, som listet i Vedlegg 1 under Klimakonven-
sjonen med unntak av Tyrkia, og mer enn 40 utvik-
lingsland, inn nasjonale utslippsmål. Disse lan-
dene omfatter mer enn 80 prosent av globale 
utslipp. Alle store land har meldt inn utslippsmål. 
Målene ble formelt bekreftet gjennom Cancún-
avtalen. Det ble besluttet i Durban at disse målene 
skal følges opp i 2012 ved at partene skal sende 
inn mer informasjon til Klimakonvensjonen om 
hva målene faktisk innebærer av utslippsreduksjo-
ner. Konkretisering av målene vil være et viktig 
skritt på veien også for å se på muligheten for å 
øke ambisjonene før 2020. Videre ble det vedtatt 
at den første rapporteringen om gjennomføring av 
målene skal være i 2014.

Gjennomføring av disse målene må skje på en 
måte som sikrer at utslippsreduksjonene bare tel-
les en gang, enten mot et nasjonalt mål i et indus-

triland, eller mot et nasjonalt mål i et utviklings-
land. Hvis det ikke er et internasjonalt regelverk 
som hindrer dobbelttelling, vil det ikke være 
mulig å si sikkert hvilke land som har nådd sine 
mål. Dette er en mer komplisert situasjon enn tid-
ligere, da Kyotoprotokollen fastsatte bindende 
utslippsforpliktelser bare for industriland, mens 
utviklingsland var uten egne utslippsmål. Utviklin-
gen av et regelverk som sikrer klima- og miljø-
messig effekt av mål og tiltak fram til 2020 og i 
den nye avtalen etter 2020 er derfor svært viktig. 
Kyotoprotokollen har regler som skal sikre at vi 
unngår dobbelttelling av utslippsreduksjoner, og 
at det er sikkerhet for tallene som rapporteres. 
Regelverket under Kyotoprotokollen er en god 
modell for hvordan regelverket bør utformes både 
før 2020 og i den nye avtalen som skal gjelde etter 
2020. Et etterlevelsesregime som følger opp hvor-
vidt et land overholder sin forpliktelse eller ikke, 
trengs også i en ny avtale.

FNs miljøprogram har beregnet at gapet mel-
lom innmeldte utslippsreduksjoner og -tiltak og 
nødvendige utslippsreduksjoner fram til 2020 for å 
overholde togradersmålet, er på mellom seks og 
11 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. Se boks 3.5 
for nærmere omtale av gapet mellom innmeldte 
mål og tiltak for utslippsreduksjoner fram mot 
2020 og det globale utslippsnivået som kreves for 
å begrense global oppvarming til to grader. Togra-
dersmålet krever kraftigere globale utslippskutt 

Boks 3.4 forts.

– Alle land (frivillig for de minst utviklede lan-
dene og små fattige øystater) skal rapportere 
annethvert år om sine mål og utslipp, og 
hvordan man vil gjennomføre tiltak fram til 
2020. Dette vil gi større synlighet av utslipps-
utviklingen og hva som gjennomføres, og 
reelt binde landene sterkere til innsats fram 
til 2020. Den første rapporteringen skal skje i 
2014.

– Det er vedtatt retningslinjer for tettere oppføl-
ging med offentlig gjennomgang og kontroll 
av landenes rapporter, annethvert år, for alle 
land (frivillig for de minst utviklede landene 
og små fattige øystater). Oppfølgingen star-
ter etter den første rapporteringsrunden 
nevnt over. Disse offentlige høringsproses-
sene vil også gi større politisk press for 
større ambisjoner.

– Vedtak om referansenivåer for redusert 
avskoging i utviklingsland (REDD+, jf. kapit-

tel 3.5.6), samt åpning for at finansiering av 
redusert avskoging også skal kunne komme 
fra kvotemarkedet for karbonkreditter.

– De første skrittene ble tatt mot et samlet glo-
balt rammeverk for tilpasning, inkludert eta-
blering av tilpasningskomiteen, støtte til til-
pasningsplanlegging i de minst utviklede lan-
dene og faglig og teknisk samarbeid mellom 
land. Arbeidsprogrammet for tap og skade 
som følge av klimaendringer følges opp.

I Durban ble det fattet ytterligere vedtak som 
bidrar til å bygge et helhetlig klimaregime. 
Dette gjelder blant annet etablering av et regis-
ter for utslippsreduserende tiltak i u-land, etable-
ring av finansieringskomiteen og et arbeidspro-
gram for langsiktig finansiering. I tillegg gjorde 
partene nødvendige vedtak for å gjøre teknologi-
mekanismen, som ble opprettet i Cancún, opera-
sjonell i 2012.
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og mer koordinert klimapolitikk mellom verdens 
land. En reduksjon i globale utslipp på 50 – 85 pro-
sent innen 2050 stiller store krav til en lavutslipps-
utvikling, både i industriland og utviklingsland.

Fordeling av innsatsen mellom land for å redu-
sere utslippene er et av de vanskeligste spørsmå-
lene i de internasjonale klimaforhandlingene, og 
ventes å bli meget krevende i utarbeiding av den 
nye avtalen for perioden etter 2020. FNs klima-
konvensjon har nedfelt prinsippet om at land skal 
bidra til å bekjempe globale klimaendringer ut ifra 
et felles, men differensiert ansvar og ut ifra lande-

nes kapasitet. De minst utviklede landene har små 
muligheter og begrenset kapasitet til å kombinere 
klimahensyn med økonomisk utvikling og fattig-
domsbekjempelse. Mellominntektsland og fram-
voksende økonomier er derimot i en annen situa-
sjon og har et annet ansvar. Disse landene må 
bidra med utslippsbegrensninger både før 2020 og 
fram til 2050. Industrilandene må gå foran, både 
ved å påta seg forpliktelser om større utslippsre-
duksjoner og å søke å utvikle, overføre og finansi-
ere nye teknologier som setter utviklingslandene i 

1 Målene ble lagt fram som en oppfølging av København-avtalen, og ble senere bekreftet under Cancún-avtalen. De nasjonale 
målene er lagt fram under ulike betingelser, og er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Kilde: FNs Klimakonvensjon, http://unfccc.int/resource/docs/2011/sb/eng/inf01r01.pdf og http://unfccc.int/resource/docs/
2011/awglca14/eng/inf01.pdf

Tabell 3.1 Utvalgte nasjonale utslippsmål i 2020, innmeldt til FNs klimakonvensjon1

Land Mål

Australia -5 % til -25 % sammenlignet med 2000

Brasil Redusere utslippene med 36,1 – 38,9 % i 2020 sammenlignet med utslippsbane uten 
utslippsreduserende tiltak (BAU)

Canada -17 % sammenlignet med 2005

EU -20 % sammenlignet med 1990, til -30 % hvis ambisiøs avtale

Hviterussland -5 % til -10 % sammenlignet med 1990

India Redusere utslippsintensitet per BNP-enhet med 20 – 25 % i 2020 sammenlignet med 
2005-nivå

Indonesia Redusere utslipp med 26 % i 2020 sammenlignet med utslippsbane uten utslipps-
reduserende tiltak (BAU)

Kina Redusere karbonintensitet per BNP-enhet med 40 – 45 % i 2020 sammenlignet med 
2005-nivå

Japan -25 % sammenlignet med 1990

Maldivene Karbonnøytral innen 2020

Mexico Redusere utslipp med 30 % innen 2020 sammenlignet med utslippsbane uten utslipps-
reduserende tiltak (BAU)

New Zealand -10 % til -20 % sammenlignet med 1990

Norge -30 % sammenlignet med 1990, til -40 % hvis ambisiøs avtale der de store utslipps-
landene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser

Russland -15 % til -25 % sammenlignet med 1990

Sveits -20 % til -30 % sammenlignet med 1990

Sør-Afrika Redusere utslipp med 34 % i 2020 sammenlignet med utslippsbane uten utslipps-
reduserende tiltak (BAU), 42 % i 2025 med internasjonal støtte.

Sør-Korea Redusere utslipp med 4 % fra 2005-nivå i 2020, det vil si 30 % sammenlignet med 
utslippsbane uten utslippsreduserende tiltak (BAU)

Ukraina -20 % sammenlignet med 1990

USA -17 % sammenlignet med 2005
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stand til å gjennomføre en omstilling som frikop-
ler utslipp og økonomisk vekst.

FNs klimapanel, Det internasjonale energiby-
rået og FNs miljøprogram har i sine rapporter de 
siste årene vist at det er mulig å gjennomføre de 
nødvendige globale utslippsreduksjonene for å 
holde global oppvarming under to grader, ved 
hjelp av eksisterende teknologi. Det største poten-
sialet er økt energieffektivisering, økt andel forny-
bar energi og fangst og lagring av CO2. I tillegg er 
det viktig å redusere global avskoging og redu-

sere utslipp fra landbruk, industri og transport. 
FNs miljøprogram anslår i sin analyse fra 2011 at 
det er et samlet potensial for utslippsreduksjoner 
innen 2020 på 14 – 20 milliarder tonn CO2-ekviva-
lenter.

Hovedutfordringen er å utløse disse utslipps-
reduksjonene gjennom økt internasjonalt samar-
beid. Det er viktig å skape grunnlag for å vri inves-
teringene i klimavennlig retning og å framskynde 
utvikling og innføring av mer klimavennlig tekno-
logi. Et internasjonalt avtaleverk basert på prising 

Boks 3.5 Gapet mellom innmeldte mål og tiltak for utslippsreduksjoner fram mot 
2020 og det globale utslippsnivået for å begrense global oppvarming til to grader

Figur 3.2 Globale utslippsscenarioer

Kilde: www.climateactioncracker.org/miljøstatus.no

I henhold til København-avtalen meldte 86 land 
inn sine mål og tiltak for utslippsreduksjoner 
fram til 2020. FNs miljøprogram har fått gjen-
nomført analyser av hvor stor effekten av disse 
målene er i forhold til hva som er nødvendig for 

å begrense global oppvarming til to grader eller 
1,5 grader Celsius. Analysen ble først publisert i 
2010, og så oppdatert i november 2011, med 
bidrag fra 28 vitenskapsmiljøer i 15 land.

➔ Globaleutslippsscenarioer 

GIGATONN CO2-EKVIVALENTER 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0-+-----~----~----~----~---~----~ 
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

--Referansescenario 

--Utvikling ved gjennomføring av mål og tiltak som land har sendt inn i henhold til 
Københavnavtalen (minst ambisiøse alternativ) 

--Utslippsutvikling med mer ambisiøse nasjonale tiltak (dersom land går til øvre grense av 
intervallet i det nasjonale klimamålet) og med strammere regelverk 

--Utslippsscenario som trolig vil holde global oppvarming under 2°C 

--Utslippsscenario som vil kunne gi mindre enn 1,5 °C temperaturstigning innen 2100 
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av klimagassutslipp og felles gjennomføring vil gi 
større samlete utslippsreduksjoner enn det land 
klarer på egen hånd.

I lys av dette er alle land bedt om eller oppfor-
dret til å utarbeide lavutslippsstrategier. Utvik-
lingslandene vil i tillegg ha anledning til å regis-
trere de tiltakene de ønsker støtte til, i et nytt 
register under Klimakonvensjonen. Dette registe-
ret kan også omfatte støtte som er tilgjengelig for 
utslippsreduserende tiltak, inkludert bruk av mar-
kedsbaserte mekanismer.

Selv om utviklingslandene generelt er opptatt 
av at industrilandene skal gå foran, kan dette noen 
ganger også møte motstand fra enkelte utviklings-
land fordi det kan gi markedsvirkninger som kan 
være uheldige for utviklingslandenes industri. 
Disse perspektivene, om at industrilandenes inn-
sats ikke bør begrense utviklingslandenes evne til 
å konkurrere på verdensmarkedet, har blitt mer 
framtredende i klimaforhandlingene de siste 
årene.

3.5.2 Tilpasning til et klima i endring

Klimakonvensjonens primære mål er å begrense 
den globale oppvarmingen. FNs klimapanel pekte 
tidlig på at klimaet vil endre seg som følge av his-
toriske utslipp og forventet utslippsvekst, og at 
dette vil få konsekvenser for natur og samfunn. 

Klimakonvensjonen forplikter derfor alle land til å 
forberede seg på et endret klima.

Klimatilpasning er på mange måter prisen ver-
denssamfunnet må betale for menneskeskapte kli-
maendringer. Kostnadene er ikke jevnt fordelt. 
Det er oftest de landene som er fattigst og som 
har de laveste klimagassutslippene, som er mest 
sårbare og vil oppleve de største virkningene av 
klimaendringene. Dette gjelder blant annet 
mange afrikanske land og små øystater, som er 
svært sårbare for klimaendringer. For de minst 
utviklede landene er klimatilpasning kanskje det 
viktigste spørsmålet i klimaforhandlingene.

Konvensjonens rolle er å legge til rette for 
internasjonalt samarbeid for å styrke alle lands 
arbeid med å tilpasse seg klimaendringer. De 
mest utsatte og sårbare utviklingslandene skal 
støttes faglig og finansielt. Til tross for at støtten 
til utviklingslandenes tilpasningsarbeid har økt de 
senere årene, uttrykker utviklingslandene at inn-
satsen både faglig og finansielt verken er tilstrek-
kelig eller godt nok koordinert.

I Cancún ble det enighet om å øke innsatsen 
på klimatilpasning for alle land. Styrket internasjo-
nal koordinering, informasjons- og erfaringsut-
veksling og økt støtte til utviklingslandenes eget 
tilpasningsarbeid er hovedelementer i Cancún-
avtalen på tilpasning. Det ble etablert en Tilpas-
ningskomité og et arbeidsprogram for tap og 
skade som følge av klimaendringer, for eksempel 

Boks 3.5 forts.

For å ha en rimelig (66 prosent) sannsynlighet 
for å begrense global oppvarming til under to 
grader, må de globale utslippene begrenses til 
om lag 44 milliarder tonn i 2020. Et høyere 
utslippsnivå enn dette i 2020 vil kreve enda kraf-
tigere utslippskutt etter 2020. Dette anses som 
urealistisk. I tillegg øker risikoen for at et for 
høyt utslippsnivå i 2020, og oppvarmingseffek-
ten av dette, kan utløse irreversible prosesser i 
klimasystemet.

Uten gjennomføring av tiltakene i Køben-
havn-avtalen vil de globale utslippene kunne øke 
fra dagens omtrent 48 milliarder tonn, til om lag 
56 milliarder tonn. Effekten av å gjennomføre 
målene under København-avtalen vil være glo-
bale utslippsreduksjoner på 2 – 6 milliarder tonn 
CO2-ekvivalenter. Grunnen til at det er et inter-
vall, er at det fortsatt er uklarheter knyttet til hva 
målene innebærer og hvordan de skal gjennom-
føres. For eksempel vil et strengt regelverk føre 

til høyere utslippsreduksjoner. Gapet når det 
gjelder å sikre togradersmålet er altså på 6 – 11 
milliarder tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. 
Videre viser analysen at utslippsbaner som skal 
ha en sannsynlig mulighet (66 prosent) for å 
møte togradersmålet innebærer at utslippene 
når toppen i 2020 på om lag 44 milliarder tonn 
CO2-ekvivalenter. Etter 2020 må globale utslipp 
reduseres med i gjennomsnitt 2,6 prosent årlig. 
Hvis man aksepterer en 50 prosent sjanse for å 
holde togradersmålet, kan utslippene i 2020 
være 2 milliarder tonn CO2-ekvivalenter høyere 
og den årlige reduksjonsraten etter 2020 i gjen-
nomsnitt være på 2,5 prosent.

Analysen viser også at for å holde seg innen-
for togradersgrensen må de globale utslippene i 
2050 være betydelig lavere enn de er nå. Bereg-
ningene viser at utslippene i 2050 må ligge 46 
prosent lavere enn 1990-nivået, eller 53 prosent 
lavere enn 2005-nivået.
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flytting som blir nødvendig på grunn av havni-
våstigning. En viktig del av rammeverket inklu-
derte også en satsing for å styrke planlegging for 
klimatilpasning i de minst utviklede landene. For 
de minst utviklede landene er det etablert en sær-
lig innsats for raskt å få på plass strategier og pla-
ner som gir grunnlag for finansiell støtte.

Klimatilpasning er relativt nytt og land, uav-
hengig av utviklingsstatus, deler mange utfordrin-

ger knyttet til å erkjenne, forstå og håndtere kli-
maendringene. Klimakonvensjonen som felles 
kunnskapsbase og arena for utveksling av erfarin-
ger og kunnskap er viktig for alle land, også 
Norge, og kan bidra til effektive nasjonale løsnin-
ger. Videre ventes det at regionale utfordringer, 
som felles vannkilder, blir viktigere. Dette gjelder 
særlig land som deler felles vannkilder, for eksem-
pel i Hindu-Kush Himalaya regionen og Mekong-

Figur 3.3 Tørke

Foto: Prakash Hatvalne/AP Photo/NTB scanpix
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regionen. Det er viktig å bidra til at Klimakonven-
sjonen legger til rette for regionalt samarbeid og 
løsninger på relevante områder.

Det er mange faktorer som bidrar til forrin-
gelse av levekår og fattigdom. Klimaendringene 
blir omtalt som den store forsterkeren. For noen 
av de mest sårbare og fattigste landene kan klima-
endringene føre til uhåndterlige samfunnsmes-
sige utfordringer og skyve disse landene ut i enda 
større fattigdom. Arbeidet for å styrke de minst 
utviklede landenes kapasitet til å håndtere klima-
endringene og legge grunnlaget for mer effektiv 
støtte fra det internasjonale samfunnet, er en 

hovedprioritering for norsk innsats under klima-
forhandlingene på klimatilpasning.

Ettersom klimaendringene får stadig større 
konsekvenser for land og regioner, vil spørsmålet 
om hvordan det internasjonale samfunnet skal 
støtte opp under både forebygging og håndtering 
av tap og skade som følge av klimaendringer bli 
viktigere. Dette gjelder for eksempel problemstil-
linger knyttet til havnivåstigning og havforsuring, 
som er forhold det internasjonale samfunnet ikke 
er vant til å håndtere. Det er viktig å bidra til at 
dette settes høyere på dagsorden.

Boks 3.6 Hva er klimatilpasning?

FNs klimapanel beskriver klimatilpasning som 
tilpasninger eller justeringer i biofysiske/sosiale 
systemer som følge av faktiske eller forventede 
klimaendringer eller virkninger av klimaeffekter 
for å redusere skade eller dra nytte av mulighe-
ter. Klimatilpasning handler altså om å fore-
bygge og å håndtere de konsekvensene klima-
endringene fører til. En forutsetning for å hånd-
tere klimaendringene er at de som fatter beslut-
ninger, enkeltindivider, foretak og myndigheter, 

forstår hvordan klimaendringene påvirker natur 
og samfunn. Til grunn for en slik forståelse må 
det ligge kunnskap om hvordan klimaendrin-
gene rammer og hvor sårbare vi er for virknin-
gene.

Klimaendringene i seg selv og vår sårbarhet 
overfor dem er geografisk, topografisk og sam-
funnsmessig spesifikke, derfor vil de tiltakene 
som bygger opp under klimatilpasning ta ulik 
form i ulike samfunn.

Figur 3.4 Flom på E6 ved Fåvang gjennom Gudbrandsdalen

Kilde: Ole M. Nybakken/NTB scanpix
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3.5.3 Klimaregningen skal betales – om 
finansiering

De fattigste og mest sårbare landene trenger fag-
lig og finansiell støtte til å møte klimaendringene 
både i form av tilpasning til klimaendringer og 
utslippsreduserende tiltak. Utviklingslandene stil-
ler krav til slik støtte i de globale klimaforhandlin-
gene. I København-avtalen forpliktet industrilan-
dene seg til en målsetting om å mobilisere 100 
milliarder US dollar per år innen 2020 til klimatil-
tak i utviklingsland, på bakgrunn av at det vil bli 
gjennomført utslippsreduserende tiltak av betyd-
ning samt at gjennomføringen av tiltakene er 
transparente. Finansieringen kan komme fra 
mange ulike kilder, både offentlige og private. 
FNs generalsekretær oppnevnte i februar 2010 en 
rådgivende høynivågruppe om klimafinansiering 
(AGF – High Level Advisory Group on Finance) 
for å identifisere mulige kilder for langsiktig kli-
mafinansiering. Gruppen ble ledet av Etiopias 
statsminister Meles Zenawi og Norges statsminis-
ter Jens Stoltenberg. Rapporten fra arbeidet ble 
overlevert FNs generalsekretær 5. november 
2010 og er referert til i Cancún-avtalen. Cancún-
avtalen omtaler også tidligfinansiering, som er en 
felles forpliktelse fra industrilandene om å gi 30 
milliarder US dollar i nye og addisjonelle midler i 
treårsperioden 2010 – 2012. Som et ledd i større 
åpenhet om finansiering av klimatiltak, har indus-
trilandene forpliktet seg til å rapportere årlig på 
hva som brukes på kortsiktig finansiering.

Før klimatoppmøtet i København i 2009 la 
Norge og Mexico fram et forslag om å opprette et 
nytt globalt grønt fond for å finansiere klimatiltak i 
utviklingsland. Forslaget gikk ut på at fondet 
skulle få tilførsel av betydelige pengestrømmer 
gjennom en kombinasjon av tradisjonell budsjett-
støtte og innovative kilder som auksjonering av 
klimakvoter. Enigheten om å etablere det nye 
grønne klimafondet var et av de store gjennom-
bruddene i Cancún. Det ble også opprettet en 
overgangskomité som fikk som mandat å utar-
beide nærmere detaljer for operasjonalisering av 
fondet. Statssekretær i Finansdepartementet, Kje-
til Lund, ledet arbeidet i overgangskomiteen, 
sammen med planleggingsministeren i Sør-Afrika, 
Trevor Manuel, og finansministeren i Mexico, 
Ernesto Cordero. Rapporten med anbefalinger fra 
overgangskomiteen ble sendt til partskonferansen 
i Durban, hvor det ble fattet nødvendige beslutnin-
ger om å operasjonalisere Det grønne klimafon-
det. Det ble besluttet å opprette et styre og et mid-
lertidig sekretariat. Det er også startet en prosess 
for valg av vertsland for sekretariatet for Det 

grønne klimafondet. Dette vil besluttes på den 
18. partskonferansen under Klimakonvensjonen i 
2012. En rekke land har varslet bidrag til opp-
startskostnadene for Det grønne fondet, og også 
Norge har erklært at vi vil bidra med en rimelig 
andel til å dekke administrative kostnader i 2012. 
Det grønne klimafondet kan bli det sentrale verk-
tøyet for å kanalisere økonomiske ressurser – 
offentlige og private – til klimatiltak i fattige land. 
Regjeringen vil at Norge skal bidra til å finansiere 
Det grønne klimafondet. Vi vil blant annet arbeide 
for at fondet skal legge vekt på å finansiere tiltak 
basert på oppnådde resultater, og å mobilisere pri-
vat næringsliv til å foreta klimavennlige investerin-
ger i fattige land.

Den globale miljøfasiliteten (Global Environ-
ment Facility, GEF) ble opprettet for å være finan-
sieringsmekanisme for de nye multilaterale miljø-
konvensjonene som ble framforhandlet i kjølvan-
net av Rio-konferansen, herunder Klimakonven-
sjonen. Det finansieres ved forhandlete bidrag 
rundt en tilnærmet bidragsnøkkel for perioder på 
fire år av gangen. Av GEFs seks hovedområder er 
klima det største og mottar i inneværende periode 
ca. 32 prosent av GEFs midler. GEF er en nett-
verksorganisasjon som ikke selv har tilstedevæ-
relse på landnivå. GEF har i alt 10 gjennomfø-
rende organisasjoner, hvorav FNs utviklingspro-
gram (UNDP), FNs miljøprogram (UNEP) og 
Verdensbanken er de viktigste. Det er nå igang-
satt pilotvirksomhet med sikte på at kvalifiserte 
institusjoner på nasjonalt og regionalt nivå også 
skal kunne motta GEF-midler direkte. GEFs styre 
mottar prioriteringer fra konvensjonenes parts-
konferanser og er ansvarlig overfor disse. GEF 
styrer og administrerer blant annet spesialfondet 
for klimaendring og fondet for de minst utviklede 
land. Begge disse finansieres av frivillige bidrag 
og har hovedvekt på finansiering av klimatilpas-
ning, men Spesialfondet har også et operativt 
vindu for støtte til teknologioverføring. I tillegg til 
fondene under GEF er det under Kyotoprotokol-
len etablert et Klimatilpasningsfond som skal 
støtte opp under klimatilpasningsarbeid i utvik-
lingsland. Dette fondet finansieres i hovedsak av 
en 2 prosent avgift på prosjekter fra Den grønne 
utviklingsmekanismen i utviklingsland som ikke 
er minst utviklede, men er også åpent for frivillige 
bidrag.

Diskusjonen om klimafinansiering er også 
nært knyttet til andre temaer i klimaforhandlin-
gene som prioriteres høyt, som redusert avsko-
ging og skogforringelse i utviklingsland og inter-
nasjonal skipsfart.
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3.5.4 Fleksible mekanismer og utvikling av 
globale karbonmarkeder

Kostnadene ved utslippsreduksjoner varierer mye 
mellom land og ulike tiltak. Størstedelen av de bil-
ligste tiltakene er i utviklingsland. Et internasjo-
nalt system for fleksible gjennomføringsmekanis-
mer åpner opp for at land kan kutte sine klima-
gassutslipp på andre måter enn kun ved å redusere
utslippene nasjonalt. Mekanismene gir insentiver 
til å realisere de billigste utslippsreduksjonene 
først, noe som er i tråd med konvensjonens prin-
sipp om kostnadseffektivitet. Dette kan bidra til at 
landene er villig til å påta seg mer ambisiøse for-
pliktelser om utslippsreduksjoner. I tillegg kan 
inntekter knyttet til salg av utslippskvoter bli en 
betydelig, forutsigbar finansieringskilde for klima-
tiltak. Blant annet har Høynivågruppen for klimafi-
nansiering (AGF) pekt på at vi også trenger et vel-
fungerende, globalt karbonmarked for å dekke 
investeringsbehovene som oppstår ved omleggin-
gen til et mer klimavennlig samfunn. Inntekter fra 
salg av klimakvoter har den fordelen at finansier-
ingskilden ikke blir avhengig av årlige bevilgnin-
ger over de enkelte lands statsbudsjetter.

Regjeringen slo fast i St.meld. nr. 34 (2006 –
 2007) Norsk klimapolitikk, at det skulle legges 
opp til en aktiv bruk av fleksible gjennomførings-

mekanismer i klimapolitikken. Ved en eventuell 
skjerping av målet til 40 prosent reduksjon og i 
forbindelse med å nå målet om karbonnøytralitet 
er det forutsatt betydelig bruk av fleksible meka-
nismer.

Under Kyotoprotokollen er det etablert tre 
markedsbaserte fleksible gjennomføringsmeka-
nismer; kvotehandel, prosjektbasert samarbeid 
mellom industriland (Felles gjennomføring, JI) og 
prosjektbasert samarbeid mellom industri- og 
utviklingsland (Den grønne utviklingsmekanis-
men, CDM). 

Den grønne utviklingsmekanismen, hvor 
industriland finansierer utslippsreduserende pro-
sjekter i utviklingsland og som gir investoren 
utslippskvoter tilbake, har en spesiell rolle i klima- 
og utvikingsarbeidet ved at den har et todelt for-
mål. Den skal både bistå utviklingsland i å oppnå 
bærekraftig utvikling, så vel som å bistå industri-
landene med å gjennomføre sine utslippsforplik-
telser under Kyotoprotokollen. Mekanismen 
bidrar til overføring av ressurser og teknologi fra 
industriland til utviklingsland. Gjennom slike 
bidrag kan de fattige delene av verden oppnå øko-
nomisk vekst uten de forurensende utviklingstrin-
nene rike land har vært igjennom. Utslippsreduk-
sjonene som realiseres gjennom denne typer pro-

Boks 3.7 Rapporten fra høynivågruppen på klimafinansiering

Rapporten fra høynivågruppen om klimafinan-
siering (AGF) konkluderer med at det vil være 
utfordrende, men gjennomførbart å nå målet om 
100 milliarder US dollar årlig i 2020 til klimatil-
tak i utviklingsland. Dette vil kreve en kombina-
sjon av nye statlige finansieringsordninger, en 
økning i eksisterende statlige bidrag og økte pri-
vate investeringer.

Noen hovedkonklusjoner fra rapporten:
– Det vil være helt avgjørende å sette en pris på 

CO2. Å sette en pris på CO2 utvider potensia-
let for både statlig og privat finansiering, ved 
å øke de offentlige inntektene og å gi privat 
sektor et insentiv for å redusere utslipp. Pri-
sen på CO2 bør innen 2020 ligge på mellom 
20 og 25 US dollar per tonn.

– Nye statlige finansieringskilder kan mobili-
sere flere titalls milliarder dollar årlig. 
Eksempler på slike kilder er salg av utslipps-
kvoter, skatt på CO2 og prising av utslipp fra 
internasjonal transport.

– Internasjonale private investeringer er avgjø-
rende. Det er privat sektor som vil finansiere 
det meste av den klimavennlige veksten.

De multilaterale utviklingsbankene kan, i nært 
samarbeid med FN-systemet, spille en avgjø-
rende pådriverrolle ved å hjelpe fram klima-
vennlige private investeringer. Flere finansier-
ingskilder for klimatiltak i utviklingsland kan 
være operative ganske raskt. Andre vil kunne 
kreve mer tid, ikke minst de som fordrer inter-
nasjonalt samarbeid og koordinering for å 
kunne etableres og bli effektive.

Rapporten fra høynivågruppen viser at det 
ikke behøver være noen motsetning mellom å 
sikre økonomisk vekst og å redusere klimagass-
utslippene. Regjeringen ønsket at høynivågrup-
pen skulle gi nyttige innspill til klimaforhandlin-
gene, og bidro til at gruppens rapport ble sendt 
som et skriftlig innspill til FNs klimakonvensjon 
i forkant av Cancún-møtet.
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sjekter skal komme i tillegg til hva som hadde 
skjedd uten et slikt prosjekt.

Videreføring av Kyotoprotokollen med en ny 
forpliktelsesperiode sikrer at kvoter fra de tre flek-
sible mekanismene vil være tilgjengelige også 
framover. I løpet av 2011 har det vært et dramatisk 
fall i prisen på kvoter fra Den grønne utviklings-
mekanismen. Denne prisen bestemmes i stor 
grad av prisen på kvoter i EUs kvotehandelssys-
tem. En betydelig del av årsaken til prisfallet er 
redusert økonomisk aktivitet i etterkant av uroen i 
finansmarkedene. Den lave kvoteprisen har ført til 
reduserte insentiver til å etablere nye prosjekter 
under eksisterende mekanismer.

Norge har arbeidet for at nye markedsbaserte 
mekanismer skal etableres som en del av en 
større klimaavtale. I Durban ble det vedtatt å defi-
nere en ny markedsbasert mekanisme under Kli-
makonvensjonen, samt å starte arbeid med å pre-
sisere denne nærmere. Norge har blant annet 
argumentert for å opprette sektorbaserte meka-
nismer. Ved en sektorbasert mekanisme vil et 
industriland kunne finansiere utslippsreduse-
rende tiltak i en spesiell sektor i et utviklingsland, 
og få karbonkreditter tilbake. En utvikling av slike 
nye markedsbaserte mekanismer kan ha mange 
fordeler, blant annet ved å bidra til at utviklings-
landene i større grad får kontroll på egne utslipp 
og utvikler egne strategier for utslippsreduse-
rende tiltak. Nye markedsbaserte mekanismer 
kan også utformes slik at de i større grad bidrar til 
reduserte globale utslipp. Det tar imidlertid tid å 
fremforhandle retningslinjer for slike nye meka-
nismer, og trolig vil det ta noen år før de er opera-
tive og kan levere betydelige utslippsreduksjoner 
som grunnlag for kvoter.

Det internasjonale kvotemarkedet vil likevel 
utvikle seg i årene framover. Det er sannsynlig at 
flere markeder for kvotehandel etableres, både 
nasjonalt og regionalt, og at ikke alle markedene 
og kredittene er like standardiserte eller vil ha en 
tilknytning til FN-systemet som i dag. Blant annet 
har Australia etablert sitt nasjonale kvotehandels-
system. Japan har inngått bilaterale avtaler med 
flere asiatiske land om prosjektbaserte utslippsre-
duksjoner, og Kina er i fasen med å etablere et 
nasjonalt kvotehandelssystem. Flere land ventes å 
utvikle og etablere nye markedsmekanismer. Det 
er også etablert et samarbeidsforum mellom land 
som er involvert i utforming og iverksettelse av 
regionale karbonmarkeder (International Carbon 
Action Partnership, ICAP). Målet er å undersøke 
mulighetene for å koble ulike regionale karbon-
markeder med hverandre.

For å sikre reelle utslippsreduksjoner er et av 
de viktigste elementene ved oppretting av nye 
markedsbaserte mekanismer å etablere felles 
regler for måling, rapportering og verifisering av 
internasjonale kvoter og kreditter. I Durban ble 
det besluttet at det startes arbeid for å utvikle mer 
generelle standarder eller prinsipper for markeds-
baserte mekanismer. Dette vil være et skritt i rik-
tig retning for å få kontroll med kvaliteten på kar-
bonkreditter som etableres utenfor Klimakonven-
sjonen. Et vesentlig moment her er å få på plass 
regler som sikrer at man unngår dobbelttelling av 
karbonkreditter.

Nærmere om statens kvotekjøpsprogram

I 2006 ble det besluttet å etablere et statlig pro-
gram for kjøp av klimakvoter. Hensikten var å 
sikre overholdelse av utslippsforpliktelsene under 
Kyotoprotokollen. Utviklingen i norske utslipp og 
utformingen av kvotesystemet for 2008 – 2012 har i 
praksis ført til at Norge vil oppfylle Kyoto-forplik-
telsen uten å regne inn statens kvotekjøp. For 
denne perioden vil statens kjøpsprogram sikre 
Norges mål om overoppfyllelse av Kyotoprotokol-
len på 10 prosentpoeng. I løpet av den første for-
pliktelsesperioden under Kyotoprotokollen 
(2008 – 2012) er det lagt opp til at regjeringen sam-
let for hele femårsperioden vil bruke om lag 2 mil-
liarder kroner til å kjøpe kvoter. Programmet dri-
ves av Finansdepartementet.

Ved å kjøpe klimakvoter bidrar Norge til at 
kvotemarkedet utvikles. Ved utgangen av januar 
2012 var om lag seks millioner kvoter levert til sta-
tens konto i kvoteregisteret. Forventet levert 
volum fra statens kontraktsportefølje for Kyoto-
perioden 2008 – 2012 ble i slutten av januar 2012 
anslått til mellom 18 og 20,7 millioner kvoter. Det 
ligger dermed innenfor intervallet for forventet 
kjøpsbehov. Det er risiko for at faktiske leveranser 
vil avvike fra anslaget på forventede leveranser. 
For å begrense leveringsusikkerheten har Finans-
departementet den siste tiden lagt vekt på å inngå 
kontrakter om sikre leveranser.

Hovedsakelig kjøpes kvotene fra prosjekter i 
utviklingsland under Den grønne utviklingsmeka-
nismen. Noen av aktivitetene Norge mottar kvoter 
fra, er i industriland og krediteres under Felles 
gjennomføring og/eller internasjonal kvotehan-
del. Norge deltar også i og får levert kvoter fra 
Verdensbankens «Prototype Carbon Fund», samt i 
karbonfondet til Nordisk miljøinvesteringsselskap 
(NEFCO), og det er kjøpt kvoter fra FNs tilpas-
ningsfond. Klimakvotene betales som hovedregel 
først når prosjektet er gjennomført og kvotene er 
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godkjent av FN og overført til statens konto i kvo-
teregisteret. Detaljert informasjon om kjøpspro-
grammet med oversikt over prosjektene ligger på 
Finansdepartementets hjemmeside.

I løpet av de årene Finansdepartementet har 
arbeidet med kjøp av kvoter har departementet 
gjort viktige erfaringer. Retningslinjene for kvote-
kjøp ble presentert i Revidert nasjonalbudsjett 
2007, samt videreutviklet i senere budsjettdoku-
menter. Det legges opp til kvotekjøp som gir en 
bred portefølje både med hensyn til geografi og 
type prosjekter. Prosjekter i de minst utviklede 
landene, samt prosjekter innenfor energieffektivi-
sering, skal vektlegges. Det er lagt stor vekt på 
kostnadseffektivitet og spredning av porteføljen 
mellom land og prosjekttyper. Porteføljen skal 
derfor til en viss grad reflektere sammensettingen 
av det globale markedet. Det er også viktig at 
kjøpsaktiviteten bidrar til å bygge og videreutvikle 
markedet for klimakvoter.

Det vil være behov for statlige kvotekjøp fram-
over, under en ny forpliktelsesperiode under Kyo-
toprotokollen og relatert til Norges klimamål for 
2020 og målet om karbonnøytralitet. Behovet for 
kjøp av klimakvoter forventes å vokse i tråd med 
strengere forpliktelser og målsettinger. Den stat-
lige kjøpsstrategien vil beskrives mer utførlig når 

forholdene internasjonalt er nærmere avklart, for 
eksempel i Revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Det nasjonale og internasjonale rammeverket 
for å redusere klimagassutslippene bør ses i sam-
menheng, hvor kjøpsprogrammet er en del av 
dette. Kjøpsprogrammet kan også brukes mer 
strategisk for å bidra til å bygge opp under en ny 
internasjonal klimaavtale. Dette kan bli viktig i 
perioden opp mot 2015 når avtalen under Durban-
plattformen som skal gjelde etter 2020 skal fram-
forhandles. Kjøpsprogrammet kan også brukes 
for å bygge opp de markedsmekanismene Norge 
ønsker etablert gjennom de internasjonale klima-
forhandlingene. Kjøpsprogrammet gir også verdi-
full kjennskap til markedene.

3.5.5 Alle lands utslipp må rapporteres og 
følges opp

Grundig og omfattende måling, rapportering og 
kontroll av klimagassutslipp er avgjørende for at 
en internasjonal klimaavtale skal ha tillit og trover-
dighet. Vi må vite hvor store de menneskeskapte 
utslippene er for å få bedre kunnskap om klimaut-
viklingen. Vi må også vite hvor store utslippene er 
i hvert land, for å se om de gjennomfører sine for-
pliktelser.

Figur 3.5 CDM-prosjekt i Cape Town, Sør-Arfika

Foto: Nic Bothma, EPA/NTB scanpix
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Til nå har bare industrilandene rapportert sine 
utslipp og sin innsats jevnlig. Disse rapportene er 
underlagt internasjonal revisjon. For utviklings-
land har det ikke vært regelmessig rapportering, 
og vi vet for lite om de faktiske utslippene i land 
som Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. Dette har 
vært et viktig, men vanskelig forhandlingsspørs-
mål, fordi noen av de store utviklingslandene har 
motsatt seg stor grad av innsyn i nasjonale for-
hold. De har tidligere ikke villet akseptere den 
type revisjonsprosesser som industrilandene gjen-
nomgår.

Durban-avtalen ga et gjennombrudd på dette 
feltet. I Durban ble det vedtatt at alle land skal rap-
portere i 2014 om sine mål og utslipp, og hvordan 
landene vil gjennomføre tiltak fram til 2020 for å 
redusere utslippene. Dette vil gi større synlighet 
av hva verden gjør og reelt binde landene sterkere 
til innsats fram til 2020. Alle land skal rapportere 
annethvert år framover etter 2014, med fleksibili-
tet for de fattigste landene.

I Durban ble det også besluttet tettere oppføl-
ging med gjennomgang og kontroll av landenes 
rapportering annethvert år. Dette omfatter revi-

sjon og analyse av utslippsregnskap, framskrivin-
ger, tiltak for å gjennomføre utslippsreduksjoner 
og vurdering av hvorvidt et land er på vei til å nå 
målet det har satt seg. En internasjonal vurde-
rings- og konsultasjonsprosess som vil være åpen 
for alle, vil være en viktig del av denne prosessen. 
Dette vil skape større innsyn og åpenhet rundt 
lands utslipp og virkemidler og mål for å få ned 
utslippene, noe som kan bidra til større tillit blant 
landene om hva som gjøres nasjonalt og interna-
sjonalt. Denne oppfølgingsprosessen vil starte 
etter den første rapporteringsrunden i 2014. Disse 
prosessene vil også gi større politisk press for høy-
ere ambisjoner. Det vil også være nyttige innspill 
til gjennomgangen av Cancún-avtalen i 2013 – 2015, 
da rapporteringen vil kunne gi et bedre bilde av de 
globale, menneskeskapte utslippene, og hvordan 
vi ligger an i forhold til togradersmålet.

3.5.6 Reduserte utslipp fra avskoging og 
skogforringelse i utviklingsland

Om lag en sjettedel av de globale klimagassutslip-
pene stammer fra avskoging og skogforringelse i 

Figur 3.6 CO2 er en dominerende klimagass

Foto: iStock/BeholdingEye
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utviklingsland. Uten å redusere slike utslipp vil 
det neppe være mulig å nå togradersmålet. Kyoto-
protokollen omfatter ikke avskoging og skogfor-
ringelse i utviklingsland. Før klimakonferansen på 
Bali i 2007, hadde Stern-rapporten (2006) og den 
fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC 
2007) stadfestet at utslippsreduksjoner fra skog-
sektoren i utviklingsland er kostnadseffektive og 
kan implementeres relativt raskt og utgjør en 
betydelig andel av utslippsreduksjonspotensialet 
globalt de neste tiårene.

Klimatoppmøtet i Cancún i 2010 ga et gjen-
nombrudd for skogtiltak i utviklingsland, REDD+. 
REDD+ omfatter redusert avskoging og skogfor-
ringelse (reducing emissions from deforestation and 
forest degradation – REDD), samt i tillegg vern av 
eksisterende skog, bærekraftig skogforvaltning 
og økning av skogenes karbonlagre, i utviklings-
land. Man ble enige om å opprette en mekanisme 
for å betale utviklingslandene for utslippsreduk-
sjoner fra skog. Det ble også oppnådd enighet om 
at tiltak for å redusere klimagassutslipp fra skog 
skal ta hensyn til blant annet bevaring av natur-
skog, folkelig deltakelse, respekt for lokalbefolk-
ningens og urfolks rettigheter, samt godt styresett 
i skogsektoren, og at planene må være i tråd med 
nasjonale skogprogram og internasjonale konven-
sjoner og avtaler. Dette rammeverket vil fungere 
som en rettesnor for annet internasjonalt arbeid 
som er etablert for å oppnå raske utslippskutt fra 
skogsektoren i utviklingslandene.

Det vil ta tid å etablere en fullt ut fungerende 
mekanisme for resultatbasert støtte for redusert 
avskoging i alle tropiske skogland, og forhandlin-
gene om detaljert regelverk og finansiering vil 
fortsette. Vedtaket om skog i Cancún var imidler-
tid et avgjørende skritt, og klimatoppmøtet i Dur-
ban brakte forhandlingene videre på viktige tek-
niske spørsmål. Samtidig med at Norge gjør en 
betydelig innsats for REDD+ i forhandlingene, 
arbeides det gjennom regjeringens klima- og 
skoginitiativ med å redusere avskoging og skog-
forringelse i utviklingsland. Se kapittel 3.8.2 for 
mer informasjon om dette initiativet.

3.6 De viktigste aktørene 
i klimaforhandlingene

3.6.1 Innledning

Dreiningen i den globale maktbalansen de siste 
tiårene gjenspeiles også i de internasjonale klima-
forhandlingene. De store fremvoksende økonomi-
ene som Kina, India, Brasil og Sør-Afrika har gjen-
nom de siste tiårene styrket sin posisjon i både 

den internasjonale økonomien og i klimaforhand-
lingsprosessen. Disse landene står for en vesent-
lig og økende andel av de globale klimagassutslip-
pene og må være en sentral del av løsningen på 
klimautfordringen. De er motorer for vekst i 
andre utviklingsland gjennom handel og investe-
ringer, og i økende grad også gjennom utviklings-
rettet samarbeid seg imellom. Større vilje til bro-
bygging mellom rike og fattige land, samt nye og 
gamle maktsentre, vil være en forutsetning for 
utviklingen av en ny global klimaavtale.

Forhandlingsmøtet i Durban viste at nye alli-
anser utvikler seg. Store utslippsland, som USA 
og Kina, har i større grad felles interesser på tvers 
av tradisjonelle inndelinger i utviklingsland eller 
industrialiserte land. De store utslippslandene 
ønsker i større grad selv å kunne definere hvor-
dan klimapolitikken utformes nasjonalt og på hvil-
ken måte klimapolitikken skal implementeres. 
Små og mellomstore land har felles interesser i en 
global, ambisiøs avtale basert på felles multilate-
rale regler og bindende forpliktelser. I Durban var 
alliansen mellom EU, de små øystatene og de fat-
tigste landene viktig. Denne alliansen gjorde det 
mulig å bevege både USA, Kina og India til å 
akseptere et samlet mer ambisiøst resultat enn 
det som ellers ville vært tilfellet.

3.6.2 Nærmere om enkeltlands og 
forhandlingsgruppers roller og 
posisjoner

EU har meldt inn utslippsreduksjoner på 20 – 30 
prosent i 2020 sammenlignet med 1990. Det øvre 
intervallet på 30 prosent er under forutsetning av 
at andre industriland forplikter seg tilsvarende og 
at de økonomisk mest utviklede utviklingslandene 
også binder seg til tilstrekkelige reduksjoner. EU 
har også som ambisjon å oppnå kutt på 80 – 95 pro-
sent i CO2-utslippene fra 1990 – 2050. Alle EU-land 
har siden 2009 hatt nasjonale mål for utslipp av kli-
magasser utenfor kvotepliktig sektor i 2020 (jf. 
EUs innsatsfordelingsbeslutning, beslutning 
2009/406/EF). Målet i beslutningen er å redusere 
utslippene innenfor de ikke-kvotepliktige sekto-
rene med 10 prosent i 2020 sammenlignet med 
utslippene i 2005. Oppnåelsen av dette målet for-
deles mellom EUs medlemsstater ut fra landenes 
velstandsnivå, der de rikeste landene er forpliktet 
til å redusere sine utslipp med minst 20 prosent 
fra 2005 til 2020, mens de fattigste landene kan 
øke sine utslipp med inntil 20 prosent i samme 
periode. Tyskland, Sverige, Danmark, Storbritan-
nia og Frankrike har etablert målsettinger som 
går lenger enn forpliktelsene til EU tilsier. Tysk-
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land og nylig Danmark har satt mål om å redusere 
sine utslipp av klimagasser med 40 prosent fra 
1990 til 2020. Sverige vedtok i 2009 at utslippene 
utenfor kvotepliktige sektorer skal reduseres med 
40 prosent i samme periode. Til tross for at det 
svenske målet bare dekker deler av utslippene, 
har de svenske utslippene samlet blitt redusert 
med 17 prosent fra 1990 til 2009. Tyskland og 
Storbritannia har vedtatt egne 2050-mål i tråd med 
EUs mål. Storbritannia lovfestet et langsiktig kli-
mamål og etablerte et tilhørende oppfølgingsre-
gime ved innføringen av «Climate Change Act 
2008» (se boks 3.8 for nærmere omtale).

USA og Kina er de viktigste enkeltlandene for 
å kunne begrense den globale oppvarmingen 
fordi de er de to landene i verden med størst kli-
magassutslipp. Ifølge Det Internasjonale Energi-
byrået (IEA) gikk Kina i 2007 forbi USA som det 
land i verden med størst utslipp av CO2 totalt sett. 
Begge land har satt nasjonale mål om å redusere 
egne utslipp (jf. tabell 3.1), men de er uenige om 
hvordan utslippsreduksjonene skal nedfelles i en 
framtidig klimaavtale. USA ønsker ikke å ta på seg 
forpliktelser uten at Kina og andre store utvik-
lingsland påtar seg forpliktelser av tilsvarende 
økonomisk og juridisk art. Kina på sin side har i 
forhandlingene fokusert på at det i stor grad kun 
er industrilandene som trenger forpliktelser, da 
det er industrilandene, og særlig USA, som er 
ansvarlig for den økte konsentrasjonen av klima-
gasser i atmosfæren fram til nå. Kina har gjennom 
København-avtalen rapportert et mål om reduk-
sjon i utslippsintensiteten for CO2 (CO2-utslipp 
per enhet BNP) på 40 – 45 prosent innen 2020 sam-
menlignet med 2005-nivå. Den største kilden til 
klimagassutslipp i Kina er energiproduksjon, i all 

hovedsak basert på kull, deretter olje og gass. 
Kinas gjeldende femårsplan (den 12. femårspla-
nen) setter mål for energisektoren som bidrag til 
det overordnede målet om redusert karboninten-
sitet. Ifølge planen skal energiforbruket per enhet 
BNP reduseres med 16 prosent i 2020 i forhold til 
2010-nivå. For primær energiproduksjon er det 
satt mål om at andelen ikke-fossil energi i total 
energiproduksjon skal være 15 prosent innen 
2020. Målet vil oppfylles hovedsakelig gjennom 
utbygging av kjernekraft og nye vannkraftverk. 
Kina er i forhandlingene særlig opptatt av han-
delsrelaterte spørsmål, da de frykter innføring av 
handelstiltak som kan ramme deres eksportinn-
tekter. Samtidig har Kina vektlagt å etablere nasjo-
nale karbonmarkeder. I Durban signaliserte Kina 
at de kan se for seg et mål i form av et samlet 
utslippstak, etter 2020. Hva dette innebærer og 
hvordan et slikt mål formuleres, blir svært viktig i 
de kommende forhandlingene.

Fortsatt har USA et vesentlig høyere utslipp 
per innbygger enn Kina. USA er det landet med 
størst historiske utslipp og har historisk sett alene 
stått for nesten 30 prosent av de menneskeskapte 
utslippene av klimagasser. USA har meldt inn et 
nasjonalt mål om utslippsreduksjoner på 17 pro-
sent i 2020 sammenlignet med 2005. Dette tilsva-
rer en reduksjon på 3 prosent i forhold til 1990-
nivået. Obama-administrasjonen hadde som mål å 
få på plass en klimalov for å vedta dette ambisjons-
nivået og hvor et nasjonalt kvotehandelssystem 
sto sentralt. Forslaget fikk ikke støtte i Kongres-
sen.

Canada har det samme ambisjonsnivå som 
USA for sine utslippsreduksjoner i 2020. Canada 
har erklært at de vil trekke seg fra Kyotoprotokol-
len i sin helhet, og vil dermed ikke stå ansvarlig 
for målet de har meldt inn i første forpliktelsespe-
riode (2008 – 2012).

I 2010 meldte Japan inne et nasjonalt mål om 
utslippsreduksjoner på 25 prosent innen 2020 
sammenlignet med 1990. Målet forutsetter at det 
etableres et rettferdig og effektivt internasjonalt 
rammeverk hvor alle store økonomier deltar og 
det blir enighet blant disse landene om et ambisi-
øst mål. Etter Fukushima-ulykken i 2011 er Japan i 
gang med å revidere sin energistrategi. De vil der-
for komme tilbake til reduksjonsmålet for 2020 i 
forbindelse med denne revisjonen. Japan har fulgt 
USA i å vise tydelig at de ønsker å fjerne seg fra 
tilnærmingen man har i Kyotoprotokollen, og hel-
ler erstatte den med en ny avtale som er lik for alle 
land. Japan har også vært en stor bruker av fleksi-
ble mekanismer for å oppfylle det nasjonale målet.

Boks 3.8 Langsiktige utslippsmål 
i Storbritannia

Storbritannia lovfestet et langsiktig klimamål 
og etablerte et tilhørende oppfølgingsregime 
ved innføringen av «Climate Change Act 
2008». Storbritannias mål er at klimagassut-
slippene i 2050 skal være minst 80 prosent 
lavere enn i 1990. For å sikre at dette målet 
nås, fastsettes karbonbudsjetter for perioden 
2008 – 2012 og etterfølgende femårsperioder. 
Budsjettene må godkjennes av Parlamentet. 
Energi- og klimaministeren pålegges også å 
legge fram rapporter for Parlamentet med for-
slag til hva som kan gjøres for å overholde kar-
bonbudsjettene.
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Russland har meldt inn et nasjonalt mål om 
utslippsreduksjoner på 15 – 25 prosent innen 2020 
sammenlignet med 1990, avhengig av regneregler 
for skog og behandling av overskuddskvoter i et 
nytt klimaregime. Utslippsmålet gir rom før en 
økning i utslippene framover fra dagens nivå. På 
grunn av effektivisering og økonomiske ned-
gangstider sitter Russland igjen med store meng-
der overskuddskvoter fra første forpliktelsesperi-
ode under Kyotoprotokollen. Overskuddet kan bli 
enda større fram mot 2020. De argumenterer for 
at disse må kunne overføres til en eventuell ny for-
pliktelsesperiode dersom Russland skal påta seg 
en andre forpliktelsesperiode under Kyotoproto-
kollen. Se også omtale av Norges bilaterale miljø-
samarbeid med Russland under kapittel 3.9.4.

G77 er en gruppe bestående av over 130 utvik-
lingsland som koordinerer sine forhandlingspo-
sisjoner i klimaforhandlingene. G77 har vært sam-
let i kravet om en ny forpliktelsesperiode under 
Kyotoprotokollen. Gruppen har samtidig lagt stor 
vekt på at utviklingslandene ikke kan pålegges å 
begrense sine utslipp av klimagasser, fordi dette 
også vil begrense økonomisk vekst og utvikling. 
G77 er en pådriver for at klimatilpasning skal gis 
større prioritet i forhandlingene. Forhandlingspo-
sisjonene preges av at G77-gruppen er en koali-
sjon av utviklingsland med relativt forskjellige 
standpunkter. På flere spørsmål, for eksempel 
måling og rapportering av utslipp og tiltak og 
bruk av markedsbaserte mekanismer, har G77-
landene svært ulike posisjoner.

BASIC-landene, som består av Brasil, Kina, 
India og Sør-Afrika, inngikk i 2009 et nærmere 
samarbeid om å koordinere sine forhandlingsposi-
sjoner i klimaforhandlingene. Felles for dem alle 
er at de har ønsket en videreføring av Kyotoproto-
kollen og at industrilandene tar på seg ambisiøse 
forpliktelser under en ny avtale. BASIC-landene 
var avgjørende i framforhandlingen av Køben-
havn-avtalen.

India har som Kina et intensitetsmål om å 
redusere CO2-utslipp per enhet BNP med 20 – 25 
prosent innen 2020, og er i ferd med å utvikle 
nasjonal politikk innenfor blant annet energisekto-
ren, transport og skogforvaltning. Sør-Afrika, Bra-
sil, Mexico og Indonesia har fastsatt mål om nasjo-
nale utslippreduksjoner fram til 2020, på mellom 
26 og 38 prosent i forhold til utviklingen uten til-
tak. For Brasil og Indonesia vil en stor del av 
målet måtte nås gjennom redusert avskoging.

Alliansen av små øystater (AOSIS) består av 39 
land, alle små øystater eller lavtliggende stater 
med kystlinje. Disse landene er spesielt utsatt for 
havnivåstigning og orkaner. En global oppvar-

ming på om lag to grader vil med stor sannsynlig-
het føre til at mange av de lavtliggende øyene vil 
være ubeboelige ved utgangen av dette århundre. 
Derfor krever de at en ny klimaavtale skal 
begrense temperaturstigningen til maksimum 1,5 
grader Celsius. De vil at industriland skal kutte 
sine utslipp med minst 45 prosent innen 2020, og 
at store utviklingsland som Kina og Brasil også 
skal påta seg bindende utslippsreduksjonsmål. 
Tilpasningsspørsmål og finansiering er også vik-
tige temaer for disse landene.

Gruppen med de minst utviklede landene 
består av 48 utviklingsland, de fleste beliggende i 
Afrika og Sentral-Asia. Denne gruppen har blitt 
mer aktiv under Klimakonvensjonen de siste 
årene, og fokuserer i stor grad på klimatilpasning 
og klimafinansiering.

Afrika-gruppen er den eneste av FNs regionale 
grupperinger som koordinerer sine posisjoner 
innenfor klimaforhandlingene. Det er ventet at kli-
maendringene vil ramme mange av de afrikanske 
landene hardt, særlig land som allerede i dag er 
utsatt for tørke. Flere av disse landene er minst 
utviklede land og kapasiteten til å tilpasse seg er 
begrenset. Klimatilpasning, og finansiering for å 
sikre midler til klimatilpasning, har derfor vært 
hovedprioriteringer for de aller fleste afrikanske 
land. Finansiering for å understøtte utslippsredu-
serende tiltak har imidlertid fått økt prioritet, og 
det er økende engasjement for Den grønne utvik-
lingsmekanismen. Selv om det er flere problem-
stillinger som samler de afrikanske landene, er 
forskjellen mellom dem så store at Afrika sjelden 
framstår som en omforent gruppe i forhandlin-
gene.

3.6.3 Nærmere om EUs klimapolitikk og 
samarbeid med Norge

EU er en viktig aktør og samarbeidspartner for 
Norge. Gjennom EØS-avtalen er Norge en inte-
grert del av EUs indre marked, og store deler av 
EUs energi-, klima- og miljøpolitikk er også en del 
av EØS-avtalen. Norge har et tett samarbeid med 
EU på klimaområdet, både i de internasjonale kli-
maforhandlingene og i oppfølgingen av EØS-rele-
vante rettsakter. EU har etablert et omfattende 
kvotehandelssystem som Norge er en del av.

Stadig mer av EUs miljø- og klimapolitikk 
utformes som sektorovergripende rammeverk 
eller pakker med regelverk. Dette får også inn-
virkning på norsk politikk og virkemiddelbruk. 
EUs Klima- og energipakke ble vedtatt i 2009. 
Målet med virkemiddelpakken er å redusere kli-
magassutslippene og å fremme fornybar energi. 
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Pakken inneholder mål om 20 prosent reduksjon 
av de totale klimagassutslippene i EU innen 2020 
sammenliknet med 1990. I 2020 skal 20 prosent av 
energibruken i EU være basert på fornybar 
energi, det skal oppnås 20 prosent energieffektivi-
sering og 10 prosent av kjøretøyenes drivstoff skal 
komme fra fornybar energi. Regelverket under 
klima- og energipakken er under stadig utvikling 
både gjennom komitéarbeidet og supplerende lov-
forslag. Direktivet om å inkludere luftfartssekto-
ren i EUs kvotesystem fra 2012 er innlemmet i 
EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett. Med 
det reviderte kvotedirektivet, som er tredje fase 
av EUs kvotesystem (2013 – 2020), vil kvotetilde-
lingen harmoniseres med felles tildelingsregler 
for alle virksomheter i alle medlemsstater, se 
kapittel 4 og 5 for mer omtale av EUs kvotedirek-
tiv.

I 2010 opprettet EU et klimadirektorat med en 
egen klimakommissær for å sikre at medlemslan-
dene utvikler og overholder forpliktelsene i den 
avtalte klimapolitikken. EU har etablert en helhet-
lig klima- og energipolitikk blant annet gjennom 
Klima- og energipakken og gjennom Europa 2020-
strategien for smart og bærekraftig vekst. I 2011 
la EU-kommisjonen fram veikartet for lavkarbon-
økonomi fram mot 2050 (se boks 3.9 for mer infor-
masjon), veikartet for energieffektivisering fram 
mot 2050 og en hvitbok om transportpolitikken 
fram mot 2020. Hvitboken inkluderer også et vei-
kart for utviklingen fram mot 2050. EUs klimapoli-
tikk har vært sentrert rundt å begrense CO2-
utslippene, bedre energieffektiviseringen og å øke 
andelen fornybar energi.

Under klimaforhandlingene i Durban var EU 
en avgjørende aktør for å få et godt samlet resul-
tat. Regjeringen vil samarbeide tett med EU i de 
internasjonale forhandlingene, herunder om 
utvikling av en ny avtale som etter 2020 kan avløse 

Kyotoprotokollen. Norge og EU har mange av de 
samme posisjonene særlig når det gjelder høye 
ambisjoner til utslippskutt, verdien av regelverket 
i Kyotoprotokollen og arbeidet for å opprette 
robuste systemer for måling, rapportering og kon-
troll av utslipp og tiltak i både industriland og utvik-
lingsland. I Durban gikk EU med på en andre for-
pliktelsesperiode under Kyotoprotokollen som 
svar på at det ble etablert et veikart om en folke-
rettslig bindende avtale for alle land fram mot 
2015. EU løfter også ideen om et globalt veikart 
om en grønn økonomi inn i FNs forhandlinger 
forut for høynivåmøtet om bærekraftig utvikling i 
Rio i juni 2012. Norge arbeider i FN-sammenheng 
for å bidra til å strukturere globalt samarbeid om 
grønn økonomi, på en egnet måte for land med 
svært ulike forutsetninger og prioriteringer.

Miljøgevinst med EØS-midlene

EØS-avtalen har som målsetting å redusere sosi-
ale og økonomiske forskjeller i det utvidete EØS-
området. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til 
at disse målene nås. I tillegg skal EØS-midlene 
bidra til økt samarbeid mellom Norge og motta-
kerlandene. Dette er en del av Norges aktive euro-
papolitikk, hvor det arbeides for å skape et solida-
risk og trygt Europa. Mottakerlandene under 
EØS-midlene er EUs tolv nyeste medlemsland, 
samt Hellas, Portugal og Spania.

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å heve 
miljøkvaliteten i EUs nyeste medlemsland. Ener-
gieffektivisering og fornybar energi er en sentral 
del av miljøinnsatsen. I perioden 2004 – 2009 ble 
det bidratt med en samlet støtteverdi på nesten 1 
milliard kroner til 164 klimaprosjekter. Klimatiltak 
er også en hovedsatsing for perioden 2009 – 2014. 
Nærmere 2,5 milliarder kroner skal i denne perio-
den gå til programmer for karbonfangst og lag-

Boks 3.9 EU-kommisjonen foreslår lavkarbonstrategi 

EU-kommisjonen la 8. mars 2011 fram en mel-
ding om EUs lavkarbonøkonomi fram mot 2050 
(«A roadmap for moving to a low carbon econ-
omy in 2050»). Meldingen er del av EUs over-
ordnede strategi for bærekraftig vekst, Europa 
2020, og oppfølgingen av klima- og energipak-
ken fra 2008. Ambisjonen er å etablere en forut-
sigbar overordnet plan for å kutte klimagassut-
slippene med 80 – 95 prosent innen 2050 slik 
EUs medlemsland har satt som politisk mål 
(konklusjon fra stats- og regjeringssjefene på 

toppmøtet oktober 2009). EU-kommisjonen har 
foreslått et veikart der det legges opp til å redu-
sere EUs utslipp av klimagasser med 25 prosent 
i egen økonomi i 2020, opp fra dagens vedtatte 
ambisjonsnivå på 20 prosent. EU-kommisjonens 
tidligere forslag om 30 prosent er ikke fjernet, 
men forutsetter at tiltak i tredjeland regnes med. 
Videre foreslås et mål om 40 prosent reduserte 
utslipp av klimagasser i 2030, 60 prosent i 2040 
og 80 prosent i 2050. EU-kommisjonens forslag 
til veikart har så langt ikke blitt vedtatt.
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ring, energieffektivisering og fornybar energi. 
Dette skal bidra til å nå målene i EUs klima- og 
energipolitikk. I tillegg er grønn innovasjon og 
næringsutvikling et nytt satsingsområde som 
blant annet skal legge til rette for samarbeidspro-
sjekter for norsk næringsliv.

3.7 Norsk strategi og prioriteringer 
i klimaforhandlingene

Norske posisjoner i de internasjonale klimafor-
handlingene bygger på St.meld. nr. 34 (2006 –
 2007) om norsk klimapolitikk, samt klimaforliket i 
Stortinget av 17. januar 2008. Norske posisjoner 
er også gjort rede for i miljø- og utviklingsministe-
rens redegjørelser for Stortinget av 3. desember 
2009 og 30. november 2010.

Norges hovedposisjon er at det må vedtas en 
folkerettslig bindende klimaavtale under FNs kli-
makonvensjon som er tilstrekkelig ambisiøs til å 
overholde togradersmålet. Klimaavtalen må inne-
holde folkerettslige utslippsforpliktelser spesifi-
sert for hvert enkelt land – for alle industriland og 
store utviklingsland.

Det er flere årsaker til at Norge ønsker en fol-
kerettslig bindende avtale. Bindende regler styr-
ker sannsynligheten for at utslippsforpliktelser 
gjennomføres og etterleves over tid, uavhengig av 
skiftende regjeringer og av politiske svingninger i 
det enkelte land. Frivillige ordninger vil derimot 
lett føre til forsinkelser i gjennomføringen av til-
tak, fordi land gjerne vil vente og se hva andre 
gjør. Folkerettslig bindende regler er viktig av 
hensyn til konkurranseforhold og sikrer forutsig-
barhet og klarhet både for myndigheter og mar-
kedsaktører.

Veikartet som ble besluttet i Durban gir mulig-
het til å utvikle en slik avtale. Forhandlingene skal 
avsluttes til 2015 og avtalen skal gjelde fra 2020. 
Prosessen med å framforhandle en ny avtale for 
alle land, samtidig som man gjennomfører en for-
pliktelsesperiode under Kyotoprotokollen der 
bare en gruppe industriland har folkerettslig bin-
dende forpliktelser, må ses på som en overgangs-
periode der de store utviklingslandene gis noe 
mer tid før de stilles overfor de samme kravene til 
juridisk form og grad av forpliktende oppfølging, 
som industriland vil ha. Hva den endelige juri-
diske formen blir, er ikke bestemt, men det er 
klart definert at den skal ha et sterkt juridisk ele-
ment.

At Kyotoprotokollen i Durban ble videreført 
med én ny forpliktelsesperiode vil blant annet 
sikre videreføring av en avtaleform basert på et 

utslippsbudsjett for hvert land, det vil videreføre 
et internasjonalt kvotemarked med felles interna-
sjonale regler, og felles regelverk for hvordan man 
gjør opp sin forpliktelse. Regelverket under Kyo-
toprotokollen vil være et svært nyttig grunnlag 
når man nå skal utvikle en felles avtale for alle 
land. En juridisk bindende avtale hvor regelverket 
i Kyotoprotokollen brukes som en mal er ønskelig 
for å sikre etterlevelse og formalisering av 
utslippsforpliktelsene.

Det vil ta tid å forhandle fram en omfattende 
folkerettslig bindende avtalestruktur. En stegvis 
tilnærming kan være fruktbart for å oppnå resulta-
ter, noe Cancún- og Durban-avtalene er eksempler 
på. Disse henviser til utslippsmål som landene 
selv har meldt inn. Samtidig peker de i retning av 
et felles, vitenskapsdrevet mål ved at det er en klar 
oppfordring om å nedfelle mer ambisiøse utslipps-
reduksjoner i tråd med FNs klimapanels analyser 
og togradersmålet.

Durban-avtalen nedfeller konkrete retningslin-
jer for blant annet jevnlig rapportering og kontroll 
med klimagassutslipp, og etablerer ulike institu-
sjoner for styrket gjennomføring av klimatiltak. 
Dette bidrar til å bygge opp den helhetlige klima-
avtalen regjeringen ønsker steg for steg. Det gis 
rom for videre utvikling av en mer overordnet 
avtale med et skjerpet ambisjonsnivå både for 
industriland og utviklingsland, samtidig som fol-
kerettslig forpliktende krav til nasjonale utslipps-
reduksjoner må etableres.

Klimaforhandlingene prioriteres høyt av 
Norge. Norges rolle som pådriver i de internasjo-
nale klimaforhandlingene, med evne til å finne 
fram til kompromisser skal videreføre og videreut-
vikles. Dette vil vi gjøre gjennom blant annet økt 
samarbeid med og brobygging mellom land som 
står langt fra hverandre, for å bidra til at disse 
kommer til enighet. Det er viktig å fortsette å 
være aktive med nye forslag innenfor de formelle 
klimaforhandlingene. Internasjonale initiativ, her-
under regjeringens klima- og skoginitiativ og Nor-
ges energi- og klimainitiativ, vil støtte opp under 
de internasjonale klimaforhandlingene.

Et lite land har mest innflytelse hvis vi konsen-
trerer vår innsats på områder hvor Norge ut fra 
sin bakgrunn kan bidra spesielt. Norge har i for-
handlingsprosessen særlig prioriterert å fremme 
enkelte områder hvor norske interesser er berørt, 
eller hvor Norge kan spille en rolle ut fra vår kom-
petanse og erfaring. Norge har i det internasjo-
nale klimaarbeidet prioritert temaene finansiering 
av klimatiltak, redusert avskoging og skogforrin-
gelse i utviklingsland, fleksible gjennomførings-
mekanismer og utvikling av globale kvotemarke-
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der, forbedret måling, rapportering og verifisering 
av utslippsreduserende tiltak, se kapittel 3.5 for 
omtale av de prioriterte områdene. I tillegg har 
Norge prioritert utslipp fra internasjonal skipsfart 
og fangst og lagring av CO2, se boks 3.10 og 3.11. 
Som polarnasjon ønsker regjeringen også at 
Norge skal fortsette sin ledende rolle med å over-
våke og dokumentere klimaendringene i Arktis.

Utfallet av klimaforhandlingene har stor betyd-
ning for, og henger nært sammen med, nasjonal 
klimapolitikk. Ambisiøs nasjonal klimapolitikk er 
en forutsetning for å kunne være en pådriver for 

klimaarbeidet internasjonalt. Norge ligger langt 
framme når det gjelder nasjonalt miljø- og klimaar-
beid. Vi har satt oss ambisiøse klimamål, vi har 
gode systemer for måling og rapportering av kli-
magassutslipp og vi har bred erfaring med bruk 
av virkemidler i klimapolitikken for å oppnå våre 
mål. Norge var et av de første landene som inn-
førte en CO2-avgift. Norges klimaengasjement, 
frontet gjennom blant annet klima- og skogsatsin-
gen, har høstet anerkjennelse internasjonalt og 
har bidratt til å styrke Norges troverdighet som 
aktør. Satsingen har også vært en døråpner og gitt 

Boks 3.10 Utslipp fra internasjonal skipsfart

Utslipp fra internasjonal transport er ikke omfat-
tet av Kyotoprotokollen. Norge arbeider for at 
globale klimakrav skal etableres for internasjo-
nal skips- og luftfart. Dette er svært viktig da økt 
internasjonal handel i årene framover vil med-
føre økte utslipp fra internasjonal skipsfart og 
luftfart. Vi har nådd et viktig mål om å etablere 
globale og juridisk bindende klimakrav gjennom 
energieffektiviseringskrav til internasjonal skips-
fart ved at FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) fast-
satte slike krav i juli 2011. Dette ble forhandlet 
fram på bakgrunn av et norsk initiativ. Disse tek-
niske og operasjonelle kravene forventes å redu-
sere CO2-utslippene fra skipsfarten med over 20 
prosent i 2030 sammenlignet med en uregulert 
framtid. Norges sentrale internasjonale rolle 
som stor skipsfartsnasjon gjør at regjeringen 

kan bidra sterkt til at IMO etablerer ytterligere 
reduksjonskrav. Flere markedsbaserte mekanis-
mer drøftes i IMO. Norge har i så måte foreslått 
at et globalt kvotesystem for internasjonal skips-
fart etableres. Dette vil medføre at et globalt 
utslippstak kan nås på en effektiv måte og at 
sektoren bidrar til klimafinansiering ved karbon-
prising i et slikt system. Etter et norsk initiativ 
arbeider også IMO med hvordan utslippene av 
kortlivede klimadrivere som sot kan reduseres. 
Fokuset for dette arbeidet er utslipp som påvir-
ker Arktis. Om lag 75 prosent av verdensflåten 
er registrert i utviklingsland. For å sikre at 
utslippsreduksjoner gjennomføres, bør den 
videre oppfølgingen foretas av IMO fordi man 
der kan få et globalt regelverk for skip som 
omfatter alle land.

Boks 3.11 Fangst og lagring av CO2

For å redusere globale utslipp må andelen forny-
bar energi økes og energieffektiviseringen 
intensiveres, og det må bli en bred anvendelse 
av fangst og lagring av CO2. Norge har arbeidet 
lenge for at prosjekter for CO2-fangst og -lagring 
i utviklingsland skal kunne godkjennes under 
Kyotoprotokollens grønne utviklingsmeka-
nisme. Regelverk etablert under FN kan sikre 
en felles og høy miljømessig standard på pro-
sjekter i utviklingsland. Norge har også foreslått 
en ny mekanisme for å få iverksatt lagring av 
CO2 der det ligger til rette for dette, noe som er 
særlig viktig for en del store industrikilder. 
Nasjonalt er det bevilget betydelige midler til å 
utvikle denne viktige teknologien. Norge arbei-
der også med kapasitetsbygging internasjonalt, 
og ønsker på denne måte å sikre at den norske 

teknologiutviklingen også kommer verdenssam-
funnet til gode.

For Norge var det derfor en seier at det i 
2010, etter fem års intense diskusjoner om dette 
temaet i de internasjonale klimaforhandlingene, 
ble gjort et vedtak som åpner for å inkludere 
CO2-fangst og -lagring i Den grønne utviklings-
mekanismen, og at det på partsmøtet i Durban 
ble vedtatt omfattende og strenge regler som vil 
sikre den miljømessige integriteten til prosjek-
tene.

Se kapittel 5 for mer omtale av fangst og lag-
ring av CO2 og Meld. St. 9 (2010 – 2011) om full-
skala CO2-håndtering for mer omtale av det nor-
ske og internasjonale arbeidet for CO2-fangst og 
-lagring.
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Norge et bredere nedslagsfelt for samtale- og 
samarbeidspartnere i forhandlingene. Videre har 
Norge i løpet av de siste 15 årene etablert strate-
gisk bilateralt miljøsamarbeid med Kina, Sør-
Afrika, India og Brasil. Ved å samarbeide om kon-
krete prosjekter på klimaområdet har Norge fått 
regelmessig anledning til faglig og politisk dialog 
med disse sentrale landene, og i tillegg bidratt til å 
bygge kapasitet og styrke miljøvernforvaltningen 
i disse landene. Resultatene som oppnås interna-
sjonalt vil også være førende for hvordan den 
nasjonale klimapolitikken utvikles. Felles interna-
sjonalt regelverk for karbonmarkeder, rapporte-
ringssystemer og målemetodikk vil fremme mer 
effektiv bruk av karbonpris som virkemiddel, og 
vil gi sammenlignbarhet med andre land.

Klima- og utviklingspolitikken henger nært 
sammen. I Meld. St. 14 (2010 – 2011) Mot en grøn-
nere utvikling, utdypes de norske miljø- og utvik-
lingspolitiske virkemidlene som kan fremme 
grønne utviklingsstrategier og bidra til å gjøre 
bistand mer attraktivt. Her utdypes også norske 
posisjoner i de internasjonale klimaforhandlin-
gene som relaterer seg til den utviklingspolitiske 
agendaen, se kapittel 3.10 for ytterligere omtale.

3.8 Initiativer for et framtidig 
lavutslippssamfunn

3.8.1 Initiativ tatt utenfor FN-prosessen for å 
støtte opp under klimaforhandlingene

Rammene som er lagt i Cancún- og Durban-avta-
lene gir stort spillerom for initiativer på landnivå 
for å styrke oppfølging av avtalen. Initiativer tatt 
utenfor den formelle forhandlingsprosessen vil 
bidra til å framskaffe konkrete resultater og erfa-
ringer, og fungere som innspill til klimaforhandlin-
gene. Slike initiativ vil virke tillitsskapende og 
bidra positivt inn i forhandlingene. De siste årene 
er blant annet følgende initiativer etablert både 
internasjonalt og regionalt:
– Partnerskap for skogtiltak i utviklingsland (the 

REDD+ Partnership). Partnerskapet er en 
plattform der mer enn 70 land deltar, med det 
formål å bidra til effektiv, koordinert og åpen 
innsats for å redusere utslipp fra avskoging og 
skogforringelse i utviklingsland. Partnerska-
pet bidrar også til diskusjon og erfaringsut-
veksling, og bygger dermed opp under og styr-
ker forhandlingsprosessen under FNs klima-
konvensjon.

– Tyskland og Sør-Afrika har tatt initiativ på 
utslippsreduksjoner, og måling, rapportering 
og verifisering av utslipp. Dette initiativet er et 

uformelt forum av interesserte land, inkludert 
Norge, som deler erfaringer med hvordan man 
kan planlegge og gjennomføre utslippskutt.

– Verdensbankens partnerskap for Market Read-
iness er et initiativ som skal gi bistand til utvik-
lingsland som ønsker å ta i bruk markedsba-
serte mekanismer. Landene det er aktuelt å gi 
støtte til gjennom dette partnerskapet har ulike 
forutsetninger for å etablere markeder for kar-
bonprising. En av hensiktene med partnerska-
pet er å kartlegge i hvilken grad landene er til-
rettelagt for å innføre karbonmarked og andre 
mekanismer.

– Norge har formannskap i Nordisk ministerråd 
for miljø i 2012 med fokus på «Klima og grønn 
økonomi» og vil sammen med de andre nor-
diske landene ta initiativ til å redusere utslipp 
av svart karbon regionalt og nasjonalt. Norge 
vil også arbeide for at svart karbon reguleres 
under en internasjonal miljøavtale. Konvensjo-
nen for langtransportert luftforurensning og 
Gøteborgprotokollen er relevante i denne sam-
menheng.

– Nordic Partnership Initiative – Det nordiske 
initiativet på sektorvise tilnærminger – vil ana-
lysere hvordan industriland kan bidra med 
utslippreduserende prosjekter i en spesiell sek-
tor i utviklingsland. Det er etablert samarbeid 
med Vietnam og Peru, og det er ventet at pilot-
prosjekter i sementsektoren i Vietnam og 
avfallssektoren i Peru vil starte i 2012. Målet 
med initiativet er å bidra til økte utslippsreduk-
sjoner i en valgt sektor, og å se på hvordan en 
sektor ses på i helhet framfor kun prosjekt for 
prosjekt (som i Den grønne utviklingsmekanis-
men). Det er et ønske å se på markedsbaserte 
løsninger og bidra til å etablere karbonmarke-
der i disse sektorene. Initiativet er en sentral 
del av norsk formannskap i Nordisk minister-
råd for miljø i 2012.

– Det er behov for et kunnskapsløft om våtmar-
kenes økonomiske verdier, blant annet som 
karbonlagre. Regjeringen tok gjennom Meld. 
St. 14 (2010 – 2011) Mot en grønnere utvikling 
til orde for et slikt kunnskapsløft, blant annet 
gjennom at det utarbeides en rapport om øko-
nomisk verdi av våtmarker (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity – TEEB).

– Innsats mot de såkalte kortlivede klimadri-
verne er vår beste mulighet til å dempe den glo-
bale oppvarmingen på kort sikt. Ifølge UNEPs 
vitenskapsrapport fra 2011, vil effektive tiltak 
mot svart karbon og andre kortlivede klimadri-
vere de neste 20 årene kunne redusere den glo-
bale oppvarmingen med 0,5 grader fram mot 
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midten av århundret. For CO2 og andre langli-
vede klimagasser vil det ta lengre tid før en kan 
se en tilsvarende effekt av nye, utslippsreduse-
rende tiltak. Effekten av reduksjoner av kortli-
vede klimadrivere vil være større i Arktis, hvor 
den forventede temperaturstigningen fortsatt 
vil være stor. Økt innsats for å redusere utslipp 
av kortlivede klimadrivere på kort og mellom-
lang sikt kan sammen med en kraftig reduk-
sjon i utslipp av langlivede klimagasser som 
CO2 være avgjørende. Norge arbeider aktivt 
med dette blant annet innenfor Arktisk Råd og 
Nordisk Ministerråd og har det siste året gått 
inn i flere internasjonale initiativ for å redusere 
globale utslipp av kortlivede klimadrivere. 
Blant annet har vi forventninger til «The Cli-
mate and Clean Air Coalition to Reduce Short 
Lived Climate Pollutants», et praktisk rettet 
samarbeid mellom industri- og utviklingsland 
etablert våren 2012 med UNEP som sekreta-
riat.

I tillegg er det viktig å arbeide med eksisterende 
organisasjoner og støtte deres arbeid, herunder 
OECD, International Renewable Energy Agency 
(IRENA) og International Energy Agency (IEA), 
for å oppfylle de eksisterende og nye forpliktelser 
som følger av Klimakonvensjonen, Kyotoprotokol-
len og en ny, internasjonal klimaavtale.

Disse initiativene vil ikke konkurrere med den 
formelle forhandlingsprosessen. De kan tvert 
imot være utgangspunkt for videreutvikling av en 
internasjonal avtale. Pilotprosjekter kan bidra til å 
skaffe erfaringer om hvilke løsninger og tilnær-
minger som fungerer, og her kan de ulike initiati-
vene fungere som foreløpige regler og ramme-
verk som kan tas direkte inn i en avtale i framti-
den. Slike initiativer er i tråd med regjeringens 
politikk, og Norge har tatt flere slike initiativer 
selv.

3.8.2 Regjeringens klima- og skoginitiativ

Regjeringen har lagt vekt på at Norge skal bidra til 
framgang i klimaforhandlingene og raske, kost-
nadseffektive utslippskutt. Den norske storsatsin-
gen for å redusere avskoging og skogforringelse i 
utviklingsland, som ble lansert under klimakonfe-
ransen på Bali i 2007, ble blant annet grunnlagt på 
disse prinsippene.

Ved å bidra med inntil 3 milliarder norske kro-
ner i året gjennom regjeringens klima- og skogini-
tiativ, vil Norge bidra til å bygge opp tidlige erfa-
ringer som viser at det er mulig å redusere utslipp 
fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland 

og å kompensere utviklingslandene for slike 
utslippsreduksjoner. Dette skal bidra til framgang 
i forhandlingene om en mekanisme for reduserte 
utslipp fra avskoging og skogforringelse i utvik-
lingsland (REDD+) under Klimakonvensjonen. 
Den norske innsatsen bidrar til betydelige utslipp-
skutt på kort sikt. For Norges arbeid med REDD+ 
i klimaforhandlingene, se kapittel 3.5.6

Tiltak for å redusere avskoging og skogforrin-
gelse vil også kunne bidra positivt utover den 
direkte klimaeffekten. Mer enn en milliard men-
nesker lever i eller nær skog de er avhengige av 
for sitt livsopphold, og nær halve jordens befolk-
ning er avhengig av den økosystemtjenesten sko-
gene gir ved å rense og gi jevnt tilsig av vann. 
Større skogområder virker også dempende mot 
skred, flom og oversvømmelse og kan dermed 
bidra til å forebygge effekten av naturkatastrofer 
og klimaendringer. På grunn av blant annet disse 
faktorene, kan redusert avskoging bidra til fattig-
domsreduksjon og bærekraftig utvikling (Klima- 
og skogsatsingens målsettinger er beskrevet i 
boks 3.12).

Reduksjon av utslipp fra avskoging og skogfor-
ringelse kan gi relativt raske utslippsreduksjoner 
til en lavere kostnad enn de fleste andre tilgjenge-
lige klimatiltak. Det tar imidlertid tid å snu avsko-
gingstrender. Drivkreftene bak avskogingen må 
identifiseres i hvert enkelt skogland, og det må 
bygges kapasitet og kompetanse for imøtegå dem 
på en relevant og bærekraftig måte. De store sko-
gene i Amazonas, Kongobassenget og Sør-Øst 
Asia befinner seg i områder med betydelige styre-
settutfordringer, der sterke internasjonale og 
lokale krefter er aktivt involvert i avskoging, og 
mange av landene er i eller har vært i konflikt.

Strategisk klimabistand

Det mest nyskapende med det norske klima- og 
skoginitiativet har vært å etablere resultatbaserte 
satsinger i partnerskap med Brasil, Indonesia og 
Guyana, der de norske midlene skal virke kataly-
serende for dyptgripende endringer. At samarbei-
det er resultatbasert vil si at landene får utbetalt 
midler dersom de leverer på sine forpliktelser. 
Resultatene måles fortrinnsvis i verifiserte 
utslippsreduksjoner, men kan også – spesielt i den 
tidlige fasen av samarbeidet – måles i oppfyllelse 
av tiltak, slik som politiske reformer og inklude-
rende prosesser. Formålet har vært å utvikle og 
utprøve mekanismer for å bidra til systemendrin-
ger i retning av en nasjonal omlegging til en mer 
bærekraftig skogforvaltning, der skogarealene er 
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Boks 3.12 Skog, klima og bærekraftig utvikling

Figur 3.7 Karbonopptak og -utslipp i skog

Kilde: Miljøverndepartementet 2012/miljøstatus.no

Trær tar opp karbondioksid (CO2) fra atmosfæ-
ren gjennom prosessen som kalles fotosyntese. 
En del av dette karbonet blir lagret i trærnes bla-
der, grener, stammer og røtter, samt at noe over-
føres til jordsmonnet. Karbon utgjør omtrent 
halvparten av trærnes tørrvekt. Skoger og 
andre økosystemer på landjorda absorberer 
årlig omtrent 2,6 milliarder tonn karbon (tilsva-
rende 9,5 milliarder tonn CO2). Når trær hugges 
og brennes, eller råtner, blir det lagrede karbo-
net igjen frigitt til atmosfæren som CO2. FNs kli-
mapanel anslo i 2007 at avskoging og skogfor-

ringelse, i all hovedsak i utviklingsland, gir 
årlige utslipp tilsvarende om lag 17 prosent av 
de samlede, menneskeskapte klimagassutslip-
pene.

Størrelsen på karbonlageret varierer betyde-
lig mellom ulike skogtyper. Likeledes varierer 
størrelsen på karbonlageret i skogenes jords-
monn kraftig. Som en generell regel er det like 
fullt slik at intakte tropiske naturskoger er 
større karbonlagre enn skoger som er påvirket 
av menneskelig inngrep, for eksempel hogst 
eller vedsanking.

➔ Karbonopptak og -utslipp i skog 

co2 i atmosfæren O"' 
v 

Karbon omdannes til co2 og 
frigjøres til atmosfæren når 
trærne blir hugget ned og brent 
eller blir liggende og råtne. 

Trær tar opp CO2 som gjennom 
fotosyntese omdannes til karbon 
i form av vekst i blader, trevirke 
og bark. 
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Boks 3.12 forts.

Figur 3.8 Eksempel på hvordan skogforringelse i utviklingsland gradvis kan føre til avskoging

Eksempel på hvordan skogforringelse i utviklingsland gradvis kan føre til avskoging. Rekkefølgen av endringene og de spesi-
fikke forhold bak avskogingen/skogforringelsen vil være forskjellig i ulike regioner. I Indonesia vil for eksempel «produksjon 
av palmeolje» kunne erstatte «kvegdrift» i figuren.
Kilde: Griscom et al (2009): The Hidden Frontier of Forest Degradation, A Review of the Science, Policy and Practice of Redu-
cing Degradation Emissions

Tiltak for å redusere karbonutslipp fra skogsød-
eleggelser fokuserer derfor både på å redusere 
avskoging og skogforringelse. På grunn av de 
tropiske naturskogenes spesielt høye karbonla-
gre, sammenliknet med mer påvirket skog, 
kombinert med deres betydning for blant annet 
biologisk mangfold, har Norges arbeid med 
REDD+ et spesifikt mål om å bidra til å bevare 
slik skog.

Siden 2007 har Norge vært en ledende pådri-
ver for en tidlig internasjonal innsats for å redu-
sere avskoging og skogforringelse i utviklings-
land. I klimaforliket fra 2008 ble partene på Stor-
tinget enige om at Norge er beredt til å trappe 
opp innsatsen innen skog og klima til om lag 3 
milliarder kroner årlig. Det norske klima- og 
skoginitiativet ble opprettet våren 2008, og ret-
ter seg mot all skog i utviklingslandene – fra 
mangroveskog og regnskog til tørr savanne-
skog. Klima- og skogsatsingen gis også stor 

plass i Meld. St. 14 (2010 – 2011) Mot en grøn-
nere utvikling.

Klima- og skoginitiativet har tre mål som 
først og fremst skal bidra til reduserte klimaend-
ringer:
– Bidra til at utslipp fra avskoging og skogfor-

ringelse i utviklingsland (REDD+) omfattes 
av en ny internasjonal klimaavtale.

– Bidra til kostnadseffektive, tidlige og mål-
bare reduksjoner i utslipp av klimagasser fra 
avskoging og skogforringelse i utviklings-
land.

– Bidra til å bevare naturskog i utviklingsland 
for å sikre denne skogens evne til å lagre kar-
bon. Ivaretakelse av naturskog i utviklings-
land vil også bidra til å bevare mangfoldet av 
arter og genressurser, økosystemtjenester 
og livsgrunnlaget til mennesker som lever i 
og av skogene, samt øke motstandskraften 
mot naturkatastrofer og klimaendringer.

➔ Eksempel på hvordan skogforringelse i utviklingsland gradvis kan 
føre til avskoging 

KARBONMENGDEISKOG 

Høy 

Lav 

Naturskog Vanlig hogst Brann Kvegdrift Årlige avlinger 
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mer verdt som skog enn omgjort til beitemark, 
jordbruk eller andre formål.

Ifølge tall fra World Resource Institute (2005) 
sto Brasil og Indonesia i 2005 for over halvparten 
av verdens utslipp fra avskoging. Norge har inn-
gått intensjonsavtaler på inntil 6 milliarder norske 
kroner til hvert av disse landene som betaling for 
faktiske resultater, primært i form av verifiserte 
utslippsreduksjoner. Å redusere utslippene fra 
skogsødeleggelser her vil ha en stor effekt på ver-
dens klima. Hvis man for eksempel klarer å halv-
ere avskogingen i bare disse to landene fra 2005-
nivå, tilsvarer det 4 prosent reduksjon av verdens 
totale utslipp av CO2. Dette tilsvarer 1,3 milliarder 
tonn CO2-ekvivalenter – litt mer enn de totale 
CO2-utslippene til Japan, som var verdens syvende 
største utslippsland i 2005.

Regjeringens klima- og skoginitiativ har også 
arbeidet med eksempler på hvordan den såkalte 
«lekkasje-effekten» – at redusert avskoging ett 
sted, oppveies av økt avskoging et annet sted – 
kan håndteres. Eksempelvis vil redusert avsko-
ging i Brasil kunne øke presset for økt avskoging i 
nabolandet Guyana, der skog dekker 87 prosent 
av landets areal. Norge vil gjennom en intensjons-
avtale bidra med inntil 1,5 milliarder til Guyana 
innen 2015, basert på oppnådde resultater. Det 
norske samarbeidet med Guyana er unikt fordi 
det viser hvordan et land som hittil ikke har gjen-
nomført storskala avskoging for å oppnå utvikling, 
kan motta økonomisk kompensasjon for å bevare 
skogdekket.

Etiopia er et av de første afrikanske landene 
som formulerer en nasjonal lavutslippsstrategi, 
der skog er et av de bærende elementene. Gjen-
nom en felles erklæring med andre givere annon-
serte Norge i desember 2011 støtte til Etiopias 
arbeid med å planlegge og gjennomføre sektorsat-
singer innenfor klimasmart2 landbruk, fornybar 
energi og skog. Også i Etiopia står den resultatba-
serte tilnærmingen sentralt.

Intensjonsavtalene mellom Norge og samar-
beidslandene følges opp med konkrete forpliktel-
ser når resultater oppnås. Dette gjøres gjennom 
juridisk bindende avtaler innenfor klima- og skog-
satsingens økonomiske rammer. Vissheten om at 
norske midler vil tilfalle disse landene dersom de 
leverer på sine forpliktelser skaper forutsigbarhet, 
stimulerer til økt politisk innsats og kan ha en til-
litsskapende effekt på forholdet mellom industri-
land og utviklingsland i de internasjonale klima-
forhandlingene om REDD+. I Indonesia og Brasil 
har Norges annonserte støtte bidratt til å styrke 
den allerede eksisterende nasjonale innsatsen for 
å redusere skogtapet. Dette var en av konklusjo-

Boks 3.12 forts.

Figur 3.9 Bolig i regnskogen

Foto: Neil Palmer/CIAT

En overordnet målsetting for initiativet, i tillegg 
til klimamålene, er å bidra til fattigdomsreduk-

sjon og bærekraftig utvikling i utviklingsland. 
Klima- og utviklingsmålene skal være gjensidig 
underbyggende. Det er fattige land som vil være 
mest utsatt for klimaendringene, og tiltak for å 
redusere avskoging og skogforringelse vil 
kunne bidra positivt utover den direkte klimaef-
fekten.

En REDD+ mekanisme under Klimakonven-
sjonen kan skape en omfattende og ny inntekts-
kilde for mange utviklingsland. Det vil være 
avgjørende for langsiktig suksess at disse inn-
tektene faktisk kommer berørte befolknings-
grupper til gode. Klima- og skoginitiativet bidrar 
til utvikling og utprøving av økonomiske insen-
tivsystemer og andre tiltak for fordeling av 
goder blant ulike interessegrupper.

2 Klimasmart landbruk (climate-smart agriculture) er av 
FAO definert som «Landbruk som på en bærekraftig måte 
øker produktiviteten, er motstandsdyktig mot klimaendrin-
ger, reduserer klimagassutslipp og bidrar til å nå nasjonale 
mål for matsikkerhet og utvikling» (Agriculture that sustai-
nably increase productivity, resilience (adaptation), redu-
ces/removes greenhouse gas emissions (mitigation) and 
enhances achievement of national food security and 
development goals) (FAO 2011: http://www.fao.org/clima-
techange/climatesmart/en/) 
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Samarbeid med enkeltland: 

Brasil: inntil seks milliarder norske kroner (en milliard 
US dollar), årlige utbetalinger fastsettes på bakgrunn 
av dokumenterte resultater (samarbeid inngått 
september 2008). 
Guyana: inntil 1,5 milliard norske kroner (250 millioner 
US dollar), årlige utbetalinger fastsettes på bakgrunn 
av dokumenterte resultater (samarbeid inngått 
november 2009). 
Indonesia: inntil seks milliarder norske kroner (en 
milliard US dollar), årlige utbetalingerfastsettes på 
bakgrunn av dokumenterte resultater (samarbeid 
inngått mai 2010). 

Etiopia: Innen rammen av et klimapartnerskap med 
Etiopia vil Norge, på basis av oppnådde resultater og i 
tråd med utviklingspolitiske føringer i løpet av de neste 
årene, gradvis øke sin støtte til inntil 360 millioner 
norske kroner (60 millioner USD) til tiltak innen fornybar 
energi, skogtiltak og klimasmart landbruk (samarbeid 
inngått desember 2011 ). 

Tanzania: inntil 500 millioner norske kronertil 
metodeutvikling, kapasitetsbygging og prosjekter. 
Mexico: inntil 90 millioner norske kronertil 
metodeutvikling og sør-sør samarbeid. 

Tanzania 

Støtte gjennom multilaterale kanaler: 

Samarbeidsland som deltar i de multilaterale initiativene for 
redusert avskoging og skogforringelse i utviklingsland som 
Norge støtter, administrert av de multilaterale utviklingsbankene 
og FN: UN-REDD Programme (FNs REDD-program), Forest 
Carbon Partnership Facility, Forest lnvestment Programme, 
Conga Ba sin Forest Fund (Kongobassengfondet). 

,,, 

Indonesia 

' 

·/ 

.· 
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nene i den første evalueringen av regjeringens 
klima- og skoginitiativ. Evalueringen ble bestilt av 
Norads evalueringsavdeling og publisert i 2011.

Internasjonal påvirkning

Bredt internasjonalt samarbeid er avgjørende for 
å lykkes med klima- og skogsatsingen, blant annet 
for å skape en bred tilslutning for REDD+, og fordi 
tiltakene som settes inn verden over må være godt 
koordinert for bli målrettede og effektive. En 
betydelig del av den norske innsatsen gjøres i 
samarbeid med andre givere. For eksempel ble 
Kongobassengfondet opprettet ved hjelp av mid-
ler fra Norge og Storbritannia i 2008. Fondet 
bidrar, i samarbeid med Den afrikanske utvik-
lingsbanken, til vern og bærekraftig skogforvalt-
ning i verdens nest største regnskogområde. Som 
en av de største giverne og aktive samarbeidspart-
nere, har Norge også bidratt til å bygge opp tre 
internasjonale initiativ i FN og Verdensbanken. 
Disse arbeider tett sammen for å gi koordinert 
støtte til utviklingslandenes klima- og skogtiltak. 
Det internasjonale klima- og skogarbeidet har 
med dette allerede kunnet begynne, i påvente av 
at en klimaavtale som inkluderer utslippsreduk-
sjoner fra skogsektoren kommer på plass. De 
internasjonale initiativene er også viktige fora for 
kontinuerlig læring. Et strategisk samarbeid med 
norske og internasjonale frivillige organisasjoner 
og forskningsmiljøer, bidrar til ytterligere kunn-
skaps- og metodeutvikling og erfaringer på bakke-
nivå.

I 2009 tok Prins Charles av Wales initiativet til 
opprettelsen av en internasjonal arbeidsgruppe, 
The Informal Working Group for Interim Finance 
for REDD+ (IWG-IFR), ledet av Norge. Nesten 
femti land fra alle regioner deltok i gruppen, som i 
en felles (men ikke formelt omforent) rapport 
fastslo at det skal være mulig å redusere avskogin-
gen med 25 prosent globalt innen 2015, men at til-
strekkelig og forutsigbar finansiering fra industri-
land til utviklingsland, i størrelsesorden 100 – 180 
milliarder norske kroner (13 – 23 milliarder euro), 
ville være viktig for å katalysere en slik utvikling. 
Størstedelen av dette beløpet ville i så fall være 
økonomisk kompensasjon for faktiske utslippsre-
duksjoner.

Klimaforhandlingene i København lyktes ikke 
i å mobilisere bidrag i denne størrelsesordenen. 
Men seks land, deriblant Norge, annonserte 
under klimakonferansen en samlet økonomisk 
støtte på rundt 21 milliarder norske kroner (3,5 
milliarder US dollar) for å redusere utslippene fra 
skogsektoren i utviklingsland.

Dette løftet ble styrket og utvidet 27. mai 2010, 
da Norges statsminister Jens Stoltenberg mottok 
stats- og regjeringssjefer og ministre fra mer enn 
50 land, samt representanter fra internasjonale 
organisasjoner, privat sektor, sivilsamfunn og 
urfolk, til Oslo Climate and Forest Conference. På 
konferansen etablerte partene et internasjonalt 
skogpartnerskap, hvor mer enn 70 land nå deltar. 
En rekke giverland stadfestet finansieringsløftene 
fra København, og flere kom til, slik at det sam-
lede tilgjengelige beløpet for reduserte utslipp fra 
skogsektoren i utviklingsland i perioden 2010 –
 2012 økte til 25 milliarder kroner (om lag 4 millar-
der US dollar)3. Det internasjonale klima- og 
skogpartnerskapet har ingen egen finansierings-
mekanisme, men fungerer som en koordinerende 
plattform for å unngå overlapping eller store udek-
kede behov i det internasjonale klima- og skogar-
beidet. Partnerskapet bidrar også til diskusjon og 
erfaringsutveksling, og bygger dermed opp under 
og styrker forhandlingsprosessen under FNs kli-
makonvensjon.

Veien videre

Klima- og skoginitiativets fokus på strategisk sam-
arbeid og kunnskapsutvikling har gitt resultater. 
Den norske tenkningen rundt en resultatbasert 
tilnærming og fokus på helhetlige nasjonale stra-
tegier, har fått gjenhør i klimaforhandlingene og 
inspirert andre tiltak, som den nye, norske satsin-
gen på fornybar energi og energieffektivisering i 
utviklingsland, energi- og klimainitiativet, se kapit-
tel 3.8.3. I samarbeidet med Etiopia står den resul-
tatbaserte tilnærmingen sentralt i arbeidet med å 
planlegge og å iverksette landets helhetlige nasjo-
nale lavutslippsstrategi.

Arbeidet for å få på plass en global avtale som 
omfatter reduserte utslipp fra avskoging og skog-
forringelse i utviklingsland er fortsatt et prioritert 
område for regjeringen i klimaforhandlingene. 
Regjeringen vil videreføre klima- og skogsatsin-
gen og øke innsatsen til 3 milliarder kroner årlig. 
Innenfor en samlet økende bistandsramme vil 
regjeringen etter en evaluering vurdere å styrke 
klima- og skogprosjektet utover 3 milliarder kro-

3 Følgende løfter ble gitt i Oslo 27.mai 2010 (kilde: REDD+ 
Partnership document, 2010): Australia (USD 120m), Dan-
mark (USD 10m (2010 only)), Finland (USD 21m), Frank-
rike (USD 330m), Tyskland (minst USD 438m), Japan 
(USD 500m), Norge (minst USD 1,000m), Slovenia (USD 
2.5m), Spania (USD 27m), Sverige (USD 63m), Storbritan-
nia (USD 450m) og USA (USD 1,000m). En vekslingskurs 
på 1.24 USD/EUR lagt til grunn. Noen av disse løftene 
inkluderer også lån. Ytterligere detaljer synliggjøres under 
arbeidet med REDD+ databasen, som er under utvikling. 
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Boks 3.13 Norges klima- og skogsamarbeid med Brasil

Den brasilianske Amazonas-regionen har 30 
prosent av verdens gjenværende regnskog, men 
har i flere tiår vært gjenstand for storstilt avsko-
ging.

Figur 3.11 Amazonas-regionen

Foto: Niel Palmer/CIAT

I de siste årene har Brasil laget tiltaksplaner og 
iverksatt flere gode tiltak som har vært effektive 
i å bidra til redusert avskoging: større grad av 
sanntidsovervåkning av skogområdene kombi-
nert med større tilstedeværelse av «miljøpoliti», 
låntakere som må bevise at jorda de skal drive 
ikke har blitt ulovlig avskoget, utvidelse av ver-
neområder, de største soyaprodusentenes selv-
pålagte moratorium på nylig avskoget land, og at 
de største kjøttprodusentene har begynt å kreve 
miljølisens av sine leverandører.

Det fullstendige årsaksbildet for avskogin-
gen er sammensatt. Selv om fallende råvarepri-
ser har vært og fortsatt er en viktig faktor for 
den reduserte avskogingen, har håndheving av 
lovverket bidratt sterkt til den reduserte avsko-
gingen. Mye tyder på at fortsatt redusert avsko-
ging vil kreve en enda større og bredere innsats 
fra brasilianske myndigheter.

Ett av verktøyene brasilianske myndigheter 
har opprettet for å bidra til å redusere avskogin-

gen er Amazonas-fondet som kan motta resultat-
baserte bidrag i tråd med hvor mye avskogin-
gen reduseres: avskoging i Amazonas-regionen 
måles årlig. Resultatene sammenlignes med et 
referansenivå – for resultatene i perioden 2006 –
 2010 var referansenivået den gjennomsnittelige 
avskogingen i perioden 1996 – 2005. Reduksjo-
nene i avskogningsareal omregnes så til redu-
serte utslipp. Deretter fastsettes et totalt beløp 
opptjent ved å multiplisere antallet innsparte 
tonn med en pris på 5 US dollar per tonn.

Norge har inngått en intensjonserklæring på 
om lag 6 milliarder norske kroner (1 milliard US 
dollar) til Amazonas-fondet for perioden 2008 –
 2015, der beløp for det enkelte år er basert på 
redusert avskogningsrate det foregående skogå-
ret. Basert på redusert avskoging i Brasil de 
siste årene er så langt 2550 millioner norske kro-
ner forpliktet, basert på oppnådde resultater. 
Norges bidrag til Amazonas-fondet – som forval-
tes av den brasilianske utviklingsbanken 
BNDES – har gitt viktig drahjelp for de krefter 
som arbeider for redusert avskoging i Brasil.

Så langt har Brasil i de siste årene redusert 
avskogingen i sin del av Amazonas betraktelig – 
med hele 64 prosent i 2010 i forhold til gjennom-
snittlig avskoging i perioden 1996 – 2005.

Denne reduksjonen i avskoging represente-
rer en enorm utslippsreduksjon. Bare fjorårets 
reduksjon i forhold til gjennomsnittlig årlig 
avskoging i 1996 – 2005 er estimert – avhengig 
av hvor konservative forutsetninger som legges 
til grunn – til mellom 500 millioner og 1 milliard 
tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer omkring ti 
til tjue ganger Norges årlige klimagassutslipp. 
Midlene som betales inn til Amazonas-fondet 
administreres av den brasilianske utviklingsban-
ken BNDES, og skal finansiere prosjekter innen 
sju nærmere spesifiserte områder, alle knyttet 
til redusert avskoging og bærekraftig utvikling i 
Amazonas-regionen – en region med 25 millio-
ner innbyggere. Sentralregjeringen, lokale myn-
digheter og sivilsamfunnet kan søke om midler. 
Fondet har en styringsstruktur med representa-
sjon fra de samme tre gruppene. Pengebruk, 
rapporteringskrav med mer er i tråd med nor-
ske krav for bruk av bistandsmidler. Fondet vil 
måtte være i stadig utvikling for over tid å bli et 
best mulig instrument i kampen mot avskoging i 
Brasil.
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Boks 3.14 Guyana

Guyana i Sør-Amerika er eksempel på et land 
med høyt skogdekke og lav avskogingsrate. 87 
prosent av landet er dekket av skog.

Dersom kun land med høy avskogingsrate – 
slik som Indonesia og Brasil – skulle få økono-
misk kompensasjon gjennom en REDD-meka-
nisme, vil dette kunne medføre et økt press på 
skogene i land med lav avskoging. For å mot-
virke at avskogingen flytter seg over landegren-
ser må det etableres en mekanisme som også gir 
land med lav avskogingsrate et insentiv for å opp-
rettholde en slik lav rate.

Norge har inngått en intensjonsavtale med 
Guyana på inntil 1,5 milliarder kroner, Den nor-
ske støtten skal utbetales basert på de resultater 

Guyana oppnår i form av å holde avskogingen og 
skogforringelsen i landet lav, og relatert 
til indikatorer for godt styresett i skogsektoren. 
Norge overfører midler til Guyana via et fond i 
Verdensbanken. Prosjekter som finansieres gjen-
nom dette fondet, skal være relatert til Guyanas 
lavkarbonutviklingsstrategi.

De siste årene har Guyana, som ledd i avtalen 
med Norge, begynt etableringen av et system for 
å måle og overvåke avskoging og skogforrin-
gelse. De første resultatene av dette arbeidet 
viser at Guyanas avskoging er langt lavere enn 
tidligere antatt, og basert på de nye tallene er 
Norge og Guyana blitt enige om en mekanisme 
for måling av resultater og norsk støtte.

Boks 3.15 Indonesia

Under G20 møtet i Pittsburgh i 2009 i september 
2009 lovet president Susilo Bambang Yudhoyono 
at Indonesia vil redusere sine klimagassutslipp 
med 26 prosent fra antatt nivå uten tiltak i 2020 
ved hjelp av egne midler, og opptil 41 prosent 
med internasjonal hjelp. Dette løftet, som ble 
gjentatt under klimatoppmøtet i København i 
desember samme år, er en av de største forplik-
telsene til utslippskutt noe utviklingsland har inn-
gått. Norge inngikk 26. mai 2010 et partnerskap 
gjennom en intensjonsavtale med Indonesia, for å 
støtte landets innsats for å redusere klimagassut-
slipp fra avskoging, skogforringelse og ødeleg-
gelse av torvmyr med inntil 1 milliard US dollar. 
Norge skal betale for oppnådde resultater, først i 
form av politiske reformer og kapasitetsbygging, 
og så snart som mulig for uavhengig verifiserte 
utslippsreduksjoner, først i pilotprovinsen Sen-
tral-Kalimantan og deretter på nasjonalt nivå.

Indonesia har verdens tredje største tropiske 
regnskog, og ligger på verdens «topp fem»-liste 
over naturmangfold. Indonesias regnskog utgjør 
totalt rundt en million km2, et område som tilsva-
rer Frankrike og Spanias landareal til sammen, 
men årlig forsvinner omkring 1 prosent av dette. 
Dersom utslippene fra skogsektoren regnes 
med, står Indonesia allerede nå for verdens 
tredje største klimagassutslipp (2 milliarder tonn 
CO2-ekvivalenter i 2005). Hele 78 prosent av 
utslippene kommer nettopp fra avskoging – samt 
drenering, avbrenning og oppdyrking av svært 
karbonrike torvmyrer til plantasjer for produk-
sjon av palmeolje, hurtigvoksende trær til papir-
masse, samt gruvedrift. På grunn av økende glo-
bal etterspørsel etter mineraler, tømmer, papir og 
palmeolje regner man med at mellom 21 og 28 
millioner hektar skog og torvmyr vil gå tapt 
innen 2030. Høsten 2011 besluttet Indonesia at 

inntil 88 prosent av utslippsreduksjonene som de 
har forpliktet seg til skal søkes tatt fra skog og 
torvmyr. Dette vil kreve en revolusjon i bærekraf-
tig arealplanlegging og grønne investeringer.

Dersom man skal lykkes med å bekjempe kli-
maendringer må man samtidig lykkes med øko-
nomisk vekst i utviklingsland. Indonesias innsats 
for å redusere avskogingen må ikke gå på 
bekostning av økonomisk vekst og fattigdomsbe-
kjempelse. Med tilstrekkelig politisk styring og 
god arealplanlegging kan skogbaserte industrier 
som palmeolje og papirmasse fortsette å bidra til 
økonomisk vekst, uten at det går på bekostning 
av naturskog og torvmyrer. Produksjon kan for 
eksempel flyttes til allerede ødelagte områder i 
stedet for å ødelegge skogkledde områder. En 
del av avtalen mellom Norge og Indonesia er at 
Indonesia skal få på plass insentiver for de som i 
dag lever av å ødelegge skogen, enten i form av 
tilbud om å etablere plantasjer på allerede avsko-
get land, eller i form av utvikling av alternative 
inntektskilder.

Figur 3.12 Regnskog

Kilde: Elisabeth Brinch Sand
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ner årlig som del av en flernasjonal mekanisme 
for betaling for verifiserte utslippsreduksjoner 
dersom andre land også øker sine bidrag.

Vi skal fortsatt bidra tungt i de internasjonale 
prosessene og institusjonene, mens ressursinnsat-
sen som helhet i stadig større grad vil vris mot å 
designe og følge opp satsinger basert på betaling 
for verifiserte utslippsreduksjoner.

Et delvis unntak her er klima- og skogsamar-
beidet med Kongobassenget. Dette samarbeidet 
vil være en prioritet, men det må, på grunn av 
områdets helt spesielle utfordringer, påregnes å ta 
betydelig lengre tid før en rendyrket mekanisme 
for betaling for verifiserte utslippsreduksjoner 
kan være på plass her. Kongobassenget, verdens 
nest største regnskogsområde etter Amazonas, er 
svært viktig for det globale klimaet og for å bevare 
økosystemtjenester i regionen, slik som vanntil-
førselen. Den demokratiske republikken Kongo 
har mer enn 60 prosent av skogen i dette området 
og vil derfor være en sentral partner i klima- og 
skogsammenheng. Norge ønsker å spille en kon-
struktiv rolle i arbeidet for bedre koordinering av 
og en mer helhetlig tilnærming for den samlede 
internasjonale klima- og skogsatsingen i Kongo-
bassenget.

I tillegg til Kongobasseng-regionen, er 
Mekong-regionen et sentralt regnskogområde 
som kan prioriteres i videre arbeid.

Tematisk vil klima- og skoginitiativet fortsatt, 
blant annet, fokusere på måling, rapportering og 
verifisering av utslipp fra skogsektoren i utvik-
lingsland og koblingene mot biodiversitet, klima-
tilpasning og økonomisk utvikling. Etter hvert 
som initiativet i stadig større grad kommer inn i 

en implementeringsfase, vil blant annet forholdet 
til utslippsreduserende tiltak i andre sektorer, 
involvering av privat sektor, og koblingen mot en 
helhetlig klimavennlig energi- og landbrukspoli-
tikk bli stadig viktigere tema. Tidlige erfaringer 
fra en norskstøttet helhetlig tilnærming til utvik-
ling og iverksetting av nasjonale lavutslippsøkono-
mier, slik det er skissert i Meld. St. 14 (2010 –
 2011), vil vi kunne få fra samarbeidet med Etiopia.

3.8.3 Norges energi- og klimainitiativ

Tilgang til energi er en forutsetning for økono-
misk utvikling. Estimater fra det internasjonale 
energibyrået (IEA) viser at mer enn 1,3 milliarder 
mennesker mangler tilgang til elektrisitet og 2,7 
milliarder mennesker bruker biomasse til koking 
og oppvarming. Samtidig er 60 prosent av de glo-
bale klimagassutslippene energirelatert. Ikke-
OECD land forventes å øke sitt energiforbruk 
med 70 prosent fram mot 2030. Ifølge FNs klima-
panel må globale klimagassutslipp nå sin topp i 
2015 og reduseres med 50 – 85 prosent fram mot 
2050 i forhold til 2000-nivå dersom togradersmålet 
skal nås. Dagens utslippsutvikling er ikke forenlig 
med målet om å holde den gjennomsnittlige glo-
bale temperaturøkningen under 2 grader Celcius i 
forhold til før-industrielt nivå. For å kunne over-
holde dette målet må det gjennomføres omfat-
tende energieffektivisering, sterk økning i bruken 
av fornybare energikilder og fangst og lagring av 
CO2. En utfordring er å øke de fattiges tilgang til 
energi uten samtidig å øke de globale utslippene 
av klimagasser utover togradersmålet.

Boks 3.16 Etiopia

Under klimaforhandlingene i Durban i desem-
ber 2011 lanserte Etiopias statsminister Meles 
Zenawi en ambisiøs nasjonal plan for en grønn 
økonomi som er motstandsdyktig mot framti-
dige klimaendringer. I løpet av de neste par 
tiårene skal landet nær tredoble sin nasjonaløko-
nomi uten å øke nettoutslipp av klimagasser. 
Lykkes dette vil det tilsvare en reduksjon på om 
lag fire til fem ganger Norges totale utslipp. Etio-
pia er et av de første afrikanske landene som tar 
utslippsreduserende grep i den størrelsesorden 
som anbefales under FNs klimakonvensjon.

Hvis Etiopia, som et av verdens aller fattigste 
land, kan demonstrere at en strategi for lavut-
slippsøkonomi virker etter hensikten, vil dette 

være et eksempel som kan inspirere andre utvik-
lingsland som forsøker å kombinere økonomisk 
vekst med miljøhensyn.

Norge har inngått et klimapolitisk partner-
skap med Etiopia med sikte på både å støtte 
utviklingen av sektorplanene for lavutslippsstra-
tegien, og for å støtte konkrete klimasmarte 
investeringer i nøkkelsektorene landbruk, skog 
og energi. Innsatsen skjer i samarbeid med Stor-
britannia og FNs utviklingsprogram (UNDP). 
Samarbeidet er en oppfølging av den varslede 
støtten til utvikling og iverksetting av nasjonale 
lavutslippsøkonomier som skissert i Meld. St. 14 
(2010 – 2011).
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Regjeringen lanserte i 2011 Norges energi- og 
klimainitiativ. Norges energi- og klimainitiativ skal 
gi økt tilgang til moderne energitjenester og 
begrense klimagassutslipp i utviklingsland gjen-
nom mer utbygging av fornybar energi og å 
fremme tiltak som gir økt energieffektivisering. 
Et internasjonalt partnerskap ble lansert under 
Energifattigdomskonferansen i Oslo 10. – 11. okto-
ber 2011, med støtte fra FNs generalsekretær, 
giverland, utviklingsland, privatsektoraktører, 
multilaterale banker og giverinstitusjoner, interna-
sjonale organisasjoner og sivilt samfunn. Med 
denne satsingen tar regjerninga et helhetlig utvik-
lingspolitisk og klimapolitisk grep, for å øke til-
gangen på energitjenester og samtidig begrense 
klimagassutslippene fra energisektoren i utvik-
lingsland. Initiativet trekker på erfaringer fra 
regjeringens klima- og skoginitiativ. Det benytter 
og videreutvikler en resultatbasert sektortilnær-
ming på energiområdet. Med utgangspunkt i refe-
ransebaner for framtidige utslipp fra energisekto-
ren, skal utviklingsland få betalt for reduserte kli-
magassutslipp og økt tilgang til bærekraftige ener-
gitjenester. Dette skal tilrettelegge for øke private 
og kommersielle investeringer og stimulere 
omlegging av energipolitikken i en retning som er 
i tråd med en utslippsbane basert på togradersmå-
let.

Norges energi- og klimainitiativ er knyttet til 
arbeidet med de internasjonale klimaforhandlin-
gene på to nivåer. For det første vil initiativet 
kunne bidra til utvikling og gjennomføring av pla-
ner og tiltak for utslippsreduksjoner/utslippsom-
legginger. Initiativet må være et redskap for å 
gjennomføre utviklingslandenes egne tiltak og 
planer for utslippsreduksjoner i energisektoren. 
For det andre vil resultater og metoder som utvi-
kles kunne spilles inn til de enkelte forhandlings-
temaene. Det gjelder for eksempel arbeidet med å 
utvikle metoder og retningslinjer for måling, rap-
portering og verifikasjon av utslippsreduksjoner i 
utviklingsland, resultatbasert finansiering av 
utslippsreduksjoner, metodikk og erfaringer for å 
lage lavutslippsstrategier og utvikling av fleksible 
gjennomføringsmekanismer på sektornivå. 
Energi- og klimainitiativet vil også kunne vise 
hvordan klimafinansiering, herunder midler fra 
Det grønne fondet, kan anvendes på energisekto-
ren i utviklingsland.

I de fleste utviklingsland er investeringer fra 
privat sektor begrenset av en rekke barrierer. De 
viktigste er politisk risiko, utfordrende investe-
ringsklima, høy prosjektrisiko, utilstrekkelig til-
gang til kapital og utilstrekkelig risikojustert 
avkastning. I tillegg mangler ofte insentiver til lav-
utslippsteknologi, i form av karbonprising eller 
relevante reguleringer. Subsidier til fossile energi-

Figur 3.13 Vindmøller

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto/NTB scanpix
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bærere vil virke negativt inn og kunne undergrave 
støtte til fornybar energi og mer effektiv energi-
bruk. Norges energi- og klimainitiativ vil bidra til 
å overvinne disse underliggende kritiske barrie-
rene gjennom støtte til nasjonale myndigheter 
over tid og gjennom et insentiv- og resultatbasert 
system innrettet mot å bruke bistandsmidler til å 
utløse investeringer på kommersielle betingelser, 
fra offentlige eller private kilder. Målet er å bruke 
knappe offentlige ressurser på en mer effektiv 
måte slik at de totale investeringene øker tilstrek-
kelig til at det blir mulig å oppskalere energitilgan-
gen i utviklingsland. I de siste årene er det brukt 9 
milliarder US dollar i året av bistandsmidler til 
energisektoren. Det internasjonale energibyrået 
(IEA, World Energy Outlook 2011) anslår at uni-
versell tilgang til moderne energi i hele verden vil 
kreve investeringer i sektoren i størrelsesorden 
48 milliarder US dollar i året fram til 2030, og fore-
slår en fordeling på 18 milliarder fra donorland og 
multilaterale giverorganisasjoner, 15 milliarder fra 
utviklingslandene selv og 15 milliarder fra pri-
vatsektoraktører.

Energi- og klimainitiativet er etablert som et 
foreløpig to-årig pilotprosjekt. I 2013 skal det vur-
deres hvorvidt arbeidet skal videreføres, målopp-
nåelse i perioden og forventninger til framdrift og 
langsiktige resultater. Initiativet er gitt en rolle i 
FNs bærekraftig energi-initiativ (Sustainable 
Energy for All – SE4All), som har satt mål om uni-
versell energitilgang, dobling av fornybarandel og 
dobling av energieffektivisering til 2030. Of fentlig-
privat samarbeid for finansiering av fornybar 
energi og energieffektivisering vil stå sentralt i 
bærekraftagendaen i Rio+20-prosessen. Gjennom 
utvikling av finansieringsmodeller innenfor 
energi- og klimainitiativet skal Norge bidra til 
arbeidet for bærekraftsmål og utviklingsmål for 
klima- og energi, og realisering av FNs viktige mål 
innen 2030. For å nå målene om energitilgang for 
alle, må privat næringsliv mobiliseres sterkere til 
å investere i fornybar energi i utviklingsland. Fra 
norsk side vil NORFUND være et sentralt verktøy 
for å bidra til kommersielle investeringer i forny-
bar energi i fattige land. Regjeringen vil fram mot 
2020 styrke NORFUND.

3.8.4 Andre initiativ innen FN – FNs 
miljøprogram og Rio 2012

De siste årene har FN-systemet erkjent betydnin-
gen av klimaendringer for FNs ulike arbeidsområ-
der, da særlig betydningen for og innvirkningen 
på oppnåelsen av FNs tusenårsmål. Klimakonven-
sjonens mål for at konsentrasjonen av klimagasser 

i atmosfæren skal stabiliseres på et nivå som for-
hindrer en farlig menneskeskapt påvirkning på 
klimasystemet, tar hensyn til at matsikkerhet og 
økonomisk utvikling ikke må påvirkes negativt.

Et hovedfokus er hvordan en kan sikre en 
grønnere utvikling. FNs miljøprogram (UNEP) 
lanserte blant annet rapporten «Towards a Green 
Economy: Pathways to Sustainable Development 
and Poverty Eradication» tidlig i 2011 om hvordan 
bekjempe fattigdom og oppnå bærekraftig utvik-
ling. I tillegg til Norges regulære bidrag til FNs 
globale miljøfasilitet (GEF) og støtte gitt via toår-
ige programavtaler, er det er i tillegg gitt finansiell 
støtte til UNEPs arbeid med grønn økonomi. 
Grønn økonomi innenfor rammen av fattigdoms-
bekjempelse og bærekraftig utvikling skal være et 
hovedtema for FNs toppmøte «Rio 2012».

3.9 Nordisk og arktisk samarbeid

3.9.1 Nordisk samarbeid – Norsk 
formannskap på miljø 2012

Det nordiske formannskapet i Nordisk minister-
råd for miljø i 2012 vil ha fokus på grønn økono-
misk vekst. Norden har som mål å framstå som en 
spydspiss og levere relevante innspill til euro-
peiske prosesser på området klima og grønn øko-
nomi, samt i andre relevante prosesser med 
Rio+20 som det mest sentrale på globalt nivå.

Grønn økonomi er et aktuelt tema og overbyg-
ning for flere forslag og initiativ som lanseres den 
kommende toårsperioden i EU. Temaet vil også 
ha en sentral plass i et norsk formannskap i Nor-
disk ministerråd i 2012. Norden kan fungere som 
en inspirator blant annet ut fra erfaringer med 
grønne avgifter, høye gjenvinningstall, krav til 
bruk av miljøvennlige kjemikalier, merkevare og 
miljøsertifisering. Nordiske erfaringer vil være 
nyttige for andre land som arbeider med utfor-
ming av sine virkemidler. I tillegg vil det under 
norsk formannskap bli arbeidet videre for verdset-
ting av økosystemene, som også er viktig i et kli-
maperspektiv.

3.9.2 Det arktiske samarbeidet om 
klimaspørsmål

De raske klimaendringene i Arktis kan få viktige 
konsekvenser både for miljøet og samfunnsutvik-
lingen i regionen, jf. kapittel 2. Klimaprosessene i 
Arktis er samtidig også av stor betydning for hvor 
raskt og hvordan klimaet vil endres globalt. Kli-
maendringene i Arktis er derfor et spørsmål av 
relevans både for nordområdene og nordområde-
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politikken, se Meld. St. 7 (2011 – 2012) om Nord-
områdene, og for det internasjonale samarbeidet 
om å begrense den globale oppvarmingen. Klima-
endringer er viktige tema både nasjonalt og for 
internasjonalt samarbeid innenfor Arktisk Råd og 
samarbeidet med Russland.

Det er viktig at man allerede nå identifiserer 
mulige tiltak som kan begrense framtidige klima-
gassutslipp i den arktiske regionen og i områder 
med stor tilførsel av partikler til Arktis. I denne 
sammenheng har regjeringen satt fokus på kortli-
vede klimadrivere som sot, metan og bakkenært 
ozon. Forekomsten av slike stoffer i nordområ-
dene kan ha en betydelig oppvarmende effekt i 
Arktis og påvirke det arktiske klimaet. Også fak-
ling av gass i nordområdene, hovedsakelig i Russ-
land, antas å kunne ha en betydelig oppvarmende 
effekt, men usikkerheten rundt størrelsen på 
bidraget er fortsatt stor. Reduksjon i utslipp av 
kortlivede klimadrivere i den arktiske regionen 
og områder med stor tilførsel til Arktis kan bidra 
til å dempe og forsinke den forsterkende virknin-
gen smelting av snø og is har på oppvarmingen 
regionalt og globalt. Dette kan derfor være et vik-
tig supplement til arbeidet med å redusere utslip-
pene av langlivede klimagasser som CO2. Norge 
er en pådriver innenfor Arktisk Råd, Nordisk 
ministerråd for miljø og andre fora for økt samar-
beid om reduksjoner i utslipp av sot og andre 
kortlivede klimadrivere i nordområdene og andre 
områder med tilførsel til Arktis.

3.9.3 Klimasamarbeid under Barentsrådet

Barentsrådet er et samarbeidsforum som geogra-
fisk dekker de 13 nordligste fylkene eller tilsva-
rende regionale enheter i Norge, Sverige, Finland 
og Russland. I tillegg deltar Danmark, Island og 
EU-kommisjonen. Barentsregionen er blant de 
områder som rammes tidligst og hardest av klima-
endringene. Spørsmålet om en klimahandlings-
plan har derfor lenge vært på Barentsrådets dags-
orden. Under det norske formannskapet for 
Barentsrådet 2011 – 2013 er utarbeidelse av en slik 
handlingsplan en av de høyest prioriterte oppga-
vene. Planen skal involvere alle relevante sektorer 
og arbeidsgrupper under Barentsrådet, og vil 
sikte mot å identifisere et begrenset antall kon-
krete tiltak og prosjekter, konsentrert om tilpas-
ning, utslippsreduksjoner, forskning/overvåk-
ning/modellering og formidling. Tilpasningstiltak 
synes å peke seg ut som et særlig aktuelt samar-
beidsområde. Den regionale dimensjonen er et 
særtrekk ved Barentssamarbeidet. Det vil derfor 
legges vekt på å identifisere tiltak på regionalt 

nivå. Arbeidet vil bli sett i nær sammenheng med 
det som gjøres i andre regionale fora.

3.9.4 Bilateralt klimasamarbeid med 
Russland

Miljøvern er en av bærebjelkene i det bilaterale 
norsk-russiske samarbeidet. Det er opprettet en 
arbeidsgruppe for samarbeid om klimaendringer i 
Barentsregionen under den norsk-russiske miljø-
vernkommisjonen. Arbeidet er ennå i startfasen, 
men vil bli konsentrert om kunnskapsoppbyg-
ging, tiltak for tilpasning til klimaendringer og 
utvalgte tiltak for begrensning av klimagassut-
slipp. Samarbeidet vil bli innrettet slik at det 
understøtter og utfyller klimasamarbeidet innen 
Barentsrådet og Arktisk råd.

3.9.5 Klimasamarbeid innen Arktisk råd

Arktisk råd er et mellomstatlig samarbeidsorgan 
for behandling av spørsmål knyttet til Arktis. Med-
lemmene omfatter representanter for alle arktiske 
stater, det vil si de fem nordiske land samt Russ-
land, USA og Canada. I Arktisk råd deltar også 
representanter for urfolk i Arktis med formell 
representasjon, noe som gjør Arktisk råd unikt i 
internasjonal sammenheng. Arbeidet i Rådet er 
basert på konsensus. Arktisk råd tar ikke egne 
juridisk bindende beslutninger, men kan nedsette 
arbeidsgrupper med mandat til å fremforhandle 
bindende avtaler. I tillegg til medlemmene deltar 
faste observatører. Tromsø har siden 2006 vært 
vertsby for et midlertidig sekretariat for Arktisk 
råd. I mai 2011 ble det besluttet at et permanent 
sekretariat skal legges til Tromsø. Dette vil styrke 
arbeidet i Arktisk råd, og bidra til å befeste 
Tromsø som sentrum for arktiske spørsmål.

Arktisk råds kjernevirksomhet er å styrke 
kunnskapen om arktiske klimaendringer og sann-
synlige globale og regionale konsekvenser gjen-
nom samarbeid om kunnskapsinnhenting, utar-
beidelse av analyser, retningslinjer og anbefalin-
ger. Det siste tiåret har arktisk klimaendring blitt 
et hovedtema for arbeidet under Arktisk råd. Den 
omfattende klimastudien Arctic Climate Impact 
Assessment (ACIA) ble lagt fram i 2004. I 2011 
kom oppfølgingsstudien Snow, Water, Ice and Per-
mafrost in the Arctic (SWIPA). Rapportene gir 
tung fagfellevurdert kunnskap om status og kon-
sekvenser av den raske og sterke oppvarmingen 
av Arktis, og viktige bidrag til diskusjonene om 
globale utslippsreduksjoner. Det er også opprettet 
en egen spesialgruppe for utvikling av tiltak mot 
kortlivede klimadrivere. Gruppen la fram sin før-
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ste rapport med fokus på sot i 2011. I arbeidet 
videre ser man også på tiltak mot utslipp av 
metan.

3.10 Klima- og utviklingspolitikken 
henger nært sammen

Dersom kampen mot fattigdom baserer seg på en 
økonomisk vekst som forsterker klimaendrin-
gene, vil det i seg selv føre til økt fattigdom. Dette 
er det største paradokset i internasjonal miljø- og 
utviklingspolitikk. En ensidig satsing på økono-
misk vekst uten å ta hensyn til naturens rammer 
kan gi uttelling på kort sikt, men vil samtidig 
svekke naturgrunnlaget betydelig og dermed 
også forutsetningene for framtidig utvikling. Fat-
tigdom kan i seg selv være en trussel for miljøet. 
Selv om fattige legger beslag på relativt få ressur-
ser, vil noen tvinges til å utnytte alle tilgjengelige 
kilder til inntekt og mat uten å vurdere 
naturmangfold eller bærekraft. Utfordringene må 
løses i fellesskap, ellers taper vi på begge fronter. 
Klimaendringer fører til at flere av miljøødeleggel-
sene skjer enda raskere. Nesten hele befolknings-
veksten og over halvparten av den økonomiske 
veksten skjer nå i utviklingsland. Vi må derfor 
komme til en global enighet som respekterer utvik-
lingslandenes rett til utvikling og vekst, samtidig 
som verdens samlede utslipp må begrenses for å 
stabilisere menneskeskapte klimaendringer. En 
grønnere global økonomi er nødvendig for å få til 
dette. I Meld. St. 14 (2010 – 2011) Mot en grønnere 
utvikling, utdypes de miljø- og utviklingspolitiske 
utfordringene og virkemidlene for å bidra til å løse 
disse.

I Meld. St. 14 (2010 – 2011) Mot en grønnere 
utvikling, utdypes også norske posisjoner i de 
internasjonale klimaforhandlingene som relate-
rer seg til den utviklingspolitiske agendaen. Her-
under er det påpekt at regjeringen vil arbeide for 

økt kunnskap om de minst utviklede landenes 
posisjoner i internasjonale miljøforhandlinger og å 
bistå utviklingsland i utarbeidelsen av lavkarbon-
strategier. I tillegg skal regjeringen bidra til å 
styrke ungdoms innflytelse i klimaforhandlin-
gene og arbeide for at kjønnsperspektivet inngår i 
det internasjonale miljøarbeidet.

Gjennom klima- og skogsatsingen, Norges 
energi- og klimainitiativ og annen klimarelatert 
bistand gir Norge betydelige bidrag til utslippsre-
duksjoner og klimatilpasning i utviklingsland. Kli-
maendringene har fått vesentlig innvirkning på 
måten vi støtter fattige lands utvikling på.

De største økningene på bistandsbudsjettet de 
siste årene har vært klimarelaterte. Norge har 
søkt å kombinere utvikling og klimapolitiske mål 
gjennom konkrete satsinger på å redusere avsko-
ging og skogforringelse i utviklingsland, ren 
energi og programmer for klimatilpasning. Disse 
satsingene utfylles av en bredere innsats for å 
fremme en grønnere utvikling. Til dette formålet 
er Norge også aktiv i å sikre finansiering som kan 
benyttes til å lette overgangen til et lavutslipps-
samfunn, samt finansiering for å gjennomføre 
nødvendige tilpasningstiltak. Dette er spesielt vik-
tig for landene som rammes hardest av klimaend-
ringene. Norge fremmer med ulike virkemidler 
valg av lavutslipps infrastruktur, god forvaltning 
av naturressurser, økt kunnskap om den reelle 
økonomiske verdi av landenes økosystemer og 
kapasitetsbygging på miljøsiden.

Norges integrerte miljø- og utviklingspolitikk 
tar i større grad inn over seg økosystemenes 
betydning både for de som er fattige i dag, og 
betydning for framtidig økonomisk vekst, fattig-
domsbekjempelse og muligheten for å skape nye 
levebrød. I Meld. St. 14 (2010 – 2011) Mot en grøn-
nere utvikling formidlet regjeringen at de ville 
utføre miljø- og klimagjennomganger av de største 
bistandstiltakene, både bilateralt og multilateralt.
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Figur 3.14 Solcelleanlegg

Foto: Pixal(RF)/NTB scanpix
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4.1 Grunnleggende føringer for norsk 
klimapolitikk

4.1.1 Innledning

Norsk klimapolitikk bygger på anerkjente og etab-
lerte prinsipper og kriterier. Generelt bør tilråd-
ninger fra FNs klimapanel (IPCC) legges til grunn 
for utforming av nasjonal klimapolitikk.

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 
(Brundtland-kommisjonen) definerte i 1987 
begrepet bærekraftig utvikling som en utvikling 
som skal ivareta nåværende generasjons behov 
uten å ødelegge mulighetene for kommende. 
Brundtland-rapporten og den senere oppfølgingen 
av denne i FN slår fast at bærekraftig utvikling 
handler om å dekke grunnleggende behov for alle 
som lever nå og i framtiden, og at dette må gjøres 
innenfor naturens tålegrenser. Bærekraftighet bør 
være et grunnleggende prinsipp for all utvikling i 
Norge og i verden for øvrig. Bærekraft handler om 
sosial rettferdighet innen og mellom generasjoner, 
og består av tre hoveddimensjoner; økologi, øko-
nomi og det sosiale. For å oppnå en bærekraftig 
utvikling er det viktig at langsiktige perspektiver 
legges til grunn for samfunnsutviklingen, og at det 
ikke tas valg som kan få negative konsekvenser 
for framtidige generasjoners valgmuligheter og 
evne til å ivareta sine behov. Samfunnet må derfor 
respektere naturens tålegrenser, og politikken må 
bygge på føre var-prinsippet. At fattige land samti-
dig gis mulighet til framgang, er også en forutset-
ning for at alle skal få dekket grunnleggende 
behov. Behovet for sterkere vekt på økonomisk 
bærekraft understrekes blant annet av UNEPs ini-
tiativ for grønn økonomi. UNEP påpeker at grønn 
økonomi fremmer langsiktig utvikling og vekst, 
både i industriland og utviklingsland. OECDs 
grønne vekststrategi legger tilsvarende vekt på at 
langsiktig vekst og velferd forutsetter bærekraftig 
forvaltning av naturgrunnlaget.

Regjeringens oppdaterte bærekraftstrategi 
presentert i Nasjonalbudsjettet for 2012 (Meld. St. 
1 (2011 – 2012)) slår fast at en politikk for bære-
kraftig utvikling må bygge på følgende hovedprin-
sipper:

4.1.2 Rettferdig fordeling

Vårt verdigrunnlag krever rettferdig fordeling 
både mellom de som lever i dag og mellom nåvæ-
rende og framtidige generasjoner. Regjeringen vil 
føre en politikk som bidrar til fortsatt økonomisk 
vekst, men denne må skje innenfor rammen av en 
bærekraftig utvikling, slik at ikke kommende 
generasjoners muligheter til å dekke sine behov 
blir undergravet. Regjeringen vil føre en politikk 
for å bekjempe fattigdom og redusere ulikhetene 
både i det norske samfunnet og internasjonalt. Det 
er særlig industrilandene som har bidratt til at kon-
sentrasjonen av CO2 i atmosfæren nå ligger nær-
mere 40 prosent over førindustrielt nivå. OECDs 
seneste analyse viser at uten nye tiltak kan de 
årlige utslippene av klimagasser i verden øke med 
om lag 50 prosent fram mot 2050. Det er stor usik-
kerhet om slike framskrivinger, men alle framskri-
vinger tyder på at mesteparten av utslippsveksten 
forventes å komme i framvoksende økonomier og 
utviklingsland. Allerede i dag står disse landene 
for 60 prosent av de samlede globale utslippene.

4.1.3 Internasjonal solidaritet

Fattigdommen i verden er en krenkelse av men-
neskeverdet. Kampen mot fattigdom og for økono-
misk og sosial utvikling, demokrati og menneske-
rettigheter er helt sentral. Verdens land har et fel-
les, men differensiert ansvar for å motvirke de 
globale miljøproblemene. De rike land har hoved-
ansvaret for slike problemer og størst økono-
miske ressurser. Men ingen land, heller ikke de 
fattige, kan la være å ta miljøhensyn. De tradisjo-
nelt rike landene har et ansvar for å bidra til at fat-
tige land kan redusere sine utslipp og tilpasse seg 
klimaendringer. Samtidig er økonomiske styrke-
forholdene i verden i sterk endring. Over tid må 
økt økonomisk styrke også innebære økt ansvar 
for selv å finansiere globale klimatiltak.

4.1.4 Føre var-prinsippet

Miljøpolitikken skal bygge på føre var-prinsippet 
om at der det er vitenskapelig usikkerhet, skal tvi-

4 Prinsipper, mål og resultatmåling i norsk klimapolitikk 
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len komme naturen til gode. Dette er i tråd med et 
langsiktig perspektiv som respekterer naturens 
terskelverdier. Å unngå alvorlige, irreversible mil-
jøendringer er avgjørende for å sikre en bærekraf-
tig utvikling. Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke 
mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for 
å utsette eller unnlate å treffe tiltak.

4.1.5 Prinsippet om at forurenseren betaler

De som forurenser bør betale de reelle kostnad-
ene ved skade på mennesker og miljø som de for-
volder. Det at forurenseren betaler kan både redu-
sere miljøbelastning og bedre utnyttelsen av sam-
funnets øvrige ressurser. En konsekvent gjennom-
føring av et slikt prinsipp vil fremme miljøriktig 
atferd og sikre at miljømålene nås til lavest mulig 
kostnad.

4.1.6 Felles innsats

Bærekraftig utvikling angår ikke bare myndighe-
tene, men alle i samfunnet og krever en god dia-
log og felles innsats fra innbyggerne. Det er avgjø-
rende at vi som forbrukere og deltakere i 
næringslivet velger miljøvennlig. Miljø og bære-
kraftig utvikling må tas opp i barnehage og skole, 
slik at barn og unge tidlig kan tilegne seg kunn-
skap om temaet. Det er også vesentlig å styrke 
relevant forskning for å sikre et godt kunnskaps-
grunnlag både for forvaltning, forbrukere og 
næringsliv. Myndighetene har et ansvar for å ta i 
bruk effektive virkemidler, gi informasjon og 
legge til rette for miljøvennlige valg.

Flere sentrale prinsipper ligger til grunn for 
regjeringens klima- og miljøpolitikk:

4.1.7 Naturens tålegrense

Å overholde naturens tålegrense innebærer at en 
setter mål i forhold til naturens bæreevne og ren-
sekapasitet. Det er en slik tilnærming som ligger 
under Klimakonvensjonens overordende mål om 
å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i 
atmosfæren på et nivå som forhindrer farlig men-
neskeskapt påvirkning av klimasystemet. Dette 
innebærer at en må vurdere situasjonen for hele 
økosystemet og ikke bare for isolerte elementer. 
Fordi naturen har tålegrenser og terskelverdier 
må føre var-prinsippet legges til grunn. Det inne-
bærer at der det er vitenskapelig usikkerhet, skal 
tvilen komme naturen til gode.

4.1.8 Styringseffektivitet

Styringseffektivitet vil si at en valgt virkemiddel-
bruk skal lede til at målene nås med størst mulig 
grad av sikkerhet. Det kan være usikkerhet knyt-
tet til hvor styringseffektivt et virkemiddel er 
siden den utslippsreduserende effekten ikke kan 
anslås presist. Slik usikkerhet kan både knyttes til 
om et gitt virkemiddel utløser de tiltakene man 
har antatt på forhånd og hvor omfattende tiltaket 
vil bli. Dessuten kan det være knyttet usikkerhet 
til hvordan utenforliggende forhold utvikler seg, 
som for eksempel befolkningsvekst og økonomisk 
utvikling. Eksempelvis er et kvotesystem styrings-
effektivt i den forstand at en har stor grad av sik-
kerhet for at ønsket nivå på samlede utslipp nås, 
selv om man ikke med sikkerhet kan si hvor innen 
kvotesystemet utslippsreduksjonene vil finne 
sted. Hvis det i tillegg åpnes for kjøp og salg av 
kvoter vil også et kvotesystem være kostnadsef-
fektivt. Hvilken vekt som legges på hensynet til 
styringseffektivitet, vil blant annet avhenge av pro-
blemets karakter. I situasjoner der selv små 
utslipp kan medføre stor skade er det viktig å ha 
kontroll over utslippene. Hvis man for eksempel 
vurderer virkemidler overfor svært helsefarlige 
gifter, vil forbud kunne være nærliggende, det vil 
si at styringseffektivitet dominerer ved valg av vir-
kemiddel.

4.1.9 Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet innebærer at virkemidlene 
utløser tiltak som gir størst mulig utslippsreduk-
sjon for de ressursene som settes inn. Hvis en 
beveger seg bort fra en kostnadseffektiv klimapo-
litikk, må samfunnet gi avkall på unødig mye vel-
ferd på andre områder, samtidig som det blir van-
skeligere å nå klimapolitiske mål.

Kostnadseffektivitet i klimapolitikken kan opp-
nås ved at beslutningstakere i hele samfunnet stil-
les overfor det samme insentivet til å redusere 
sine klimagassutslipp. En gjennomgående pris på 
klimagasser er et eksempel på et kostnadseffek-
tivt virkemiddel. Myndighetene har ofte mangel-
full informasjon om hvilke tiltak som er mest 
effektive. En gjennomgående pris på klimagassut-
slipp overlater til aktørene å ta stilling til hvilke til-
tak som skal utløses.

Kostnadseffektiv oppnåelse av et globalt stabi-
liseringsmål som togradersmålet krever at insenti-
vet til å redusere utslippene mellom land og regio-
ner er likt. Siden reduksjoner i klimagassutslipp 
har den samme virkningen samme hvor i verden 
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Figur 4.1 Miljø- og bærekraftig utvikling i barnehage og skole

Foto: Richard Clark/Scanpix Danmark(RM)/NTB
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de skjer, bør det i klimapolitikken legges stor vekt 
på global kostnadseffektivitet.

4.1.10 Andre sentrale hensyn

Sentrale prinsipper framgår også av naturmang-
foldloven og forurensningsloven. Det er sentralt i 
begge lovene at ved beslutninger skal miljøvenn-
lige teknologier og metoder legges til grunn.

Naturmangfoldloven slår fast at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
legge til grunn vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og øko-
logiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Føre var-prinsippet skal legges til grunn om det 
ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap. En påvirk-
ning av et økosystem skal vurderes ut fra den 
samlede belastning som økosystemet er, eller vil 
bli utsatt for, og kostnadene ved miljøforringelse 
skal bæres av tiltakshaver. Vurderinger av alle de 
nevnte prinsippene skal framgå av beslutningene.

Det framgår også blant annet av St.meld. nr. 39 
(2008 – 2009) Klimautfordringene – landbruket, en 
del av løsningen, at man skal prioritere tiltak som 
har positiv effekt for å motvirke klimaendringer 
og positiv eller akseptabel effekt for bevaring av 
naturmangfold og andre miljøverdier.

På områder som er underlagt generelle virke-
midler, skal det som hovedregel unngås ytterli-
gere regulering. Samtidig må muligheten til å 
benytte andre virkemidler i tillegg til kvoter og 
avgifter videreføres, også i disse sektorene. Regje-
ringen vil spesielt vurdere tiltak som er kostnads-
effektive i lys av en forventet stigende karbonpris 
over investeringenes levetid, og som ikke nødven-
digvis utløses av dagens virkemiddelbruk.

Regjeringen mener at en offensiv nasjonal kli-
mapolitikk må utformes slik at den også blir god 
næringspolitikk. Klimapolitikken bør bidra til å 
videreutvikle og omstille vårt næringsliv i klima-
vennlig retning. Teknologiutvikling står her helt 
sentralt. Det tar tid å utvikle og realisere nye, kli-
mavennlige løsninger. Derfor er det arbeidet som 
gjøres nå, viktig for de kommende tiårene, også 
utover 2020. En ambisiøs politikk nasjonalt må 
også være fornuftig i global sammenheng. Det 
krever at det tas hensyn til konsekvensene av kvo-
tesystemet, faren for karbonlekkasje og til indus-
triens konkurranseevne når politikken utformes.

4.2 Avtalen om klimameldingen

I det brede politiske forliket i Stortinget fra 2008 
(klimaforliket), jf. Innst. S.nr. 145 (2007 – 2008), er 

mål og prinsipper i norsk klimapolitikk forankret. 
Klimaforliket omfatter også tiltak og kontrollsta-
sjoner for oppfølging av klimapolitikken. Som en 
følge av klimaforliket har Norge blant annet tatt 
initiativ til en omfattende internasjonal satsing for 
å redusere utslippene knyttet til tap av skog og 
skogforringelse i utviklingsland. Som ledd i opp-
følgingen av klimaforliket har regjeringen også:
– fortsatt omleggingen av avgiftssystemet slik at 

biler med lite CO2-utslipp blir billigere, og biler 
med høye utslipp dyrere.

– doblet belønningsordningen for kollektivtrafik-
ken.

– økt investeringene i jernbane.
– tredoblet innsatsen knyttet til forskning på for-

nybar energi.
– økt fondskapitalen i Grunnfondet for fornybar 

energi og energieffektivisering med 15 milliar-
der kroner.

– etablert et felles elsertifikatmarked med Sve-
rige.

– satset tungt på utvikling av teknologi for CO2-
fangst og -lagring gjennom Teknologisenteret 
på Mongstad.

– vedtatt en bioenergistrategi som skal sikre mål-
rettet og koordinert virkemiddelbruk for økt 
utbygging av bioenergi inntil 14 TWh innen 
2020.

Klimaforliket var en milepæl som sikret bred for-
ankring av viktige mål og virkemidler. Oppfølgin-
gen av konkrete punkter fra forliket er nærmere 
omtalt i neste avsnitt og under de enkelte sektor-
kapitlene i meldingen.

4.3 Gjennomførte klimatiltak

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak og 
innført eller forsterket flere virkemidler for å 
redusere klimagassutslippene siden 2007. Dette 
kapittelet gir en oversikt over innførte og forster-
kede virkemidler siden 2007. Regjeringens nye 
satsinger som fremmes i denne stortingsmeldin-
gen, er presentert blant annet i meldingens kapit-
tel 1. I perioden har regjeringen fortsatt omleggin-
gen av avgiftene i miljøvennlig retning, utvidet 
kvotesystemet og styrket andre reguleringer for å 
redusere utslipp av klimagasser, og det er bevilget 
flere titalls milliarder kroner til klimarelaterte til-
tak over statsbudsjettet. Dette har bidratt til å 
redusere utslippene.

I dag er om lag 70 prosent av Norges samlede 
utslipp av klimagasser under Kyotoprotokollen 
enten ilagt avgifter eller omfattet av EUs kvotesys-
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tem. Når EUs kvotesystem fra 2013 utvides til 
også å omfatte det meste av utslippene fra pro-
sessindustrien, vil over 80 prosent av klimagassut-
slippene i Norge stå overfor en karbonpris.

Det meste av transportsektoren er omfattet av 
CO2-avgift. Fra 2012 ble i tillegg luftfart omfattet 
av et eget kvotesystem i EU, samtidig som CO2-
avgiften på innenriks luftfart ble redusert tilsva-
rende forventet kvotepris. Endringene innebærer 
at også flyginger til/fra utlandet står overfor kvo-
teprisen, mens CO2-prisen på flyginger innen-
lands er uendret.

Bilavgiftene er lagt om i mer miljøvennlig ret-
ning blant annet ved at engangsavgiften avhenger 
av CO2-utslipp. Bensinavgiften og dieselavgiften 
er økt siden 2007. Punktet i klimaforliket om 
økning i drivstoffavgiftene ble fulgt opp av regje-
ringen allerede i 2008. Utviklingen av biler med 
lavere CO2-utslipp og innføringen av CO2-kompo-
nenten i engangsavgiften på kjøretøy har bidratt 
til å redusere gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye 
personbiler betydelig, fra 177 g/km i 2006 til 134 
g/km i 2011. I 2012 er miljøprofilen i engangsav-
giften ytterligere styrket. Innslagspunktene i CO2-
komponenten er justert ned, og fradragssatsene 
for biler med CO2-utslipp under 110 g/km er økt. 
Et påbud om 2,5 prosent omsetning av biodriv-
stoff ble innført 1. april 2009, og har senere, 1. 
april i 2010, blitt økt til 3,5 prosent.

Det har de siste årene også vært betydelig 
økte bevilgninger til jernbane, kollektiv- og syk-
keltiltak og støtte til Transnova som vil kunne 
bidra til lavere CO2-utslipp. Det er bevilget om lag 
12,5 milliarder kroner til jernbaneformål i 2012. 
Jernbanebevilgningene er økt med i overkant av 
5,4 milliarder kroner fra 2007. Dette er en histo-
risk satsing på jernbanen. Transnova-prosjektet 
ble i tråd med klimaforliket startet opp i 2009. I 
2012 er det bevilget 74,8 millioner kroner til pro-
sjektet. I tillegg gis det midler til prosjekter innen 
hydrogen, biodrivstoff og elektrisitet til transport-
formål innenfor forskningsprogrammet 
RENERGI.

I klimaforliket ble partene enige om at bevilg-
ningene til belønningsordningen for bedre kollek-
tivtransport og mindre bilbruk i byområdene 
skulle dobles. Dette ble gjennomført i 2009, hvor 
det ble avsatt 323,4 millioner kroner til formålet. I 
2012 er det bevilget 411 millioner kroner til beløn-
ningsordningen. Ny forskrift om veiprising legger 
til rette for at byene kan innføre køprising for å få 
bedre lokal luftkvalitet og få ned klimagassutslip-
pene. Innføring av køprising må forankres lokal-
politisk og gode kollektivløsninger vil være en for-
utsetning. Inntektene fra køprising skal brukes på 

transportformål i området, og tiltak som reduse-
rer behovet for bilbruk skal prioriteres. I prosjek-
tet Framtidens byer samarbeider staten med de 13 
største byene i Norge om å redusere klimagassut-
slippene. Hovedmålet er å redusere de samlede 
utslippene fra veitransport, stasjonær energibruk, 
forbruk og avfall i de største byområdene. I perio-
den 2008 – 2011 er det samlet bevilget 106,7 millio-
ner kroner til prosjektet.

Det er også gjennomført tiltak innenfor sjø-
transporten. Det er stilt krav om gassferjer ved 
utlysningene av flere ferjesamband på riksveinet-
tet. Strengere miljøkrav til statens kjøp av skips-
transporttjenester blir behandlet i enhver ny ferje-
kontrakt. I de siste kontraktene har det blitt stilt 
krav om gassferjer.

I 2008 ble petroleumssektoren omfattet av kvo-
tesystemet. Petroleumssektoren betaler i tillegg 
CO2-avgift slik at insentivene til utslippsreduksjo-
ner opprettholdes på et høyere nivå enn i kvote-
systemet alene. Det generelle forbudet mot fak-
ling av gass på norsk sokkel virker også innstram-
mende. Kraft fra land vurderes for alle nye utbyg-
ginger og større ombygginger på kontinentalsok-
kelen, og har bidratt til at flere felt har besluttet å 
dekke energibehovet sitt med kraft fra land. Slike 
større uttak vil imidlertid kunne ha negative effek-
ter på kraftsystemet på land, og vil måtte vurderes 
i hvert enkelt tilfelle. Siden forrige Klimamelding 
er kraft fra land besluttet og gjennomført for 
utbyggingene av Valhall, Gjøa og Goliat. Våren 
2012 er utbyggingen av Martin Linge fremmet for 
Stortinget med kraft fra land.

Det er de siste årene bevilget store beløp til 
klimarelatert forskning og teknologiutvikling. Den 
største satsingen er bevilgningene til CO2-håndte-
ring, der teknologisenteret for CO2-fangst på 
Mongstad utgjør en vesentlig satsing. Teknologi 
for CO2-håndtering vil være et av de viktigste tilta-
kene i kampen mot global oppvarming. Regjerin-
gen vil bidra til teknologiutvikling og reduserte 
kostnader gjennom prosjekter for fangst, trans-
port og lagring av CO2. Det er i perioden 2007 –
 2011 bevilget om lag 6,5 milliarder kroner til CO2-
håndtering. I 2012-budsjettet er det bevilget om 
lag 2,9 milliarder kroner til formålet. Teknologi-
senteret for CO2-fangst på Mongstad vil åpnes i 
mai 2012.

Som oppfølging av klimaforliket bevilges det, i 
tillegg til Mongstad-satsingen, nær 800 millioner 
kroner i året til forskning og utvikling innen forny-
bare energikilder og CO2-håndtering, opp fra et 
nivå på i overkant av 200 millioner kroner i 2008. I 
Revidert nasjonalbudsjett 2008 ble det bevilget 70 
millioner kroner til oppfølging av klimaforlikets 
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punkt om forskning på fornybar energi og CO2-
håndtering over flere departementers budsjetter. I 
både 2009 og i 2010 ble det lagt til ytterligere 300 
millioner kroner til dette formål. Det ble i tillegg 
bevilget 75 millioner kroner til klimaforskning og 
utvikling av fornybar energi med hovedvekt på 
havvind i tiltakspakken i 2009. Som et ledd i regje-
ringens satsing på miljøteknologi ble det i Stats-
budsjettet 2011 bevilget 40 millioner kroner til 
utvikling av fornybar energiproduksjon til havs.

Regjeringen har satset betydelig på tiltak i 
energisektoren. Energifondet får sine inntekter fra 
et påslag på nettariffen fra avkastning av Grunn-
fond for fornybar energi og energieffektivisering 
(Grunnfondet) og ved opptjente renter på innestå-
ende kapital i fondet foregående år. Grunnfondet 
som i 2007 ble etablert med en fondskapital på 10 
milliarder kroner, har siden blitt økt til 25 milliar-
der kroner. Enova forvalter midlene fra Energifon-
det med formål å fremme miljøvennlig omlegging 
av energibruk og energiproduksjon. Enovas støt-
teprogrammer bidrar til omlegging fra blant annet 
bruk av fyringsolje til bruk av fornybar energi, 
varmepumper og spillvarme. I 2012 er inntektene 
til Energifondet anslått til om lag 1,9 milliarder 
kroner, en økning på om lag 1,1 milliarder kroner 
siden 2007.

Norge og Sverige har innført et felles elsertifi-
katmarked fra 1. januar 2012. Gjennom elsertifi-
katmarkedet vil støtten til fornybar kraftproduk-
sjon øke betydelig i årene framover. Gitt en sertifi-
katpris på mellom 15 og 25 øre/kWh vil den sam-
lede støtten fra norske forbrukere til produsenter 
av fornybar kraft i Norge og Sverige beløpe seg til 
mellom 330 og 560 millioner kroner i 2012. Deret-
ter vil støtten øke i gjennomsnitt med mellom 220 
og 365 millioner kroner årlig fram mot 2020, til 
mellom 2 og 3,5 milliarder kroner.

Tiltakene overfor byggsektoren i klimaforliket 
er i stor grad gjennomført. Det har vært en gene-
rell styrking av Enova. Enova lanserte 1. juni 2010 
nye støtteprogrammer for energieffektive bygg og 
utomhusanlegg. Det er etter klimaforliket etablert 
et nytt program for lokale energisentraler. Arbei-
det med å fase ut oljefyring pågår. Enova støtter 
flere alternativer til oljefyring. Også avgift på 
fyringsolje bidrar til omlegging til fornybar 
energi. Grunnavgiften på fyringsolje ble økt fra 5,3 
øre per kWh til 10,23 øre per kWh i 2008, det vil si 
samme nivå som for elektrisitet. I 2011 ble grunn-
avgiften på mineralolje økt tilsvarende påslaget på 
nettariffen på 1 øre per kWh. Samlet er grunnav-
giften på mineralolje /fyringsolje mer enn doblet 
siden klimaforliket og økt med om lag 6 øre per 
kWh. Fra 1. september 2010 ble det innført CO2-

avgift på naturgass og LPG på nivå med CO2-avgif-
ten på mineralolje (220 kroner per tonn CO2).

I plan- og bygningsloven stilles det krav til for-
svarlig energibruk i nybygg og ved hovedombyg-
ninger. I 2007 ble det innført strengere krav til 
energibruk i bygg i byggteknisk forskrift. Kra-
vene til energiforsyvning ble ytterligere skjerpet 
fra 1. juli 2010. Det ble innført forbud mot oljekjel 
for fossilt brensel til grunnlast. Klimaforlikets 
punkt om energisjekk er fulgt opp ved at det er 
innført krav om energimerking ved salg, utleie, og 
oppføring av bygninger. Energimerkeordningen 
trådte i kraft 1. juli 2010. Det er i forskrift fastsatt 
at kommunens tilsyn skal ha særlig fokus på 
energi og universell utforming i en tidsavgrenset 
periode på to år fra 1. januar 2013. Det er også lagt 
til rette for at Husbanken kan være et kompetan-
seorgan og har økonomiske virkemidler som støt-
ter opp under arbeidet med energieffektivisering i 
boligsektoren. Tiltak i energisektoren (herunder 
bygg) siden forrige klimamelding kan på usikkert 
grunnlag anslås til å ville bidra til utslippsreduk-
sjoner på knapt 1 million tonn CO2-ekvivalenter i 
2020. Tiltakene inkluderer reduksjon i oljeforbruk 
til oppvarming i industri og bygg blant annet i 
kombinasjon med økt bruk av fjernvarme.

Det meste av prosessindustriens utslipp blir 
omfattet av EUs kvotesystem fra 2013. For å regu-
lere disse utslippene fram til utvidelsen av kvote-
systemet inngikk Miljøverndepartementet en 
avtale med Norsk Industri om utslippsreduksjo-
ner fra ikke-kvotepliktig industri i september 
2009. Det ble innført forbud mot å deponere biolo-
gisk nedbrytbart avfall 1. juli 2009. Forbudet inne-
bærer at biologisk nedbrytbart avfall som papir, 
tre, våtorganisk avfall, tekstiler og slam må 
behandles på andre måter enn ved deponering.

Det er videre bevilget vesentlige midler til 
ulike tiltak overfor skogsektoren. I 2012 er det 
bevilget 314 millioner kroner til satsingen på 
skogbruk, trebruk og bioenergi. Bioenergi kan 
erstatte mer klimabelastende energiformer. 
Økningen i bruk av bioenergi fra klimameldingen 
fra 2007 og fram til i dag anslås til om lag 2 TWh. 
Regjeringen har doblet bevilgningen til bioenergi-
programmet siden 2005, til over 50 millioner kro-
ner. Innenfor denne ordningen gis blant annet 
støtte til biogassanlegg på gårdsbruk. Det er også 
satt i gang forskningsaktivitet for å redusere 
metanutslipp gjennom produksjon av biogass fra 
husdyrgjødsel, og Utviklingsprogrammet for kli-
matiltak i jordbruket har utredet hvordan man 
kan redusere utslipp fra jordbruket gjennom mer 
optimal jordbruksdrift.
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Norge bidrar også til betydelige utslippsreduk-
sjoner i utlandet. Det er et stort potensial for å 
redusere verdens utslipp gjennom klima- og 
skoginitiativet. Avskoging står for om lag 17 pro-
sent av verdens utslipp. Det er bevilget 6 milliar-
der kroner til klima- og skoginitiativet i perioden 
2008 – 2011. I 2012 er det bevilget 2,6 milliarder 
kroner til prosjektet. Norge gir også bistand til 
utviklingsland for å utnytte fornybare energires-
surser. Bevilgningene til tiltak for ren energi 
innenfor utviklingssamarbeidet er økt til om lag 
1,8 milliarder kroner i 2012. For øvrig vil Norges 
kjøp av klimakvoter bidra til utslippsreduksjoner 
og teknologi- og kunnskapsoverføring til utvik-
lingsland. Til statens kjøp av klimakvoter ble det 
bevilget over 1,2 milliarder kroner i 2010 og 433 
millioner kroner i 2011. I 2012 er det bevilget 500 
millioner kroner til kvotekjøp. Norge bidrar på 
denne måten til en klimavennlig økonomisk utvik-
ling i fattige land og framvoksende økonomier. 
Sentralt i dette arbeidet står utviklingen av et 
internasjonalt karbonmarked. Med et karbonmar-
ked gjør vi det lønnsomt for utviklingslandene å 
satse på klimavennlige løsninger og for internasjo-
nale bedrifter å utvikle klimavennlig teknologi. 
Statens kjøp av 20 millioner kvoter i den første for-
pliktelsesperioden under Kyotoprotokollen 
(2008 – 2012) er et viktig bidrag til utviklingen av 
dette karbonmarkedet. Staten kjøper kvoter for å 
overoppfylle vår utslippsforpliktelse under Kyoto-
protokollen. Det er kun FN-godkjente kvoter som 
kjøpes, noe som sikrer en tilsvarende reduksjon i 
de globale utslippene.

Da Norge knyttet seg til EUs kvotesystem i 
2008, ble det lagt til grunn at norsk deltakelse ville 
innebære en innstramming i systemet på om lag 7 
millioner tonn per år i perioden 2008 – 2012, fordi 
den norske kvotemengden ble satt lavere enn for-
ventede norske utslipp.

Se ellers omtale i sektorkapitlene om eksiste-
rende virkemiddelbruk og om status for oppfølg-
ingen av den forrige klimameldingen og klima-
forliket, samt kapittel 4.4.3 for omtale av effekt av 
tiltak og virkemidler.

4.4 Norske utslipp fram mot 2020 og 
2030

4.4.1 Utslippsframskrivinger

Utslippsframskrivingene som legges til grunn i 
denne klimameldingen er basert på framskrivin-
gene presentert i Nasjonalbudsjettet 2011 og jus-

tert med nye anslag for petroleumsvirksomhet og 
avfallsforbrenning. Mens framskrivingene av kli-
magassutslippene i Nasjonalbudsjettet 2011 var på 
henholdsvis 57,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 
2020 og 53,0 millioner tonn i 2030, viser de jus-
terte anslagene utslipp på 56,9 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 2020 og 55,6 millioner tonn i 2030. 
Gitt de forutsetningene som legges til grunn for 
den økonomiske utviklingen og gitt en viderefø-
ring av dagens virkemidler anslås dermed innen-
landske klimagassutslipp å ha økt med 14 prosent 
i 2020 i forhold til 1990-nivå, mens anslaget for 
2030 ligger 12 prosent over 1990-nivået.

Figur 4.2 viser historiske utslipp fra 1990 og 
framskrivinger til 2030. Utslippene av klimagasser 
er anslått til 56,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 
Dette er 2,3 millioner tonn mindre enn anslagene 
som lå til grunn for den forrige klimameldingen. 
Det er betydelig usikkerhet knyttet til framskriv-
inger av utslippene.

På kort og mellomlang sikt anslås de samlede 
utslippene av klimagasser lavere enn i Nasjonal-
budsjettet 2007. Dette må ses i sammenheng med 
det økonomiske tilbakeslaget i norsk og interna-
sjonal økonomi. En vesentlig del av nedgangen i 
utslippene fra 2008 til 2009 anslås å bli reversert i 
løpet av de nærmeste årene. Blant annet antas det 
at en normalisering av veksten i norsk og interna-
sjonal økonomi vil bidra til å trekke utslippene opp 
igjen fram mot 2020. På lang sikt er det utviklin-
gen i befolkning, økonomisk aktivitet og utslipp-
sintensitet i fastlandsøkonomien som, sammen 
med aktivitet og utslippsintensitet i petroleums-
sektoren, bestemmer utviklingen i utslipp.

Endringer i tiltak og virkemidler etter klima-
meldingen, St.meld. nr. 34 (2006 – 2007), har 
bidratt til strukturelle endringer i sammenhengen 
mellom aktivitet og utslipp, og utslippene anslås 
nå lavere lengre fram i tid. Blant annet har bruk av 
ny teknologi i gjødselsproduksjonen, samt omleg-
gingen av bilavgiftene, bidratt til at utslippene 
anslås lavere i 2020 nå enn i klimameldingen.

4.4.2 Endring av utslippsanslag for 
sektorene siden forrige klimamelding

Det er gjort endringer i sektorinndelingen i klima-
gassregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Klima- 
og forurensningsdirektoratet siden den forrige 
klimameldingen ble laget. Omtalen i de følgende 
avsnittene er forsøkt gjort slik at det blir mest 
mulig overensstemmelse i sektorinndelingen fra 
de to stortingsmeldingene som sammenlignes.
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Industri

Utslippene av klimagasser fra industrien (inklu-
dert fluorholdige gasser i aluminiumproduksjon) 
utgjorde i alt 12,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
i 2010, og de anslås å øke til 13,5 millioner tonn i 
2020, uten nye virkemidler. Utslippsanslaget for 
2020 er 1,9 millioner tonn lavere enn anslått i Sta-
tens forurensningstilsyns (nå Klima- og foruren-
singsdirektoratet) tiltaksanalyse fra 2007. 
Omtrent halvparten av reduksjonen kan tilskrives 
klimatiltak hos gjødselprodusenten Yara som har 
redusert utslipp av lystgass. Øvrige reduksjoner 
skyldes omstruktureringer/nedleggelser og 
effektivisering i industrien.

I framskrivingen legges det til grunn at indus-
triproduksjonen vender tilbake til om lag samme 
nivå som før finansuroen fram mot 2015. Fra 2013 
vil om lag 90 prosent av utslippene fra industrien 
være inkludert i EUs kvotesystem.

Petroleumsvirksomheten

Utslippene fra petroleumsvirksomheten anslås å 
øke fra 13,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010 
til 14,9 millioner tonn i 2020, gitt anslag for aktivi-
teten på sokkelen og en videreføring av dagens 
virkemiddelbruk. Anslagene for 2020 er oppjus-
tert med om lag 3 millioner tonn siden Statens for-
urensningstilsyns (nå Klima- og forurensingsdi-
rektoratet) tiltaksanalyse fra 2007. Utslippene fra 
petroleumssektoren er ventet å nå en topp rundt 
2020, for deretter å avta. Utviklingen på norsk 
kontinentalsokkel går mot mer modne felt og len-
gre avstander for gasstransport. Behandlingen og 
transport av produsert gass er mer energikre-
vende enn produksjon og transport av væske. Pro-
duksjonen av gass utgjør en stadig større andel av 
aktiviteten på norsk kontinentalsokkel. I tillegg 
minsker reservoartrykket i feltene. Produksjonen 
fra modne felt krever økt kompresjonskraft for å 

Figur 4.2 Utslipp av klimagasser fra 1990 – 2010 med framskriving til 2030

Selv om de beregnede utslippene av klimagasser i 2020 samlet sett er moderat nedjustert i 2020 sammenliknet med Nasjonalbud-
sjettet 2007, er det til dels store endringer i anslått utslippsutvikling mellom sektorer. Enkelte av endringene kan knyttes til nye til-
tak og endret virkemiddelbruk, mens andre skyldes nye anslag for befolkningsutvikling, oljepris med videre (se nedenfor). I tillegg 
bidrar metodeendringer til justeringer i utslippene både historisk og i framskrivingene.
Kilde: Finansdepartementet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no
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kompensere for fallende reservoartrykk. Endrin-
ger i beregningsmodellen for fakling har også 
bidratt til at utslippsanslagene har økt. Dette inne-
bærer imidlertid ikke at de faktiske utslippene vil 
øke, men skyldes forbedringer i beregningsmo-
dellen. Klimagassutslippene fra petroleumssekto-
ren ble inkludert i EUs kvotesystem (ETS) fra 1. 
januar 2008. Det er gjennomført flere tiltak i petro-
leumssektoren etter forrige klimamelding som 
bidrar til reduserte utslipp, blant annet kraft fra 
land til utbyggingene Valhall, Goliat og Gjøa. 
Dette representerer en utslippsreduksjon på 0,7 
millioner tonn CO2. I tillegg mottok Stortinget til 
godkjenning, våren 2012, utbyggingsplanen for 
Martin Linge-feltet med forslag om kraft fra land. 

CO2-håndtering er gjennomført på Snøhvit-feltet, 
samt besluttet for utbyggingen av Gudrun-feltet 
hvor CO2 vil bli deponert sammen med CO2 fra 
Sleipner.

Transport

I 2010 var utslippene fra transport (eksklusiv uten-
riks luft- og sjøfart) 17,3 millioner tonn CO2-ekvi-
valenter. I framskrivingene anslås klimagassut-
slippene i sektoren å øke til 18,7 millioner tonn i 
2020 og om lag 18,9 millioner tonn i 2030. Dette er 
en nedjustering av utslippsanslaget for 2020 med 
1,9 millioner tonn sammenliknet med Statens for-
urensningstilsyns (nå Klima- og forurensingsdi-

Boks 4.1 Om utslippsframskrivingene

Utslippsframskrivingene utarbeides av Finans-
departementet i samarbeid med Klima- og foru-
rensningsdirektoratet hvert andre år. Framskri-
vingene omtalt i denne meldingen ble utarbeidet 
med utgangspunkt i de makroøkonomiske 
anslagene i Nasjonalbudsjettet for 2011 (Meld. 
St. 1 (2010 – 2011)) og første gang presentert i 
den meldingen. Framskrivingene er basert på 
vedtatt politikk og gir anslag for utslippene ved 
en videreføring av dagens virkemiddelbruk. De 
er dermed ikke en beskrivelse av regjeringens 
mål.

Framskrivingene av miljøskadelige utslipp til 
luft er utarbeidet ved hjelp av den makroøkono-
miske modellen MSG, som er utviklet av Statis-
tisk sentralbyrå. De modellbaserte framskrivin-
gene ivaretar viktige underliggende endringer i 
økonomien over tid, som for eksempel endrin-
ger i befolkning, produktivitet og næringsstruk-
tur, noe som bidrar til konsistens i framskrivin-
gene. Viktige drivkrefter bak utviklingen i mil-
jøskadelige utslipp til luft må likevel angis uten-
for modellen. Følgende forutsetninger er av sær-
lig betydning for utslippsframskrivingene:
– I tråd med forutsetningen om uendret poli-

tikk er CO2-avgifter reelt videreført i fram-
skrivingene. For kvotepliktig sektor antas 
prisen i EUs kvotesystem å stige med en risi-
kofri avkastningsrate, tilsvarende om lag 200 
norske kroner i 2020.

– Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig årlig 
vekst i total faktorproduktivitet på om lag 1,5 
prosent for fastlandsøkonomien sett under 
ett fram mot 2060. Utslippene per produsert 
enhet i de enkelte sektorer vil dermed fort-

satt avta over tid. For enkelte utslipp er det i 
tillegg antatt at utviklingen i utslippstekno-
logi, slik som for eksempel bruk av katalysa-
torer i kjøretøy og rensing av utslipp fra gass-
kraftverk, fører til at mengde utslipp ikke sti-
ger proporsjonalt med produksjonen eller 
bruk av innsatsfaktorer.

– Utslippene fra petroleumssektoren er ventet 
å nå en topp rundt 2020, for deretter å avta. 
Forløpet må ses i sammenheng med den ven-
tede utvinningen av olje og gass på norsk sok-
kel.

– Det modellbestemte forløpet for utslipp fra 
veitrafikk er justert med utgangspunkt i 
beregninger på Statistisk sentralbyrås veimo-
dell. Det er lagt til grunn en trafikkvekst om 
lag på linje med den gjennomsnittlige årlige 
veksten fra 1990 til 2006, samt fortsatt tekno-
logisk framgang. Samtidig er det forutsatt at 
andre trender i forbruk som avspeiles i driv-
stoffsalget, men som ikke fanges opp av 
veimodellen, fortsetter. Samlet sett innebæ-
rer framskrivingene en noe lavere vekst i 
utslippene fra veitrafikk enn den gjennom-
snittlige årlige veksten i perioden 1990 – 2007.

– I framskrivingene er det lagt til grunn om lag 
uendret forbruk av elektrisk kraft i kraftinten-
siv industri på lang sikt. Som følge av økt pro-
duktivitet vil produksjonen i kraftintensiv 
industri likevel øke noe over tid.

– De makroøkonomiske framskrivingene inne-
bærer en viss vekst i forbruket av elektrisk 
kraft på lang sikt. Inndekningen av kraftetter-
spørselen er basert på beregningstekniske 
forutsetninger.
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rektoratet) tiltaksanalyse fra 2007. Klimatiltak i 
sektoren som blant annet omlegging av avgiftssys-
temet for personbiler, nye EU-standarder for per-
sonbiler og krav til omsetning av biodrivstoff 
anslås å bidra til å trekke utslippene ned med 1,4 
millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Bygg

I 2010 utgjorde utslipp fra oppvarming og annen 
energibruk i byggsektoren 3,5 prosent av Norges 
samlede klimagassutslipp. I 1990 utgjorde utslip-
pene fra sektoren 2,6 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter. Utslippene anslås å reduseres fra 1,9 millio-
ner tonn CO2-ekvivalenter i 2010 til 1,8 millioner 
tonn i 2020 med en videreføring av dagens virke-
midler.

Utslipp fra energiproduksjon var i 1990 på 0,3 
millioner tonn CO2-ekvivalenter, men økte til 2,3 
millioner tonn i 2010. Utslippene fra denne sekto-
ren er antatt å avta til 1,7 millioner tonn i 2020.

Andre utslipp

På bakgrunn av de beregningstekniske forutset-
ningene som er lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 
2011 anslås utslippene fra jordbruk å holde seg 
relativt stabile framover, uten nye virkemidler. 
Utslippene var i 2010 på 4,3 millioner tonn CO2-
ekvivalenter, og de anslås å holde seg stabile til 
2020. Anslagene for 2020 for jordbruk er ikke 
endret i forholdet til Statens forurensningstilsyns 
(nå Klima- og forurensingsdirektoratet) tiltaks-
analyse fra 2007.

Utslipp fra avfallssektoren er redusert fra 1,8 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til 1,2 milli-
oner tonn i 2010 og anslås å reduseres videre til 
0,8 millioner tonn i 2020. Anslaget for 2020 er ned-
justert med 0,3 millioner tonn i forholdet til Sta-
tens forurensningstilsyns (nå Klima- og forurens-
ingsdirektoratet) tiltaksanalyse fra 2007, blant 
annet på grunn av forbudet mot deponering av 
nedbrytbart avfall og påfølgende reduserte 
metanutslipp. Endringer i beregningsmodellen til 
Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk 
sentralbyrå har i tillegg ført til nedjusterte anslag 
for metanutslipp fra avfallsdeponier. Dette skyldes 
dermed ikke et konkret klimatiltak, men metode-
utvikling av klimagassregnskapet.

Utslipp av fluorholdige gasser i produkter har 
økt fra 0,1 million tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til 
0,8 millioner tonn i 2010. I 2020 anslås utslippene å 
øke til 1,2 millioner tonn.

4.4.3 Endringer i tiltak og virkemidler

Som en oppfølging av klimameldingen og klima-
forliket har regjeringen gjennomført en rekke kli-
matiltak de siste årene. Det gjelder for eksempel 
tiltak rettet mot utfasing av bruk av oljefyr til opp-
varming, energieffektivisering, opptrapping av 
satsingen på jernbane og annen kollektivtran-
sport, omlegging av bilavgiftene, samt en økning i 
satsingen på forskning og teknologiutvikling. Det 
er i perioden 2007 – 2011 bevilget 6,5 milliarder 
kroner til CO2-håndtering. I tillegg til Mongstad-
satsingen bevilges det nær 800 millioner kroner i 
året til forskning og utvikling innen fornybar ener-
gikilder og CO2-håndtering, opp fra et nivå på i 
overkant av 200 millioner korner i 2007. Energi-
fondet, som Enova forvalter, tilføres årlig én milli-
ard mer enn i 2007 og ordningen med elsertifika-
ter vil gi betydelig økt støtte til fornybar energi-
produksjon også i årene framover. Fra 2007 til 
budsjettforslaget for 2012 er bevilgningene til 
jernbaneformål økt med 5,4 milliarder kroner til 
12,5 milliarder kroner.

Noen av de gjennomførte tiltakene har det 
vært mulig å anslå utslippseffekten av, mens det 
er vanskelig å si hvor mye andre tiltak og da spesi-
elt de knyttet til økt satsing på kollektivtransport, 
energieffektivisering og forskning og utvikling vil 
slå ut. Investeringer i kollektivtransport har 
mange lokale miljøeffekter, men synes å ha små 
klimaeffekter på kort sikt.

Endringene i tiltak og virkemidler iverksatt 
etter Nasjonalbudsjettet 2007 kan på meget usik-
kert grunnlag anslås å bidra med utslippsreduk-
sjoner på rundt 4,8 millioner tonn CO2-ekvivalen-
ter i 2020, jf. tabell 4.1. Beregningsmåten er den 
samme som lagt til grunn i Norges femte nasjo-
nale kommunikasjon til FNs klimakonvensjon.

Ny teknologi i gjødselsproduksjon har grovt 
anslått bidratt til at utslippene i 2020 er nedjustert 
med om lag 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 
Av gjennomførte tiltak med effekt på klimagassut-
slippene i transportsektoren anslås omleggingen 
av bilavgiften og kravet om 3,5 prosent omsetning 
av biodrivstoff å redusere utslippene med 0,8 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Nye vedtatte 
EU-standarder på personbiler er anslått å bidra til 
å redusere utslippene med i størrelsesorden 0,4 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I avfalls-
sektoren kan om lag 0,5 millioner tonn CO2-ekvi-
valenter tilskrives endret virkemiddelbruk, blant 
annet knuttet til deponiforbudet. Observert trend 
i utfasingen av oljefyr, satsingen gjennom Enova 
og skjerpingen av energikravene i byggeforskrif-
tene de senere årene, bidrar til at utslippene fra 
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energibruk isolert sett er 0,9 millioner tonn CO2-
ekvivalenter lavere i Nasjonalbudsjettet 2011. 
Brenselsforbruket i både husholdningene og i pri-
vat tjenesteyting og offentlig sektor er også anslått 
lavere i Nasjonalbudsjettet 2011. I tillegg er satsin-
gen på kollektivtransport trappet opp siden Nasjo-
nalbudsjettet 2007. Kraft fra land til feltene Gjøa, 
Valhall og Goliat anslås å ville redusere utslippene 
med om lag 0,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
årlig i 2020.

4.4.4 Endrede rammebetingelser – nye 
utfordringer

Siden klimameldingen ble lagt fram og klimaforli-
ket inngått, har internasjonale karbonpriser falt og 
kostnadene ved å redusere utslipp i Norge er 
vesentlig oppjustert. Klimakur 2020 beregnet at 
marginalkostnadene ved å redusere nasjonale 
utslipp med 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
kan ligge i intervallet 1100 – 1500 kroner per tonn 
CO2 gitt at alle sektorer stilles overfor samme 
pris. Hvis bedrifter i kvotepliktig sektor skjermes, 
viser beregningene at de resterende sektorene i 
norsk økonomi må stilles overfor en pris på 3400 
kroner per tonn CO2. Det er gjort nærmere rede 
for kostnadene ved klimatiltak i Nasjonalbudsjet-
tet 2011. I Nasjonalbudsjettet 2011 anslår regjerin-
gen at de samfunnsøkonomiske kostnadene i 2020 
er høyere enn det Klimakur kom fram til, blant 
annet som følge av omstillingskostnader.

Videre har sterk arbeidsinnvandring bidratt til 
at den økonomiske veksten i Norge har vært 

atskillig høyere enn lagt til grunn i den forrige kli-
mameldingen. Ifølge Statistisk sentralbyrås 
seneste befolkningsframskrivinger (middelalter-
nativet) ventes befolkningen i 2020 å ligge 500 000 
personer høyere enn i referansebanen til klima-
meldingen. BNP i fastlandsøkonomien ble i Nasjo-
nalbudsjettet 2011 anslått 10 prosent høyere i 2020 
enn i Nasjonalbudsjettet 2007, som klimameldin-
gen var basert på. En større befolkning og høyere 
BNP bidrar isolert sett til økte klimagassutslipp. 
Utslippene har økt fra 49,8 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 1990 til 53,9 millioner tonn CO2 i 
2010. I 2020 er utslippene anslått å bli 56,9 millio-
ner tonn CO2 med en videreføring av dagens vir-
kemidler. Anslåtte utslipp i fastlandsøkonomien 
per innbygger i 2020 er likevel redusert med om 
lag 17 prosent sammenliknet med anslagene i kli-
mameldingen. Dette viser at vår nasjonale klima-
politikk har effekt.

Nye anslag viser at utslippene fra norsk petro-
leumsutvinning i 2020 ligger an til å bli om lag 3 
millioner tonn høyere enn lagt til grunn i den for-
rige klimameldingen. Utslippene per produsert 
enhet er imidlertid lavere på norsk sokkel enn i de 
fleste andre olje- og gassproduserende områdene 
i verden.

Mindre framgang i utvikling av klimavennlig 
teknologi, høyere kostnader ved klimatiltak innen-
lands, høyere innvandring og økonomisk vekst og 
større utslipp fra oljesektoren vil ha betydning for 
når klimamålene blir nådd. Men disse forholdene 
endrer likevel ikke behovet for å redusere de 
nasjonale utslippene.

Tabell 4.1 Anslag på effekten i 2020 av enkelte vedtatte virkemidler og gjennomførte tiltak siden 2007. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Nye 
vurderinger

Omlegging av bilavgiften 0,4

Krav om 3,5 % omsetning av biodrivstoff 0,4

Nye vedtatte EU-standarder på personbiler 0,4

Tiltak i avfallssektoren (CH4) 0,5

Teknologitiltak i gjødselsproduksjon (NO2) 1,3

Reduksjon av oljeforbruk, industri/bygg/varme 0,9

Avgiftsøkninger transport og innfasing av elbil 0,2

Fastlands-Norge 4,1

Kraft fra land til installasjoner offshore 0,7

Totalt 4,8
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4.5 Dagens virkemidler

4.5.1 Innledning

Generelle virkemidler er sentrale i den nasjonale 
klimapolitikken. Sektorovergripende økonomiske 
virkemidler legger grunnlag for desentraliserte, 
kostnadseffektive og informerte tiltak, der foru-
renser betaler. På områder som er underlagt 
generelle virkemidler, skal det som hovedregel 
unngås ytterligere regulering. Samtidig må mulig-
heten til å benytte andre virkemidler i tillegg til 
kvoter og avgifter videreføres også i disse sekto-
rene.

De viktigste sektorovergripende virkemidlene 
i klimapolitikken er CO2-avgiften, kvotesystemet 
og forurensingsloven. I tillegg finnes det andre 
virkemidler som for eksempel miljøavtaler, infor-
masjon og støtteordninger, som kan være sektor-
overgripende eller sektorspesifikke. Enkelte slike 
ordninger har andre hovedformål enn å redusere 
klimagassutslipp. Sektorovergripende økono-
miske virkemidler som kvoter og avgift er i 
utgangspunktet mest kostnadseffektive for å nå 
utslippmål, siden vi da får redusert utslippene der 
det koster minst innenfor det geografiske områ-
det. De klimabegrunnede virkemidlene CO2-

avgift og kvotesystem har blitt innført nettopp for 
å sørge for at den som forurenser skal stå overfor 
en pris på sine utslipp av CO2. I praksis har også 
andre hensyn vært viktig for innrettingen av virke-
midlene i klimapolitikken. Konkurranseutsatt 
industri har for eksempel lavere CO2-kostnad enn 
annen industri, mens petroleumsindustrien off-
shore betaler høyere CO2-avgift enn landbasert 
industri.

Nedenfor følger en kort omtale av de virke-
midlene som dekker de største utslippsmengdene 
i Norge. For mer detaljert beskrivelse av klimare-
laterte virkemidler henvises det til de påfølgende 
kapitlene.

4.5.2 Økonomiske virkemidler

CO2-avgiften

CO2-avgiften ble introdusert i 1991. Norge var 
blant de første landene som innførte avgift på 
utslipp av klimagasser. Avgiftens formål er å bidra 
til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av kli-
magassen CO2. Det har vært og er fortsatt et over-
ordnet mål i klimapolitikken at Norge skal være et 
foregangsland ved å ta i bruk virkemidler som kan 
bidra til kostnadseffektive utslippsreduksjoner 

Tabell 4.2 Oversikt over ulike satser for CO2-avgiften (2012)

Kroner 
per l/Sm3/kg

Kroner 
per/tonn CO2

Bensin 0,89 384

Mineralolje

 – høy sats jetparafin 0,70 274

 – lettolje 0,60 225

 – tungolje 0,60 191

 – redusert sats jetparafin 0,42 165

 – redusert sats lettolje 0,31 116

 – redusert sats tungolje 0,31 99

Innenlands bruk av gass 99

 – naturgass 0,45 226

 – LPG 0,67 223

 – redusert sats naturgass 0,05 25

Kontinentalsokkelen

 – lettolje 0,49 184

 – tungolje 0,49 156

 – naturgass 0,49 209
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der forurenser betaler. CO2-avgiften dekker i dag 
55 prosent av norske utslipp av klimagasser, med 
satser fra 25 til 384 kroner per tonn.

Bensin er ilagt den høyeste CO2-avgiftssatsen, 
jf. tabell 4.2. Enkelte sektorer er i liten grad ilagt 
effektive klimapolitiske virkemidler, som land-
bruk, fiske og kraftkrevende konkurranseutsatt 
industri. Det vises imidlertid til omtalen nedenfor 
av kvotesystemet, der det framgår at størstedelen 
av all norsk industri vil bli omfattet av kvotesyste-
met fra 2013. Det vil dermed være landbruk og 
fiske som gjenstår uten økonomiske virkemidler. 
Petroleumsaktiviteten har vært underlagt CO2-
avgift siden 1991 og har blant de høyeste CO2-pri-
sene. Fra og med 2008 ble petroleumsaktiviteten 
også med i kvotesystemet. CO2-avgiften ble da 
redusert tilsvarende den antatte kvoteprisen. Bak-
grunnen for dette var at regjeringen hadde som 
utgangspunkt at de samlede utslippskostnadene 
for petroleumsvirksomhetene ble forutsatt videre-
ført på dagens nivå ved overgangen til kvotesyste-
met, slik at de økonomiske insentivene for 
utslippsreduksjoner ble opprettholdt.

I tillegg til rene miljøavgifter er det avgifter på 
energibruk. Avgiften på elektrisk kraft er fiskalt 
begrunnet, men skal også bidra til å begrense for-
bruket av elektrisk kraft. I 2000 ble det innført en 
grunnavgift på mineralolje som skal hindre en mil-

jømessig uheldig overgang fra bruk av elektrisk 
kraft til bruk av mineraloljer til oppvarming.

I tillegg til miljø- og energiavgifter er det andre 
avgifter som er fiskalt begrunnet, men som også 
tillegges miljøformål. Dette gjelder for eksempel 
engangsavgiften på kjøretøy som blant annet er 
differensiert etter CO2-utslipp. Avgifter som rela-
terer seg til drivstoff og kjøretøy utgjør en stor 
andel av de miljørelaterte avgiftene. Samlet sett 
utgjør slike avgifter opp i mot 50 milliarder kroner 
av avgiftene som kan påvirke miljøet, og alle de 
miljørelaterte avgiftene utgjør rundt 60 milliarder 
kroner årlig.

Det er i petroleumssektoren at det er størst 
dokumentert effekt av CO2-avgiften. Basert på 
rapportering fra operatørselskapene på norsk sok-
kel er det anslått at utslippene fra sektoren var 2 
millioner tonn lavere i 2000 enn de ellers ville 
vært. I tillegg er det lagret om lag 1 million tonn 
CO2 på Sleipnerfeltet årlig siden 1996. Sammen 
med kvotesystemet kan det anslås at utslippre-
duksjonen i sektoren i 2010 har vært på 5 millio-
ner tonn CO2 årlig sammenlignet med hva de i 
2010 ville vært uten tiltak.

I andre sektorer enn i petroleumsvirksomhe-
tene offshore har virkningen av CO2-avgiften blitt 
anslått til 0,8 – 0,9 millioner tonn i 2010. I gjennom-
snitt har utslippene i sektorene som har blitt vur-
dert blitt redusert med 3 – 4 prosent.

Boks 4.2 Indirekte virkninger

Utslipp av klimagasser påvirkes av en rekke for-
hold, som næringssammensetning, befolknings-
vekst, økonomisk vekst og landets inntektsnivå. 
Klimavirkemidler har en direkte effekt i form av 
påfølgende utslippsreduksjoner, men utslipp av 
klimagasser påvirkes også av virkemidler som 
ikke har en slik direkte klimapolitisk begrun-
nelse. Et eksempel på dette kan være veibruks-
avgiften på drivstoff, som er begrunnet i at bilis-
tene skal betale for den skade og slitasje som 
deres bilbruk medfører. Avgiften øker utsalgs-
prisen på drivstoff og bidrar dermed til lavere 
bilbruk og lavere utslipp av blant annet klima-
gasser fra transportsektoren. Et annet eksempel 
kan være norsk landbrukspolitikk med sterk 
grad av skjerming av innenlands produksjon. 
Liten konkurranse driver opp innenlandske mat-
varepriser og bidrar til redusert etterspørsel 
etter for eksempel storfekjøtt, noe som igjen 
bidrar til å redusere norske utslipp av blant 
annet metan. På den annen side bidrar skjermin-

gen av norsk landbruksproduksjon til at produk-
sjonen i Norge blir høyere enn den ellers ville 
være. Det bidrar isolert sett til økte norske kli-
magassutslipp. Den samlede effekten på utslipp 
av klimagasser av slike indirekte virkninger er 
svært komplisert å beregne. I eksemplet med 
landbruk må en blant annet ta stilling til hvordan 
utslippene fra norsk landbruksproduksjon er 
sammenliknet med jordbruk i andre land. Det 
må også tas stilling til hvordan utslippene av kli-
magassutslippene ville vært uten de landbruks-
politiske tiltakene.

Denne gjennomgangen viser at det er svært 
komplisert å anslå de samlede virkningene på 
utslipp av klimagasser fra ulike politikktiltak og 
slike oppstillinger vil være beheftet med stor 
usikkerhet. For å unngå dobbelttelling av 
utslipp, eller effekten av et tiltak på utslippene, 
omtales indirekte effekter av virkemidler eller 
utslipp over livsløpet til produkter, i begrenset 
grad.
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Avgiften på klimagassene hydrofluorkarboner 
(HFK) og perfluorkarboner (PFK) ble innført i 
2003. Avgiftens formål er å redusere utslippene av 
HFK og PFK gjennom å stimulere til bruk av alter-
native gasser og til utvikling av ny teknologi som 
ikke bruker HFK og PFK.

Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av 
hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner 
(PFK), både innbyrdes blandinger og blandinger 
med andre stoffer, samt HFK og PFK som inngår 
som bestanddel i andre varer. Avgiftsplikten opp-
står som hovedregel ved uttak fra godkjent lager 
eller ved innførsel. Det gis fritak for avgiften blant 
annet for HFK og PFK som gjenvinnes.

Avgiftssatsene er gradert ut fra gassenes glo-
bale oppvarmingspotensial (GWP) og tilsvarer i 
2009 om lag 209 kroner per tonn CO2-ekvivalen-
ter. Dette innebærer at de ulike hydrofluorkarbon 
(HFK)- og perfluorkarbon (PFK)-forbindelsene 
har ulike satser avhengig av hvor kraftig klimaef-
fekt de antas å ha.

Miljøverndepartementet har etablert en refu-
sjonsordning for hydrofluorkarboner (HFK) og 

perfluorkarboner (PFK) som innleveres for 
destruksjon til godkjent destruksjonsanlegg. 
Refusjonsordningen administreres av Klima- og 
forurensningsdirektoratet som fører tilsyn med 
ordningen. Dette er nærmere omtalt i Prop. 1 S 
(2010 – 2011) Miljøverndepartementet.

Kvotesystemet

Utviklingen i 1990-årene viste at det var begrenset 
vilje internasjonalt til å ta i bruk avgifter som det 
sentrale virkemiddelet i klimapolitikken. I Europa 
ble det diskutert alternative virkemidler som både 
var kostnadseffektive og samtidig kunne sikre et 
felles europeisk ambisjonsnivå. Med Kyotoavtalen 
ble grunnlaget lagt for et internasjonalt marked 
for utslipp av klimagasser, og EU begynte utviklin-
gen av et regionalt europeisk kvotesystem. Norge 
var også tidlig ute med forberedelser til et nasjo-
nalt kvotemarked, og kvotesystemet ble introdu-
sert i Norge første gang i 2005. I likhet med en 
utslippsavgift innebærer kvotesystemet at det set-
tes en pris på utslipp av klimagasser.

Boks 4.3 Klimakvotemarked

Et klimakvotemarked går i enkelthet ut på at det 
settes en grense for hvor mye det samlede 
utslippet av klimagasser innenfor kvotesystemet 
skal være i en viss periode. Denne grensen kal-
les gjerne «kvotetaket» og bestemmer klimaef-
fekten i kvotesystemet. Myndighetene fordeler 
utslippskvoter tilsvarende det totale tillatte 
utslippsnivået. Utslippstillatelsene deles ut ved-
erlagsfritt eller de selges. Salg av kvotene har 
den fordel at systemet ikke får næringsvridende 
effekter og gir inntekter til staten. Prisen på en 
utslippskvote blir avgjort i markedet og vil blant 
annet avhenge av den samlede kvotemengden, 
den økonomiske aktiviteten, og hvor billig de 
kvotepliktige bedriftene klarer å redusere utslip-
pene. En bedrift som kan redusere utslipp billi-
gere enn den gjeldende kvoteprisen vil velge å 
gjennomføre utslippsreduksjoner. Bedrifter som 
besitter flere kvoter enn de har utslipp, kan 
selge disse til en annen bedrift som ikke kan 
redusere utslippene like billig. På slutten av peri-
oden må bedriftene levere inn utslippskvoter til-
svarende sine utslipp. De som ikke har nok 
utslippskvoter, kan straffes med for eksempel 
bøter.

Kvotesystemer er på mange måter like 
avgiftssystemer. Den store forskjellen er at en i 

kvotesystemer bestemmer seg for den totale 
utslippsmengden og så blir prisen på utslippet 
bestemt i markedet, mens i avgiftssystemer 
bestemmer man seg for prisen (avgiften) og får 
den utslippsmengden som vil være bedriftsøko-
nomisk lønnsom til den fastsatte prisen. Dersom 
kvoteprisen er lik avgiften, vil de to systemene i 
prinsippet gi samme utslippspris.

For at et kvotesystem skal kunne gi lavere 
utslipp må samlet kvotemengde settes lavere 
enn forventet utslippsnivå. Når taket i et kvote-
system er bestemt, vil knappheten på kvoter 
føre til at det vil gjennomføres utslippsreduse-
rende tiltak. Markedet bestemmer hvilke 
utslippsreduserende tiltak som gjennomføres. 
Normalt vil utslippsreduksjonene skje der det er 
billigst. I mange kvotesystem, blant annet EUs 
kvotesystem, tildeles en større eller mindre 
andel av kvotene til bedriftene vederlagsfritt.

Klimakur 2020 (se omtale i boks 4.7) la til 
grunn en kvotepris på 40 euro i 2020. I lys av 
den økonomiske situasjonen siden den gang lig-
ger det an til at kvoteprisen fram mot 2020 vil 
være lavere enn det som ble lagt til grunn i Kli-
makur 2020. Utviklingen illustrerer at det er 
usikkerhet knyttet til kvoteprisen, mens utvik-
lingen i utslippene vil ligge fast i kvoteperioden.
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Den første perioden i det norske kvotesyste-
met var 2005 – 2007, og kan ses på som en periode 
for å høste erfaring med bruk av kvoter som 
klimavirkemiddel. Systemet omfattet norske 
utslipp av CO2 som ikke hadde CO2-avgift og som 
ville fått kvoteplikt i henhold til EUs kvotedirektiv. 
Med denne avgrensingen var drøyt 10 prosent av 
norske utslipp omfattet. De største sektorene var 
oljeraffinerier, jern- og stålproduksjon, sement og 
kalk. I denne første perioden var Norge ensidig 
knyttet til det europeiske kvotesystemet. Norske 
bedrifter kunne kjøpe kvoter innenfor EU-syste-
met for å oppfylle sin kvoteplikt, men hadde ikke 
anledning til å selge norske kvoter til bedrifter i 
EU. Det norske kvotesystemet for 2005 – 2007 var 
innrettet slik at det på sikt kunne knyttes opp mot 
det europeiske systemet. I denne perioden ble alle 
kvotene tildelt gratis til virksomhetene. Fordi kvo-
tene ble tildelt gratis, og fordi det ble tildelt 
mange kvoter, var de økonomiske konsekvensene 
for bedriftene relativt små. Samtidig fungerte alle 
de tekniske sidene av kvotesystemet tilfredsstil-
lende, og bedriftene fikk nyttig erfaring med 
måling og rapportering av utslipp.

Det samlede utslippsnivået for hele kvotesys-
temet er bestemt av det samlede antallet kvoter. I 
et velfungerende kvotesystem vil ekstra tiltak for 
å redusere utslippene i kvotepliktige virksomhe-
ter ikke gi ytterligere utslippsreduksjoner innen-
for forpliktelsesperioden siden utslippstaket er 
gitt. Slike ekstratiltak vil i stedet redusere etter-
spørselen etter kvoter og bidra til å redusere kvo-
teprisen og dermed kunne svekke insentivene til 
utvikling og bruk av klimavennlig teknologi 
innenfor systemet. Imidlertid kan utvikling av ny 
teknologi i Norge bidra til å redusere utslippene 
utenfor systemet og bidra til en raskere omstilling 
til bruk av mer klimavennlige teknologier.

Det er virkningsfullt å redusere antall kvoter. 
Da Norge knyttet seg til EUs kvotesystem i 2008, 
ble det lagt til grunn at norsk deltakelse ville inne-
bære en innstramming i systemet på om lag 7 mil-
lioner tonn per år i perioden 2008 – 2012, fordi den 
norske kvotemengden ble satt lavere enn forven-
tede norske utslipp.

Klimaeffekten er gitt av det samlede antallet 
kvoter og påvirkes ikke av om bedriftene må 
kjøpe kvotene eller får kvotene tildelt vederlags-
fritt. I prinsippet påvirkes heller ikke den enkelte 
bedriftens utslippsreduksjoner av om kvotene til-
deles vederlagsfritt eller må kjøpes. Fordi tildelte 
kvoter kan selges, vil marginalkostnaden i prinsip-
pet være den samme. Kostnaden ved å øke utslip-
pene med én enhet, eller gevinsten ved å redusere 
utslippene med én enhet, er i utgangspunktet den 

samme uavhengig av om kvotene tildeles veder-
lagsfritt eller må kjøpes.

Den norske kvotemengden i Kyoto-perioden 
(2008 – 2012) er satt 22,51 prosent under utslip-
pene i 2005 fra de virksomhetene som er omfattet. 
Petroleumsvirksomhetene på sokkelen får ingen 
kvoter tildelt vederlagsfritt, mens andre virksom-
heter får en varierende andel vederlagsfrie kvoter, 
for de fleste tilsvarende 87 prosent av historiske 
utslipp fra energiproduksjon, og 100 prosent av 
historiske prosessutslipp. Omtrent halvparten av 
den totale kvotemengden auksjoneres av den nor-
ske stat. Papirindustri, kunstgjødsel og petrole-
umsvirksomheten på sokkelen er store sektorer 
som nå er med i kvotesystemet. Totalt er det mer 
enn 110 bedrifter som er med. Omtrent 40 prosent 
av norske utslipp er omfattet av kvotesystemet i 
perioden 2008 – 2012.

Stortinget har ønsket at en høy andel av kvote-
mengden skal selges fremfor at den tildeles veder-
lagsfritt, jf. Innst. O. nr. 100 (2006 – 2007). Det har 
vært arbeidet for et stramt kvotetak totalt sett, det 
vil si at utslippene innenfor systemet skal være 
lave relativt til det utslippene ellers ville vært.

Tredje fase av det europeiske kvotesystemet 
er fra 2013 til 2020. Virksomhetene i Norge og de 
andre EFTA-landene vil delta i systemet på lik 
linje med EU-landene. Det europeiske kvotesyste-
met vil i større grad være et harmonisert system 
med enhetlige regler fra 2013. I det ligger det at 
alle land skal ha samme regler for tildeling av ved-
erlagsfrie kvoter, og at det ikke lenger er slik at 
hvert enkelt land har sin kvotemengde som tilsva-
rer det landet selger og det landet tildeler til sine 
virksomheter vederlagsfritt.

Fra og med 2013 vil det europeiske kvotesyste-
met omfatte flere sektorer og flere gasser. Dette 
gjelder CO2-utslipp fra anlegg for CO2-fangst og 
-lagring (CCS), luftfart, petrokjemi, ammoniakk 
og aluminium, PFK-utslipp (perfluorkarbon) fra 
aluminium, N2O-utslipp (lystgass) fra mineral-
gjødselproduksjon, både ammoniakk og salpeter-
syre. Omtrent halvparten av de norske utslippene 
vil da være omfattet av kvoteplikt. Man har så 
langt ikke lyktes med å oppnå gode nok krav om 
utslippsreduksjon fra internasjonal skipsfart i 
IMOs juridiske rammeverk på dette området. 
Ifølge det reviderte kvotedirektivet er det dermed 
anbefalt at EU-kommisjonen legger fram et for-
slag som inkluderer utslipp fra internasjonal 
skipsfart i EUs utslippsmål, med ambisjon om 
ikrafttredelse i løpet av 2013. Kommisjonen anser 
foreløpig at utslipp fra jordbruk og skogbruk er 

1 Inkluderer lystgassutslipp fra salpetersyreproduksjon. 

2737



2011–2012 Meld. St. 21 99
Norsk klimapolitikk

uegnet blant annet på grunn av vanskeligheter 
med å beregne utslippene nøyaktig. De nye indus-
trisektorene representerer en økning på om lag 
100 millioner tonn (om lag 5 prosent) innenfor 
hele systemet. I tillegg kommer luftfartssektoren 
som representerer en økning på om lag 200 millio-
ner tonn (om lag 10 prosent). Kvotesystemet 
åpner fortsatt for ensidig inkludering av ytterli-
gere aktiviteter og gasser (opt-in).

Luftfartssektoren ble omfattet av kvoteplikt fra 
1. januar 2012. Anlegg for CO2-håndtering, både 
fangst, transport og deponering blir inkludert i 
kvotesystemet fra 2013. Det blir satt av opptil 300 
millioner kvoter av den generelle kvotereserven 
på 5 prosent for å finansiere nye kommersielle 
CO2-fangst og -lagringsprosjekter samt innovative 
teknologier innenfor fornybar energi.

Samlet kvotemengde i det europeiske kvote-
systemet skal trappes gradvis ned og skal i 2020 
være 21 prosent lavere enn 2005-utslippene fra de 
kvotepliktige sektorene. Dette vil være et sentralt 
virkemiddel for å redusere utslippene av klima-
gasser i Europa i årene framover.

Norsk tilknytning til det europeiske kvotesys-
temet for perioden 2013 – 2020 kan anslås til å gi 
en innstrammende, utslippsreduserende effekt i 
2020 på om lag 11 millioner tonn CO2. Tallet 11 
millioner tonn er differansen mellom forventede 
utslipp fra norske kvotepliktige virksomheter i 
2020 (ca. 28 millioner tonn) og økningen i den fel-
leseuropeiske kvotemengden i 2020 som følge av 
norsk deltakelse i EUs kvotesystem (ca.16,9 milli-
oner tonn).

Norge bidrar til at EUs kvotesystem blir stram-
mere enn det EU har lagt til grunn i sine bereg-
ninger ettersom norsk deltakelse øker etterspør-
selen etter kvoter vesentlig mer enn økningen i 
kvotemengden som følge av norsk deltakelse.

Utslippene fra virksomhetene som vil være 
kvotepliktige fra 2013 var 26 millioner tonn i 2005. 
Det betyr at den kvotemengden som den felleseu-
ropeiske kvotemengden øker med som følge av 
norsk deltakelse, er 35 prosent lavere i 2020 enn 
faktiske norske 2005-utslipp. Tilsvarende tall for 
EU-landene er 21 prosent.

EU-direktivets regler for fastsettelse av samlet 
kvotemengde i Fase 3 (2013 – 2020) tar blant annet 
utgangspunkt i de enkelte landenes kvotemeng-
der i Fase 2 (2008 – 2012). Norge hadde en spesielt 
stram kvotemengde i Fase 2. Dette var en bevisst 
politikk fra regjeringen. Slik det reviderte kvotedi-
rektivets regler om fastsettelse av samlet kvote-
mengde er utformet, vil den stramme norske kvo-
temengden i Fase 2 gi en reell klimagevinst også 
etter 2012.

Bransjer regnet for å ha stor risiko for karbon-
lekkasje vil få tildelt inntil 100 prosent av kvotene 
vederlagsfritt i forhold til en standard. I tillegg vil 
Kommisjonen vedta statsstøtteretningslinjer som 
åpner for at en stat skal kunne velge å kompen-
sere kraftkrevende industri for høyere strømpri-
ser som følge av kvotesystemet. Retningslinjene 
vil blant annet sette grenser for tillatt støtte og 
hvilke bedrifter som kan motta støtte. En slik 
kompensasjonsordning vil være frivillig for det 
enkelte land å ta i bruk. Regjeringen avventer 
blant annet de endelige retningslinjene for en slik 
ordning, før det tas stilling til om den skal tas i 
bruk i Norge.

Bruken av kvoter fra de prosjektbaserte meka-
nismene (CDM/JI) vil bli harmonisert på EU-
nivå. Det innføres både kvalitative og kvantitative 
begrensninger på bruken av slike kvoter. Formå-
let er blant annet å sikre at bruken av CDM/JI-
kvoter ikke overstiger 50 prosent av den samlede 
utslippsreduksjonen som kreves fra eksisterende 
sektorer 2008 – 2020, og 50 prosent av reduksjo-
nene som kreves fra nye sektorer og luftfart fra 
2005 – 2020. Det foreligger vedtatte begrensninger 
i bruken av kvoter fra gitte prosjekttyper.

Kommisjonen vil legge til rette for gjensidig 
godkjennelse av kvoter mellom EU-systemet og 
andre kvotesystemer som har et samlet utslipps-
tak. Sammenkobling av kvotesystemer vil kunne 
føre til mer kostnadseffektive utslippsreduksjo-
ner.

Regjeringen slo i Ot.prp. nr. 66 (2006 – 2007) 
fast at den ville arbeide for at EUs kvotesystem 
skulle baseres på at det ikke ble tildelt vederlags-
frie kvoter etter 2012, men at dette måtte vurderes 
i lys av EUs politikk på området. I det harmoni-
serte systemet fra 2013 er det langt mindre rom 
for tilpasninger i det enkelte land. Etter forhand-
linger med EU legger regjeringen opp til at de fel-
les EU-reglene for tildeling av vederlagsfrie kvoter 
skal gjelde alle norske bedrifter. EØS/EFTA-lan-
dene støtter intensjonen i EUs kvotesystem om en 
gradvis økning i salgsandelen over tid.

4.5.3 Karbonlekkasje

Hva er karbonlekkasje?

Betydelige forskjeller i bruk av klimapolitiske vir-
kemidler mellom land kan over tid påvirke bedrif-
ters lokaliseringsbeslutninger. For virksomheter 
som konkurrerer på verdensmarkedet, og hvor 
det er få muligheter til å overvelte utslippskostna-
der i salgsprisene, vil en stram klimapolitikk i 
bedriftens hjemland kunne gi redusert lønnsom-
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het som igjen kan gi tap av markedsandeler. En 
stram klimapolitikk kan føre til at virksomheter 
nedskalerer sin aktivitet, legger ned eller lokalise-
rer seg i land med svake eller ingen klimaregule-
ringer.

Hvis et land eller en gruppe av land reduserer 
sine utslipp som følge av klimapolitkk, og dette 
fører til at utslippene i minst ett annet land uten til-
svarende klimapolitikk øker, har vi karbonlekka-
sje. Graden av karbonlekkasje vil blant annet 
avhenge av hvor mange land som har den samme 
stramme klimapolitikken. Hvis mange land går 
sammen om en ambisiøs klimapolitikk, kan kon-
kurranseutsatte virksomheter ha mulighet til å 
velte deler av den økte klimakostnaden over i sin 
salgspris. For små, åpne økonomier som den nor-
ske vil bedriftenes kostnader ved en ensidig kli-
mapolitikk i liten grad kunne overveltes i salgspri-
sen. Dermed kan potensialet for karbonlekkasje 
øke.

Innenfor det europeiske kvotesystemet, som 
også Norge deltar i, er samlede utslipp i utgangs-
punktet gitt i forpliktelsesperioden fram til 2020. 
Utslippsreduksjoner i en virksomhet vil derfor 
føre til at utslippene øker tilsvarende andre steder 
innenfor kvotesystemet. De samlede utslippene i 
kvotesystemet kan bare reduseres gjennom å 
redusere den samlede kvotemengden. Dersom 
virksomheter i Norge opererer globalt og konkur-
rerer med virksomheter utenfor EUs kvotesytem, 
kan imidlertid nedskalert produksjon i Norge 
erstattes av økt produksjon i konkurrerende virk-
somheter i andre deler av verden. Dette kan øke 
de samlede globale utslippene.

Hvordan virker karbonlekkasje?

En direkte effekt av en stram klimapolitikk ved 
innføring av kvoter eller avgifter er at økte 
utslippskostnader kan redusere konkurranseev-
nen for virksomhetene, noe som kan medføre ned-
skalering eller nedleggelse av produksjon i hjem-
landet, eller utflytting av produksjon til land med 
mindre stram eller ingen klimapolitikk. Dette hen-
ger blant annet sammen med at en stram klimapo-
litikk kan føre til økte driftskostnader i produksjo-
nen via betaling for CO2-utslipp eller indirekte via 
økte elektrisitetspriser.

For bedrifter med konkurrenter i land uten 
ambisiøs klimapolitikk, kan det være vanskelig å 
velte økte driftskostnader over i økte priser. Dette 
gjør det relativt sett mer lønnsomt å produsere i 
land uten ambisiøs klimapolitikk. I markeder der 
verdensmarkedsprisen påvirkes av klimapolitikk i 
ett eller flere land, kan nedskalering av produksjo-

nen i land med ambisiøs klimapolitikk bidra til å 
presse produktprisene opp og dermed øke lønn-
somheten for gjenværende anlegg og for eventu-
elle nyinvesteringer i den aktuelle bransjen. Om 
produksjonen i land uten klimapolitiske virkemid-
ler øker, vil også utslippene i disse landene øke.

På kort sikt vil karbonlekkasje som følge av 
redusert lønnsomhet og økte energipriser nor-
malt være begrenset siden investert kapital i stor 
grad er påløpt. På noe lengre sikt kan det medføre 
raskere nedleggelser og færre nyetableringer.

Det kan også oppstå andre mer indirekte effek-
ter gjennom energimarkedene. En stram klimapo-
litikk i et land, eller en gruppe av land, kan føre til 
redusert etterspørsel etter – og dermed lavere 
pris på – fossile brensler (kull, olje og gass). 
Lavere internasjonale priser øker etterspørselen 
etter fossilt brensel i andre land uten karbonskatt, 
og dermed øker utslippene i disse landene.

Karbonlekkasjen via energimarkedene er tro-
lig sterkest ved redusert forbruk av kull og olje, 
mens redusert bruk av gass trolig gir lav karbon-
lekkasje. Olje handles på verdensmarkedet med 
relativt like priser, mens gass handles i stor grad i 
regionale markeder og kull ligger et sted i mel-
lom. Ulike analyser indikerer også at effektene 
gjennom energimarkedene kan være en større 
kilde til karbonlekkasje enn karbonlekkasje som 
følge av svekket konkurranseevne. Videre vil ensi-
dig klimapolitikk i små, åpne økonomier i liten 
grad påvirke prisene på verdensmarkedet, det 
være seg energipriser eller priser på andre varer. 
Det betyr imidlertid ikke at man kan se bort fra 
karbonlekkasjeeffekter. Årsaken er at selv små 
prisendringer kan medføre tilbuds- og etterspør-
selsendringer av betydning.

Omfanget av karbonlekkasje

Størrelsen på karbonlekkasjen er usikker. Det er 
krevende å anslå totaleffekten av klimatiltak. En 
rekke faktorer spiller inn og karbonprisen vil nor-
malt bare være én av mange faktorer som bedrif-
ter tar hensyn til i en beslutning om lokalisering. 
Det er dessuten krevende å skaffe gode data over 
bedriftsspesifikke forhold som kan beskrive hva 
som skal til før en virksomhet nedskalerer pro-
duksjonen som følge av karbonregulering. Andre 
forhold, som tilgang til naturressurser og kompe-
tanse, priser på innsatsfaktorer, produktetterspør-
sel og transportkostnader, samt lover, regler og 
politisk stabilitet, vil normalt ha stor betydning i 
lokaliseringsbeslutninger.

Graden av karbonlekkasje vil også avhenge av 
teknologivalg i de land som øker produksjon når 
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virksomheter i land med karbonregulering ned-
skalerer. Generelt vil lekkasjeanslagene øke der-
som utslippsregulert produksjon erstattes av 
anlegg med mer forurensende teknologi og det 
motsatte vil kunne skje dersom front-teknologi tas 
i bruk i landet produksjonen flyttes til.

Det er gjort flere studier som forsøker å anslå 
størrelsen på karbonlekkasje. De fleste studiene 
ser på innføring eller økning av karbonskatt på 
alle utslippskilder. Flere av studiene viser lekka-
sjeeffekter på 10 – 30 prosent. Dette innebærer at 
utslippene samlet sett reduseres med 70 – 90 pro-
sent av den direkte utslippseffekten som utslipps-
prisen medfører. Noen studier viser negative lek-
kasjeeffekter ved at utslippene ute reduseres i til-
legg til utslippsreduksjonene i tiltakslandet, mens 
andre studier gir lekkasjeeffekter høyere enn 100 
prosent. Det er imidlertid gjort få studier for 
Norge, og studiene det vises til gjelder først og 
fremst store regioner som EU og USA. Studier 
indikerer at lekkasjeanslag for ensidige tiltak i 
små land kan være høyere enn anslag for større 
land og regioner. Dette kommer av at store regio-
ner vil ha et større hjemmemarked, lengre 
avstand til eksportmarkeder og færre land hvor 
lekkasjen kan strømme til. Undersøkelsene ser i 
all hovedsak på karbonlekkasje knyttet til innfø-
ring av utslippsprising som CO2-avgift og/eller 
kvoter og i liten grad på andre klimapolitiske vir-
kemidler som ulike former for direkte regulerin-
ger. Karbonlekkasjeeffekten av andre klimapoli-

tiske virkemidler er usikker. Også direkte regule-
ringer vil normalt medføre økte driftskostnader 
for næringslivet. Lekkasjeeffekten for enkeltsek-
torer kan være vesentlig høyere enn den gjen-
nomsnittlige effekten.

4.5.4 Forurensningsloven og plan- og 
bygningsloven

Regjeringen understreker at forurensningsloven 
også kommer til anvendelse på klimagassutslipp, 
og at dette derfor er et viktig virkemiddel også i 
klimapolitikken. Dette er nedfelt både i forurens-
ningsloven og i klimakvoteloven. Klima- og foru-
rensningsdirektoratet forvalter disse lovene. Virk-
somheter med kvotepliktige utslipp av CO2 må ha 
tillatelse til kvotepliktige utslipp etter forurens-
ningslovens § 11 annet ledd for disse utslippene. I 
tillatelsen til kvotepliktige utslipp kan det ikke set-
tes utslippsgrenser, men i medhold av forurens-
ningsloven kan det overfor kvotepliktige virksom-
heter både stilles energieffektivitetskrav og krav 
til bruk av teknologi. På avfallsfeltet er det, i med-
hold av forurensningsloven, innført forbud mot 
deponering av nedbrytbart avfall og det stilles 
krav om oppsamling av metan fra avfallsdeponier.

Plan- og bygningsloven legger opp til et sys-
tem for helhetlig planlegging for statlig, fylkes-
kommunal og kommunal virksomhet, der bruken 
av arealer og andre naturressurser vurderes 
sammen med sektorenes planlegging og økono-

Boks 4.4 Frivillig ordning for kjøp av klimakvoter

Klima- og forurensningsdirektoratet fikk i 2008 i 
oppdrag av Miljøverndepartementet å lage en 
nettbasert ordning for frivillig kjøp av klimakvo-
ter. Formålet med ordningen er å bidra til å 
senke terskelen for frivillige kvotekjøp, sikre til-
liten til kvoter som virkemiddel og bidra til at 
det blir slettet flere kvoter.

En klimakvote gir rett til å slippe ut 1 tonn 
CO2. Ved frivillig kvotekjøp gjennom Klima- og 
forurensningsdirektoratets nettbaserte ordning 
blir kvoten tatt ut av sirkulasjon og slettet. Der-
med blir mulighetene for at andre kan ha dette 
utslippet, for eksempel en bedrift, tilsvarende 
redusert. Enkelt sagt blir det færre utslippsret-
tigheter i omløp. Ordningen bidrar på denne 
måten til å redusere utslippene av klimagasser.

Klima- og forurensningsdirektoratet selger 
kun FN-godkjente klimakvoter. Man kan velge å 

enten kjøpe klimakvoter fra EUs kvotemarked 
som Norge er en del av, eller man kan kjøpe kli-
makvoter fra prosjekter i utviklingsland.

Ordningen er frivillig og man bestemmer 
selv hvilke utslipp man vil kompensere for gjen-
nom å kjøpe klimakvoter. Klima- og forurens-
ningsdirektoratet har laget en kalkulator hvor 
man kan regne ut utslipp fra bilkjøring, flyreiser 
og energiforbruk. Her finner man også tall på 
gjennomsnittlige utslipp fra forbruk av varer og 
tjenester. For inneværende år regner Klima- og 
forurensingsdirektoratet med en omsetning på 
om lag 2 millioner kroner, og har lagt til grunn 
at om lag 15 000 kvoter vil bli tatt permanent ut 
av sirkulasjon gjennom ordningen. I 2011 ble det 
slettet om lag 31 000 kvoter gjennom ordningen.
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miske forutsetninger. Loven omfatter mange for-
mer for planlegging, fra teknisk orientert og detal-
jert reguleringsplanlegging i skjæringspunktet 
mot byggesak, til overordnet samfunnsplanleg-
ging av prinsipiell og strategisk natur. Arealbru-
ken som fastsettes med rettsvirkninger i den kom-
munale planleggingen blir bestemmende for 
hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilken virksom-
het som er tillatt på de forskjellige arealene.

Loven legger til rette for samordning, og den 
gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av res-
surser og om utbygging. Gjennom planlegging og 
ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal 
det legges til rette for at arealbruk og bebyggelse 
blir til størst mulig gagn for den enkelte og sam-
funnet.

4.5.5 Statlige støtteordninger, avtaler og 
informasjon

Det er etablert en rekke offentlige støtteordnin-
ger som retter seg mot ulike grupper, som har 
ulike formål og som også tar hensyn til klimautfor-
dringene. Eksempler på slike ordninger i statlig 
regi er Enova (fornybar energi og energieffektivi-
sering, jf. omtale i kapittel 12) og Transnova 
(reduserte utslipp fra transport, jf. omtale i kapit-
tel 6.3.6). Innovasjon Norge har også relevante 
ordninger, blant annet for å fremme utvikling av 

miljøteknologi. I tillegg har en rekke kommuner 
støtteordninger, for eksempel for energieffektivi-
sering.

Som en oppfølging av klimaforliket inngikk 
Miljøverndepartementet og Norsk Industri 28. 
august 2009 en frivillig avtale om utslippsreduk-
sjoner fra den delen av industrien som verken er 
kvotepliktig eller betaler CO2-avgift. Avtalen gjel-
der ut 2012. Fra 2013 vil disse bedriftene ha kvote-
plikt.

Avtalen setter et tak på 6,2 millioner tonn CO2-
ekvivalenter og andre klimagasser per år i perio-
den 2008 – 2012. Dette er en reduksjon av utslip-
pene på 44 prosent sammenlignet med utslippsni-
vået i 1990. I 2007 var utslippene fra prosessindus-
trien på 6,4 millioner tonn. Utslippene i 2008 var 
på 6,6 millioner, mens de i 2009 var på 5 millioner, 
og i 2010 var de i overkant av 5,3 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter.

Bedriftene er solidarisk ansvarlige for at 
utslippstaket ikke overskrides. De skal hindre 
overskridelser enten ved å kutte egne utslipp eller 
kjøpe tilstrekkelige kvoter.

Miljøverndepartementet inngikk i 2002 en 
avtale med importører og brukere om reduksjon 
av utslipp av den svært kraftige fluorholdige kli-
magassen svovelheksafluorid (SF6). Avtalen 
omfatter de fleste relevante virksomheter.

Boks 4.5 Klimaløftet – regjeringens informasjonssatsing

Klimaløftet ble startet i 2007 for å styrke satsin-
gen på klimainformasjon. Det vektlegges både å 
gi kunnskap om klima og klimaendringer og gi 
gode råd om klimavennlige tiltak. Det er også 
viktig å skape forståelse for nasjonale og globale 
klimatiltak.

Klimaløftets tiltak retter seg mot skolen, 
befolkningen generelt og bedrifter. Største 
enkeltsatsing er rettet mot skolen gjennom fore-
drag, kurs og konkurranser: Foredragsturneene 
Klima på vippepunktet, Øyenvitne og Kalde 
fakta, lærerkurset Klimaklok, konkurransen 
The fight og samarbeid med Riksteaterets jubi-
leumsforestilling Dråpen. Satsingen på miljøam-
bassadører i skolen startet opp høsten 2011. Det 
legges stor vekt på at formidlingen av klima-
kunnskap skal være engasjerende og motivere 
for egne handlinger.

Riksdekkende kampanjer har hatt fokus på å 
engasjere og motivere til å ta mer klimavennlige 

valg i hverdagen. Eksempler er Asbjørns klima-
kalender og Lyden av et klimavennlig Norge, 
bilag i riksdekkende aviser med gode eksem-
pler, støtte til tv- og filmproduksjoner, nettsider, 
arrangementer og praktiske verktøy som klima-
kalkulator.

Klimaløftet har også et eget handlingspro-
gram for bedrifter som tilbyr starthjelp til å 
komme i gang med klimaarbeidet. Det er også 
et bedriftsnettverk for erfarings- og kunnskaps-
deling.

Samarbeidspartnere for flere av informa-
sjonstiltakene er bedrifter, kommuner, frivillige 
organisasjoner og andre aktører som har bidratt 
til å nå ut til ulike grupper i befolkningen. Kli-
maløftet har også gitt økonomisk støtte til pro-
sjekter.
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Avtalen satte et mål om 30 prosent reduksjon i 
utslipp av svovelheksafluorid (SF6) innen 2010 i 
forhold til utslippene i 2000. I tillegg omfatter avta-
len temaer som utslippsregnskap og kompetanse-
hevning, og utslippene rapporteres årlig til Klima- 
og forurensningsdirektoratet. Målet om 30 pro-
sent reduksjon i utslipp innen 2010 ble nådd med 
god margin.

Det er et stort behov for at det informeres 
godt om klimautfordringen. Det er nødvendig 
med en bred forståelse og engasjement for betyd-
ningen av å redusere utslippene av klimagasser. 
Klimaløftet er en kampanje som ledes fra Miljø-
verndepartementet for å informere om hvilke 
muligheter som finnes, og hvordan private, bedrif-
ter og myndigheter kan bidra.

Uansett hvor godt vi lykkes i klimaarbeidet må 
vi være forberedt på at klimaet vil endre seg 
utover i dette århundret, jf. omtale i kapittel 2.3. 
For å samle og dele erfaringer og kunnskap om 
de praktiske utfordringene som følge av klimaend-
ringene har departementet etablert en egen nett-
portal, www.klimatilpasning.no.

4.6 Dagens regelverk og 
utredningskrav

Utredningsinstruksen har som formål å sikre god 
forståelse av og styring med offentlige reformer, 
regelendringer og andre tiltak. Den gir blant 
annet pålegg om at de økonomiske og administra-
tive samt andre vesentlige konsekvenser skal 
utredes. Utredningsinstruksen retter seg mot 
departementene og deres underliggende virksom-
heter og omfatter arbeidet med utredninger, for-
skrifter, reformer og tiltak, samt meldinger og 
proposisjoner til Stortinget.

Plan- og bygningsloven er den sentrale loven 
for å sikre styring med utbyggingsmønstre og 
utbyggingsløsninger. Det stilles krav om at kom-
munene skal bruke plansystemene i plan- og byg-
ningsloven for å ivareta klimahensyn og dette kra-
vet ble nylig styrket ved at kommunene kan stille 
krav til løsninger for energiforsyning ved utbyg-

ginger. Ved utbygging av petroleumsforekomster 
skjer planleggingen etter egne regler gitt i petrole-
umsloven og tilhørende forskrift. Petroleumslo-
ven legger, i likhet med plan- og bygningsloven, til 
rette for at petroleumsmyndighetene skal avveie 
ulike interesser mot hverandre og foreta beslut-
ninger ut fra helhetlige og langsiktige vurderin-
ger. Finansdepartementets veileder i samfunns-
økonomiske analyser ble sist revidert i 2005 og er 
i dag bredt anvendt som retningsgivende doku-
ment for å gjennomføre samfunnsøkonomiske 
analyser i Norge. Veilederen brukes ved vurde-
ring av prosjekter, reformer, investeringer, til-
skuddsordninger, omorganiseringer, regelendrin-
ger og andre tiltak. Veilederen retter seg i første 
rekke mot departementer og underliggende virk-
somheter samt forsknings- og utredningsinstitu-
sjoner som utfører oppdrag for offentlig sektor. 
Flere av fagdepartementene har i tillegg utarbei-
det spesielle retningslinjer for sine områder, der 
det ofte ligger ytterligere eller tilpassede føringer. 
Generelt sier Finansdepartementets veileder at 
man skal ta hensyn til alle relevante effekter enten 
de kan prissettes eller ikke.

Regjeringen har nylig satt ned et ekspertut-
valg som skal gjennomgå rammeverket for sam-
funnsøkonomiske analyser. Noe av bakgrunnen 
for arbeidet er anbefalingen fra NOU 2009:16 Glo-
bale miljøutfordringer – norsk politikk. Ekspertut-
valget skal blant annet foreslå mulige retningslin-
jer for prissetting av framtidige klimagassutslipp. 
De er bedt om å utrede to alternativer: en karbon-
prisbane som gjenspeiler nåværende forventning 
om framtidig pris i EUs kvotemarked, og en bane 
som støtter opp under togradersmålet som Norge 
har sluttet seg til. Ekspertutvalget skal levere sin 
innstilling til Finansdepartementet innen 1. okto-
ber 2012.

NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer – 
norsk politikk påpeker at et innenlandsk mål for 
utslippsutvikling ikke er kostnadseffektivt. Utval-
get uttaler at dersom man likevel ønsker å ha et 
nasjonalt utslippsmål bør det uttrykkes som et 
prismål (pris på utslipp av klimagasser).
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Boks 4.6 Kostnadene ved å nå togradersmålet

En rekke organisasjoner og forskergrupper har 
utført modellbaserte beregninger av hvilken 
prisutvikling på utslipp av klimagasser (karbon-
prisbaner) som vil være nødvendig for å nå 
togradersmålet. Tabellen nedenfor viser en 

oversikt over ulike modellberegninger fra de 
senere årene av hvilken karbonprisbane som 
skal være konsistent med å stabilisere konsen-
trasjonen av klimagasser på 450 ppm.

Gjennomsnitt og standardavvik er beregnet med 
utgangspunkt i alle modellberegningene The 
International Center for Climate Governance 
(ICCG) presenterer (ikke utdraget i tabellen). 
Prisene fra Paltsev m.fl. (2009) viser gjennom-
snitt over fire modellsimuleringer med ulike for-
utsetninger om teknologisk framgang. Modell 
referer til navnet på modellen som er benyttet i 
beregningene.

Modellene som er benyttet i studiene refe-
rert i tabellen over er av typen «integrated 
assessment models». Disse integrerer ulike fag-
disipliner og gir tallmessige resultater i den hen-
sikt å gi nyttig informasjon til politikkutforming. 
De fleste modellene er langsiktige likevekstmo-
deller og verden deles opp i ulike regioner, 
gjerne 10 – 15 regioner, og flere ulike sektorer.

Gjennomsnittlig pris i 2020 er 43 euro (om 
lag 323 kroner med en valutakurs på 7,5 kroner 
per euro). Tilsvarende tall for 2030 og 2050 er 
henholdsvis 68 euro og 235 euro. Prisbanene 

spriker noe, spesielt for anslagene langt fram i 
tid. Standardavviket i 2050 er på 169 euro. Alle 
prisbanene har en relativt sterk økning i realpri-
sen over tid. Gjennomsnittlig økning fra 2020 til 
2030 er 4,7 prosent per år, mens økningen 
videre fram mot 2050 er på om lag 6,4 prosent 
per år.

Tidligere var det et ganske klart skille mel-
lom modeller som forsøkte å beregne prisen på 
utslipp ved en optimal klimapolitikk (optime-
ringsmodeller), og modeller som forsøkte å gi 
anslag på hva prisen kommer til å bli gitt en 
bestemt klimapolitikk (simuleringsmodeller).

Aggregerte optimeringsmodeller har sin 
styrke i at de tar hensyn til de makroøkono-
miske sammenhengene i økonomien. Mikroba-
serte simuleringsmodeller har sin styrke i detal-
jeringsnivå, og kan i større grad brukes til å 
sammenlikne ulike valg av teknologiske løsnin-
ger for utslippskutt. I dagens modeller er ikke 
dette skillet lenger like klart.

Tabell 4.3 Modellbaserte beregninger av karbonprisbaner som er konsistente med togradersmålet.

Forfatter(e) Modell Publisert Prisestimat, euro per tonn

2020 2030 2050

Tol FUND 2009 40 64 170

Bastianin m.fl. WITCH 2010 16 53 394

Nordhaus RICE-2010 2010 22 38 101

Bosetti m.fl WITCH 2009 28 69 271

Paltsev m.fl EPPA 2009 55 82 179

Gjennomsnitt 43 68 235

Standardavvik 29 43 169
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Boks 4.6 forts.

Modellene som benyttes for å beregne karbon-
prisbaner er komplekse og usikkerheten er stor. 
Noen viktige årsaker til at resultatene i de ulike 
modellene blir forskjellige er:
– Ulik referansebane. Ulike forventninger om 

utvikling i økonomien og klimagassutslipp 
gir ulike konsentrasjoner av klimagasser i 
atmosfæren i referansebanen. I de mest sen-
trale studiene varierer forutsetningene om 
konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren 
i år 2100 mellom 700 og 1500 ppm i referanse-
banen. Hvis konsentrasjonen er lav i referan-
sebanen, er det nødvendig med mindre 
utslippskutt for å nå målet, og dermed blir 
også karbonprisene lavere og vice versa.

– Valg av diskonteringsrente. Størrelsen på dis-
konteringsrenten er mye diskutert og har 
stor betydning for hvor mye og når det er 
optimalt å kutte utslippene. En høyere dis-

konteringsrente fører til at det vil lønne seg å 
gjennomføre en større del av utslippsreduk-
sjonene senere. Diskonteringsrenten varie-
rer mellom 1 og 6 prosent i ulike studier.

– Forutsetninger om innfasing av tiltak. Det er 
ofte lagt inn som betingelse i modellene at det 
ikke er politisk realistisk å gjennomføre så 
store utslippskutt som er optimalt på kort 
sikt. Dette gir lavere karbonpris i starten, 
med påfølgende raskere prisvekst. I tillegg er 
det ofte lagt inn betingelser i form av at u-lan-
dene er unntatt utslippskrav den første tiden, 
slik at prisen i begynnelsen gjelder for indus-
triland og eventuelt vekstøkonomiene.

– Forutsetninger om teknologisk utvikling og 
kostnader. Forutsetninger om teknologiutvik-
ling har stor betydning for både for hvor store 
utslippsreduksjoner som er nødvendige, og 
for kostnadene ved disse.

Boks 4.7 Klimakur 2020

Miljøverndepartementet ga i juni 2008 en fag-
gruppe mandat til å utarbeide det nødvendige 
grunnlagsmaterialet for vurderingen av klima-
politikken, herunder å vurdere i hvilken grad 
eksisterende virkemidler bidrar til nasjonale 
utslippskutt og vurdere behovet for nye/
endrede virkemidler, for å redusere utslippene i 
Norge i 2020 med 15 – 17 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i forhold til referansebanen når 
skog er inkludert. Faggruppen «Klimakur 2020» 
var ledet av Klima- og forurensningsdirektoratet 
(tidligere Statens forurensningstilsyn) og besto 
i tillegg av Norges vassdrags- og energidirekto-
rat (NVE), Oljedirektoratet (OD), Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) og Statens vegvesen Vegdirekto-
ratet (SVV). Faggruppen ble bedt om:
– å gjennomføre en vurdering av forventet kvo-

tepris i 2012, 2015 og 2020.
– å gå gjennom utviklingen i mål og virkemid-

delbruk internasjonalt, særlig i Europa, for å 
vurdere implikasjoner for virkemiddelbru-
ken i Norge.

– å gjennomføre en virkemiddel- og tiltaksana-
lyse. Gruppen leverte to delrapporter i 2009; 
én om kvotepris og én om internasjonale 
rammebetingelser for norsk klimapolitikk. 

Hovedrapporten med tiltaks- og virkemiddel-
vurdering ble lagt fram i februar 2010.

I Klimakur 2020 ble det gjort grundige analyser 
av kostnader og utslippsreduserende effekter 
ved tiltak og virkemidler. To innfallsvinkler ble 
brukt, tiltaksanalyse og makroøkonomisk ana-
lyse. Tiltaksanalysen bygget på en sektorvis til-
nærming der enkelttiltak ble lagt sammen og 
rangert etter stigende kostnad per tonn redu-
sert utslipp til en tiltakskostnadskurve. Det ble 
analysert omkring 160 ikke-overlappende tiltak 
basert på kjent og i stor grad tilgjengelig tekno-
logi. Makroanalysen bygget på en overordnet til-
nærming der en makroøkonomisk modell (MSG 
TECH) ble benyttet til å si noe om hvor høy 
utslippsprisen må være for å redusere utslip-
pene med 12 millioner tonn innen 2020. Den 
sektorvise tilnærmingen indikerer at dersom 
alle tiltak med kostnad opp til om lag 1100 kro-
ner per tonn CO2-ekvivalenter blir utløst, vil 
utslippene kunne reduseres med 12 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Den makroøkono-
miske analysen indikerer at en pris på alle 
utslippskilder i størrelsesorden 1500 kroner per 
tonn CO2-ekvivalenter kan redusere de innen-
landske utslippene med 12 millioner tonn i 2020.
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Boks 4.7 forts.

Klimakur 2020 konkluderte med at en avgift på 
1500 vil gi en samfunnsøkonomisk kostnad på 
om lag 5 milliarder kroner per år. Kostnaden er 
definert som annuiteten til velferdskostnadene 
som løper fra 2008 og til 2020 og tar ikke hensyn 
til at ambisjonsnivået i klimapolitikken skal vide-
reføres. Målt som en mer permanent effekt kan 
årlig konsummulighetstap anslås til om lag 20 
milliarder kroner. Dersom kvotepliktig sektor 
skjermes for nye virkemidler utover kvotepris, 
vil kostnaden både på marginen og totalkostna-
den i størrelsesorden dobles. Ikke-kvotepliktige 
utslipp vil da måtte stå overfor en pris på om lag 
3 400 kroner i 2020.

I tillegg til Klimakur 2020 er det i forbindelse 
med Meld. St. 1 (2010 – 2011) Nasjonalbudsjettet 
2011 gjennomført supplerende beregninger der 
blant annet omstillingskostnadene er analysert 
ved hjelp av en annen makroøkonomisk modell 
(MODAG). I likhet med beregningene i Klima-
kur 2020 konkluderes det også i denne analysen 
at en pris på om lag 1500 kroner per tonn CO2-
ekvivalenter kan redusere utslippene med opp 
mot 12 millioner tonn i 2020. Beregningene 
viser at sysselsettingen faller og ligger under 
referansebanen for så å ende så vidt høyere enn 
referansebanen i 2020. Det må ses i sammen-
heng med at beregningene forutsetter at inntek-
tene fra økingen i CO2-avgiften ikke brukes til å 
bedre budsjettbalansen, men til å redusere 
arbeidsgiveravgiften. Dermed blir produksjonen 
mer sysselsettingsintensiv fordi arbeidskrafts-
kostnadene reduseres mens energikostnadene 
øker. Makroanalysen konkluderer videre med at 
utslippene i kraftkrevende industri reduseres 
med rundt 50 prosent mens produksjon og sys-
selsetting i sektoren reduseres med drøyt 30 
prosent i 2020.

I Nasjonalbudsjettet 2011 anslår regjeringen 
at de samfunnsøkonomiske kostnadene i 2020 er 
høyere enn det Klimakur kom fram til, blant 
annet som følge av omstillingskostnader. Bereg-
ningene antyder at kostnadene i form av tap av 
konsummulighet er noe høyere enn i beregnin-

gene som ble gjort i Klimakur 2020, 25 – 30 milli-
arder kroner i 2020. I 2025 og 2030 ligger konsu-
met i størrelsesorden 20 milliarder kroner eller i 
underkant av 1 prosent under nivået i referanse-
banen. Effekten av å videreføre en avgift på 1500 
kroner per tonn CO2-ekvivalenter er økt 
utslippsreduksjon over tid. I 2030 er utslippsre-
duksjonen i forhold til referansebanen økt med 
ytterligere nesten 1 million tonn (petroleums-
sektoren og landbruket er holdt utenfor denne 
analysen).

Både Klimakurs analyser og beregningene 
gjort i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 2011 
indikerer at utslippene kan reduseres med 12 
millioner tonn innenlands i 2020 med en felles 
pris på om lag 1500 kroner per tonn. I Nasjonal-
budsjettet 2011 er det imidlertid også pekt på 
forhold som bør vurderes nærmere for å få et 
mest mulig fullstendig bilde av kostnader og kli-
manytte ved de tiltakene som er vurdert:
– Klimakur fokuserer på 2020. Klimakur påpe-

ker at svært mange tiltak både vil bli billigere 
fram mot 2030 og ha større utslippsreduse-
rende effekt på lang sikt.

– Kostnadene og gevinstene av å starte den 
nødvendige omstillingen av det norske sam-
funnet tidlig.

– Hvordan kostnadsanslag fra sektorvise til-
taksanalyser bedre kan innarbeides i de 
makroøkonomiske analysene.

– Tidsprofilen på tiltak og investeringer og i 
hvor stor grad innfasingen av tiltak kan gi 
flaskehalser.

– Tiltaksanalysene hver for seg viser ikke om 
det blir kapasitetsproblemer fram mot 2020 
dersom mange likeartete tiltak skal gjennom-
føres samtidig og heller ikke budsjettkonse-
kvensene det enkelte år.

– Det er viktig å vurdere den globale utslippsef-
fekten av tiltak i Norge. Dette gjelder særlig 
tiltak innenfor kvotepliktig sektor, men også 
for eksempel enkelttiltak som innføring av 
biodrivstoff.
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4.7 Resultatoppfølging

4.7.1 Kontrollstasjoner

I St.meld. nr. 34 (2006 – 2007) Norsk klimapolitikk 
ble det lagt opp til kontrollstasjoner og videreut-
vikling av nasjonal virkemiddelbruk hvert femte 
år.

Klima- og forurensningsdirektoratet har på 
oppdrag fra Miljøverndepartementet blant annet 
gjennom tildelingsbrev og styringsdialogen forbe-
dret resultatoppfølgingssystemet i klimapolitik-
ken. Den løpende resultatoppfølgingen rapporte-
res til Stortinget i den årlige budsjettproposisjo-
nen fra Miljøverndepartementet. Denne vil inne-

holder en sammenstilling og analyse av status for 
reduksjon av klimagasser, blant annet en vurde-
ring av trender og drivkrefter for utslippsutviklin-
gen og en analyse av effekten av iverksatte tiltak 
og virkemidler. Klima- og forurensningsdirektora-
tet har i dag hovedansvar for det norske klima-
gassregnskapet som utarbeides i tett samarbeid 
med Statistisk sentralbyrå og Institutt for skog og 
landskap. Klima- og forurensningsdirektoratet er 
ansvarlig for blant annet internasjonal rapporte-
ring av klimagassregnskap til FNs klimakonven-
sjon og gjør et betydelig arbeid med å gjøre klima-
informasjon tilgjengelig for folk flest gjennom 
blant annet nettportalen Miljøstatus.

Boks 4.7 forts.

På oppdrag fra Miljøverndepartementet og 
Finansdepartementet har Vista analyse og 
Thema Consulting Group utarbeidet rapporten 
«Itjnå som kjæm tå sæ sjøl? Hvorfor utløses ikke 
de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur». Rap-
porten tar utgangspunkt i at det kan finnes to 
grunner til at tiltak som framstår som samfunns-
økonomisk lønnsomme ikke gjennomføres. Den 
ene er at anslagene er feil, nærmere bestemt at 
det er kostnader ved tiltaket som ikke er inklu-
dert i anslagene eller at nytteanslagene er for 
høye. Den andre er at det eksisterer markeds-
svikt som skaper avvik mellom samfunnsøkono-
miske og privatøkonomiske kostnader og/eller 
gevinster. Rapporten ser spesielt på tiltakene i 
bygg, industri og transport.

Rapporten viser til at for de fleste tiltakene 
som diskuteres, anslås det at de privatøkono-
miske tiltakskostnadene er høyere enn de sam-
funnsøkonomiske tiltakskostnadene som ble 
anslått i Klimakur. Konsulentenes vurdering er 
at dette i mange tilfeller skyldes ikke-kvantifi-
serte kostnader, altså at man ikke har lykkes i å 
verdsette alle relevante kostnadselementer i 
kroner. De ikke-kvantifiserte kostnadselemen-
tene er i første rekke knyttet til tidsbruk, infor-
masjonsinnhenting, redusert komfort og usikker-
het. For noen tiltak mangler også blant annet 
utbyggings-, transport- og skattekostnader. Dette 
er reelle kostnader både for private og for sam-
funnet og rapporten peker på at kostnadsansla-
gene i Klimakur kan være for lave. Videre kon-
kluderer rapporten med at det er vanskelig å 
finne belegg for at markedssvikt eksisterer i 
særlig omfang, men finner tilfeller der klima/

miljøkostnadene ikke fullt ut er reflektert gjen-
nom virkemiddelbruken.

Et annet funn i rapporten er at en del av de 
identifiserte lønnsomme tiltakene er gjennom-
ført allerede. I tillegg finner rapporten det sann-
synlig at en del av tiltakene vil bli gjennomført til 
2020 med dagens virkemidler og viser til at det 
er flere gode grunner til at lønnsomme tiltak 
ikke gjennomføres umiddelbart. Forhold som 
trekkes fram er at det tar tid å planlegge å sette 
tiltak ut i livet, tiltak gjennomføres samtidig med 
andre investeringer/endringer og det kan være 
usikkerhetsmomenter som gjør det fornuftig å 
vente på mer informasjon før tiltaket settes ut i 
livet.

Investeringer i kollektivtransport inkludert 
jernbane og sykkelveinett skiller seg fra de 
andre tiltakene i Klimakur ved at det er offent-
lige investeringer, og ved at klimaeffektene er 
begrenset på kort sikt. Det at tiltakene fremstår 
som lønnsomme i Klimakur kommer av at de gir 
andre, store samfunnsøkonomiske gevinster, for 
eksempel at tilrettelegging for sykkel gir helse-
effekter. Det tyder på at det kan være momenter 
knyttet til de politiske beslutningsprosessene 
som hindrer gjennomføring, for eksempel at de 
budsjettene som belastes kostnadene ikke er de 
samme budsjettene som nyter godt av gevin-
stene. Rapporten påpeker at når nytteverdien av 
offentlige tiltak er svært høy, bør det uansett 
være interessant å vurdere tiltakene nærmere. 
Rapporten påpeker også på dette området ikke-
kvantifiserte kostnader, som for eksempel redu-
sert nytteverdi ved ikke lenger å kjøre egen bil.
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Finansdepartementet utarbeider annethvert år 
utslippsframskrivinger i samarbeid med Klima- og 
forurensningsdirektoratet og berørte departe-
menter. Gode utslippsframskrivinger er sentralt i 
vurderingene av behovet for nye klimapolitiske 
virkemidler framover. Til tross for at Norge har 
framskrivinger av god kvalitet og at de følger 
internasjonale standarder, vil de alltid være behef-
tet med betydelige usikkerheter.

4.7.2 Uavhengig faglig vurdering av 
klimapolitikken

Det er gjennomført uavhengige faglige vurderin-
ger av klimapolitikken, jf. klimaforliket. I 2010 –
 2011 har norsk klimapolitikk vært gjenstand for 
fire internasjonale dybdehøringer i regi av hen-
holdsvis FNs klimakonvensjon, Det internasjonale 
energibyrået (IEA) og OECD. CICERO har publi-
sert en sammenstilling av anbefalingene fra dyb-
dehøringene. Norsk klimapolitikk anerkjennes 
der for et høyt ambisjonsnivå og for å ha introdu-
sert virkemidler på et tidlig tidspunkt. Det reises 
imidlertid spørsmål om kostnadseffektiviteten 
ved bruken av virkemidler. Rapportene presente-
rer vurderinger og anbefalinger på et bredt spek-
ter av politikkområder, blant annet om bruken av 
klimaavgifter og konkrete tiltak på områder som 
transport, landbruk og energi. OECD anbefaler 
for eksempel at det i Norge oppnås enighet 
omkring tydelige og realistiske nasjonale mål for 
utslippskutt for 2020 og 2050 med utgangspunkt i 
1990-tallene. Målene må reflektere Norges ønske 
om å være et foregangsland og behovet for å føre 
en kostnadseffektiv klimapolitikk.

4.7.3 Oppfølging av ulike anbefalinger

Ifølge revisjonsgruppen fra FNs klimakonvensjon, 
som i 2010 – 2011 vurderte Norges forpliktelser 
under Konvensjonen, ble det blant annet, trukket 
fram at Norge bør analysere driverne bak 
utslippsutviklingen bedre og bli bedre på å analy-
sere effekten klimatiltak og virkemidler har på 
utslippene.

I tråd med anbefalingen fra FNs klimakonven-
sjon vil arbeidet med å synliggjøre effekten klima-
politikken fortsette. Resultatoppfølgingssystemet 
skal gi bedre informasjon om effekt av tiltak og 
virkemidler. Dette er et løpende arbeid som koor-
dineres av Klima- og forurensningsdirektoratet, 
men hvor flere berørte aktører som Vegdirektora-
tet, Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og 
energidirektorat trekkes inn. Informasjon om 
utslipp, hoveddriverne bak utviklingen og om 

effekten av klimavirkemidler vil publiseres av 
Klima- og forurensningsdirektoratet og skal også 
inngå i relevante dokumenter til Stortinget samt 
Norges rapportering til FNs klimakonvensjon.

Som en naturlig del av Miljøverndepartemen-
tets ansvar for koordinering av klimapolitikken 
hører en løpende vurdering av klimapolitiske til-
tak og virkemidler. Mens tiltaksanalysen som lå til 
grunn i klimameldingen fra 2007 for en stor grad 
var utarbeidet av Klima- og forurensningsdirekto-
ratet (daværende Statens forurensningstilsyn) ble 
arbeidet under Klimakur 2020 gjennomført av en 
gruppe med flere berørte etater under ledelse av 
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klimakur 
2020). Flere sentrale fagmiljøer og sektormyndig-
heter ble trukket langt tettere inn i arbeidet og 
produserte en omforent analyse. Klima- og foru-
rensningsdirektoratet vil fortsatt ha en koordine-
rende rolle overfor fagmiljøer og sektormyndig-
heter, samt være en kunnskapsbase i det løpende 
arbeidet med klimatiltak framover.

4.7.4 Klimagassbudsjett

Som det var enighet om i klimaforliket har det de 
siste årene i sammenheng med oppfølging av 
bærekraftstrategien og i de ordinære budsjett-
fremleggene blitt presentert klimagassbudsjetter 
som har vurdert konsekvensene for klimagassut-
slipp og som rapporterer om utslippsutviklingen 
og gjennomføringen av klimapolitikken. Klima-
gassbudsjettet har som mål å gi en oversikt over 
klimagassutslipp og karbonbinding som følger av 
regjeringens største satsinger i statsbudsjettet. 
Effekten av satsingene vurderes enten de gir økte 
utslipp som for eksempel ved enkelte veiprosjek-
ter, eller de gir reduserte utslipp som for eksem-
pel satsingen på CO2-håndtering. I klimagassbud-
sjettet skal også tiltak som skatte- og avgiftsend-
ringer og satsinger innen forsking og utvikling 
omtales. Klimagassbudsjettet skal ha tall både for 
budsjettåret og for 2020, men det skal legges mest 
vekt på 2020.

4.8 En nasjonal strategi for lavere 
utslipp

Klimamålene slik de er nedfelt i klimaforliket står 
fast. Regjeringen foreslår å forsterke virkemiddel-
bruken i den nasjonale klimapolitikken. Vår klima-
politikk skal være blant de mest ambisiøse i ver-
den. Vårt mål er at Norge mot midten av dette 
århundre skal bli et lavutslippssamfunn. Dette 
innebærer en omstilling der vi blant annet skal 
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produsere mer fornybar energi, fase den inn på 
områder som i dag har fossil energibruk og bruke 
energien mer effektivt. Vi skal utvikle ny, klima-
vennlig teknologi her hjemme og ta i bruk tekno-
logi utviklet i andre land. En slik omstilling inne-
bærer også at vi må være innstilt på å gjennom-
føre nasjonale klimatiltak som er dyrere enn tiltak 
i utlandet. Det innebærer også at vi bør prioritere 
tiltak som kanskje ikke gir stor klimaeffekt på 
kort og mellomlang sikt, men som vil være nød-

vendige for at vi innen 2050 skal kunne nå et slikt 
mål.

De foreslåtte tiltakene i denne meldingen inne-
bærer en sterkere klimasatsing på flere områder. 
Det er ikke mulig på sikkert grunnlag å anslå 
effekten av denne satsingen i 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.
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5.1 Fastlandsindustrien

5.1.1 Satsing på teknologi og omstilling 
gjennom et klima- og energifond

Skal verden lykkes med å redusere de globale 
utslippene av klimagasser de neste tiårene, er det 
avgjørende at det utvikles nye teknologiske løs-
ninger. Det meste av teknologiutvikling skjer i og 
finansieres av det private næringslivet. Den viktig-
ste driveren for teknologiutvikling er å prise 
utslipp av klimagasser. Når utslipp prises, blir det 
mer lønnsomt å kutte utslipp og å utvikle ny, kli-
mavennlig teknologi. Enda flere kilder til klima-
gassutslipp vil være omfattet av CO2-avgift og kvo-
teplikt fra neste år. Regjeringen går også inn for å 
øke CO2-avgiften på sokkelen.

Norge er et lite land med en relativt smal 
næringsstruktur. Dermed er vi i stor grad avhen-
gig av teknologiutvikling internasjonalt for å redu-
sere våre hjemlige utslipp av klimagasser. Tekno-
logi utviklet i utlandet (for eksempel lavutslippsbi-
ler) kan bidra sterkt til å redusere utslippene i 
Norge, på samme måte som teknologi utviklet i 
Norge (for eksempel Mongstad) kan bidra til å 
redusere utslippene i andre land. Dette understre-
ker det gjensidige avhengighetsforholdet mellom 
den nasjonale og internasjonale klimapolitikken.

Regjeringen foreslår en nasjonal satsing på kli-
mateknologi. Satsingen har som mål å redusere 
klimagassutslipp og gi varige energibesparelser i 
industrien gjennom å utvikle og ta i bruk tekno-
logier som kan bidra til dette.

Teknologisatsingen skal forvaltes av Enova. 
Enova skal følge opp satsingen i nært samarbeid 
med næringslivet, forskningsmiljøer, Klima- og 
forurensingsdirektoratet og andre relevante 
offentlige etater. Satsingen skal bygge på klima-
faglig og teknologifaglig kompetanse.

Enova skal kunne gi støtte til investeringer i 
fullskala produksjonslinjer. Samarbeidet skal for-
ankres i avtaler med klart definerte mål om utvik-
ling og bruk av teknologi som gir utslippsreduk-
sjoner.

Teknologisatsingen finansieres fra et nytt fond 
for klima, fornybar energi og energiomlegging, 

samt fra deler av midlene som frigjøres som følge 
av innføring av el-sertifikater. Fondet for klima, 
fornybar energi og energiomlegging etableres 
med utgangspunkt i Enovas Grunnfond med to 
deler. En som ivaretar oppgavene som Enova har i 
dag, og en som ivaretar den nye satsingen på kli-
mateknologi. Avkastningen fra et fondsnivå som 
går utover dagens nivå på 25 milliarder kroner, 
skal brukes til å finansiere klimateknologisatsin-
gen. Det nye fondet styrkes med 5 milliarder kro-
ner i 2013, slik at det får en kapital på til sammen 
30 milliarder kroner. Regjeringen vil innen 2020 
gradvis øke fondskapitalen opp til 50 milliarder 
kroner.

Også Enovas øvrige oppgaver skal styrkes i 
årene framover. Dette gjelder for eksempel innsat-
sen for overgang fra fossilbasert energibruk til 
fornybar energi, og innsatsen for energieffektivi-
sering. Enova skal blant annet kunne legge til 
rette for miljøvennlig energiomlegging i hushold-
ninger. Satsingen på disse oppgavene finansieres 
ved at deler av midlene som frigjøres som følge av 
innføring av el-sertifikater, beholdes av Enova.

Regjeringen vil:

• Gjennomføre en klima- og teknologisatsing 
finansiert gjennom avkastningen fra et nytt 
fond for klima, fornybar energi og energiom-
legging og deler av midlene som frigjøres som 
følge av innføring av el-sertifikater. Enova skal 
blant annet kunne gi støtte til fullskala produk-
sjonslinjer.

• Det nye fondet styrkes med 5 milliarder kroner 
i 2013, slik at det får en kapital på til sammen 30 
milliarder kroner. Regjeringen vil innen 2020 
gradvis øke fondskapitalen opp til 50 milliarder 
kroner.

• Teknologisatsingen skal bygge på klimafaglig 
og teknologifaglig kompetanse.

• Styrke Enovas øvrige oppgaver, slik som inn-
satsen rettet mot overgang fra fossilbasert 
energibruk til fornybar energi og energieffek-
tivisering, blant annet gjennom å legge til rette 
for miljøvennlig energiomlegging i husholdnin-
gene.

5 Fastlandsindustri og petroleumsvirksomhet 
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• Enovas resultatmål tilpasses slik at de også 
måles på teknologiutvikling som gir utslippsre-
duksjoner.

5.1.2 Utslipp fra fastlandsindustrien

Utslippene av klimagasser fra fastlandsindustrien 
utgjorde i alt 12,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
i 2010 eller om lag 23 prosent av Norges totale 
utslipp. Dette er en reduksjon fra 19,3 millioner 

Figur 5.1 Utslipp av klimagasser fra industri i 2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no

23%

Boks 5.1 Klimakur 2020 om industrien

I Klimakur 2020s sektorrapport for industrien ble 
det identifisert til sammen 34 tiltak med et tek-
nisk potensial for å redusere utslipp av klimagas-
ser fra landbasert industri i Norge med 4,35 milli-
oner tonn CO2-ekvivalenter per år innen 2020. 
Samfunnsøkonomiske tiltakskostnader spenner 
fra -790 kroner til om lag 3000 kroner per tonn 
CO2-ekvivalenter redusert. Tiltaksanalysen indi-
kerer at det er mulig å redusere utslippene fra 
landbasert industri med til sammen 2,2 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter ved å gjennomføre tiltak 
som har en samfunnsøkonomisk tiltakskostnad 
under en kvotepris på 40 euro (350 kroner) i 
2020. Dersom det kun utløses tiltak som er antatt 
å være bedriftsøkonomisk lønnsomme til en pris 
på inntil 40 euro, reduseres utslippsreduksjons-
potensialet fra landbasert industri til 1,5 millioner 

tonn CO2-ekvivalenter. I de makroøkonomiske 
beregningene i Klimakur 2020 ble det anslått at 
en kvotepris på 350 kroner i 2020 ville redusere 
utslippene i landbasert industri med nesten 3 mil-
lioner tonn. Halvparten av utslippsreduksjonen 
ville skje som følge av nedleggelser.

Usikkerheten i kostnadsanslagene er store, 
og enkelte undersøkelser peker i retning av at 
det kan være kostnader man ikke har lykkes i å 
kvantifisere i kroner, se omtale av Thema Con-
sulting Group og Vista Analyses rapport fra 2011 
«Itjnå som kjæm ta sæ sjøl? Hvorfor utløses ikke 
de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur». Rap-
porten peker også på at anslag for det tekniske 
potensialet for utslippsreduksjoner i industrien 
kan være for høyt.

➔ Utslipp av klimagasser fra industri i 2010 
Totalt 12,3 millioner tonn C02-ekvivalenter 

■ Metallproduksjon: 42% 

■ Oljeraffineri: 16% 

■ Petrokjemi og gjødsel: 19% 

Mineralsk industri: 15% 

Andre: 8% 

2750



112 Meld. St. 21 2011–2012
Norsk klimapolitikk

tonn CO2-ekvivalenter i 1990. Disse utslippene 
skrev seg fra treforedling, oljeraffinering, kjemisk 
industri (både petrokjemisk industri og produk-
sjon av mineralgjødsel), mineralsk industri 
(sement, kalk og gips), metallproduksjon samt 
blant annet fra næringsmiddelindustri og verk-
stedsindustri. I 2020 anslås utslippene å øke til 
13,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, med en vide-
reføring av dagens virkemidler.

Utslippene fra produksjon av kraft og varme på 
fastlandet utgjorde i 2010 2,3 millioner tonn CO2-
ekvivalenter eller om lag 4,3 prosent av Norges 
totale utslipp. Utslippene har økt fra 0,3 millioner 
tonn i 1990. Av utslippene i 2010 var 1,4 millioner 
tonn utslipp fra kraftproduksjon. Utslippene fra 
kraft- og varmeproduksjon i 2020 anslås til 1,7 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter, med en videreføring 
av dagens virkemidler.

Utslippene fra industrien er redusert med 36 
prosent siden 1990, mens produksjonen målt ved 

bruttoproduktet i faste priser er økt med 30 pro-
sent. Endringene i klimagassutslippene fra 1990 
og fram til og med 2010 skyldes i hovedsak at:
– utslipp av svovelheksafluorid (SF6) fra magne-

siumproduksjon, tilsvarende 2,1 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter i 1990, har opphørt som følge 
av nedleggelser.

– utslipp av perfluorkarboner (PFK-gasser) fra 
aluminiumindustrien er redusert fra 3,4 millio-
ner tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til 0,2 millio-
ner tonn CO2-ekvivalenter i 2007. Dette er en 
følge av overgang fra Søderberg- til prebake-
teknologi, samt prosessforbedringer. Utslipp 
fra prosessindustrien var noe lavere i 2009 og 
2010 på grunn av midlertidig lavere aktivitet 
under finansuroen.

– utslippene av lystgass fra gjødselproduksjon er 
redusert med om lag 1,3 millioner tonn som 
følge av at nyutviklet katalysatorteknologi ble 
tatt i bruk ved alle prosesslinjer i Norge i perio-
den 2007 – 2010.

Boks 5.2 Oppfølging av klimaforliket og klimameldingen: Fastlandsindustri og 
petroleumsvirksomhet

St.meld. nr. 34 (2006 – 2007) Norsk klimapolitikk 
og avtalen om klimameldingen, jf. Innst. S. nr. 
145, omfatter tiltak og virkemidler, i tillegg til 
CO2-avgift og kvoter. Nedenfor redegjøres det 
kort for oppfølgingen av dette innenfor fast-
landsindustri og petroleumsvirksomhet. Fore-
slåtte tiltak og virkemidler i denne stortingsmel-
dingen kommer i tilegg.

CO2-håndtering gasskraft: På Kårstø er det 
gjort et omfattende og viktig arbeid som har 
bidratt til å framskaffe nyttig kunnskap om ulike 
aspekter ved det å etablere fullskala CO2-hånd-
teringsanlegg. I Revidert nasjonalbudsjett for 
2009 orienterte regjeringen om at anskaffelses-
prosessen for CO2-håndtering på Kårstø stan-
ses. Bakgrunnen for dette var blant annet usik-
kerhet rundt gasskraftverkets driftsmønster og 
dermed hvor mye CO2 det ville være behov for å 
håndtere. På Mongstad er teknologisenteret 
(TCM) ferdigbygget, med planlagt offisiell 
åpning i mai 2012. Samtidig fortsetter arbeidet 
med planlegging og forberedelse av fullskala 
fangstanlegg på kraftvarmeverket på Mongstad 
(CCM), og dagens informasjon tilsier at regje-
ringen vil kunne legge fram et samlet beslut-
ningsgrunnlag om realisering av prosjektet for 
Stortinget senest i 2016, jf. Meld. St. 9 (2010 –
 2011) Fullskala CO2-håndtering. Ved utgangen 

av 2011 har regjeringen brukt omtrent 6,5 milli-
arder kroner på utviklingen av løsninger for 
CO2-fangst og -lagring. Videre er det bevilget 
ytterligere 2,96 milliarder kroner for 2012.

Kraft fra land til petroleumssektoren: Kraft fra 
land vurderes for alle nye feltutbygginger og 
større modifikasjoner på eksisterende installa-
sjoner på norsk sokkel. Flere felt er de senere 
årene blitt elektrifisert eller besluttet elektrifi-
sert. Forhold knyttet til kraft fra land og klimatil-
tak i petroleumssektoren er nærmere omtalt i 
Meld. St. 28 (2010 – 2011) En næring for framtida 
– om petroleumsvirksomheten samt Prop. 1 S 
(2010 – 2011) fra Olje- og energidepartementet.

Utvidelse av det europeiske kvotesystemet: Fra 
2013 blir systemet utvidet med flere sektorer, 
blant annet produksjon av aluminium, ferrolege-
ringer og mineralgjødsel. Norge gir innspill til 
dialogen i EU om mulig inkludering av skipsfarts-
sektoren i kvotesystemet eller eventuelle andre 
virkemidler for regulering av skipsfartssektoren. 
Luftfart ble inkludert i kvotesystemet fra 2012.

Virkemidler for fastlandsindustrien: Miljø-
verndepartementet inngikk i september 2009 en 
avtale med Norsk Industri om utslippsreduksjo-
ner fra ikke-kvotepliktig industri. Avtalen setter 
et utslippstak på utslippene fra industrien i perio-
den 2008 – 2012.
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– utslippene av CO2 fra ferrolegeringsindustrien 
er redusert med om lag 1 million tonn etter år 
2000 på grunn av nedleggelser og produksjons-
endringer, men sammenliknet med 1990 er det 
kun en mindre endring. Produksjonsendringer 
er i denne sammenheng først og fremst kapasi-
tetsreduksjoner og etablering av nye prosesser 
basert på det samme produksjonsutstyret.

5.2 Petroleumsvirksomheten

5.2.1 Sterkere virkemidler overfor 
petroleumssektoren og sterkere 
insentiver for kraft fra land

I 2010 utgjorde utslippene fra olje- og gassutvin-
ning 26 prosent av Norges samlede klimagassut-
slipp. Petroleumssektoren er pålagt sterke økono-
miske virkemidler gjennom både avgift og kvoter. 
I dag er nærmere 40 prosent av norsk gasspro-
duksjon knyttet til felt drevet med kraft fra land.

Regjeringen har som mål å øke bruken av 
kraft fra land. Dette forutsetter at det samtidig 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 hensy-
net til tiltakskostnadene ivaretas.

Med flere nye, mindre funn i samme område 
kan det være betydelige gevinster ved en samord-
net utbygging. En samordnet utbygging kan også 
gjøre kraft fra land til et mer realistisk alternativ 
enn hvis funnene bygges ut enkeltvis. Med dette 
som utgangspunkt har regjeringen som mål at 
den sørlige delen av Utsirahøyden skal forsynes 
med kraft fra land. Regjering vil ta endelig stilling 
til dette blant annet på bakgrunn av de pågående 
analysene fra rettighetshaverne.

Regjeringen har som mål å øke bruken av kraft fra land 
ved nye større utbygginger ved å:

• Øke CO2-avgiften med 200 kroner per tonn 
CO2 for petroleumsvirksomheten. Basert på 
dagens kvotepris, gir dette en samlet karbon-
pris i petroleumssektoren i dag som regjerin-
gen mener er rimelig. Dersom kvoteprisen 
øker over tid, gir det grunnlag for å redusere 
CO2-avgiften slik at samlet karbonpris forblir 
om lag på samme nivå.

• Utarbeide en større analyse av og strategi for 
kraft fra land som energiløsning ved samord-
net utbygging av felt med geografisk nærhet.

• Kreve at selskapene før konseptvalg informe-
rer Oljedirektoratet om de alternativene som 
utredes, slik at konseptvalg ikke fordyrer eller 
på annen måte reduserer sannsynligheten for 
en løsning med kraft fra land.

• Kreve at selskapene alltid vurderer kraft fra 
land som energiløsning for nye felt og ved 
større ombygginger av eksisterende felt, her-
under vurderer relevant levetid. Oljedirektora-
tet skal sørge for at det utredes om en samord-
net utbygging av utbyggingsklare funn i 
samme område kan gjøre kraft fra land mer 
realistisk enn om funnene bygges ut enkeltvis.

• Følge opp at operatøren for nye feltutbyggin-
ger i petroleumssektoren på et tidlig tidspunkt 
søker om tilknytning til nettet i tilfeller der 
kraft fra land er aktuelt.

• Be Statnett legge til rette for framtidig kraftfor-
bruk, blant annet større og spesifikke økninger 
i kraftforbruket i petroleumssektoren, dersom 
dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

• Følge opp de pågående utredningene og ha 
som mål at den sørlige delen av Utsirahøgden 
forsynes med kraft fra land.

Regjeringen legger til grunn at disse tiltakene vil 
bidra til økt bruk av kraft fra land ved nye utbyg-
ginger på norsk sokkel. Regjeringen vil ta stilling 
til spørsmålet om bruk av kraft fra land ved 
behandlingen av de enkelte utbyggingene.

5.2.2 Utslipp fra petroleumssektoren

Petroleumssektoren omfatter alle petroleumsin-
stallasjoner offshore, landanleggene på Kollsnes, 
Sture, Nyhamna (Ormen Lange-feltet), Hammer-
fest LNG-anlegg (Snøhvit-feltet), Mongstad (indi-
rekte utslipp fra råoljeterminal) og Kårstø (iland-
føring). Disse virksomhetene stod i 2010 for 13,8 
millioner tonn CO2-ekvivalenter eller 26 prosent 
av Norges totale utslipp. Dette var en økning fra 
7,7 millioner tonn i 1990. Størstedelen av CO2-
utslippene er knyttet til energiproduksjon på inn-
retningene. I 2020 anslås utslippene å øke til 14,9 
millioner tonn CO2-ekvivalenter med en viderefø-
ring av dagens virkemidler.

2752



114 Meld. St. 21 2011–2012
Norsk klimapolitikk

Figur 5.2 Utslipp av klimagasser fra petroleumsvirksomhet, 2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/www.miljøstatus.no

Figur 5.3 Utslipp av CO2 fra petroleumssektoren fra 1997 – 2010 og prognoser fram til 2025

Avgrensingen av petroleumsvirksomheten er ulik i denne figuren fra resten av meldingen. Her omfattes forbrennings- og prosess-
utslipp fra offshorevirksomheter.
Kilde: Oljedirektoratet, 2012/miljøstatus.no
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5.2.3 Prognoser for utslipp fra 
petroleumssektoren

Utslippene fra norsk petroleumsvirksomhet ligger 
an til å bli høyere enn tidligere anslått. Utviklin-
gen på norsk kontinentalsokkel går mot mer 
modne felt og lengre avstander for gasstransport. 
Behandlingen og transport av produsert gass er 
mer energikrevende enn produksjon og transport 
av væske. Produksjonen av gass utgjør en stadig 
større andel av aktiviteten på norsk kontinental-
sokkel. I tillegg minsker reservoartrykket i felt-
ene. Produksjonen fra modne felt krever økt kom-
presjonskraft for å kompensere for fallende reser-
voartrykk. Endringer i beregningsmodellen for 
fakling har også bidratt til at utslippsanslagene 
har økt. Dette innebærer imidlertid ikke at de fak-
tiske utslippene vil øke, men skyldes forbedringer 
i beregningsmodellen. Utslippene fra norsk petro-
leumssektor i 2020 anslås nå å bli om lag 3 millio-
ner tonn høyere enn lagt til grunn i den forrige kli-
mameldingen.

Sammenliknet med andre land har norske 
myndigheter stilt strenge krav til miljø og sikker-
het i petroleumsvirksomheten. Mange av miljøløs-
ningene som har blitt tatt i bruk i Norge, har blitt 
eksportvare.

Det er i petroleumssektoren at det er størst 
dokumentert effekt av CO2-avgiften. I Norges 
femte nasjonalrapport til FNs klimakonvensjon 
ble det anslått at utslippene i 2010 er redusert 
med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig i sek-
toren sammenliknet med hva de ville vært uten 
CO2-avgiften offshore. Fram mot 2020 anslås 
effekten å øke noe. I tabell 4.1 anslås det videre at 
kraft fra land til nye utbyggingsprosjekter etter 
2007 vil bidra til utslippsreduksjoner på om lag 0,7 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

Boks 5.3 Klimakur 2020 om 
petroleumsvirksomheten

Klimakur 2020 har utredet tiltak for den nor-
ske petroleumsindustrien som samlet kan 
redusere utslippene av klimagasser med 5,5 
millioner tonn CO2-ekvivalenter når CCS er 
inkludert. Tiltakene har et kostnadsspenn fra 
400 kroner til 4000 kroner per tonn redusert 
CO22. I Klimakur 2020 ble det vurdert som 
mulig å gjennomføre reduksjoner på opp til 3 
millioner tonn innen 2020.

Boks 5.4 Kraft fra land

Kraft fra land vurderes i forbindelse med alle 
nye utbygginger eller ombygginger av eksiste-
rende felt på norsk sokkel. Dette har vært gjort 
siden 1996 og har bidratt til at flere felt har 
besluttet å dekke sitt energibehov med kraft fra 
land. I dag er feltene Troll A, Ormen lange, Val-
hall, Snøhvit og Gjøa forsynt med elektrisk kraft 
fra nettet, i tillegg til landanleggene Kårstø, 
Kollsnes, Tjelbergodden og Nyhamna. Goliat-
feltet er under utbygging og vil bli forsynt med 
kraft fra land ved oppstart i 2013. Forbruket av 
elektrisk kraft fra nettet for besluttede prosjek-
ter i petroleumssektoren var i 2011 på om lag 5 
TWh og er forventet til å øke til 6,5 TWh innen 
2020. Eventuell kraft fra land til nye prosjekter 
vil øke dette ytterligere. Stortinget mottok våren 
2012 utbyggingsplanen for Martin Linge-feltet 
med forslag om kraft fra land til godkjenning.

Det er gjennomført flere studier av kraft fra 
land til eksisterende felt på norsk sokkel. Analy-
sene har vist at elektrifisering av eksisterende 
felt er et relativt kostbart tiltak, og at det er tek-

niske utfordringer ved en slik løsning. Derimot 
framstår kraft fra land som en mer attraktiv løs-
ning for nye, selvstendige utbygginger. For nye 
felt er det mulig å designe og tilrettelegge inn-
retningene for kraft fra land. Dette gjør det tek-
nisk enklere og mer økonomisk å velge kraft fra 
land som løsning. Ved mindre undervannsut-
bygginger er kraft fra land kun realistisk dersom 
vertsplattformen har kraft fra land.

I forbindelse med beslutninger om kraft fra 
land er det viktig med stor oppmerksomhet på 
grenseflatene mellom kraftsystemet og petrole-
umssektoren. En forutsetning for en løsning 
med kraft fra land er at det kan skje uten uøn-
skede effekter på kraftsystemet. Kraft fra land til 
sokkelen forutsetter derfor at det samtidig er 
sikret utbygging av tilstrekkelig ny kraft, eller at 
det framføres tilstrekkelig nytt nett slik at det 
ikke oppstår regionale ubalanser. Grundig vur-
dering og planlegging er derfor nødvendig for å 
sikre at dette ikke fører til svekket forsynings-
sikkerhet for kraft i den aktuelle regionen.
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5.3 CO2-fangst og -lagring

Regjeringen vil:

• Videreføre at alle nye gasskraftkonsesjoner 
skal basere seg på fangst og lagring av CO2 ved 
oppstart.

CO2-håndtering blir av flere, blant annet Det inter-
nasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel, 
trukket fram som den viktigste enkeltstående tek-
nologien for å redusere klimagassutslipp. For at 
CO2-håndtering skal lykkes som teknologi forut-
settes det at en rekke land satser aktivt på tekno-
logi- og kompetanseutvikling og utvikler prosjek-
ter for CO2-håndtering.

Arbeidet med å utvikle og ta i bruk teknologi 
for CO2-fangst og -lagring (CCS) er derfor en 
svært viktig del av regjeringens klima- og energi-
politikk. Viktigst i regjeringens satsing er arbeidet 
på Mongstad der CO2 Technology Centre Mong-
stad åpnes i mai 2012. Senteret vil være det første i 
sitt slag som kan prøve ut to forskjellige CO2-
fangstteknologier fra to CO2-kilder side om side, 
og regjeringens mål er at teknologisenteret skal 
være en arena for langsiktig og målrettet utvik-
ling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-
fangst. Samtidig arbeides det med planlegging og 
forberedelse av fullskala CO2-håndtering på kraft-
varmeverket på Mongstad, der dagens informa-
sjon tilsier at regjeringen vil kunne legge fram et 
samlet beslutningsgrunnlag om realisering av 
prosjektet for Stortinget senest i 2016.

Ved siden av arbeidet på Mongstad har 
Gassnova, som varslet i Meld. St. 9 (2010 – 2011) 
om fullskala CO2-håndtering, også påbegynt 
arbeidet med å kartlegge mulighetsområdet for 
realisering av fullskala CO2-håndtering ut over 

Mongstad. Videre har Oljedirektoratet kartlagt 
potensialet for CO2-lagring i den norske delen av 
Nordsjøen og vil videreføre dette arbeidet gjen-
nom å kartlegge lagringsmuligheter i Norskeha-
vet.

Ved siden av å redusere nasjonale utslipp vil 
fullskalaanlegget, sammen med teknologisente-
ret, kunne gi ny kunnskap og teknologiutvikling 
som vil være svært verdifull i framtidige prosjek-
ter. I tillegg pågår det også et målrettet forsk-
ningsarbeid i regi av CLIMIT, et program for forsk-
ning, utvikling og demonstrasjon av teknologier 
for fangst, transport og lagring av CO2 fra fossil 
kraftproduksjon og industri. Programmet admi-
nistreres av Gassnova og Norges forskningsråd 
og har siden oppstarten i 2005 bevilget støtte til en 
lang rekke større og mindre prosjekter innen alle 
faser av CO2-fangst og -lagring. Programmet gjen-
speiler den strategiske betydningen som kunn-
skap og kompetanse har for at Norge skal ha en 
internasjonal posisjon innen CO2-håndtering.

Ved å bygge på erfaringer fra Sleipner- og Snø-
hvitprosjektene, satsing på forskning og utvikling 
(FoU), og ved å være tidlig ute med forskning på 
og utvikling av teknologier for fangst av CO2 fra 
kraftverk, ønsker Norge å bidra til teknologiutvik-
ling, læring og derigjennom reduserte kostnader 
på sikt. Erfaringsoverføring fra norske prosjekter 
til andre land vil bidra til å fremme CO2-håndte-
ring internasjonalt. Samtidig bidrar deltakelse i 
internasjonalt samarbeid til å styrke kompetanse-
oppbyggingen hos norsk industri, forskningsmil-
jøer og myndigheter. I tråd med klimaforliket la 
regjeringen i 2008 fram en handlingsplan for det 
internasjonale arbeidet for å fremme fangst og lag-
ring av CO2 som klimatiltak, der hovedmålsettin-
gen er raskere utbredelse og bruk av fangst og 
lagring av CO2 internasjonalt.

Boks 5.5 Klimakur 2020 om fangst, transport og lagring av CO2 (CCS)

I Klimakur 2020s sektorrapport for CCS ble det 
estimert kostnader for utvikling og installasjon 
av CO2-fangst- og -lagringsteknologi på en rekke 
utslippskilder. For Mongstad, Kårstø og 
Melkøya ble det, på bakgrunn av tidligere utar-
beidete estimater, anslått en tiltakskostnad per 
tonn unngått CO2 fra 1350 – 2250 kroner. Kost-
nadsanslagene er svært usikre, og det er behov 
for teknologiutvikling i alle prosjektene. For de 
øvrige ni vurderte industrianleggene, der det 
ikke forelå tidligere estimater, beregnet Klima-
kur kostnader under den forutsetning at anleg-

gene var «anlegg nr. 10.» Dette betyr at det er 
forutsatt læringseffekter fra liknende fangstan-
legg, og at teknologien er velkjent. Estimatene 
for tiltakskostnadene hadde da et spenn fra 900 –
 1700 kroner per tonn unngått CO2, men med 
betydelig usikkerhet i anslagene. Ettersom tek-
nologiutvikling vil skje fortløpende, mener Kli-
makur at mye taler for å gå skrittvis fram, med 
en gradvis etablering av fullskalaanlegg for å 
kunne få utbytte av teknologiutvikling og læring 
fra ett prosjekt til det neste.
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Regjeringen har fulgt opp den internasjonale 
satsingen på CCS gjennom konkrete tiltak, her-
under gjennom EØS-finansieringsordningene der 
Norge bidrar med 184 millioner euro til satsing på 
CO2-håndtering i EØS-området, nærmere bestemt 
i Polen, Romania og Tsjekkia. Støtten inkluderer 
137 millioner euro til støtte til CO2-håndtering på 
kullkraftverket Belchatow i Polen. I tillegg er 
Norge en aktiv deltaker i en rekke regionale og 
internasjonale initiativ innen CO2-fangst og -lag-
ring. Dette inkluderer Carbon Sequestration Lea-
dership Forum (der Norge leder den tekniske 
gruppen), North Sea Basin Task Force, Verdens-
bankens fond for kapasitetsbygging på CO2-fangst 
og -lagring, The 4-Kingdom Initiative og det glo-
bale instituttet for fangst og lagring av CO2. Norge 
samarbeider også nært med EU om utvikling av 
rammer og regelverk for sikker fangst og lagring 
av CO2 og er en viktig partner innenfor EUs forsk-
nings- og teknologisatsing innen CO2-håndtering. 
Norge deltar sammen med Europakommisjonen i 
prosjektet Near Zero Emission Coal i Kina. I til-
legg samarbeider Norge med internasjonale orga-
nisasjoner som Det internasjonale energibyrået 
(IEA) og United Nations Industrial Development 
Organisation (UNIDO).

For en mer omfattende gjennomgang av det 
nasjonale og internasjonale CCS-arbeidet vises det til 
Meld. St. 9 (2010 – 2011) Fullskala CO2-håndtering.

5.4 Konsekvenser av kvotesystemet

Kvotesystemet er et hovedvirkemiddel i klimapoli-
tikken og vil etter utvidelsen i 2013 omfatte det alt 
vesentligste av utslippene fra både den landba-
serte industrien, petroleumssektoren samt anlegg 
for CO2-håndtering. Innenfor det europeiske kvo-
tesystemet er samlede utslipp i utgangspunktet 
gitt i forpliktelsesperioden fram til 2020. I et vel-
fungerende kvotesystem, vil utslippsreduksjoner i 
én virksomhet føre til at utslippene øker tilsva-
rende andre steder innenfor kvotesystemet. De 
samlede utslippene i kvotesystemet kan bare 
reduseres gjennom å redusere den samlede kvo-
temengden.

Kvoteprisen vil imidlertid påvirke utvikling og 
bruk av ny klimavennlig teknologi. Dagens pris er 
lav blant annet som følge av den svake økono-
miske situasjonen i flere europeiske land i etter-
kant av finanskrisen. EUs kvotesystem vil ikke 
alene være tilstrekkelig til at landene som er 
omfattet av systemet når sine klimamål. EU-regel-
verket åpner imidlertid for at kvotemengden kan 
reduseres ytterligere.

Ekstra tiltak innen kvotepliktige virksomheter 
i Norge vil kunne redusere norske utslipp, men vil 
øke utslippene fra kvotepliktige virksomheter 
andre steder i Europa tilsvarende så lenge samlet 
kvotemengde ikke reduseres. Hvis flere land 
skulle innføre ekstratiltak overfor virksomheter i 
kvotepliktig sektor, vil det bidra til å redusere kvo-
teprisen ytterlige og dermed redusere insentivene 
til teknologiutvikling finansiert av næringslivet 
selv. Samtidig kan utvikling av ny teknologi i 
Norge bidra til å redusere utslippene utenfor sys-
temet og bidra til en raskere omstilling til bruk av 
mer klimavennlige teknologier.

Både i EU og i Norge er det i enkelte tilfeller 
innført supplerende virkemidler og reguleringer 
for virksomheter som er omfattet av kvotesyste-
met. Dette gjelder blant annet EUs fornybardirek-
tiv som også er innlemmet i EØS-avtalen. I klima-
forliket mellom alle partiene på Stortinget utenom 
Fremskrittspartiet ble det slått fast at man som 
hovedregel skal unngå ytterligere regulering på 
områder som er underlagt generelle virkemidler. 
Samtidig var partene enige om at muligheten til å 
benytte andre virkemidler i tillegg til kvoter og 
avgifter videreføres også i disse sektorene. I 
norsk petroleumsvirksomhet er det CO2-avgift på 
mineralolje. Myndighetene benytter også petrole-
umsloven til blant annet å begrense utslippene 
gjennom det generelle forbudet mot fakling. Med 
hjemmel i forurensningsloven har det blitt stilt 
krav til CO2-håndtering ved kraftvarmeverket på 

Boks 5.6 Betydningen av CO2-
håndtering

Det internasjonale energibyrået (IEA) har i 
Energy Technology Perspectives 2010 utarbei-
det et scenario som beskriver hvordan ulike 
teknologier kan bidra til å nå togradersmålet. I 
dette scenarioet, kalt Blue Map Scenario, står 
fangst og lagring av CO2, fornybare energikil-
der og energieffektivisering for i overkant av 
tre fjerdedeler av energirelaterte utslippsre-
duksjoner i 2050. I en annen publikasjon, 
World Energy Outlook 2011 understreker IEA 
at CO2-håndtering vil være en nøkkelteknologi 
for å oppnå utslippsreduksjoner, og i «450-sce-
narioet» står CO2-fangst og -lagring (CCS) for 
nesten én femtedel av de nødvendige utslipps-
reduksjonene. IEA påpeker også at det er 
svært viktig med fortgang i arbeidet med CO2-
håndtering. Karbonnegative løsninger som 
fangst og lagring av karbon fra biomasse (bio-
CCS) og lagring av biokull i jord, kan i framti-
den bidra med nye former for CO2-håndtering.
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Mongstad. Det gis også investeringsstøtte via 
Enova til ulike energiprosjekter som også reduse-
rer utslipp av klimagasser. I tillegg kommer 
offentlig støtte til forskning og utvikling, og til 
etablering av demonstrasjonsanlegg for CO2-
fangst og til planlegging og forberedelse av full-
skala CO2-håndtering på Mongstad.

Innrettingen av virkemiddelbruken overfor 
landbasert industri må ses i sammenheng med at 
mange av bedriftene konkurrerer internasjonalt, 
og at virksomhetene ofte er lokalisert på steder 
hvor de er spesielt viktige for lokalsamfunnet.

Fra 2009 har kvoteprisen vært lav, og CO2-pri-
sen i petroleumsvirksomheten er dermed også 
falt noe. Dette er på linje med utviklingen i øvrig 
kvotepliktig virksomhet. Fra 2013 vil også petrole-
umssektoren, på lik linje med tilsvarende bedrif-
ter i EU, motta vederlagsfrie kvoter etter de har-
moniserte tildelingsreglene i det reviderte kvote-
direktivet. Halvparten av utslippene i petroleums-
sektoren vil være berettiget vederlagsfrie kvoter. 
Tildelingen av vederlagsfrie kvoter har ingen 
direkte virkning for CO2-prisen som kvotepliktige 
virksomheter står overfor. Insentivet til utslippsre-
duksjoner er derfor ikke svekket. Regjeringen 

legger imidlertid til grunn at petroleumsvirksom-
heten ikke skal få økonomiske lettelser som følge 
av regelen om tildeling av vederlagsfrie kvoter.

5.5 Fluorholdige gasser i produkter

5.5.1 Innledning

De fluorholdige klimagassene hydrofluorkarbo-
ner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelhek-
safluorid (SF6) er høypotente fluorgasser som er 
omfattet av Kyotoprotokollen. Utslippene i Norge 
kommer i hovedsak fra prosessutslipp i alumini-
umsindustrien og fra bruk av disse gassene (F-
gasser) i produkter. Til sammen sto disse utslip-
pene for drøyt 1 million tonn CO2-ekvivalenter i 
2010 eller knapt 2 prosent av norske utslipp. Mens 
utslipp fra prosessindustrien har blitt kraftig redu-
sert siden 1990 (se kapittel 5.1), øker utslippene 
fra F-gasser i produkter. Utslipp fra bruken av F-
gasser i produkter utgjorde i 2010 totalt om lag 1,5 
prosent av de norske utslippene målt i CO2-ekviva-
lenter. Mesteparten av dette (om lag 1,4 prosent-
poeng) er utslipp av HFK som blant annet brukes 
som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varme-

Figur 5.4 Utslipp av klimagasser fra fluorgoldige produkter fra 1990 – 2009, med framskriving fra 2010 –
2030

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet, 2011/miljøstatus.no

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

➔ Utslipp av klimagasser fra fluorholdige produkter fra 1990 til 2009 
Framskriving fra 2010 til 2030 

MILLIONER TONN CO2-EKVIVALENTER 

- HFK 

2757



2011–2012 Meld. St. 21 119
Norsk klimapolitikk

pumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygnin-
ger og kjøretøy. De resterende (0,1 prosent) kom-
mer fra SF6 brukt i høyspentbrytere og annet 
utstyr i elektrisitetsforsyningen. PFK brukes i 
svært liten grad i produkter i Norge i dag, og 
utslippene her er derfor tilnærmet null.

Figur 5.4 viser at utslippene av hydrofluorkar-
boner (HFK) har økt fra midten av 1990-tallet da 
disse gassene ble faset inn som erstatninger for 
ozon-nedbrytende gasser i produkter. Veksten 
antas å ha blitt dempet som følge av innføring av 
en avgift på produksjon og import i 2003.

Med dagens virkemidler forventes likevel bru-
ken og utslippet å øke i perioden fram mot 2020. 
Dette har blant annet sammenheng med utfasing 
av hydroklorfluorkarboner (HKFK) fra 2010/2015 
hvor HFK vil være erstatningsmedium, samt de 
siste års kraftige økning i installasjon av små var-
mepumper og bruk av luftkondisjonering i kjøre-
tøy. Utslippene forventes imidlertid å reduseres 
fra 2020 til 2030. Dette skyldes forventet teknolo-
gisk utvikling/tiltak og overgang til naturlige kul-
demedier. Lekkasjeutslipp fra gassisolerte høy-
spentbrytere er den viktigste kilden til utslipp av 
svovelheksafluorid (SF6) fra produkter. Utslip-
pene økte jevnt fra 1990 etter hvert som anvendel-
sen økte. En frivillig avtale mellom høyspentbran-
sjen og Miljøverndepartementet i 2002 førte imid-
lertid til at utslippene fra denne kilden ble mer 
enn halvert. Det er ventet en marginal økning i 
utslippene av SF6 framover.

5.5.2 Eksisterende virkemidler og 
internasjonale rammebetingelser

Produksjons- og importavgiften på hydrofluorkar-
boner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) ble inn-
ført i 2003 og er i dag på 225 kroner per tonn CO2-
ekvivalenter. For å øke mengden HFK/PFK-avfall 
som returneres til forsvarlig destruksjon ble det i 
2004 også etablert en refusjonsordning for disse 
gassene. Veksten i utslipp av HFK fra midten av 
1990-tallet antas å ha blitt dempet som følge av 
innføringen av denne avgiften i 2003. I Norges 
femte nasjonale rapport til FNs klimakonvensjon 
går det fram at avgiften i vesentlig grad har bidratt 
til å redusere utslippsveksten for HFK/PFK. Etter 
at avgiften ble innført, har anvendelsen av PFK i 
nytt eller modifisert utstyr falt til et ubetydelig 
nivå, mens utslippsveksten for HFK er redusert til 
et moderat nivå. Det anslås at avgiften og refu-
sjonsordningen har bidratt til at klimagassutslip-
pet fra HFK er redusert med 0,3 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter i 2005 og 0,5 millioner tonn CO2-
ekvivalenter årlig fra 2007.

Kapittel 1 i avfallsforskriften om kasserte, 
elektriske og elektroniske produkter stiller krav 
til forhandlere og kommuner om å ta i mot elek-
triske og elektroniske produkter, såkalt EE-avfall. 
Slikt avfall inneholder ofte kuldemedier som 
hydrofluorkarboner (HFK). Videre stilles det i for-
skriftens kapittel 4 krav til at behandlingsanlegg 
for kasserte kjøretøy skal foreta tapping og sepa-
rat oppsamling av kuldemedier. Virksomheter 
hvor det oppstår mer enn ett kilo farlig avfall i 
året, er pliktig til å levere dette til et godkjent mot-
tak. HFK er ifølge avfallslisten i forskriften defi-
nert som farlig avfall.

I 2002 ble det etablert en frivillig avtale mellom 
høyspentbransjen og Miljøverndepartementet om 
reduksjon av utslipp av svovelheksafluorid (SF6) 
fra høyspentbrytere og lignende. Målet om 
30 prosent utslippsreduksjon innen 2010 ble opp-
nådd med god margin.

EU har også besluttet å regulere bruk av fluor-
holdige gasser (F-gasser). I 2006 vedtok EU en 
forordning1 som har som formål å redusere utslip-
pene av F-gassene gjennom blant annet import-
restriksjoner, krav til lekkasjekontroller og sertifi-
sering av personell og firmaer som arbeider med 
gassene. EUs F-gassforordning og dens underfor-
ordninger ble tatt inn i kapittel 6 a i produktfor-
skriften 6. mai 2010, og et sertifiseringssystem er 
nå under oppbygging i samarbeid med Isovator 
AS og Incert AB. Det såkalte MAC-direktivet2 fra 
EU, som er implementert i norsk lov, regulerer 
bruk av hydrofluorkarboner (HFK) i klimaanlegg 
i kjøretøy.

1 (Regulation (EC) No 842/2006)
2 (Directive 2006/40 EC)

Boks 5.7 Fluorholdige gasser 
i Klimakur 2020

I Klimakur ble det utredet ulike utslippsredu-
serende tiltak for hydrofluorkarboner (HFK). 
Tiltakene omfatter lekkasjekontroll og opp-
samling av HFK, benyttelse av HFK med lav 
GWP-verdi1, redusert fyllingsbehov og erstat-
ning av HFK med naturlige kuldemedier. Der-
som man tar hensyn til overlappende effekter, 
er det utredet et samlet utslippsreduksjonspo-
tensial for HFK på om lag 0,5 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter i 2020.

1 GWP-verdi (Global Warming Potential) er et mål på 
ulike drivhusgassers effekt når det gjelder global opp-
varming. 
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6.1 En mer klimavennlig 
transportsektor – satsing på 
kollektivtransport

Utslipp fra transportsektoren, som omfatter land-
transport, innenriks sjøfart og luftfart, fiskeri og 
ikke-veigående mobile kilder, utgjorde 32 prosent 
av Norges samlede klimagassutslipp i 2010. For å 
redusere utslippene fra sektoren, må det fases inn 
ny og miljøvennlig kjøretøyteknologi og legges til 
rette for at det skal være lettere å velge kollektiv-
transport, gange og sykkel. Mer gods skal over på 
sjø og bane, og det må tas i bruk mer miljø- og kli-
mavennlig kjøretøyteknologi og drivstoff. Kom-
munene har en sentral oppgave i å redusere trans-
portbehovet gjennom en samordnet miljø-, areal- 
og transportplanlegging, å legge til rette for kol-
lektivtransport og å benytte andre virkemidler 
som påvirker valg av transportform.

Regjeringen vil:

• Ha som mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtran-
sport, sykkel og gange. I og omkring storby-
områdene skal kollektivformål og sykkeltiltak 
gis økt prioritet ved fordeling av samferdsels-
bevilgningene.

• Gi kollektivtransporten en viktig plass i NTP 
2014–2023 og utarbeide en kollektivhandlings-
plan som oppfølging av NTP.

• Øke statens tilskudd til investering og drift av 
fylkeskommunal kollektivtransport og andre 
miljøvennlige transportformer. Dette skal skje 
ved at byområdene inngår forpliktende avtaler, 
for eksempel som ved belønningsordningen. 
Avtalene må inneholde mål og virkemidler for 
økt kollektivandel, sykkel og gange og tiltak for 
redusert bilbruk. Det er en forutsetning at mil-
jømål vektlegges og nås i slike forpliktende 
avtaler.

• Styrke jernbanens rolle i transportsystemet. 
Investeringene i jernbanen økes, særlig rundt 
de største byene.

• I forbindelse med NTP legge fram en framdrift-
splan for utbygging av InterCity-forbindelsen i 

det sentrale østlandsområdet, med en tidfes-
ting av når ulike strekninger kan ferdigstilles.

• I NTP legge fram en samlet godsstrategi hvor 
det blant annet legges til rette for overgang fra 
godstransport på vei til transport på sjø og 
bane. Det skal i strategien legges til rette for 
knutepunkter som letter overgangen fra vei til 
bane.

• I NTP 2014–2023 legge fram en sykkelstrategi 
med økte bevilgninger til gang- og sykkelveier, 
slik at den årlige bevilgningen ved utgangen av 
første del av NTP-perioden er dobbelt så høy 
som nå.

• Oppfordre kommunene til å utvikle en helhet-
lig parkeringspolitikk, og gi dem adgang til å 
kreve at parkeringsarealer utenfor kommunal 
grunn ilegges avgift.

• Etablere Transnova som et permanent organ 
og gradvis øke tilskuddet.

• Utvikle rutiner for miljøvennlige offentlige inn-
kjøp ved å oppdatere og videreutvikle Direkto-
ratet for forvaltning og IKTs (Difis) kriteriesett 
med veiledning for miljøbevisst anskaffelse av 
bil (både kjøp og leasing) og anskaffelse av 
drosjetjenester for offentlig sektor.

• Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til 5 
prosent forutsatt at bærekraftskriteriene er til-
fredsstillende. Når det er opparbeidet erfaring 
med bærekraftskriteriene, vil regjeringen ha 
som mål å øke omsetningspåbudet ytterligere 
opp mot 10 prosent.

• Bidra til utvikling av verdikjeden for andre 
generasjons biodrivstoff.

• Fortsette arbeidet for en mer treffsikker veiav-
gift for tunge kjøretøy.

• Ha som mål at gjennomsnittlig utslipp fra nye 
personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjen-
nomsnitt på 85 g CO2/km, blant annet gjennom 
å:
– Fortsette å bruke bilavgiftene til å bidra til 

omlegging til en mer miljø- og klimavennlig 
bilpark.

– Vurdere gradvis å fase inn krav til miljøeg-
enskaper og CO2-utslipp for drosjer som 
kan benytte kollektivfelt.

6 Transport 
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– Bidra til utbygging av infrastruktur for elek-
trifisering og alternative drivstoff, blant 
annet gjennom Transnova.

– Være pådriver for det internasjonale arbei-
det for standardisering av løsninger og har-
monisering av regelverk for null- og lavut-
slippsbiler.

– Fortsatt være internasjonalt i front i å legge 
til rette for bruk av el- og hydrogenbiler.

– Gi plug-in hybrider tilgang til parkering 
med ladetilgang.

– Etablere bedre systemer for overvåking og 
kontroll av trafikkutviklingen i kollektivfel-
tene slik at elbiler og hydrogenbiler kan få 
tilgang lengst mulig uten at det forsinker 
kollektivtransporten.

– Utvikle et opplegg for utvidet miljøinforma-
sjon ved salg av nye biler, herunder infor-
masjon om drivstoffkostnader og avgifts-
messige ulemper ved kjøretøy med høyt 
utslipp, samt styrket kontroll med miljø- og 
energimerking ved salg av nye biler.

• Styrke sjøtransportens rolle i transportsyste-
met. Øke de årlige rammene til infrastrukturin-
vesteringer i havner og farleder.

• Oppfordre de største norske havnene til å inn-
føre miljødifferensierte priser på frivillig basis.

• Innføre IMOs krav om energieffektivitet også 
for skip som utelukkende går i innenriksfart.

• Fortsette arbeidet for å få inkludert luftfart i et 
bindende internasjonalt klimaregime.

6.2 Transportsektoren

6.2.1 Samlet utslipp fra transportsektoren

I 2010 var utslippene fra transport (eksklusive 
utenriks luft- og sjøfart) 17,3 millioner tonn CO2-
ekvivalenter og utgjorde 32 prosent av de nasjo-
nale klimagassutslippene. All transport, det vil si 
jernbane, luftfart (innenriks og militær), fiskeri, 
skipsfart og landtransport (herunder lette og 
tunge kjøretøy, motorsykler og kollektivtrafikk) 
samt utslipp fra ikke-veigående mobile kilder som 
traktorer og anleggsmaskiner, er inkludert i dette 
utslippstallet. Utslippene kommer hovedsakelig 
fra bruk av fossilt drivstoff. Dagens transportsys-
tem representerer også et bredt spekter av miljø-
problemer utover klimagassutslipp, som støy, 
lokal luftforurensning, nitrogendioksidutslipp, 
fragmentering og forringelse av biologisk mang-
fold. Klimagassutslippene fra transport har økt 
med 29 prosent i perioden 1990–2010.

Figur 6.1 Utslipp av klimagasser fra transport i 2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no

➔ Utslipp av klimagasser fra transport i 201 O 
Totalt 17,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter 

■ Veitransport: 59% 

■ Luftfart, inkludert militær: 7% 

■ Ikke-veigående mobile kilder: 13% 

Skipsfart: 13% 

Fiskeri: 8% 
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6.2.2 Endringer i reisemønster

Effektiv transport er en viktig og nødvendig del av 
et godt fungerende samfunn. Det har skjedd store 
endringer i reisemønster og våre personlige vaner 
de siste tiårene. Folk reiser mer enn før, og særlig 
fritidsreisene har økt vesentlig. Transportutviklin-
gen henger sammen med den økonomiske utvik-
lingen, demografiske forhold og befolkningsutvik-
lingen. Økonomisk vekst gir økt behov både for 
person- og godstransport. I tillegg gir god øko-
nomi evne til å betale for mer transport. Økt vel-
stand øker den enkeltes verdsetting av tid, noe 
som gir økt etterspørsel etter raske transportmid-
ler som personbil og fly.

I et globalt perspektiv er det også forventet en 
kraftig vekst i transportarbeidet etter hvert som 
flere får råd til å kjøpe bil og reise mer med fly.

6.2.3 Framskrivinger

Framskrivingen for transportsektoren som pre-
senteres i denne meldingen er basert på Nasjonal-
budsjettet 2011. Der anslås klimagassutslippene 
fra transport, inkludert fiskeri og ikke-veigående 
mobile kilder, å øke til 18,7 millioner tonn i 2020 
og 18,9 millioner tonn i 2030. Veitransport anslås å 
stå for 11,9 millioner tonn i 2020.

I forhold til referansebanen i klimameldingen 
fra 2007 er anslaget for utslipp fra transport i 2020 
redusert fra 19,8 til 17,6 millioner tonn CO2-ekvi-
valenter. Utslipp fra fiskerisektoren er ikke inklu-
dert i dette anslaget.

Det er flere forhold som har endret seg når det 
gjelder framskrivingene fra 2007. Ny informasjon 
om trender i de underliggende forholdene som 
driver utslippene fra transport, blant annet utred-
ninger i forbindelse med Nasjonal transportplan 
(NTP), justeringer i SSBs veimodell og internasjo-
nale sammenlikninger, har bidratt til denne ned-
justering av utslippsveksten. I tillegg til disse jus-

Figur 6.2 Utslipp av klimagasser fra transport,1990–2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no

➔ Utslipp av klimagasser fra transport fra 1990 til 2010 
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teringene er det på usikkert grunnlag anslått at 
nye tiltak og virkemidler siden 2007 har bidratt til 
å redusere utslippene fra transport med 1,4 millio-
ner tonn. Nedjusteringen er blant annet knyttet til 
styrking av CO2-komponenten i engangsavgiften, 
vedtatt innføring av strengere CO2-krav til nye 
biler i EU og omsetningskrav for biodrivstoff på 
3,5 prosent. Anslagene er basert på en geografisk 
avgrensing av utslipp, slik det blant annet er lagt 
til grunn i Kyotoprotokollen. Det er også forutsatt 
at alt biodrivstoff i 2020 er importert. Det er der-
med her sett bort fra utslipp i utlandet knyttet til 
produksjonen av biodrivstoff. Framskrivinger på 
makromodeller er aggregerte, og det er ikke alltid 
mulig å fange opp alle enkelttiltak. Økte bevilgnin-
ger til kollektivtransport, herunder jernbane, kan 
ha bidratt ytterligere til nedjusteringen av ansla-
get fra 2007.

Fornybardirektivet, se boks 6.4, stiller krav 
om 10 prosent fornybarandel i transportsektoren i 
2020. Direktivet ble ikke ratifisert av Norge før 
sent i 2011. Utslippseffekter i transportsektoren 
som følge av denne ratifiseringen er derfor ikke 
medregnet i referansebanen i Nasjonalbudsjettet 
2011.

Framskrivingen er et anslag basert på gjeld-
ende politikk og virkemidler. Det er stor usikker-
het knyttet til effekten av tiltakene som er lagt til 
grunn i framskrivingene mot 2020. Implemente-
ring av tiltak som følge av inngåtte belønningsavta-
ler (eksempelvis innføring av køprising) sammen 
med ny kunnskap om trender og utslippsregn-
skapet, vil gi nye og oppdaterte anslag om trans-
portutslippene mot 2020.

Boks 6.1 Vurderinger i Klimakur

I Klimakur 2020 ble det for transportsektoren 
(fiskeri inkludert) beregnet et teknisk utslipps-
reduksjonspotensial på 2,5–4,5 millioner tonn. 
Det høyeste anslaget forutsatte dobling og tre-
dobling av bensin- og flypriser innen 2020. En 
del tiltak ble beregnet som samfunnsøkonomisk 
lønnsomme fordi de også gir nytte på andre 
områder enn bare klima. Det er usikkerhet knyt-
tet til kostnadsanslagene i de sektorvise analy-
sene fra Klimakur. Hovedvekten av tiltakene ble 
beregnet til å ha tiltakskostnader under 1500 
kroner/tonn, men noen tiltak hadde også 
vesentlig høyere tiltakskostnader.

Landtransport

De største utslippsreduksjonene kunne i hen-
hold til Klimakur oppnås med tiltak knyttet til 
biodrivstoff i alle transportformer og innfasing 
av mer effektiv transportmiddelteknologi. Virk-
ningen av disse tiltakene ble beregnet til hen-
holdsvis 1,8 millioner tonn og 0,8 millioner tonn 
CO2 i 2020, til sammen om lag 2,6 millioner 
tonn. Det ble forutsatt at biodrivstoff importeres 
og dermed gir null i utslipp i Norge. Videre ble 
det beregnet et potensial på inntil 1,2 til 1,4 milli-
oner tonn med sterke avgiftsøkninger på bil og/
eller flytransport kombinert med utbygging av 
kollektivtransport. Effektivisering av varetran-

sporten på vei og mer gods på jernbane ga ytter-
ligere reduksjoner, sammen med økt bruk av 
sykkel. Bedre lokalisering av boliger, arbeids-
plasser, kollektivknutepunkt og servicefunksjo-
ner kan i tillegg redusere transportbehovet både 
lokalt og regionalt.

Luftfart

Klimakur 2020 inneholder få tiltak innenfor luft-
fartssektoren fordi det ble forutsatt en stor grad 
av effektivisering i referansebanen. I Klimakur 
2020 er innlemming i kvotesystemet inkludert i 
referansebanen. Det ble i Klimakur beregnet at 
ny luftromsstruktur på Gardermoen vil redu-
sere drivstofforbruket og klimagassutslippene 
nasjonalt med om lag 10 000 tonn CO2.

Skipsfart og fiskeri

Innen skipsfart og fiskeri ble det beregnet et 
reduksjonspotensial på om lag 0,45 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter når biodrivstoff er holdt 
utenfor. Klimakur 2020 differensierte i liten grad 
mellom virkemidler for ulike fartøy (fiskeri/
skip). Konsekvenser av endrede avgiftsnivåer 
for skipsfart og fiskeri ble ikke vurdert i Klima-
kur 2020.
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6.3 Landtransport

6.3.1 Utslipp fra landtransport

I 2010 var utslipp fra landtransport, inkludert 
innenlands gods og persontransport på vei, 10,1 
millioner tonn CO2-ekvivalenter, det vil si 19 pro-
sent av de nasjonale utslippene.

6.3.2 Personreiser; arbeid, ferie og fritid

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er 
antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så 
langt. Det er særlig mer kjøring med personbil 
som forklarer økningen. Annenhver nordmann 
eier i dag en bil, og målt både i antall reisende og 
personkilometer er bruken av personbil blitt mer 
enn femdoblet siden 1965.1 Hver person i Norge 
gjennomfører i snitt mer enn tre reiser per døgn. 
De aller fleste av disse reisene er korte, over 40 
prosent er under tre kilometer, og de aller fleste 
foretas med bil. Bil er dominerende på avstander 

under 300 kilometer, og fly på avstander over 500 
kilometer.

I reisevaneundersøkelsen2 for 2009 er en gjen-
nomsnittlig reiselengde per dag målt til i overkant 
av 42 kilometer. Dette er en økning fra undersø-
kelsen i 2005 hvor gjennomsnittlig reiselengde var 
37 kilometer. Økningen i den gjennomsnittlige rei-
selengden er et resultat av at de aller fleste dag-
lige reisene har blitt lengre i perioden.

Resultatene fra reisevaneundersøkelsene fra 
årene 1992 til 2009 viser at fordelingen av daglige 
reiser på de ulike transportmidlene har endret seg 
noe. Andelen bil- og sykkelturer reduseres, og 
kollektiv- og gangturer øker. Selv om vi reiser mer 
og lenger er daglige reiser som foretas som bilfø-
rer redusert fra 54 prosent i 2005 til 52 prosent i 
2009. Det er særlig på jobbreisene at vi er blitt 
mer miljøvennlige. Andelen daglige jobbreiser 
som bilfører er redusert fra 65 prosent i 2005 til 61 
prosent i 2009. Oslo peker seg spesielt ut. Her 
brukte 41 prosent bil til arbeid i 2005, mens ande-
len var sunket til 31 prosent i 2009. Nasjonalt 

1 http://www.ssb.no/transport/

Figur 6.3 Utslipp av klimagasser fordelt på transportformer,1990–2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no

2 TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersø-
kelsen 2009.

➔ Utslipp av klimagasser fordelt på transportformer fra 1990 til 2010 
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utgjør sykkelreiser 4 prosent, 22 prosent av rei-
sene gjøres til fots, mens 10 prosent er reiser med 
kollektive transportmidler. Tilgang til bil er en av 
de viktigste faktorene for valg av reisemåte. Vi ser 
en svak økning i antall biler per husholdning, sam-
tidig som flere enn tidligere har tilbud om et 
bedre kollektivsystem i sin nærhet. Tidskostna-
der og tilgjengelighet til kollektivtransport er 
andre viktige faktorer for valg av reisemåte. Effek-
tiv transport bidrar til redusert reisetid og styrker 
næringslivets konkurransekraft.

6.3.3 Godstransport

Utslippene fra tunge kjøretøy var i 2010 på 2,8 mil-
lioner tonn eller om lag 5 prosent av nasjonale kli-
magassutslipp. Utslippene fra disse kjøretøyene 
har økt med 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
eller 63 prosent fra 1990 til 2010. Mesteparten av 
utslippene fra tunge biler er fra lastebiler. Utslip-
pene fra varebiler har også økt kraftig (fordoblet 
til 1,4 millioner tonn i perioden), men disse bru-
kes også til persontransport. Veitransport står for 
mesteparten av innenlands godstransport målt i 
tonn, og transportarbeidet er doblet siden 1990. 

Veksten i transportarbeidet for jernbane og sjø-
transport har vært vesentlig lavere.3

Veitransport er en fleksibel transportform som 
kan tilby dør-til-dør transport over hele landet. I 
tillegg tilbys raske transporter med stor leverings-
sikkerhet. Jernbane- og sjøtransport har et kost-
nadsmessig fortrinn på lange avstander hvor det 
er store volumer/vekt, og hvor tidsfaktoren er 
mindre viktig. Dagens kapasitet i jernbanenettet 
og på terminaler setter blant annet begrensninger 
for videre vekst for godstransport med jernbane. I 
Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 er det 
lagt opp til at kapasiteten på godsterminalene og 
sporkapasiteten mellom terminalene bygges ut og 
effektiviseres. Både sjø- og jernbanetransport vil i 
de fleste tilfeller trenge veitransport i begge ender 
av transportkjeden. Luftfart har fortrinn der tids-
faktoren er svært viktig, volumene er små og ver-
dien av godset er høy.

Lange avstander innenlands og til markedene 
bidrar til at næringslivet i Norge har høyere trans-
port- og logistikkostnader enn mange andre land i 
Europa. Et av hovedmålene i regjeringens trans-

3 TØI- rapport 1165/2011. Transportytelser i Norge 1946-
2010.

Figur 6.4 Godstransport

Foto: Are Hodne/Samfoto/NTB scanpix
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portpolitikk er å bedre framkommeligheten og 
redusere avstandskostnader for å styrke konkur-
ransekraften i næringslivet og bidra til å opprett-
holde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

Konkurranseflatene mellom vei, sjø og bane er 
primært på stykkgods på lange avstander, det vil 
si over 500 kilometer. Stykkgods utgjorde i 2008 
44 prosent av godstransportarbeidet.4 Hele 70 
prosent av alt gods transporteres på distanser 
mindre enn 50 kilometer. Her er lastebil praktisk 
talt enerådende. Lastebil er også dominerende på 
distanser opp til 150 kilometer. Om lag halvparten 
av transportarbeidet med lastebil utgjøres av 
transporter kortere enn 300 kilometer.

Potensialet for å overføre dette godset til sjø 
eller bane er liten, med unntak av en del bulk-
transporter som kan overføres til sjø. Ved trans-
portdistanser over 500 kilometer øker konkurran-
seflatene mellom transportmidlene. Transport av 
gods over 500 kilometer utgjør imidlertid ikke 

mer enn 4 prosent av tonnmengdene, men nesten 
60 prosent målt i tonnkilometer, det vil si trans-
portarbeidet. For transporter over 300 kilometer 
er det varierende potensial for overføring, avhen-
gig av godstype, partistørrelse, avstand til termi-
nal og forsendelsestype (partigods, samlast). 
Direkte sportilknytning eller havn ved bedriften 
spiller også en rolle.

6.3.4 By og land

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSBs) befolk-
ningsframskriving vil Norge ha om lag 30 prosent 
flere innbyggere i 2040 enn i 2011. Veksten antas 
først og fremst å skje i byområdene, særlig i de 
større byregionene i Sør-Norge. Der beregnes 
veksten å bli opp mot 40 prosent. Veksten blir 
altså størst i de områdene der det allerede i dag er 
kapasitetsproblemer i transportsystemet og miljø-
problemer fra trafikken. Befolkningsøkning og 
økt transport i og inn mot de største byene repre-
senterer en særskilt utfordring. Det er behov for 
både å dempe transportbehovet og dreie trans-
portmiddelfordelingen mot kollektive transport-
midler, gange og sykkel, gjennom en god areal- og 
transportplanlegging.

4 Godstransportarbeidet er et mål på omfanget av godstran-
sporten, og betegner det arbeidet som blir utført når et 
transportmiddel transporterer en viss godsmengde en 
bestemt reiselengde. Godsmengden som fraktes regnes 
vanligvis i tonn, og godsmengden telles på nytt hver gang 
det lastes om til et nytt transportmiddel.

Figur 6.5 Bybanen i Bergen

Foto: Lars Mæhlum
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Transportutslipp i de ti største byområdene 
var i 2009 på om lag 2,4 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter.5 I byene er normalt alternativene til bil-
bruk best, og flest mennesker kan få nytte av 
lokale miljøforbedringer som følger av redusert 
biltrafikk. Å dempe transportbehovet og dreie 
transportmiddelfordelingen mot kollektive trans-
portmidler, gange og sykkel vil kunne redusere 
utslippene.

6.3.5 Roller og ansvar – fylkeskommunen har 
fått større ansvar

Forvaltningsreformen har medført store endrin-
ger i ansvaret for veinettet. Fra 1. januar 2010 ble 
de fleste riksveier som ikke var stamveier (kalt 
øvrige riksveier), overført til fylkeskommunen og 
ble fylkesveier. I dag har kommunene ansvar for 
om lag 38 000 kilometer vei, fylkeskommunen 
ansvar for om lag 44 200 kilometer, mens riksvei-
nettet utgjør om lag 10 500 kilometer. Kommunen 
er veimyndighet og har finansierings- og priorite-
ringsansvaret for kommunal vei, mens fylkeskom-
munene og staten har samme rolle for henholds-
vis fylkeskommunal og statlig vei. Transportarbei-
det på statlig og fylkeskommunalt veinett er 
omtrent i samme størrelsesorden, det vil si at tra-
fikkandelen på riksveinettet, som staten har 
ansvar for, har vesentlig større trafikk enn det 
kommunale veinettet. De ulike eiere har også 
ansvar for gang- og sykkelveinettet langs egne 
veier. Staten har ansvar for drift, vedlikehold og 
investeringer i jernbanenettet, samt kjøp av per-
sontransportjenester med tog. De fleste flyplasser 
er underlagt Avinor. Ulønnsomme flyruter på 
deler av rutenettet og passasjer- og godstransport 
på kystruten Bergen–Kirkenes er et statlig ansvar. 
For det øvrige rutegående kollektivtilbudet er 
ansvaret lagt enten til fylkeskommunen, for det 
som er omfattet av fylkeskommunale tilskudd, 
eller til kommersielle aktører når det gjelder fyl-
kesgrensekryssende ruter og flytransport.

Gjennom forvaltningsreformen fikk fylkes-
kommunene større ansvar og handlingsrom, blant 
annet til å prioritere mellom ulike fylkeskommu-
nale ansvarsområder. Endringen førte også til 
endringer i statsbudsjettet for offentlig vei. Midler 
som tidligere ble bevilget til øvrige riksveier ble 
fjernet som øremerkede midler og innarbeides nå 
i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Fordi 
ansvaret for landtransport er delt mellom ulike 
forvaltningsnivåer, er det nødvendig med samord-

ning og koordinering på tvers av forvaltningsni-
våer.

6.3.6 Eksisterende virkemidler

Det eksisterer en rekke virkemidler som påvirker 
transportomfang og transportmiddelfordeling, og 
dermed også utslipp av klimagasser. Mange av 
virkemidlene er ikke primært innrettet for å redu-
sere klimagassutslipp, men ut fra eksempelvis for-
delingshensyn eller hensynet til framkommelig-
het.

Økonomiske virkemidler

De ulike transportformer er i dag i varierende 
grad omfattet av kjøpsavgifter og bruksavhengige 
avgifter. Kjøretøyavgiftene påvirker kjøp og bruk 
av bil. De har delvis til hensikt å skaffe staten inn-
tekter og delvis å korrigere markedet for ulem-
pene biltrafikken påfører samfunnet som ikke 
uten videre reflekteres i kostnadene ved å bruke 
bil (ulykker, veislitasje, trengsel, forurensning og 
støy). I 2008 ble drivstoffavgiftene på bensin økt 
med 5 øre og autodieselavgiften økt med 30 øre. 
Det er også innført halv veibruksavgift på biodie-
sel. Landtransport er i dag omfattet av CO2-avgift. 
Som omtalt i kapittel 4.5.2, har bensin i dag en 
avgiftssats på 384 kroner per tonn CO2 (tilsvarer 
0,89 kroner per liter bensin) og har dermed den 
høyeste avgiftssatsen. Diesel har en avgiftssats på 
225 kroner per tonn CO2 (tilsvarer 0,60 kroner per 
liter mineralolje). I tillegg ilegges bensin og diesel 
en veibruksavgift på 4,69 kroner per liter bensin 
og 3,68 kroner per liter mineralolje i 2012. Regje-
ringen har gjennom de senere årene lagt om bilav-
giftene i mer miljøvennlig retning, blant annet ved 
at det er innført en ny CO2-komponent i engangs-
avgiften som har motivert til valg av personbiler 
med lave CO2-utslipp. For 2012 er miljøprofilen i 
engangsavgiften styrket ytterligere. Alle innslags-
punktene i CO2-komponenten er justert ned, og 
fradragssatsene for CO2-utslipp under 110 g/km 
er økt. Avgiftsomleggingene har, sammen med 
den teknologiutviklingen som har skjedd de 
senere år, ført til en vesentlig reduksjon av gjen-
nomsnittlige CO2-utslipp fra nye personkjøretøy 
fra 2007. Elbiler og hydrogenbiler har i dag en 
rekke fritak fra avgifter. De har også andre privile-
gier som gratis passering i bomring og gratis par-
kering.

Tilskudd til investeringer og drift av kollektiv-
transport fra sentrale og lokale myndigheter har 
primært som mål å sikre et effektivt og miljøvenn-
lig transporttilbud, men skal i tillegg gi et grunn-

5 Kilde: Kommunal energi og utslippsstatistikk, SSB 2009/
Samferdselsdepartementet.
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leggende transporttilbud til dem som ikke kan 
eller vil kjøre bil. I 2012 fortsetter regjeringen sat-
singen på å styrke kollektivtransport og andre mil-
jøvennlige transportløsninger. Det er i NTP 2010–
2019 lagt til grunn en økonomisk planramme som 
gir en historisk satsing på jernbane. Det er bevil-
get om lag 12,5 milliarder kroner til jernbanefor-
mål i 2012. Bevilgningsøkningen fra 2005 til 2012 
målt i 2012-kroner til infrastrukturformål er på 
74,7 prosent, og økningen til persontransporttje-
nester med tog er på 30,9 prosent. Bevilgningene 
vil bidra til å bedre kapasiteten og regulariteten i 
trafikkavviklingen og dermed gi rom for å føre 
over mer gods- og persontransport fra vei til jern-
bane. Det er åpnet for bruk av bompenger til drift 
av kollektivtrafikk i byområder. I tillegg har ram-
metilskuddene til fylkeskommunene økt.

Utbygging av gang- og sykkelveier har til formål 
å bedre fremkommelighet og miljø i tillegg til å 
trygge barns skolevei og styrke folkehelsen gjen-
nom økt fysisk aktivitet. I NTP 2010–2019 er det 
lagt til grunn en økonomisk planramme som i 
gjennomsnitt tilsvarer 294 millioner kroner per år 
til gang/sykkelvei, en økning på 178 millioner kro-
ner i forhold til NTP 2006–2015. I tillegg er tilrette-

leggingen økt gjennom bedret drift og vedlike-
hold av sykkelveier og lavere fartsgrenser i bysen-
tra.

Belønningsordningen for bedre kollektivtran-
sport og mindre bilbruk i byområdene ble eta-
blert i 2004. I klimaforliket ble partene enige om 
at bevilgningene til denne ordningen skulle 
dobles. Dette ble gjennomført i 2009-budsjettet 
hvor det ble avsatt 323,4 millioner kroner til for-
målet. I 2012 er det bevilget 411 millioner kroner 
til belønningsordningen. I NTP 2010–2019 er det 
lagt opp til at bevilgningen til belønningsordnin-
gen i første del av planperioden fram til 2013 skal 
trappes opp til det doble sammenliknet med 2009.

Forskrift om køprising ble fastsatt av Samferd-
selsdepartementet i oktober 2011 med hjemmel i 
vegtrafikkloven § 7a. Forskriften gir kommunene 
mulighet til å fastsette differensiert pris for å kjøre 
på enkelte veier til bestemte tider. Inntektene fra 
køprisingen skal brukes til utbygging av et bedre 
kollektivtilbud. Tiltak som reduserer behovet for 
bilbruk vil bli prioritert. 

Transnova finansieres av Samferdselsdeparte-
mentet for å redusere CO2-utslipp fra trans-
portsektoren og ble opprettet som en prøveord-

Figur 6.6 Lading av elbil

Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix SWEDEN/NTB scanpix
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ning i 2009 på bakgrunn av klimaforliket. Trans-
nova gir direkte finansiell støtte til prosjekter 
innenfor miljøvennlig transport. Transnovas bud-
sjett var på 100 millioner kroner i 2009. Av disse 
var 50 millioner øremerket til ladestasjoner for 
elbil. Denne bevilgningen var en del av regjerin-
gens tiltakspakke for å motvirke effektene av 
finanskrisen. Det ble bevilget 74,8 millioner kro-
ner i 2012. Satsingen er innenfor følgende tre pro-
gramområder:
– introduksjon av ny lavutslippsteknologi og for-

nybar energi
– økt bruk av miljøvennlige transportformer, 

herunder kollektiv, sykkel- og gangtransport, 
samt økt godstransport via kjøl og bane

– begrensning av transportomfanget gjennom 
bedre utnyttelse av transportkapasitet og løs-
ninger som erstatter transportbehovet

Juridiske virkemidler

Kjøretøyforskriften inneholder obligatoriske tek-
niske krav til kjøretøyer og samsvarer med EUs 
krav. Forskriften regulerer ikke CO2-utslippet fra 

biler, men det stilles krav til at person- og varebile-
nes CO2-utslipp skal måles.

Arealpolitikken, herunder plan- og bygningslo-
ven med tilhørende forskrifter, er et viktig virke-
middel for å påvirke transportomfang, transport-
middelfordeling og trafikkstrømmer.

Produktforskriften (forskrift om begrensning i 
bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre 
produkter) omfatter blant annet det gjeldende 
omsetningspåbudet for biodrivstoff. Omsetnings-
påbudet er satt til minst 3,5 prosent samlet 
mengde biodrivstoff som andel av totalt omsatt 
drivstoff til veitrafikken.

Forskning, utvikling og informasjon

Det drives en del forskning og utvikling på reduk-
sjon av klimagassutslipp fra transport, både av 
miljø- og transportmyndighetene og innenfor 
ulike forskningsprogrammer. De fleste prosjek-
tene har imidlertid et bredere fokus enn bare 
transport og klima. Eksempler på prosjekter/pro-
grammer er:
– RENERGI-programmet under Norges forsk-

ningsråd gir støtte til FoU-prosjekter blant 

Figur 6.7 Bysykler i Oslo

Foto: Trond J. Strøm/Aftenposten/NTB scanpix
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annet innen miljøvennlig transport. Fra 2006 til 
2011 er bevilgningene til RENERGI over Sam-
ferdselsdepartementets budsjett økt fra 22,3 
millioner kroner til 46 millioner kroner. I 2011 
besto RENERGIs transportportefølje av 30 
løpende prosjekter med en samlet støtte på 
over 60 millioner kroner omtrentlig fordelt på 
25 millioner kroner til biodrivstoffprosjekter, 
14 millioner kroner til hydrogenprosjekter, 15 
millioner kroner til el-prosjekter og 8 millioner 
kroner til andre transportprosjekter, herunder 

TEMPO som skal gi kunnskap om innretting 
av virkemidler for å få en mer miljøvennlig 
transport.

– SMARTRANS – Næringslivets transporter og 
intelligente transportsystemer (ITS) under 
Norges forskningsråd – gir næringslivet og 
myndighetene kunnskap om reduksjon av 
avstandskostnader, overføring av godstran-
sport fra vei til sjø og bane samt smartere, sik-
rere og mer miljøvennlig og effektiv transport.

Boks 6.2 Eksempler på prosjekter som har fått tilskudd gjennom Transnova

Stavanger kommune tester ut ny renovasjons-
ordning på sentrumshalvøya. Det blir slutt på 
store, brummende søppelbiler som snirkler seg 
gjennom de trivelige smauene i trehusbebyggel-
sen. Stavanger ønsker at smauene og smågatene 
skal komme til sin rett. De vil derfor fjerne alle 
søppeldunkene fra det offentlige rom og redu-
sere trafikken av store søppelbiler. I stedet skal 
de i randsonen rundt den gamle sentrumskjer-
nen bygge ut to nedgravde 20 m3 presscontai-
nere og noen nedgravde 5 m3 containere. Målet 
er at avfall fra flest mulige bedrifter og leilighe-
ter i sentrumskjernen skal betjenes av miljø-
vennlige «tilbringerkjøretøy» som henter avfall 
hos kunden, gjerne flere ganger i uka, og tøm-

mer det i de nedgravde containerne. Så langt er 
ett elektrisk kjøretøy anskaffet til formålet, enda 
ett er bestilt. Prosjektet fører til reduksjon i 
transportomfang og utprøving av alternative 
drivstoff.

Posten Norge AS, Divisjon Post, Region 
Midt ønsker å utføre distribusjon av brev og pak-
ker i Midtbyen i Trondheim uten bruk av fossilt 
drivstoff. Transnova støttet prosjektet om CO2-
fri postdistribusjon i Trondheim sentrum gjen-
nom bruk av alternative distribusjonsmetoder 
som gående ruter med tralle, elbiler og elmope-
der for å bidra til å nå klimamål som er satt av 
Posten og Trondheim kommune.

Figur 6.8 Transnova

Illustrasjon: Gaute Larsen/Transnova
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– Prosjekt i regi av Universitetet for miljø- og bio-
vitenskap (UMB) ‘Protein Engineering og Pro-
teomics’ forskning knyttet til andre genera-
sjons biodrivstoff.

6.3.7 Internasjonale rammebetingelser

Landtransport er av mindre global karakter enn 
skipsfart og luftfart. Imidlertid påvirker interna-
sjonale rammebetingelser og utvikling også land-
transport. Varestrømmer ut og inn av Norge sty-
res i stor grad av internasjonale produsenter og 
logistikkselskaper, noe som har betydning for 

valg av transportmiddel og distribusjonsmønstre. 
Norge er avhengig av den teknologiutviklingen 
som skjer internasjonalt når det gjelder utvikling 
og tilgjengelighet av ulike kjøretøy. Utslippskrav 
til kjøretøy fastsettes av EU.

Hvitboken om EUs transportpolitikk mot 2050

EUs hvitbok om transport gir styringssignalene 
for EUs transportpolitikk fram mot 2020 og inne-
holder et veikart for utviklingen fram mot 2050. 
Klimagassutslippene skal reduseres med 60 pro-
sent innen 2050, med et mellomliggende mål på 

Boks 6.3 Oppfølging av klimaforliket og klimameldingen: Landtransport

St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk 
og avtalen om klimameldingen, jf. Innst. S. nr. 
145, omfatter tiltak og virkemidler. Nedenfor 
redegjøres det kort for oppfølgingen av dette 
innenfor landtransport. Foreslåtte tiltak og vir-
kemidler i denne stortingsmeldingen kommer i 
tillegg.

Klimamålet et viktig grunnlag for NTP: Har 
blitt fulgt opp i arbeidet med gjeldende NTP og 
er også et tema i arbeidet med kommende NTP. 
I tillegg jobber de underliggende etatene med 
verktøy som kan bidra til å vurdere klimaeffek-
ten av ulike tiltak.

Jernbane: Bevilgningene til jernbaneformål 
er på totalt 12,5 milliarder kroner i 2012. Regje-
ringen har økt bevilgningene til jernbaneformål 
med i overkant av 5,4 milliarder kroner fra 2007–
2012.

Høyhastighetsbane: Ny utredning om dette er 
lagt fram av Jernbaneverket som grunnlag for 
beslutninger i NTP 2014–2023.

Belønningsordningen: Bevilgningen til beløn-
ningsordningen til kollektivtransport ble doblet 
i 2009-budsjettet som forutsatt i klimaforliket. 
Det er inngått avtaler med de største byområ-
dene. Restriksjoner mot bilbruk er en forutset-
ning i avtalene. Satsingen på området har fort-
satt.

Økt bruk av bompenger/veiprising: Lovhjem-
melen om køprising i vegtrafikkloven trådte i 
kraft 24. oktober 2011, og utfyllende forskrift ble 
vedtatt 25. oktober samme år.

Bildelingsordning: Er utredet. Utredningen 
anbefaler ikke å tilrettelegge for bildeling i kol-
lektivknutepunkter.

Gang- og sykkelveier: I NTP 2010–2019 er det 
lagt til grunn at det skal bygges om lag 500 kilo-
meter nye gang- og sykkelveier i planperioden.

Miljøvennlig transport: Transnova ble eta-
blert som et treårig prøveprosjekt under Vegdi-
rektoratet i 2009, og er videreført i 2012.

Statlig og kommunale innkjøp av kjøretøy: 
Transport og bil er en av de prioriterte produkt-
gruppene i miljøpolitikken for statlige innkjøp. 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har 
utarbeidet veiledende miljøkrav til innkjøp/leas-
ing av bil for offentlige innkjøpere.

Kjøretøyrelaterte avgifter: Den varslede 
avgiftsøkningen på autodiesel og bensin i klima-
forliket ble fulgt opp i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2008. Fra 2007 ble slagvolum 
erstattet av CO2-utslipp som et av beregnings-
grunnlagene i engangsavgiften. Gjennomsnittlig 
CO2-utslipp er redusert fra 177 g/km i 2006 til 
134 g/km i 2011. I mars 2012 var gjennomsnitt-
lig utslipp fra nye kjøretøy 131g/km.

Biodrivstoff: Det er innført et omsetnings-
krav på 3,5 prosent for samlet mengde biodriv-
stoff til veitrafikken. FoU på andre generasjons 
biodrivstoff inngår i regjeringens miljøteknolo-
gisatsing hvor det er blitt bevilget midler til 
dette formålet.

Hydrogenbiler: Har gratis tilgang til bomrin-
gen og gratis offentlig parkering på lik linje med 
elbiler.

Kvotesystem transport: Luftfart ble inkludert i 
det europeiske kvotesystemet fra 2012. Norge 
gir også innspill til dialogen i EU om mulig 
inkludering av skipsfartssektoren i kvotesyste-
met. For landtransport anses per i dag alterna-
tive virkemidler som bedre enn innføring av et 
kvotesystem.
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20 prosent reduksjon innen 2030, sammenlignet 
med 2008 nivå. I tillegg trekker Kommisjonen 
fram innovasjon som en vesentlig komponent for å 
nå nevnte mål. Hvitboken inneholder i alt 130 initi-
ativ til lovgivning og andre tiltak. For å lykkes 
med å nå målene i strategien er det nødvendig 
med vellykket forskning og utvikling av blant 
annet nye motortyper, energibruk og nye typer 
drivstoff. Størstedelen av reduksjonen vil skje 
etter 2030 som følge av at nye og mindre utslipp-
sintensive kjøretøy kommer på plass. I hvitboken 
legges det opp til sterkere insentiv for bruk av 
andre transportformer enn veitransport, her-
under en vesentlig omlegging av skatter og avgif-
ter i retning av «forurenser betaler»-prinsippet.

6.4 Utslipp fra ikke-veigående mobile 
kilder

6.4.1 Utslipp og framskrivinger

Utslipp fra ikke – veigående mobile kilder omfat-
ter traktorer, snøscootere, fritidsbåter, anleggs-
maskiner og andre motorredskaper. Bruk av 
disse maskinene skjer primært innen landbruk, 
skogbruk og bygg- og anleggssektoren. Drivstof-
forbruket og CO2-utslippet fra ikke-veigående 
mobile kilder har økt i perioden 1990 til 2010, og 
var i 2010 på om lag 2,3 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter. Utslippene skjer primært som følge av 
bruk av fossilt drivstoff, i all hovedsak diesel. 
Utslippsanslagene for disse kildene er beheftet 
med stor usikkerhet.

Boks 6.4 Fornybardirektivet og drivstoffkvalitetsdirektivet

Fornybardirektivet (2009/28/EF)

Fornybardirektivet er ratifisert av Norge og stil-
ler blant annet krav om 10 prosent fornybaran-
del i transportsektoren i 2020. Dette kravet kan 
nås gjennom for eksempel økt bruk av biodriv-
stoff, elektrisitet og hydrogen, samt ved redu-
sert fossil energibruk. Det er foreløpig ikke tatt 
stilling til hvordan kravet skal oppfylles. Regje-
ringen arbeider nå med en nasjonal handlings-
plan for oppfølging av fornybardirektivet. Hand-
lingsplanen skal være ferdig i juni 2012.

Det bindende målet for transportsektoren 
gjelder likt for hvert enkelt land omfattet av 
direktivet. Andelen fornybar energi beregnes av 
brøken:

bruk av fornybar energi i alle typer transport

bruk av bensin, diesel og elektrisitet til alle typer 
transport, samt biodrivstoff til veitrafikk og bane

Eventuell bruk av biodrivstoff i fly eller skip og 
båter vil inngå i telleren og trekke fornybarande-
len opp, selv om energibruken i disse transport-
formene ikke inngår i nevneren. Noe energi-
bruk teller ekstra i beregningen av fornybaran-
delen. Bruk av elektrisitet til veitrafikk multipli-
seres med en faktor på 2,5. Ved beregning av 
bruk av elektrisitet brukes enten gjennomsnitt-
lig fornybarandel i EU eller i det aktuelle landet. 
Biodrivstoff fra visse råvaretyper som avfall og 

cellulose, multipliseres med en faktor på 2. EU 
skal arbeide videre med kriterier for å beregne 
fornybarandelen ved bruk av hydrogen. Hydro-
gen produsert ved naturgassprosessen er ikke 
fornybar, mens hydrogen produsert ved elektro-
lyse kan være det.

Drivstoffkvalitetsdirektivet (2009/30/EF)

EUs drivstoffkvalitetsdirektiv inneholder blant 
annet krav om at landets leverandører skal redu-
sere livssyklusutslippene av klimagasser fra 
drivstoff og transportenergi til visse transport-
former (vei, fritidsbåter og ikke-veigående 
mobile maskiner) med minimum 6 prosent per 
energienhet i 2020 sammenliknet med en stan-
dardverdi for klimagassutslipp fra fossile driv-
stoff i EU i 2010. Leverandørene selv velger 
hvordan de vil oppfylle kravet. Reduserte utslipp 
fra utvinning av fossile råstoff, bruk av drivstoff 
basert på fossile råvarer med lavere klimagass-
utslipp, økt bruk av biodrivstoff og økt bruk av 
elektrisitet er eksempler på måter å oppfylle kra-
vet. Det er besluttet at Norge skal gjennomføre 
dette direktivet, men det er ennå ikke innlem-
met i EØS-avtalen.

Tiltak og virkemidler innen transport vil 
kunne bidra til måloppnåelse for både drivstoff-
kvalitetsdirektivet og fornybardirektivet, samti-
dig som det kan bidra til generelle klimagassre-
duksjoner i transportsektoren.
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Bygg- og anleggsmaskiner samt ulike motor-
redskaper i landbruksnæringene står for de stør-
ste utslippene. I perioden 1990 til 2010 har CO2-

utslippet fra bygg og anlegg økt noe, mens utslip-
pet fra jordbruk er redusert.

Figur 6.9 Klimagassutslipp fra ikke-veigående mobile kilder, 2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus

Figur 6.10 Utslipp av klimagasser fra ikke-veigående mobile kilder,1990–2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus

➔ Klimagassutslippfra ikke-veigående mobile kilder i 2010 
Totalt 2,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter 

■ Traktorer, anleggsmaskiner og 
andre motorredskaper, diesel: 87% 

■ Motorredskaper, bensin: 2% 

■ Jernbane:2% 

■ Småbåter: 8% 

■ Snøscootere:1 % 

➔ Utslipp av klimagasser fra ikke-veigående mobile kilder fra 1990 til 2010 
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6.4.2 Eksisterende virkemidler

Anleggsdiesel er ikke pålagt veibruksavgift, men 
er ilagt grunnavgift på mineralolje og CO2-avgift.
Både kjøretøyforskriften og forskrift om maskiner 
regulerer utslipp fra ikke-veigående mobile kilder. 
Reguleringene omfatter avgasser som CO, HC, 
NOx og PM, men ikke utslipp av CO2.

6.5 Luftfartssektoren

6.5.1 Utslipp fra luftfartssektoren

Innenriks luftfart stod i 2010 for et utslipp av kli-
magasser på 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter, 
inkludert Forsvarets aktiviteter i Norge. Dette til-
svarer drøyt 2 prosent av de samlede utslippene 
av klimagasser i Norge, men representerer en 
økning på 26 prosent sammenlignet med utslip-
pene i 1990. Klimagassutslipp fra fly som fyller 
drivstoff i Norge og flyr til utlandet (utenriks luft-
fart), utgjorde 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
i 2010, en økning på 110 prosent sammenlignet 
med 1990. Utslipp fra utenriks luftfart er ikke 
regulert av Kyotoprotokollen, men er omfattet av 
EUs kvotesystem.

Den tilbudsstyrte markedssituasjonen med 
konkurranse og lave priser har vært medvirkende 
til den sterke veksten i flytrafikken de senere år. 
Antall passasjerer som reiste til og fra norske luft-
havner var på 11,2 millioner i fjerde kvartal 2010. 
Det er en økning på over 6,6 prosent sammenlik-
net med samme kvartal i 2009. Veksten er domi-
nert av Oslo lufthavn Gardermoen, Bergen luft-
havn Flesland og Moss lufthavn Rygge.

6.5.2 Sentrale utviklingstrekk og 
internasjonale rammebetingelser

Sentralisering av befolkningen rundt de største 
byene, særlig i Sør-Norge, vil fortsette. Her ventes 
en befolkningsvekst på om lag 40 prosent fram 
mot 2040. Denne urbaniseringen gjør at veksten i 
etterspørselen etter flyreiser også vil være ster-
kest ved de større lufthavnene. Det er ved disse 
flyplassene Avinor påpeker behov for kapasitetsut-
videlser.6

Passasjerveksten er avhengig av utviklingen i 
norsk og internasjonal økonomi, oljeprisen og 
utviklingen på tilbudssiden i luftfartsmarkedet. 
Inntektsvekst medfører økt reiseaktivitet, lengre 
reiser og sterk vekst i fritidsmarkedet. Prognoser 

viser en årlig vekst i flytrafikken – både innenriks 
og utenriks – på 2,3 prosent. Dette tilsvarer 78 mil-
lioner årspassasjerer i 2040, det vil si nesten en 
dobling fra 2010. Miljømessige restriksjoner og 
modning i enkelte markeder kan imidlertid virke 
dempende på etterspørselen. Videre vil en eller 
flere høyhastighetsbaner mellom de store byene 
kunne få konsekvenser for flytrafikken slik det har 
gjort mellom flere europeiske byer der lyntog er 
etablert. Økt antall passasjerer medfører ikke nød-
vendigvis flere flybevegelser. Sektorens utslipp per 
passasjerkilometer forventes betydelig redusert i 
årene fremover. Ifølge utslippsframskrivingene 
anslås utslippene fra innenriks luftfart å ville ligge 
stabilt på om lag 1,2 millioner tonn per år. Samlet 
utslipp fra luftfartssektoren forventes imidlertid å 
øke noe som følge av økt utenlandstrafikk.

Gjennom EUs kvotesystem for luftfart er det 
satt et tak på utslippene fra flyvninger til og fra 
lufthavner i EØS-området. Sektorens belastning 
for atmosfæren vil ikke øke utover den samlete 
kvotemengden som er satt av til luftfarten. Adgan-
gen til kjøp av kvoter fra de stasjonære virksomhe-
tene samt bruk av kvoter fra de prosjektbaserte 
Kyoto-mekanismene innebærer imidlertid at de 
fysiske utslippene fra sektoren og utslippene i 
Norge kan fortsette å øke. Økte utslipp fra luft-
fartssektoren vil da motsvares av tilsvarende 
utslippsreduksjoner fra andre sektorer.

Avinor har i samarbeid med SAS, Norwegian, 
Widerøe og NHO Luftfart utarbeidet en rapport 
(«Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart») som 
ble lagt fram i juni 2011. Ifølge rapporten vil antall 
passasjerkilometer i luftfartsbransjen dobles fra 
2007 til 2025, samtidig som utslippene per passa-
sjerkilometer omtrent halveres. Utslippene fra 
norsk innenriks luftfart anslås å være lavere i 2025 
enn i 2007, mens utslippene fra utenriks luftfart vil 
fortsette å øke fram til 2025. Samlet vil utslippene 
fra norsk luftfart kunne stabiliseres på 2007-nivå 
fra 2025. Referansebanen er imidlertid ambisiøs 
og forutsetter at det blir utløst mange tiltak innen-
for sektoren framover. De anslåtte utslippsreduk-
sjonene er resultat av planlagt overgang til nye fly, 
innfasing av biodrivstoff og andre tekniske og 
operative tiltak som er planlagt gjennomført i peri-
oden.

6.5.3 Effekten av eksisterende virkemidler

De viktigste klimavirkemidlene for luftfartssekto-
ren er EUs kvotesystem og CO2-avgiften på bruk 
av mineralolje i innenriks luftfart.

Innenriks flyvninger som omfattes av EUs kvo-
tesystem står både overfor kvoteprisen og en 

6 NTP- Avinors sektorplan: http://www.ntp.dep.no/2014-
2023/pdf/2011_04_07_sektorplan_avinor.pdf
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avgift på 165 kroner per tonn CO2. CO2-avgiften på 
innenriks luftfart som ikke omfattes av kvotesyste-
met, tilsvarer 274 kroner per tonn CO2. Dette er 
høyere enn den generelle avgiften på mineralolje. 
Størstedelen av luftfarten er omfattet av kvotesys-
temet, og marginalkostnadene som virksomhe-
tene står overfor, vil variere med endringer i kvo-
teprisen.

Både kvotesystemet og CO2-avgiften på bruk 
av mineralolje i innenriks luftfart stimulerer de 
reisende til å vurdere nytten av å slippe ut CO2
gjennom transportaktiviteter opp mot kostnadene 
de pådrar seg ved å redusere utslippene gjennom 
redusert transportomfang eller ved å velge andre 
transportmidler. Kvotesystemet setter et tak på 
utslippene fra kvotepliktig virksomhet. Utslipps-
kostnadene vil tilsvare kostnadene forbundet med 
å holde utslippene lavere enn utslippstaket. Det er 
beregnet at samlet kvotemengde vil føre til at luft-
farten som er omfattet av EUs kvotesystem, vil 
redusere de samlede utslippene med 36 prosent 
fram til 2015 og 46 prosent fram til 2020, i forhold 
til om ingen nye tiltak var blitt innført.

6.6 Skipsfarts- og fiskerisektoren

6.6.1 Utslipp og framskrivinger innen 
skipsfarts- og fiskerisektoren

Utslippene fra innenriks skipsfart og fiskeri var på 
henholdsvis 2,3 og 1,4 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter i 2010. Samlet utgjør utslippene fra skips-
farts- og fiskerisektoren omtrent 7 prosent av de 
nasjonale klimagassutslippene. Det er kun skips-
fart og fiskeri som går i norske farvann og mellom 
to norske havner som inkluderes i den norske 
utslippsforpliktelsen, mens skip som går til eller 
fra andre land ikke inngår.

Utslippene kommer hovedsakelig fra bruk av 
fossilt drivstoff, men det er stor forskjell mellom 
ulike flåtegrupper når det gjelder hvor energief-
fektive de er og størrelsen på skipene. Mange til-
tak og virkemidler for å redusere utslippene er 
imidlertid sammenfallende for de ulike flåtety-
pene.

I framskrivingene presentert i Nasjonalbud-
sjettet 2011 anslås nasjonale klimagassutslipp fra 
skipsfart og fiskerisektoren å være på henholdsvis 
2,7 og 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020, 
det vil si en liten økning i utslipp fra skipsfart og 
relativt stabile utslipp fra fiskeriflåten i forhold til 
dagens situasjon, uten iverksettelse av nye tiltak 
og virkemidler mot 2020.

Figur 6.11 Utslipp av klimagasser fra skipsfart og fiskeri, 1990–2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus

➔ Utslipp av klimagasser fra skipsfart og fiskeri fra 1990 til 2010 
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6.6.2 Skipsfart

Skipsfartssektoren har vært kjennetegnet av sterk 
ekspansjon verden over siden annen verdenskrig. 
De siste tiårene har man fått på plass et stadig 
strengere internasjonalt miljøregelverk for skips-
farten, og næringen er generelt en miljøeffektiv 
transportform, men miljøutfordringene for inter-
nasjonal skipsfart er fortsatt betydelige. 90 pro-
sent av alt interkontinentalt transportert gods i 
verden foregår på skip. Klimagassutslippene fra 
internasjonal skipsfart ventes å stige i årene fram-
over som følge av økt internasjonal handel. I til-
legg kommer all innenriks skipstrafikk for passa-
sjerer og gods. Norge er en av verdens største 
skipsfartsnasjoner med betydelig skipsfart i nor-
ske havområder.

Skip er ansett som et miljøvennlig transport-
middel for frakt av gods på grunn av frakt i store 
volum og relativt få inngrep og vedlikeholdskost-
nader i infrastruktur. I henhold til NTP (2010–
2019) vil regjeringen legge til rette for at sjøtran-
sport kan ta økt andel av godstransporten.

6.6.3 Fiskeri

Norge forvalter et havområde som er sju ganger 
større enn fastlands-Norge. De siste tiårene har 
den norske fiskerinæringen utviklet seg fra fritt 
fiske til en regulert næring med kvoter og konse-
sjoner. Den norske fiskeflåten er blant de mest 
moderne og effektive i verden. Utviklingen har 
gått i retning av færre og mer effektive fiskebåter. 
Samtidig har Norge en sammensatt fiskeflåte 
både med hensyn til størrelse, geografisk tilhørig-
het og type fiskeredskap.

6.6.4 Eksisterende virkemidler og 
internasjonale rammebetingelser 
innen skipsfart og fiskeri

Økonomiske virkemidler

Næringen er i dag pålagt forskjellige CO2-avgifts-
satser per liter drivstoff. Gods- og passasjertran-
sport i innenriks sjøfart er omfattet av CO2-avgift 
på mineralolje. Skip i utenriksfart er fritatt for 
CO2-avgift. Det samme gjelder fartøy som driver 
fiske og fangst i fjerne farvann. Begrunnelsen for 
fritaket er at bransjen opererer i internasjonale 

Figur 6.12 Fiskerifartøy. Fiske i Henningsvær, Lofoten

Foto: Bjørn Jørgensen, Samfoto/NTB scanpix 
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farvann i konkurranse med utenlandske aktører 
og faren for avgiftsomgåelse gjennom bunkring i 
utlandet.

Fiske i nære farvann er også fritatt for CO2-
avgift. Fritaket begrunnes primært ut fra hensy-
net til konkurransesituasjonen.

Disse fritakene gjelder også for CO2-avgiften 
på gass. I tillegg er fartøy som benyttes til gods og 
passasjertransport samt offshorefartøy, fritatt for 
CO2-avgiften på gass. Det innebærer at de fleste 
skip er fritatt, men eksempelvis forskningsfartøy 
og kystvaktskip er imidlertid ikke fritatt.

Forskning og utvikling

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge bidrar 
med midler til forskning på mer miljøvennlig 
skipsfart. Gjennom Nærings- og handelsdeparte-
mentet er det bevilget betydelige midler til oppføl-
gingen av regjeringens strategi fra 2007 for miljø-
vennlig vekst i de maritime næringer («Stø kurs»). 
Det er bevilget midler til maritim forskning og 
innovasjon, miljøprosjekter i de maritime nærin-
ger, og til utvikling av nærskipsfartsflåten. Blant 
annet er MAROFF-programmet (Maritim virk-
somhet og offshore operasjoner) under Norges 
forskningsråd, se boks 6.6 og 6.7, blitt forlenget 

Figur 6.13 Utslipp av klimagasser og samlet fangst fra norske fiskefartøy, 2000–2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Fiskeridirektoratet, 2012/miljøstatus.no

Boks 6.5 Næringen går foran

Som et ledd i omlegging til mer kostnadseffek-
tiv drift, har skipsfartsnæringen i Norge inn-
ført flere tiltak som også fører til reduserte kli-
magassutslipp. Et eksempel er Solstad Off-
shore Green Operations. En grønn operasjon i 
Solstad-systemet er et tiltak hvor en sparer 
minst 500 liter drivstoff på en dag. Tiltakene 
rapporteres inn, og for hver grønn operasjon 
betaler Solstad Offshore Regnskogfondet for 
bevaring av ett mål regnskog. Solstad estime-
rer at dette kan redusere drivstofforbruket 
med 15–20 prosent. Målet er en klimanøytral 
drift hvor reduserte klimagassutslipp fra beva-
ringen av regnskog skal tilsvare utslippene fra 
driften av Solstads offshoreskip.

➔ Utslipp av klimagasser og samlet fangst fra norske fiskefartøy 
For perioden fra 2000 til 2010 
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Figur 6.14 Tidekongen gassferje som trafikkerer strekningen Oslo–Nesodden

Foto: Espen Braata/NTB scanpix

Boks 6.6 Oppfølging av klimaforliket og klimameldingen: skipsfart og fiskeri

St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk 
og avtalen om klimameldingen, jf. Innst. S. nr. 
145, omfatter tiltak og virkemidler. Nedenfor 
redegjøres det kort for oppfølgingen av dette 
innenfor skipsfart og fiskeri. Foreslåtte tiltak og 
virkemidler i denne stortingsmeldingen kom-
mer i tillegg.

Miljøvennlig skipsfart: Gjennom ordningene i 
Innovasjon Norge ble det i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett 2010 bevilget 10 milli-
oner kroner til miljøprosjekter i de maritime 
næringene og utvikling av nærskipsflåten. Miljø, 
herunder reduksjon av klimagassutslipp, er et 
av de prioriterte områdene under Forskningsrå-
dets program for maritim virksomhet og off-
shore operasjoner, MAROFF. De siste tre årene 
er det blitt bevilget 130,1 millioner kroner per år 
til MAROFF. Miljøverndepartementet og 15 
næringsorganisasjoner har forlenget NOx-avta-
len. Hovedformål er reduserte NOx-utslipp, men 
enkelte av tiltakene som finansieres gjennom 
dette fondet, bidrar også til å redusere klima-
gassutslipp.

Styrke distribusjon av naturgass: Det er 
anskaffet gassferjer på flere ferjesamband i 
Norge.

Utredning om gebyrer og avgifter innen sjø-
transporten for å bidra til å få gods fra vei til sjø: 

Temaet er presentert i gjennomgangen/sam-
menlikningen av konkurransevilkårene for vei, 
bane, sjø og luft som ble foretatt i NTP (2010–
2019). Som en oppfølging av Nasjonal transport-
plan er avgiftene rettet mot sjøtransporten, redu-
sert med nær 90 millioner kroner fra 2010 og 
fram til 2012.

Arbeide for at internasjonal skipsfart inklude-
res i framtidige klimaavtaler: Norge har vært og 
er en pådriver for å få på plass globale regulerin-
ger for skipsfartsnæringen gjennom FNs inter-
nasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO).

Tiltaksanalyse innen skipsfarten: Tiltak og 
virkemidler for skipsfarten er i noen grad vur-
dert i prosjektet Klimakur 2020.

Mer energieffektiv drift og teknologiforbedrin-
ger i skipsfartssektoren: IMO har utarbeidet en 
indeks for energieffektivitetsdesign på nye skip 
(EEDI) og krav om energieffektiviseringsplan 
som vil fungere som et miljøstyringsverktøy for 
virksomheten.

Miljøkrav ved statens kjøp av skipstransportje-
nester: Det er lagt til grunn miljøkrav ved flere 
statlige anskaffelser (eksempelvis ferjer), men 
det finnes per i dag ikke statlig veiledning eller 
kriterier for anskaffelser av skipstransporttje-
nester.
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med en ny periode fram til 2020. De prioriterte 
områdene i den maritime strategien står sentralt 
som kriterier for prosjektstøtte.

6.6.5 Internasjonale rammebetingelser

Skipsfart er en global sektor, og miljøutfordrin-
gene for internasjonal skipsfart er store. Ramme-
betingelsene og prosessene med å få på plass 

reguleringer drives av arbeidet internasjonalt. 
Næringen er utsatt for karbonlekkasje ved at økte 
priser på drivstoff i Norge kan føre til at skipsflå-
ten og deler av fiskeriflåten kan fylle drivstoff i 
andre land. Det er derfor et viktig prinsipp at 
internasjonale miljø- og klimareguleringer i skips-
fartssektoren skal gjelde alle skip, uavhengig av 
hvilket flagg skipet seiler under.

Hoveddelen av arbeidet foregår i FNs interna-
sjonale sjøfartsorganisasjon (IMO). Norge har 
vært og er en pådriver for å få på plass globale 
reguleringer for skipsfartsnæringen gjennom 
IMO, se boksene 3.10 og 6.8. Også EU har inn-
ført, eller vurderer å innføre spesielle tiltak for å få 
ned klimagassutslippene i skipsfartssektoren. 
Nasjonale virkemidler som settes i verk for å få 
ned klimagassutslippene i fiskeri- og skipsfarts-
sektoren, må derfor ta hensyn til sektorens inter-
nasjonale karakter og til det arbeidet som pågår 
internasjonalt.

Boks 6.7 Maritim virksomhet og 
offshore operasjoner (MAROFF)

MAROFF skal bidra til å realisere regjerin-
gens maritime strategi for å fremme av innova-
sjon og miljøvennlig verdiskaping i de mari-
time næringer. Programmet skal bidra til at 
maritime bedrifter og forskningsmiljøer vide-
reutvikler sine kunnskapsmessige fortrinn og 
støtter prosjekter som er innrettet mot de forsk-
ningsutfordringer som er nødvendige for å 
realisere de tre sentrale innovasjonsområdene 
miljø, avansert logistikk og transport og kre-
vende miljøvennlige maritime operasjoner. 
Målgruppene for MAROFF er rederinærin-
gen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og 
utstyrsleverandører til alle typer fartøy og hav-
bruksanlegg. MAROFF støtter også kompe-
tanseoppbygging i forskningsmiljøer på tekno-
logiske og samfunnsvitenskapelige tema av 
betydning for den maritime virksomheten i 
Norge.

Boks 6.8 FNs internasjonale 
sjøfartsorganisasjon (IMO)

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, Inter-
national Maritime Organization (IMO), regu-
lerer internasjonal skipsfart og har 170 med-
lemsland. IMO har som hovedoppgave å sørge 
for sikkerhet til sjøs, og å hindre forurensing 
av havmiljøet. Det er vedtatt rundt 40 konven-
sjoner og protokoller, samt 800 andre doku-
menter som regulerer internasjonal skipsfart.
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7.1 En klimavennlig byggsektor

I 2010 utgjorde utslipp fra oppvarming og annen 
energibruk i byggsektoren, samt utslipp fra fjern-
varmeproduksjon 5 prosent av Norges samlede 
klimagassutslipp. I 2007 ble byggeforskriftene 
betydelig skjerpet, både for energieffektivisering 
og -forsyning i bygg. I 2010 ble forsyningskravene 
skjerpet ytterligere for bygg over 500 m2, og effek-
tivitetskravene ble noe justert. I tillegg ble det inn-
ført forbud mot å installere oljekjel for fossilt bren-
sel til grunnlast. Utslippene i byggsektoren kom-
mer fra bruk av fyringsolje og andre petroleums-
produkter i varmeproduksjon. Utslippene fra 
fjernvarmeproduksjon kommer fra forbrenning av 
avfall, olje og gass.

Utslippene fra bygg og fjernvarmeproduksjon 
varierer fra år til år. Utslippene fra bygg er redu-
sert med rundt 30 prosent siden 1990 som følge 
av utfasing av fossilt brennstoff til oppvarming, 

mens utslippene fra fjernvarme har økt. Regjerin-
gen vil fortsette arbeidet med energiomlegging og 
økt energieffektivisering i bygg.

Regjeringen ønsker å øke tempoet i Enovas 
arbeid med å fase ut oljefyring også i mindre 
anlegg. Det skal satses spesielt på energieffektivi-
sering og utfasing av fossile brensler.

Regjeringen legger her fram en handlingsplan 
for energieffektivisering, med mål om å redusere 
samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 
2020.

Regjeringen vil:

• Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift 
til passivhusnivå i 2015 og nesten nullener-
ginivå i 2020. Regjeringen vil senere fastsette 
bestemmelser som definerer passivhusnivå og 
nesten nullenerginivå. Beslutning om kravnivå 
gjøres på bakgrunn av utredninger av sam-

Figur 7.1 Utslipp av klimagasser fra stasjonær forbrenning i bygg og fjernvarmeproduksjon, 2010

Figuren viser utslipp fra oppvarming av bygg og damp- og varmtvannsforsyning i forhold til samlede norske utslipp i 2010. Samlet 
sto oppvarming av bygg og damp- og varmtvannsforsyning for 5 prosent av utslippene i 2010.

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no

7 Bygg og fjernvarme 

➔ Utslipp av klimagasser fra stasjonær forbrenning i bygg og 
fjernvarmeproduksjon i 2010 
Totalt 2,8 millioner tonn C02-ekvivalenter 

■ Oppvarming av bygg: 67% 

■ Fjernvarme: 33% 
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funnsøkonomiske og helsemessige konse-
kvenser og kompetansen i byggenæringen.

• Innføre komponentkrav for eksisterende bygg 
og klargjøre for hvilke byggearbeider og kom-
ponenter disse kravene skal gjelde, blant annet 
ut fra en vurdering av energieffekter og kostna-
der.

• Fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger og 
til grunnlast fram mot 2020. Dette skal blant 
annet kunne skje ved at Enova kan gi tilskudd 
til husholdninger.

• Ta sikte på å utvide forbudet mot å installere 
kjel for fossilt brensel til grunnlast slik at det 
omfatter alle eksisterende bygg.

• Sørge for at staten som byggherre og eien-
domsbesitter er pådriver i arbeidet med energi-
omlegging og utfasing av fossile brensler i byg-
ningsmassen.

7.2 Bygg

7.2.1 Utslipp og framskrivinger

I 2009 ble det brukt 83 TWh energi i norske bygg. 
70 til 80 prosent av energibruken i bygg dekkes av 
elektrisitet. Av den øvrige energien kommer grovt 
regnet 7 prosent fra olje, 7 prosent fra bioenergi, 
4 prosent fra fjernvarme, samt omgivelsesvarme 

og gass i mindre omfang. Stasjonær energibruk i 
bygg er anslått å øke svakt fram mot 2020. Demo-
grafiske forhold og økonomisk vekst skulle alene 
tilsi en noe sterkere økning. Blant annet bidrar de 
etablerte tekniske forskriftene og installasjon av 
mer effektivt oppvarmingsutstyr til at veksten hol-
des nede.

Klimagassutslippene fra bygg skyldes bruken 
av fossile brensler i oppvarmingen av bygningene. 
I 2010 var utslipp fra energibruk til oppvarming av 
bygg med videre på 1,9 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter. Utslippene tilsvarer 3–4 prosent av nasjo-
nale utslipp, men varierer betydelig fra år til år, jf. 
figur 7.3. Dette skyldes blant annet at behovet for 
oppvarming påvirkes av om vintrene er milde eller 
kalde og at valg av energibærer påvirkes av priser, 
særlig forholdet mellom olje- og strømpris. Det 
har vært en markant nedadgående trend i utslip-
pene siden 1990. Dette skyldes hovedsakelig 
redusert bruk av fyringsolje, særlig i boliger.

Utslippene i byggsektoren i 2020 anslås til 1,8 
millioner tonn CO2-ekvivalenter, med en viderefø-
ring av dagens virkemidler. I 2030 anslås utslip-
pene til 1,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Ansla-
gene er basert på framskrivinger fra Nasjonalbud-
sjettet 2011 med enkelte justeringer, jf. kapittel 
4.4. Anslagene innebærer at utslippene vil holde 
seg om lag på dagens nivå. Framskrivingene er 

Figur 7.2 Bellonahuset, Oslo

Foto: Katrine Nordli/Aftenposten/NTB scanpix
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usikre. Forholdet mellom pris på elektrisitet og 
olje vil ha betydning for hvilke energibærere som 
benyttes, og dermed for utslippsutviklingen. De 
senere årene er Enovas tilskuddsordninger blitt 
styrket og energikravene i byggeforskriftene er 
skjerpet. Dette kan tilsi en fortsatt reduksjon i 
utslippene.

Utslipp fra bygg omfatter utslipp fra forbren-
ning av fossile brensler til oppvarming. En stor del 
av energibruken i bygg dekkes av elektrisitet. Det 
brukes også noe fjernvarme. Fossile brensler i 

bygg blir erstattet med fjernvarme, elektrisitet 
eller andre energibærere. Utslipp fra fjernvarme-
produksjon er nærmere omtalt i kapittel 7.3. 
Klimavirkninger knyttet til bruk av elektrisitet er 
omtalt i kapittel 12.

Energieffektivisering i bygg kan redusere bru-
ken av ulike energivarer. Siden en stor del av ener-
gibruken i bygg dekkes av elektrisk kraft, vil ener-
gieffektivisering særlig påvirke etterspørselen 
etter elektrisitet. Energieffektivisering er disku-
tert nærmere i kapittel 12.

Figur 7.3 Utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygg, 1990–2010

Figuren viser utslipp ved bruk av fossile brensler
Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet, 2012/miljøstatus.no

Boks 7.1 Arnstadgruppas plan for energieffektivisering i bygg

Kommunal- og regionaldepartementet opp-
nevnte i 2009 en arbeidsgruppe for å legge fram 
forslag til mål og utarbeide en tidsplan for ener-
gieffektivisering i nye og eksisterende bygg. 
Arnstadgruppa mente at det var realistisk å 
redusere energibruken i bygg med netto 10 
TWh fra 2010 til 2020 og mulig å halvere energi-
bruken fra dagens ca. 80 TWh til 40 TWh i 2040. 
Gruppa mente at det meste av besparelsen på 10 
TWh innen 2020 vil måtte tas i eksisterende 
bygg. Gruppa påpekte at realismen i en halve-
ring av årlig energibruk i bygg innen 2040 er 

vanskelig å vurdere, da det ikke er kjent hvilken 
teknologi som vil være tilgjengelig og hvilke 
rammebetingelser som vil gjelde. Gruppa mente 
at det er avgjørende at regjeringen fastsetter 
konkrete mål for energieffektivisering i bygg. 
Det ble foreslått et sett av virkemidler for å nå 
målene, inkludert en tilskuddsordning for tiltak 
i eksisterende bygningsmasse, strenge krav til 
energieffektivitet i nye bygg og ulike tiltak for å 
heve kompetansen i bransjen og utvikle nye løs-
ninger.

➔ Utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygg fra 1990 til 2010 
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7.2.2 Eksisterende virkemidler

Mineralolje (fyringsolje, parafin og lignende) er 
belagt med CO2-avgift på ca. 220 kroner per tonn 
CO2 for lett olje og ca. 185 kroner per tonn for 
tung olje. Avgiften utgjør 0,59 kroner per liter 
mineralolje. Det er også CO2-avgift på bruk av 
naturgass og LPG på samme nivå som for lette 
oljer. Mineralolje er også belagt med grunnavgift 
mens bruk av strøm er belagt med forbruksavgift 
på elektrisk kraft. Grunnavgiften ble innført for å 
forhindre en miljømessig uheldig overgang fra 
elektrisitet til olje da el-avgiften ble innført. 
Grunnavgiften er omtrent doblet siden 2007. CO2-
avgiften er i samme periode kun prisjustert.

I byggteknisk forskrift til plan- og bygningslo-
ven stilles det konkrete krav til energieffektivitet 
som bygninger skal tilfredsstille. Det er gitt min-
stekrav til enkelte bygningsdeler, og det er krav til 

energiforsyning i bygg. Det er også forbud mot 
installering av oljekjel for fossilt brensel til grunn-
last. Forskriften gjelder ved nybygging og hoved-
ombygginger. Husbanken gir grunnlån til blant 
annet boliger. Kriteriene for grunnlån omfatter 
strengere energikrav enn teknisk forskrift 
(TEK10).

Enova tilbyr investeringsstøtte til energieffek-
tiviseringstiltak og etablering av varmeløsninger 
basert på fornybar energi, spillvarme og varme-
pumper i bygg. Det gis støtte til bygging eller 
rehabilitering til passivhus- eller lavenerginivå for 
alle typer bygg. For eksisterende bygg gis det 
støtte til fysiske tiltak som reduserer energibru-
ken med minst 100 000 kWh per år. Til hushold-
ninger gis det støtte til enkelte definerte tiltak for 
omlegging av varmekilde og etablering av varme-
styringssystem. Enova har fram til og med 2011 
støttet prosjekter som til sammen bidrar til om lag 

Boks 7.2 Klimakur 2020 om bygg

I Klimakur 2020 ble det utredet tiltak i bygg som 
kan gi utslippsreduksjoner på opp til 1,15 millio-
ner tonn i 2020 (beregnet ut fra et forventet 
totalutslipp på 1,3 millioner tonn), utover det 
som ble forventet utløst med de virkemidlene 
som lå til grunn i Klimakur. Tiltakene innebærer 
omlegging fra oljekjel, parafinovn og gasskjel til 
fjernvarme, varmepumper, solvarme kombinert 
med strøm, pelletskjel, pelletskamin, vedovn, el-
kjel, bioolje og biogass. Flere av tiltakene ble 
vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsomme 
allerede før reduksjonen i klimagassutslipp er 
verdsatt. Disse tiltakene ble med andre ord vur-
dert i Klimakur å ha en tiltakskostnad på under 
null kroner per tonn CO2. De fleste av tiltakene 
ble vurdert å ha en gjennomsnittlig tiltakskost-
nad på under 1500 kroner per tonn CO2. Det er 
imidlertid stor variasjon i tiltakskostnaden for 
det enkelte tiltaket, slik at kostnaden i det 

enkelte tilfellet kan avvike en del fra gjennom-
snittet.

Det ble også utredet energieffektiviserings-
tiltak i bygg med et potensial for energibesparel-
ser på opp til 11–12 TWh per år i 2020. Tiltakene 
innebærer energioppfølging, isolering og tet-
ting, bruk av beste tilgjengelige teknologi, ener-
gistyring og lavenergiløsninger.

Thema Consulting Group og Vista analyse 
har på oppdrag fra Miljøverndepartementet og 
Finansdepartementet skrevet rapporten «Itjnå 
som kjæm ta sæ sjøl? Hvorfor utløses ikke de 
lønnsomme klimatiltakene i Klimakur». Analy-
sen viser at energieffektivisering i bygg delvis 
vil utløses med dagens virkemidler. Videre kon-
kluderer rapporten med at konvertering fra fos-
sil energi i bygg trolig vil bli betydelig innen 
2020 med dagens virkemidler. Rapporten er 
nærmere omtalt i boks 4.7.

Tabell 7.1 Avgifter på ulike energibærere

CO2-avgift Grunnavgift
Forbruksavgift 

på elektrisitet

Mineralolje 0,59 kr/l 0,999 kr/l

Naturgass 0,45 kr/Sm3

LPG 0,67 kr/kg

Elektrisitet 11,39 øre/kWh
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3,3 TWh spart energi og oppvarming fra fornybar 
energi, spillvarme og varmepumper i bygg. I til-
legg har Enova støttet etablering av lokale energi-
sentraler som leverer varme til bygg og industri.

Det er innført krav om energiattest ved salg, 
utleie og oppføring av boliger, yrkesbygninger og 
fritidsboliger. Yrkesbygg over 1000 m2 skal til 
enhver tid ha gyldig energiattest. Energiattesten 
består av et energimerke, en tiltaksliste og en 
dokumentasjon av de opplysningene utregningen 
bygger på. Energimerket gir en indikasjon på om 

boligen eller bygningen har et høyt eller lavt ener-
gibehov, i tillegg til informasjon om i hvilken grad 
det er mulig å dekke varmebehovet med andre 
energikilder enn elektrisitet, olje og gass.

Lavenergiprogrammet er et tiårig samarbeid 
mellom staten og byggenæringen for å få til ener-
gieffektivisering og energiomlegging i bygg. Hen-
sikten med programmet er å heve kompetansen i 
byggenæringen og å framskaffe forbildeprosjek-
ter.

Boks 7.3 Oppfølging av klimaforliket og klimameldingen: Bygg

St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk 
og avtalen om klimameldingen, jf. Innst. S. nr. 
145, omfatter tiltak og virkemidler. Nedenfor 
redegjøres det kort for oppfølgingen av dette 
innenfor bygg. Foreslåtte tiltak og virkemidler i 
denne stortingsmeldingen kommer i tillegg.

Energieffektive bygg gjennom Enova: Enova 
lanserte 1. juni 2010 nye støtteprogrammer for 
energieffektive bygg og utomhusanlegg. Det 
nye tilbudet er bygd opp slik at ambisjonsnivået 
påvirker støtteandelen positivt.

Utfasing av oljefyr gjennom Enova: Enova 
støtter flere alternativer til oljefyring og det er 
etter klimaforliket etablert et nytt program for 
lokale energisentraler.

Handlingsplan: I byggteknisk forskrift, som 
trådte i kraft fra 1. juli 2010, er det innført et for-
bud mot installasjon av oljekjel for fossilt brensel 
for bruk til grunnlast. Kravene til energiforsy-
ning for bygg over 500 m2 ble også skjerpet. 
Reglene gjelder i nye bygg og ved hovedombyg-
ginger. Regjeringen la i 2008 fram en strategi for 
økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh 
innen 2020.

Bygningsstandard: Kravene til energieffekti-
vitet i bygg ble skjerpet noe i 2010.

Lavenergiprogrammet: Det ble for 2011 gitt 
tilskudd på til sammen 4,5 millioner kroner til 
Lavenergiprogrammet.

Tilsyn og kontroll med bygg og anlegg: Det er i 
byggteknisk forskrift fastsatt at kommunens til-

syn skal ha særlig fokus på blant annet energi i 
to år, fra 1. januar 2013. I tillegg er det innført 
krav om uavhengig kontroll av noen samfunns-
messig viktige og kritiske fagområder. Et slikt 
område er bygningsfysikk, som blant annet 
omfatter energieffektivitet.

Enøk: Enova gir tilskudd til energiomleg-
gingstiltak i ulike sektorer. Husbanken og 
Direktoratet for byggkvalitet arbeider for å 
fremme lavere energibehov i bygg. Dette skjer 
blant annet gjennom regelverksutvikling, lån, til-
skudd og informasjon.

Fleksible energisystemer i offentlige bygg: 
Bygg- og eiendomsforvaltning er et av de priori-
terte produktområdene i regjeringens hand-
lingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offent-
lige anskaffelser. Byggeforskriften ligger til 
grunn for miljøkriteriene, men de veiledende 
kriteriene i handlingsplanen går lenger.

Energisjekk: Fra 1. juli 2010 ble det obligato-
risk med energiattest ved salg, utleie eller oppfø-
ring av boliger, yrkesbygninger og fritidsboliger. 
Ordningen med energimerking av bygninger 
skal gi grunnleggende informasjon om bygnin-
gens energitilstand samt en tiltaksliste til eiere, 
kjøpere og leietakere. Energiattesten utstedes 
ved hjelp av et gratis web-verktøy («selvangi-
velse»).

Fjernvarme: Enova gir tilskudd til infrastruk-
tur for fjernvarme og varmesentraler basert på 
fornybar energi, spillvarme og varmepumper.
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Boks 7.4 En illustrasjon på utviklingen av regelverket i EU

EUs bygningsenergidirektiv fra 2002 er en sen-
tral rammebetingelse for tiltak i bygg i EU og 
EØS-området. I det opprinnelige direktivet, som 
er en del av EØS-avtalen, fremkommer kravet 
om energimerkeordningen. EU reviderte i 2010 
bygningsenergidirektivet fra 2002 for å bidra til 
bedre til oppfyllelse av klimamålene. Det nye 
direktivet setter krav om at alle nye bygg skal 
være «nesten nullenergibygg» innen utgangen 
av 2020. For offentlige bygg gjelder kravet ved 
utgangen av 2018. Det skal lages nasjonale 
handlingsplaner for innfasingen av slike null-
energibygg. I tillegg inneholder direktivet nær-
mere bestemmelser om energikrav og energi-
merking av bygninger, samt energivurdering av 
tekniske anlegg. Det arbeides nå med å presi-
sere nærmere hva som skal anses som «nesten 
nullenergibygg» og med bedre erfaringsoverfø-
ring mellom landene. Norge har ikke tatt stilling 
til om det reviderte bygningsenergidirektivet er 
EØS-relevant.

Som et ledd i arbeidet med EUs generelle 
handlingsplan for energieffektivisering, foreslo 

Kommisjonen våren 2011 i tillegg å sette bind-
ende krav om årlig renovering av 3 prosent av 
den offentlige bygningsmassen i EU fra 2014. 
Formålet er å få enda større tempo i utskiftingen 
av bygningsmasse i Europa. Kravet om renove-
ring av offentlig bygningsmasse er en del av 
flere forslag som er fremmet i Kommisjonens 
forslag til energieffektivitetsdirektiv hvor et vik-
tig formål er å sørge for at EUs mål om 20 pro-
sent energieffektivisering innen 2020 oppfylles.

Energitjenestedirektivet angår effektiv slutt-
bruk av energi og energitjenester. Dette direkti-
vet gjelder tilbydere av energieffektiviseringstje-
nester og sluttbrukere av energi. Mye av slutt-
bruk av energi skjer i bygg. Av den grunn er 
energitjenestedirektivet relevant for byggsekto-
ren. Direktivet er foreløpig ikke innlemmet i 
EØS-avtalen. Fornybardirektivet er også rele-
vant i og med at økt andel fornybar energi i byg-
ningsmassen, samt økt energieffektivisering 
fører til en bedre nasjonal fornybarandel i det 
enkelte land. Fornybardirektivet er tatt inn i 
EØS-avtalen.

Boks 7.5 Oljefri.no – nettsted med oppskrift for hvordan oljefyren kan skiftes ut

Nettstedet oljefri.no gir brukerne oppskriften på 
hvordan oljefyren kan byttes ut med mer miljø-
vennlige oppvarmingskilder. Naturvernforbun-
det har initiert og utviklet nettsiden. Nettsiden 
setter folk i kontakt med leverandører som kan 
tilby ulike fornybare energiløsninger som:
– fjernvarme basert på fornybar energibærer
– lokale varmepumper (luft/vann eller væske/

vann basert på for eksempel grunnvarme 
eller sjøvarme)

– solfangere
– biokjel som er pelletsfyrt eller vedfyrt
– rentbrennende vedovn, pelletsovn, pelletska-

min, biogass
– andre «nest-best» løsninger kan være varme-

pumper luft/luft, helvedfyring og flisfyrt kjel.

Nettstedet tilbyr også hjelp til å fjerne ned-
gravde oljetanker. Nettsiden retter seg mot hus-
holdninger, borettslag og bedrifter.

Oljefri.no er foreløpig operativ i Bergen kom-
mune, Fjell kommune, Oslo kommune og Asker 

kommune. Flere andre av Framtidens byer 
ønsker også å etablere en lokal nettside av 
Oljefri.

Nettsiden lanseres i Trondheim i mai 2012, i 
Kristiansand i oktober, og det er planer for lan-
sering av nettsider i Drammen, Stavanger og 
Sandnes i 2013. Etableringen av Oljefri.no i 
byene er i de fleste tilfeller finansiert av kommu-
nen selv med tilskudd fra Fylkesmannen og fyl-
keskommunen. Også Miljøverndepartementet 
har gitt tilskudd til etableringen i byene som et 
tiltak i Framtidens byer. Andre samarbeidspar-
ter er Klima- og forurensningsdirektoratet, bran-
sjeforeninger og privat næringsliv.

Figur 7.4 oljefri.no

I' oljef ri.n 
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Boks 7.6 Framtidens bygg

Ett av de fire innsatsområdene under Framti-
dens byer er energi i bygg. Hovedgrepene i 
arbeidet er knyttet til enkeltbygg eller områder 
som forbilde- eller pilotprosjekter, strengere 
krav til nybygg og ved rehabilitering, enøk-tiltak 
i øvrig bygningsmasse, konvertering til fornybar 
energiforsyning og kunnskap.

Framtidens byer har utfordret sine 13 byer 
til å bygge minst ett til to klimavennlige bygg og 
byområder, i hver by. Prosjektene går under nav-
net FutureBuilt for Oslo og Drammen og Fram-
tidens bygg for de øvrige elleve byene. De to 
delprogrammene har per 1. april 2012 til 
sammen 29 godkjente forbilde- og pilotprosjek-
ter som omfatter områdeutvikling, barnehager, 
boliger, kulturbygg, skoler, krisesenter med 
mer.

Både private og offentlige utbyggere invite-
res til å bidra med sine prosjekter. FutureBuilt 
har etablert et eget sekretariat, mens NAL|Eco-

box, i samarbeid med Lavenergiprogrammet 
administrerer Framtidens bygg. Begge delpro-
grammer tilbyr rådgiving og aktiviteter for å 
hjelpe kommuner og andre utbyggere til å utvi-
kle prosjektene.

Bygningene oppføres med minimum passiv-
husstandard. Det stilles også krav til klimavenn-
lige byggematerialer og en miljøvennlig trans-
portløsning. Det er et mål at de samlede klima-
gassutslippene ved hvert enkelt pilotprosjekt 
skal være maksimalt 50 prosent av det som er 
normalt ved dagens praksis. Målet er å bygge 
forbildeprosjekter slik at byene kan dele og lære 
av erfaringene. Pilotprosjektene vil fungere som 
testlaboratorier i bygg- og anleggsbransjen, og 
gi økt kunnskap om klimavennlig planlegging, 
bygging, rehabilitering og klimatilpasning. Pro-
sjektene bidrar i tillegg til flere bygninger med 
passivhusnivå i Norge. Prosjektene skal også 
bidra med god arkitektur til et bedre bymiljø.

Figur 7.5 Svartlamoen, Trondheim

Illustrasjon: Point Supreme/Alex Gerousis
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7.2.3 Konstruksjonsmaterialer

Ulike konstruksjonsmaterialer har ulik grad av 
klimagassutslipp i ulike faser av livsløpet. Utslip-
pene fra disse fasene regnskapsføres i de sekto-
rene hvor utslippene skjer – som i transportsekto-
ren for transportutslipp, arealsektoren for uttak av 
trevirke, og i industrisektoren for utslipp fra pro-
sessering. Dette sikrer at utslipp bare telles en 
gang. Det kan likevel være hensiktsmessig å vur-
dere utslippene over hele livsløpet. Dette gjør det 
mulig å sammenligne ulike materialers egenska-
per og klimapåvirkning. Bruk av tre kan gi mindre 
klimagassutslipp i livsløpssammenheng enn bruk 
av konstruksjonsmaterialer med store klimagass-
utslipp i produksjonsfasen. Dette innebærer at det 
er potensial for reduserte klimagassutslipp gjen-
nom bevisste valg av konstruksjonsmaterialer. 
Vurdering av hva som er det mest klimavennlige 
alternativet er avhengig av en rekke faktorer. I Kli-
makur er det beregnet at substitusjonseffekten av 
å erstatte for eksempel en bærekonstruksjon i stål 
med tre, tilsvarer 0,96 millioner tonn CO2 per mil-
lioner kubikkmeter trevirke. I tillegg kommer 
effekten av å lagre karbon gjennom treprodukte-
nes levetid. Under klimaforhandlingene i Durban 
ble det enighet om bestemmelser for hvordan 
man kan regne med karbon som er lagret i langli-
vede treprodukter (Harvested Wood Products), jf. 
kapittel 9.

Offentlig sektor forvalter en betydelig byg-
ningsmasse. Staten, fylkeskommunen og kommu-
nen kan som utbyggere, bidra til mer klimavenn-

lige bygg blant annet ved valg av konstruksjons-
materialer og energibærere.

Statsbygg har utviklet et verktøy for å beregne 
utslipp fra byggeprosjekter. Materialbruk er et av 
elementene i dette verktøyet (jf. www.klimagass-
regnskap.no).

Landbruks- og matdepartementet har foreslått 
at Statsbygg skal utrede bruken av tre i offentlige 
bygg, jf. omtale i Meld. St. 9 (2011–2012). Det er 
tenkt at utredningen skal bidra med kunnskaps-
grunnlag for blant annet å vurdere om, og i tilfelle 
hvordan, staten kan bidra til økt bruk av tre i egne 
utbyggingsprosjekter.

7.3 Fjernvarme

7.3.1 Innledning

Utslippene fra damp- og varmtvannsproduksjon, 
herunder fjernvarme, var i 2010 på 0,9 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene i 1990 var på 0,3 
millioner tonn. En betydelig del av utslippene 
kommer fra forbrenning av avfall med fossilt opp-
hav mens resten kommer fra forbrenning av olje 
og naturgass. I klimagassregnskapet inngår 
utslipp fra avfallsforbrenning i de sektorene for-
brenningen er tilknyttet, blant annet i fjernvarme-
produksjon. Utslipp fra avfallsforbrenning har økt 
siden 1990. Dette skyldes en utvikling hvor mer 
avfall har blitt forbrent, både som følge av økte 
avfallsmengder og en overgang fra deponering til 
forbrenning av avfall. Utslipp fra deponering og 
forbrenning av avfall er nærmere omtalt i kapittel 

Boks 7.6 forts.

Figur 7.6 Kvamstykket barnehage, Tromsø

Illustrasjon: Asplan Viak AS
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8.5. Utslippene fra forbrenning av olje og gass 
varierer betydelig fra år til år avhengig av priser 
på ulike energibærere, og temperatur som påvir-
ker fjernvarmekundenes behov for varme. 
Utslippsintensiteten fra fjernvarme har blitt redu-
sert de siste 10 år som følge av at fjernvarmeleve-
ransene har økt mer enn utslippene.

Mengden levert fjernvarme til forbrukere var i 
2010 på 4,3 TWh. Fjernvarme benyttes både til 
oppvarming av bygg og i industrien. Omtrent en 
tredel av varmen ble i 2010 produsert fra avfalls-
forbrenning, ca. 19 prosent fra bioenergi, 14 pro-
sent fra oljekjeler, 14 prosent fra elektrokjeler og 
det øvrige fra varmepumper, gass og spillvarme. 
Det har vært sterk vekst i bruken av fjernvarme. I 
2000 var forbruket på ca. 1,5 TWh.

I Klimakur 2020 ble det lagt til grunn fortsatt 
vekst i produksjon og bruk av fjernvarme, til 6,6 
TWh levert varme i 2020. Anslag fra bransjen til-
sier et omfang på rundt 10 TWh levert varme i 
2020. Klimakurs anslag tilsvarer en vekst i levert 
varme på omkring 150 prosent fra 2007 til 2020. I 
Klimakur er det anslått at veksten i bruk av fossile 
brensler i samme periode, uten nye virkemidler, 
vil være omtrent 50 prosent. Det er med andre ord 
antatt en fortsatt forbedring i utslippsintensiteten. 
Mange fjernvarmeanlegg er under utbygging. 
Enkelte av disse benytter midlertidige varmesen-
traler basert på olje og gass mens infrastrukturen 
er under utbygging og etablerer grunnlastkapasi-
tet etter hvert. Utbyggingsfasen kan vare i mange 
år. Etter hvert som mange norske fjernvarmean-
legg går over i en driftsfase, forventes det at en 
økende andel av norsk fjernvarme produseres 
med grunnlastenheter basert på fornybar energi 
og avfall, ettersom slik produksjon har lavere 
driftskostnader enn ved bruk av olje og gass.

7.3.2 Eksisterende virkemidler

Fjernvarmeanlegg med installert effekt over 20 
MW er omfattet av kvotesystemet. Kvotesystemet 
dekker med dette 20 bedrifter som leverer fjern-
varme. Når utslipp fra avfall holdes utenom, er 
omkring 70 prosent av utslippene fra fjernvarme-
produksjon kvotepliktige. Kvoteplikten omfatter i 
dag ikke utslipp fra avfallsforbrenning.

Mineralolje (fyringsolje, parafin og lignende) 
er belagt med CO2-avgift på ca. 220 kroner per 

tonn CO2 for lett olje og ca. 185 kroner per tonn 
for tung olje. Avgiften utgjør 0,59 kroner per liter 
mineralolje. Det er også CO2-avgift på bruk av 
naturgass og LPG på samme nivå som for lette 
oljer. Det er i praksis kun anlegg som ikke omfat-
tes av kvotesystemet, som betaler CO2-avgift ved 
bruk av mineraloljer. Kvotepliktig virksomhet er 
fritatt fra CO2-avgift på mineraloljer og betaler kun 
en minsteavgift tilsvarende 25 kroner per tonn 
CO2 ved bruk av naturgass. Mineralolje er også 
belagt med grunnavgift. Bruk av elektrisk kraft er 
belagt med el-avgift, men fjernvarmeprodusenter 
som bruker minst 50 prosent avfall, bioenergi, 
spillvarme og/eller varmepumper som energi-
kilde, og leverer fjernvarme til forbrukere utenfor 
egen næringsvirksomhet, betaler kun redusert 
sats.

Forbrenning av avfall var tidligere belagt med 
sluttbehandlingsavgift som blant annet var 
begrunnet i utslipp av CO2 ved forbrenning av 
materialer med fossilt opphav. Avgiften ble fjernet 
fra 1. oktober 2010 med bakgrunn i vanskelige 
konkurransevilkår for forbrenningsanleggene. 
Utslipp fra avfallsforbrenning er derfor ikke 
belagt med avgift.

Regjeringens politikk for energiomlegging 
bidrar til utbygging av fjernvarme. Begrunnelsen 
for energiomleggingspolitikken og Enovas virk-
somhet er økt forsyningssikkerhet innenfor ram-
mene av miljø- og klimapolitiske mål. Enova gir 
investeringstilskudd til utbygging av infrastruktur 
og tilhørende fornybar energiproduksjon. Til-
skuddsordningene skal bidra til både utbygging 
av fjernvarmenett og til etablering av ny produk-
sjonskapasitet basert på fornybar energi og spill-
varme. Enova har fram til og med 2011 støttet 
fjernvarmeprosjekter som til sammen vil gi 4 TWh 
fjernvarmeleveranser basert på fornybar energi, 
spillvarme og varmepumper.

Etter plan- og bygningsloven kan kommunen 
bestemme at ny bebyggelse innenfor et konse-
sjonsområde for fjernvarme skal tilknyttes fjern-
varmeanlegget. Formålet med dette er å sikre et 
kundegrunnlag for anlegget. Der hvor det i plan 
er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg 
etter plan- og bygningsloven, skal nye bygninger 
utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan 
nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og 
varmtvann.
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8.1 Klimatiltak i jordbruk

I 2010 utgjorde utslipp fra jordbruket om lag 10 
prosent av Norges samlede klimagassutslipp. 
Gass fra husdyrgjødsel var en betydelig del av 
dette.

Regjeringen vil:

• Bidra til utvikling av biogass i Norge, blant 
annet gårdsbaserte biogassanlegg og store 
sambehandlingsanlegg for husdyrgjødsel og 
avfall.

• Revidere forskriften om nydyrking slik at også 
hensynet til klima blir gjenspeilet, jf. Meld. St. 
9 (2011–2012).

8.2 Utslipp fra jordbruk og avfall

Utslippene fra jordbruk og avfall i 2020 anslås til 
5,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter, med en vide-
reføring av dagens virkemidler. Anslaget er basert 
på framskrivinger fra Nasjonalbudsjettet 2011 
med enkelte justeringer, jf. kapittel 4.4. Dette er 
en svak reduksjon fra 5,5 millioner tonn i 2010. 
Figur 8.1 viser utslipp fra jordbruks- og avfallssek-
torene i forhold til norske samlede utslipp i 2010. 
Mens jordbruk sto for 8 prosent sto avfall for 2 
prosent av samlede utslipp dette året.

Figur 8.1 Utslipp av klimagasser fra jordbruk og avfall, 2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no

8 Jordbruk, biogass og avfall 

➔ Utslipp av klimagasser frajordbruk og avfall i 2010 
Totalt 5,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter 

■ Avfallsdeponigass: 20% 
■Avløp og avløpsrensing: 3% 
■ Husdyr-fordøyelsesgass: 34% 

Husdyrgjødsel: 17% 
Kunstgjødsel: 11 % 
Andre jordbruksutslipp: 15% 
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8.3 Jordbruk

8.3.1 Innledning

Utslippene fra jordbruket var i klimagassregnska-
pet for 2010 beregnet til 4,3 millioner tonn CO2-
ekvivalenter, altså omtrent 8 prosent av de sam-
lede klimagassutslippene (figur 8.2). Utslippene 
er hovedsakelig metan (CH4) og lystgass (N2O), 
som står for omtrent hver sin halvpart, med drøye 
2 millioner tonn. Utslipp av metan kommer hoved-
sakelig fra fordøyelsesprosesser hos drøvtyggere 
og fra gjødsellagre, mens utslipp av lystgass stam-
mer fra omdanning av nitrogen i jord og gjødsel. 
Utslippene har vært relativt stabile siden 1990, se 
tabell 8.1. Beregningsmetodikken for jordbrukets 
utslipp av klimagasser er beheftet med stor usik-
kerhet, spesielt for lystgass.

I tillegg til dette kommer utslipp fra oppvar-
ming av bygninger og fra drivstoff til maskiner 
som er behandlet under henholdsvis kapittel 7.2 

om bygg og kapittel 6.3 om landtransport i denne 
meldingen. Videre kommer altså utslipp av om lag 
2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra oppdyrking 
av myr som inngår som en del av areal- og areal-
bruksendringer, og som ikke var inkludert under 
målsettingen fra den forrige klimameldingen. 
Disse utslippene er ikke med i dagens utslippsfor-
pliktelse under Kyotoprotokollen, men Norge rap-
porterer disse utslippene til FNs klimakonven-
sjon.

Boks 8.1 Oppfølging av klimaforliket og klimameldingen: Jordbruk og avfall

St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk 
og avtalen om klimameldingen, jf. Innst. S. nr. 
145, omfatter tiltak og virkemidler. Nedenfor 
redegjøres det kort for oppfølgingen av dette 
innenfor jordbruk og avfall. Foreslåtte tiltak og 
virkemidler i denne stortingsmeldingen kom-
mer i tillegg.

Stimulere til økt produksjon av biogass: Det 
blir gitt investeringstøtte til biogassanlegg over 
Bioenergiprogrammet som er en del av jord-
bruksavtalen. Det er så langt gitt investerings-
støtte til fem anlegg. Det er videre satt i gang 
forsknings- og utviklingsprosjekter som skal 
bedre kunnskapen om og redusere kostnadene 
ved biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel 
og organisk avfall.

Virkemidler som utløser tiltak for å redusere 
lystgassutslipp: Over jordbruksavtalen har det 
vært gjennomført en pilotordning for mer miljø-
vennlig spredning av husdyrgjødsel. Tiltaket 
reduserer tapet av nitrogen fra husdyrgjødsel, 
og reduserer derigjennom den totale nitrogen-
bruken i jordbruket.

Utviklingsprogram for klimatiltak i jordbru-
ket: Programmet har økt kunnskapen om mulige 
tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jord-
bruket, og bidratt til økt kunnskap i næringen 
om tiltak for å redusere utslipp.

Bioenergi: Ifølge den forrige klimameldingen 
er det et mål å sikre målrettet og koordinert vir-
kemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi 
med inntil 14 TWh innen 2020. For å bidra til å 
utløse dette målet er det blant annet innført et 
tilskudd til flising av skogsråvarer, og det er inn-
ført støtteordninger for etablering av bioenergi- 
og biogassanlegg gjennom Innovasjon Norge og 
Enova.

Deponering av avfall: Det ble i 2009 forbudt å 
deponere biologisk nedbrytbart avfall i Norge.

Økt uttak av metan fra avfallsdeponier: Det 
stilles krav i deponienes utslippstillatelser om 
oppsamling av metan. Tiltak for å øke energiut-
nyttelsen av organisk avfall: Det gis tilskudd 
gjennom Enova til utbygging av fjernvarmenett 
og varmesentraler. Enova har i perioden 2009–
2012 hatt et eget program med tilskudd til 
anlegg for biogassproduksjon.

Kilde: Klimagassregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Klima- 
og forurensningsdirektoratet samt framskrivinger fra Finans-
departementet og Klima- og forurensningsdirektoratet

Tabell 8.1 Utslipp av klimagasser fra jordbruket 
1990–2030. Millioner tonn CO2-ekvivalenter.

1990 2000 2010 2020 2030

I alt 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3
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8.3.2 Eksisterende virkemidler og 
internasjonale rammebetingelser

Fra 2013 vil over 80 prosent av klimagassutslip-
pene i Norge stå overfor en karbonpris. Jordbru-
kets utslipp av metan, lystgass og CO2 fra jord-
bruksjord er ikke med i kvotesystemet, og det er 
heller ikke pålagt CO2-avgift på disse utslippene. 
Dette kommer i hovedsak av at det er vanskelig å 
måle disse utslippene, og at det er mange små 
foretak som gjør det utfordrende å innlemme det i 
et kvotemarked.

Det er likevel innført virkemidler som påvirker 
utslippene av klimagasser. Eksisterende virkemid-
ler i jordbruket består av både juridiske, økono-
miske og informasjonsvirkemidler. Landbruks- og 
matdepartementet avsatte 37 millioner kroner til 
klimarettet forskningsaktivitet i jordbrukssekto-
ren i 2011. Økonomiske støtteordninger over 
Jordbruksavtalen er det viktigste økonomiske vir-
kemiddelet i jordbrukssektoren. De økonomiske 
overføringene har stor betydning for produksjons-
volum, produksjonsfordeling og struktur i nærin-
gen.

I jordbruksoppgjøret i 2007 ble det etablert et 
femårig utviklingsprogram for klimatiltak. Den 
økonomiske rammen er nå på 6 millioner kroner 
per år. Hovedmålet for utviklingsprogrammet er å 
øke kompetansen om utslipp av klimagasser fra 
jordbruket og jordbrukspolitikkens innvirkning 
på utslippene. Programmet skal også legge til 

rette for gjennomføring og synliggjøring av effek-
tive tiltak for utslippsreduksjoner.

Pilotforsøk for å teste ut effekter og kostnader 
ved bruk av mer avansert spredeutstyr for husdyr-
gjødsel er et annet eksempel på tiltak som pågår. 
Det vil kunne bidra til å redusere tapet av nitrogen 
fra husdyrgjødsla, og dermed redusere den totale 
bruken av nitrogen i næringen. Videre er det over 
de regionale miljøprogrammene (ett per fylke) til-
skudd til endret jordarbeiding. Denne ordningen 
har som hovedformål å redusere erosjon til vass-
drag, men reduserer i tillegg tapet av karbon fra 
jordbruksjord.

Landbruks- og matdepartementet har også kli-
marelaterte investeringsordninger. På jordbruks-
avtalen er det et bioenergiprogram som skal sti-
mulere bønder og skogeiere til å produsere, 
bruke og levere bioenergi. Programmet forvaltes 
av Innovasjon Norge. Gjennom programmet kan 
det gis investeringsstøtte til anlegg bygd for var-
mesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus og biogass. 
Bioenergiprogrammet vil med utbyggingene i 
2011 ha en total produksjon av energi/varme på 
om lag 210 GWh.

Enovas støtteordninger kan også gå til pro-
sjekter i landbruket, og det kan her søkes om 
investeringsstøtte til lokale energisentraler eller 
industrielle anlegg for produksjon av biogass. Pro-
sjekter som dekkes av bioenergiprogrammet til 
Innovasjon Norge kan ikke støttes gjennom Eno-
vas program for biogass. Så langt er erfaringen 

Figur 8.2 Utslipp av klimagasser fra jordbruk, 2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no

➔ Utslipp av klimagasser fra jordbruk i 2010 
Totalt 4,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter 

■ Husdyr-fordøyelsesgass: 44% 
■ Husdyrgjødsel: 22% 
■ Kunstgjødsel: 14% 

Andre jordbruksutslipp: 20% 
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med de aktuelle ordningene i Innovasjon Norge 
og Enova at de ikke gir tilstrekkelig lønnsomhet 
til å utløse bygging av anlegg i stor skala.

Jordbruket er ikke en del av EØS-avtalen. Men 
implementering av EØS-regelverk og forpliktelser 
til internasjonale konvensjoner kan likevel ha 
implikasjoner for jordbruket, direkte eller indi-
rekte. Norsk landbrukspolitikk må tilpasse seg 
regelverket i Verdens handelsorganisasjon 
(WTO), og dette påvirker blant annet grensene 
for total handelsvridende jordbruksstøtte og stør-
relsen på grensevernet. Det forhandles om en ny 
WTO-avtale for handel med jordbruksvarer.

Forskrift om gjødselvarer med videre av orga-
nisk opphav er for tiden under revisjon. Å tilpasse 
regelverket bedre til klimautfordringene vil være 
ett av målene med denne revisjonen. Det er spesi-
elt nitrogenstrømmen og dermed lystgass som 
vurderes i en klimasammenheng.

8.4 Produksjon og bruk av biogass

8.4.1 Innledning

Biogassproduksjon basert på gjødsel, avløpsslam 
og ulike typer avfall har et vesentlig potensial for å 
redusere utslipp av klimagasser. Klimakur utredet 
to ulike ambisjonsnivåer for biogasstiltak. Det 
laveste ambisjonsnivået som Klimakur 2020 utre-
det (trinn 1) reduserer utslippene i verdikjeden 
med 400 000 tonn, knapt én prosent av de samlede 
norske utslippene. Nær halvparten av denne 
reduksjonen kommer fra reduserte utslipp fra 
husdyrgjødsel i jordbruket, mens resten skyldes 
at biogass erstatter fossil energi og dermed kan 
bidra til reduserte utslipp fra for eksempel trans-
port eller fra oppvarming av bygninger. Samtidig 
er ikke biogass bare et klimatiltak, siden tiltaket 
har en lang rekke andre fordeler i tillegg til klima-
effektene. Det kan være fornuftig å ta vare på 
energiressursene som ligger i avfall og i husdyr-

Figur 8.3 Drøvtyggere er en kilde til utslipp

Foto: Orsolya Haarberg/Samfoto/NTB scanpix

Boks 8.2 Jordbruk i Klimakur 2020

I Klimakur 2020 ble det utredet tiltak med et 
samlet utslippsreduksjonspotensial på om lag 
1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Til-
takene omfatter blant annet bruk av husdyr-
gjødsel til produksjon av biogass, forbedret 
gjødsling av jordbruksjord, stans i nydyrking 
av myr, produksjon av biokull, lagring av bio-
kull i jordbruksjord og energiomlegging i 
veksthus. I tillegg kommer en betydelig sub-
stitusjonseffekt i andre sektorer.
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gjødsel. Ved å bruke matavfall og husdyrgjødsel til 
energiproduksjon, unngår man miljøutfordringer 
som er knyttet til annen energiproduksjon. Ifølge 
Østfoldforskning er det i et klimagassutslippsper-
spektiv om lag ti ganger bedre å forebygge matav-
fallet enn å bruke det til energiproduksjon, men 
matavfallet som uansett oppstår kan utnyttes til 
biogassproduksjon.

Hvis biogass videreforedles til drivstofformål, 
kan den i tillegg til å være et klimatiltak bidra til å 
redusere andre miljøproblemer som lokal luftforu-
rensning og støy. Økt produksjon av biogass vil 
mest sannsynlig ikke være i konflikt med 
naturmangfold eller andre viktige miljøverdier, jf. 
utredning fra Direktoratet for naturforvaltning. 
Selve produksjonen av gassen fører ikke til nega-
tive virkninger på naturmiljøet, i motsetning til de 
fleste andre typer ny utbygging av energiproduk-
sjon.

Ved biogassproduksjon er det to hovedproduk-
ter. I tillegg til selve gassen produseres også en 
biogjødsel (biorest). Biogjødsel har en fordeling 
av næringsstoffer som ligner på mineralgjødsel og 
kan redusere behovet for mineralgjødsel og der-
med utslippene fra produksjon av denne. I tiltaket 
som er drøftet her inngår først og fremst husdyr-
gjødsel og våtorganisk avfall. Hvis det inngår 
avløpsslam i biogassproduksjonen, kan man få 
høye verdier av tungmetaller som i så fall kan 
gjøre den uegnet som gjødsel på landbruksjord. 
Hvilket innhold av tungmetaller som kan aksepte-
res i gjødsel, er regulert gjennom gjødselvarefor-
skriften. For å unngå spredning av plante- og dyre-
sykdommer ved bruk av biogjødsel er det også 
viktig at det gjennomføres analyser av biogjødse-
len i forhold til dette, og ikke bare med hensyn til 
næringsinnhold og tungmetaller. I en deklarert 
biogjødsel vil innhold av næringsstoffer være 
kjent. Dette gjør det enklere for bonden å dosere 
gjødselmengden riktig sammenlignet med dagens 
håndtering av husdyrgjødsel.

Det er et tilleggspoeng ved biogjødsel at den 
kan bidra til bedre anvendelse av fosfor i gjødsla 
slik at behovet for fosfor fra mineralgjødsel blir 
mindre. Fosfor er en ressurs med begrensete 
lagre. Teknologi som holder fosfor innenfor krets-
løpet vil dermed være positivt. Bruk av biogjødsel 
kan også bidra til redusert næringsstoffavrenning 
til vassdragene gjennom bedre dosering av orga-
nisk gjødsel. Landbruket er ifølge karakteriserin-
gen av vannressursene i Norge den tredje største 
påvirkeren av vassdragene, og en mer presis bruk 
av organisk gjødsel kan redusere jordbrukets 
påvirkning i vassdrag i områder med mye husdyr-
gjødsel.

Biogass kan produseres fra blant annet hus-
dyrgjødsel, matavfall, avfall fra fiskeoppdrett og 
annen næringsmiddelindustri og fra avløpsslam. 
Denne type biogassproduksjon har et betydelig 
potensial til å redusere utslipp av klimagasser. 
Bruk av biogjødsel til gjødslingsformål forutsetter 
risikovurderinger av produktene med hensyn til 
mattrygghet og dyre- og plantehelse.

I St.meld. nr. 39 (2008–2009) Klimautfordrin-
ger – Landbruket en del av løsningen, heter det at 
regjeringen mener at det bør være et mål at 30 
prosent av husdyrgjødsla går til biogassproduk-
sjon innen 2020. Dette var ikke ferdig kostnadsbe-
regnet. Klimakur 2020 viste at biogasstiltak har 
relativt høye kostnader i produksjon og distribu-
sjon. Dette har bidratt til at utbyggingen av bio-
gassanlegg, og særlig dem basert på husdyrgjød-
sel, har vært begrenset. Det er heller ikke noen 
pris på utslipp fra sektoren som gjør at det lønner 
seg for bonden å redusere utslippene. Kostnaden 
ved å behandle 30 prosent av all husdyrgjødsel i 
sambehandlingsanlegg er beregnet til 1200–1300 
kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Kostnadene 
ved enkeltanlegg vil imidlertid variere ut fra hus-
dyrtetthet, transportavstander med videre. 
Eksempelvis vil to store biogassanlegg i Rogaland 
kunne redusere utslippene med 54 000 tonn, til en 
kostnad på 700 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

8.4.2 Dagens virkemiddelbruk

Produksjon av biogass støttes i dag gjennom 
Enova (store anlegg) og Innovasjon Norge (små 
gårdsbaserte anlegg). Enovas ordning er en mid-
lertidig ordning. Totalt sett er det etablert om lag 
35 biogassanlegg i Norge som årlig leverer i 
underkant av 200 GWh. Ingen av anleggene ville 
trolig vært lønnsomme uten støtte fra Innovasjon 
Norge eller Enova, og alle anleggene har mottatt 
støtte. Av disse er 23 anlegg basert på avløpsslam, 
fem for matavfall, ett for sambehandling av avløps-
slam og matavfall og fem mindre anlegg for hus-
dyrgjødsel med sambehandling med avfall. Flere 
større anlegg basert på våtorganisk avfall er 
under bygging eller prosjektering. Det er per i 
dag et fåtall større anlegg for husdyrgjødsel eller 
sambehandling av husdyrgjødsel og avfall under 
planlegging. Enova bevilget 142 millioner kroner i 
tilsagn til biogassproduksjon i 2011, som er vik-
tige bidrag for å øke biogassproduksjonen i 
Norge. Likevel har dagens støtte ikke vært til-
strekkelig for å gi god nok lønnsomhet i slike pro-
sjekter. I dag brukes den produserte gassen 
hovedsakelig til varme- og kraftproduksjon. Noe 
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benyttes også til bussdrift i noen av de største 
byene, mens det også går en del gass til eksport.

I perioden 2009–2011 har Transnova støttet 
biogassprosjekter i transport med nær 25 millio-
ner kroner. Biogass er fritatt fra veibruksavgift, 
betaler ikke CO2-avgift og teller med i omset-
ningskravet på 3,5 prosent biodrivstoff til veitra-
fikk.

8.4.3 Potensial for større produksjon av 
biogass

Økt produksjon og bruk av biogass er utredet i 
Klimakur 2020-utredningen. I tillegg har Klima- 
og forurensningsdirektoratet utarbeidet en egen 
rapport som ser på kostnader og utslippsreduksjo-
ner i hele verdikjeden for sambehandling av hus-
dyrgjødsel og avfall, samt fått fram bedre kost-
nadsdata for anvendelse av biogass til ulike for-
mål. Det såkalte trinn 1-tiltaket fra Klimakur 2020 

innebærer at 30 prosent av husdyrgjødsla brukes 
til biogassproduksjon i kombinasjon med 200 000 
tonn avfall. Sambehandlingsanlegg som sikrer at 
en betydelig andel av husdyrgjødsla brukes til 
produksjon av biogass gir større utslippsreduksjo-
ner per krone enn biogassanlegg basert på avfall 
eller husdyrgjødsel alene. Dette skyldes at man 
får en større tallmessig reduksjon i de norske kli-
magassutslippene ved å produsere biogass fra 
husdyrgjødsel enn avfall. Dette kommer av at 
under den eksisterende lagringen av husdyrgjød-
sel dannes de potente klimagassene metan og 
lystgass og omfanget av denne lagringen – og der-
med utslippene – reduseres ved produksjon av 
biogass. Tidligere oppsto tilsvarende utslipp av 
metan også ved avfallsdeponering, men slik depo-
nering ble forbudt for flere år siden og det ble 
investert i blant annet komposteringsanlegg eller 
forbrenning som reduserte utslippene. Klimakur 
2020 viser videre at større sambehandlingsanlegg 
for husdyrgjødsel og våtorganisk avfall er det 
mest kostnadseffektive biogasstiltaket for å redu-
sere klimagassutslipp gjennom verdikjeden. Dette 
skyldes at større anlegg har lavere investerings- 
og driftskostnader per produserte enhet. Sambe-
handling av husdyrgjødsel og avfall gir et større 
ressursgrunnlag innenfor en gitt region. I tillegg 
kan sambehandling av husdyrgjødsel og andre 
organiske restprodukter gi større utbytte av bio-
gass enn når råstoffene behandles hver for seg.

For kostnadene på brukssiden, har energipri-
sen betydning. Ved siden av å utløse de tiltakene 
som er minst kostbare i produksjonen, er det der-
for ønskelig å kunne produsere biogass til lavest 
mulig energikostnad. Biogassproduksjon basert 
på avløpsslam er i Klimakur 2020 vurdert å ha en 
energikostnad nær null ut fra at produksjonen 
ikke koster mer enn alternative behandlingsmåter 
for slammet. I en utredning fra Mepex, utført for 
Klima- og forurensningsdirektoratet i 2008, ble 
det beregnet et potensial for å øke biogassproduk-
sjonen fra avløpsslam med 150 GWh drivstoff per 
år. Også ved deponier som har krav om oppsam-
ling av metangass, er det mulig å produsere bio-
gass til en lav ekstrakostnad. Deponigass utgjør 
imidlertid små mengder. Produksjon av biogass 
fra våtorganisk avfall er i Klimakur 2020 beregnet 
å ha en energikostnad på 0,48 kroner/kWh. I 
utredningen fra Mepex, som referert til ovenfor, 
ble potensialet for økt utnyttelse av våtorganisk 
avfall estimert til 700 000 tonn avfall, tilsvarende 
630 GWh biogass som drivstoff per år. De mest 
kostnadseffektive løsningene er ofte produksjon 
av biogass basert på våtorganisk avfall, avløps-
slam og deponigass. Det oppnås større utslippsre-

Boks 8.3 Biogassprosjekt

TINE har fått støtte av Transnova til å teste ut 
bruken av biogass på fire biler som brukes til 
distribusjon av ferske meieriprodukter til 
butikker i Oslo. Bilene benytter dual-fuel tek-
nologi og leveres av Volvo. Tanksystemene er 
konstruert for komprimert biogass (CBG). 
AGA er leverandør av gass. Erfaringene fra 
første fase i prosjektet vil danne grunnlaget 
for en eventuell innfasing av en større andel av 
TINE sine kjøretøy til å benytte biogass. Der-
som teknologi og infrastruktur blir tilstrekke-
lig utviklet, vil det bli vurdert bruk av flytende 
biogass (LBG).

Boks 8.4 «Blågrønt samarbeid gir 
mer energi»

Restprodukter fra oppdrettsnæringen kan 
bidra til en mer effektiv biogassproduksjon. I 
et tverrsektorielt industrisamarbeid mellom 
Norske Skog Skogn AS og Biokraft AS har 
man ved å blande slam fra papirproduksjon 
med restprodukter fra oppdrettsnæringen fått 
en bedre råvarekilde for biogassproduksjon. 
Det blågrønne samarbeidet om en felles pro-
duksjonsprosess er også et godt eksempel på 
at man kan oppnå synergier ved felles utnyt-
telse av kompetanse og logisitikk/infrastruk-
tur.
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duksjoner på produksjonssiden hvis det legges til 
rette for produksjon som i tillegg er basert på hus-
dyrgjødsel. Jo mer avfall som benyttes i kombina-
sjon med husdyrgjødsel, desto lavere vil kostna-
dene ved utnyttelse av husdyrgjødsel i biogasspro-
duksjon være. På en annen side kan bruk av slam 
medføre at biogjødselen ikke kan brukes som 
gjødsel i jordbruket.

8.4.4 Bruk av biogass

Biogass kan anvendes på ulike måter, herunder 
oppvarming av bygg, til transport og i industrien. 
For tunge kjøretøy særlig i langtransport, har 
utvikling av hybride og elektriske løsninger kom-
met relativt kort. Derfor er det få alternativer på 
kort til mellomlang sikt annet enn overgang til 
biodrivstoff. For disse kjøretøyene er biogass et 
svært godt alternativ, også teknisk sett. Kostna-
dene per tonn CO2 redusert er noe større ved å 
bruke biogass til transport enn ved å bruke gas-
sen for eksempel til oppvarming i bygg. For opp-
varming av bygg, finnes det imidlertid mange til-
tak som har bedre kostnadseffektivitet enn over-
gang til biogass (se kapittel 7 om bygg og fjern-
varme). Teknisk sett er biogass et svært godt 
alternativ for tyngre dieselkjøretøy, og gir tilnær-
met samme energieffektivitet brukt i transport 
som brukt i oppvarming. Biogass fra avfall, slam 
og gjødsel er den typen biodrivstoff med minst 
risiko for negative miljøeffekter, og gir en vesent-
lig bedre energieffektivitet og arealeffektivitet 
enn flytende biodrivstoff. Man får også en sam-
funnsmessig gevinst ved betydelig reduserte par-
tikkelutslipp ved overgang fra diesel til biogass i 
tettbygde strøk. Den svenske energimyndigheten 
konkluderte i sin biogasstrategi fra 2010 at min-
skede partikkelutslipp tilsier at det burde priorite-
res å bruke biogass i tunge kjøretøy i tettsteder. I 
kost-/nyttevurderingene av biogass er det grunn 
til å tro at kostnadene knyttet til helseeffekten av 
de aller minste partiklene kan være undervurdert. 
Overgang fra diesel til biogass kan derfor gi 
større positive helseeffekter enn tidligere antatt. 
Biogasskjøretøy støyer dessuten mindre enn die-
selkjøretøy, noe som vil være en fordel for de som 
bor langs trafikkerte veier.

Det vil være en begrenset energimengde som 
kan hentes ut fra norske restprodukter til biogass-
produksjon. Det er derfor hensiktsmessig i første 
omgang å utnytte biogass til drift av flåtekjøretøy 
som krever lite ny infrastruktur.

8.4.5 Kostnader

Kostnadene ved etablering og drift av biogassan-
legg varierer fra anlegg til anlegg avhengig av 
blant annet husdyrtetthet, om det er separatan-
legg eller sambehandlingsanlegg, transportav-
stand, om gassen skal videreforedles til drivstoff-
kvalitet med videre. Kostnadene vil stige med 
økende samlet ambisjonsnivå. Kostnaden ved å 
utløse hele tiltaket fra St.meld. nr. 39 (2008–2009) 
på 30 prosent av all husdyrgjødsel er beregnet til 
1200–1300 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. 
Kostnadene ved enkeltanlegg vil imidlertid kunne 
være langt lavere. To store biogassanlegg i Roga-
land vil eksempelvis kunne stå for halvparten av 
energileveransene fra dette tiltaket og alene redu-
sere utslippene med 54 000 tonn, og altså til en 
kostnad på 700 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. 
Da er imidlertid ikke kostnaden ved håndtering av 
biogjødsel tatt med.

Det planlegges i dag flere større biogassan-
legg basert på avfall og noen mindre anlegg 
basert på husdyrgjødsel, men det er usikkert hvor 
mye som vil bli realisert med dagens rammebetin-
gelser. Anleggene for husdyrgjødsel som er under 
planlegging, vil bare benytte seg av marginale 
deler av tilgjengelig husdyrgjødsel. Dette til tross 
for at den største klimagevinsten i produksjons-
leddet ligger på gjødselsiden. Barrierer for økt 
produksjon av biogass kan være at dagens gjød-
selhåndtering er den billigste for bonden, at det 
ikke er krav til alternativ håndtering samt at det 
ikke en noen pris på utslipp fra sektoren som gjør 
at det lønner seg å redusere utslippene. Videre 
konkurrerer biogass mot energivarer som har en 
etablert og nedskrevet infrastruktur for distribu-

Figur 8.4 Biogassbuss

Foto: Ruter
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sjon og bruk, og det er betydelige etableringskost-
nader langs verdikjeden.

Noe av utfordringen med å utløse biogasstiltak 
er at flere samfunnssektorer må jobbe tett 
sammen. For å utløse de største utslippsreduksjo-

nene på produksjonssiden, bør biogassanlegget 
basere seg på husdyrgjødsel, mens kostnadene 
isolert sett blir lavest hvis biogass produseres fra 
avfall og avløpsslam, som har lavest produksjons-
kostnad for energien. Brukerne av gassen vil ofte 

Boks 8.5 Svensk sektorovergripende biogasstrategi

De svenske energimyndighetene kom i 2010 
med et forslag til sektorovergripende biogass-
strategi. I strategien ble det foreslått en rekke 
nye virkemidler som for eksempel:
– at biogassproduksjon fra gjødsel kompense-

res for klima- og miljønytte med særskilt pro-
duksjonsstøtte eller metanreduseringsstøtte 
på 0,20 svenske kroner per kWh produsert 
energi fra husdyrgjødsel.

– mer forskning på hvordan råtneresten (bio-
gjødsel) kan foredles til et mer attraktivt pro-
dukt for spredning på åkermark.

– at biogass til drivstoff i tunge kjøretøy premi-
eres og regelverket for beskatning av kjøre-

tøy inkludert formuebeskatning av tjeneste-
biler med mer tilpasses slik at det blir mer 
attraktivt å bruke biogass til tunge kjøretøy i 
tettsteder.

– krav om kommunale avløpsplaner som sam-
ordnes med avfalls- og energiplanleggingen.

– at det også konkluderes med at målsettingen 
om at 35 prosent av matavfallet skal behand-
les biologisk har vært viktig for at kommuner 
skal prioritere utråtning framfor forbrenning 
og at et fortsatt mål vil ha en viktig styrende 
effekt.

Kilde: http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Biogas_Slutrapport_final30aug2.pdf

Boks 8.6 Biogassanlegget på Tomb

Det ble åpnet et biogassanlegg på Tomb land-
bruksskole i Østfold i 2010 som viser at det går 
an å bygge et velfungerende biogassanlegg med 
tilfredsstillende økonomi. Tomb ønsket å inves-
tere i nytt energisystem for å varme opp drifts-
bygning og internat, og valget sto mellom flis, 
jordvarme og biogass. Tomb sier selv at biogass 
ble valgt fordi det var den billigste løsningen. I 
tillegg kommer ønsket om å redusere egne 
utslipp. Anlegget er relativt lite og skal produ-
sere 500–600 000 kWh energi i året og hadde en 
totalkostnad på 3,2 millioner kroner. Støtten fra 
Innovasjon Norge til dette demonstrasjonsanleg-
get var 40 prosent av anleggskostnadene. Beho-
vet for personell er begrenset, noe som holder 
driftskostnadene nede. Anlegget er anslått til å 
redusere klimagassutslippene med 180 tonn 
CO2-ekvivalenter årlig. Biogassanlegget er et 
sambehandlingsanlegg og kombinerer 2000 
kubikkmeter husdyrgjødsel (kumøkk) med om 
lag 500 tonn matavfall. Den produserte gassen 
brennes lokalt og produserer varmtvann som 
distribueres i et nærvarmeanlegg til undervis-
ningsbygg og internat på skolen.

Figur 8.5 Biogassanlegget på Tomb

Foto: Per Fjeldal
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være utenfor både avfallsbransjen og jordbruket, 
for eksempel transportsektoren eller energibran-
sjen. Slik virkemidlene er innrettet i dag, er det 
ikke lønnsomhet i å starte biogassproduksjon.

8.5 Avfall

8.5.1 Bakgrunn

Avfallshåndtering omfatter innsamling, transport, 
sortering og behandling av avfall. Behandlingsløs-
ningene blir ofte grovt inndelt i sluttbehandling, 
energiutnyttelse og materialgjenvinning. Alle 
disse aktivitetene kan medføre utslipp av klima-
gasser. I klimagassregnskapet er disse utslippene 
fordelt på en rekke ulike sektorer. En samlet gjen-
nomgang av avfallssektorens ulike miljøeffekter 
vil bli gitt i regjeringens kommende stortings-
melding om avfallspolitikken.

I klimagassregnskapet inkluderer avfallssekto-
ren kun utslipp fra avfallsdeponier og fra avløp og 
avløpsrensing. Disse utslippene var i 2010 på ca. 
1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene fra 
avfall i 2020 anslås til 0,8 millioner tonn CO2-ekvi-
valenter, med en videreføring av dagens virkemid-
ler. I 2030 anslås utslippene til 0,6 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter. Anslaget er basert på framskri-
vinger fra Nasjonalbudsjettet 2011 med enkelte 
justeringer, jf. kapittel 4.4.

Utslipp fra avfallsdeponering skyldes at det 
under nedbrytingen av organisk materiale på 

deponiene, dannes deponigass. Gassen innehol-
der om lag 60 prosent metan og 40 prosent kar-
bondioksid. Utslippene fra avfallsdeponering var i 
2010 på ca. 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I 
1990 var utslippene på ca. 1,7 millioner tonn CO2-
ekvivalenter og utslippene er blitt gradvis redu-
serte siden slutten av 1990-tallet. Nedgangen skyl-
des at det deponeres mindre nedbrytbart avfall og 
at det er etablert anlegg for oppsamling av deponi-
gass ved mange deponier.

I klimagassregnskapet er utslipp fra avfallsfor-
brenning ført under de sektorene hvor avfallet for-
brennes, hovedsakelig fjernvarmeproduksjon 
(energiproduksjon). Utslipp fra fjernvarmepro-
duksjon er beskrevet i kapittel 7.3. Det er utslipp 
fra materialer med fossilt opphav, som plast, som 
inngår i klimagassregnskapet. Utslipp fra biolo-
gisk nedbrytbart materiale, som papir, tre og våt-
organisk avfall, anses som CO2-nøytrale. Siden 
1990 har utslippene økt. Økende utslipp fra avfalls-
forbrenning skyldes blant annet at de totale 
avfallsmengdene øker, og at en større andel av 
avfallet går til forbrenning.

Håndteringen av avfall påvirker også utslipp av 
klimagasser utover de direkte utslippene fra depo-
nering og forbrenning av avfall. Gjenvinning med-
fører normalt mindre energibruk og lavere klima-
gassutslipp enn uttak og bearbeiding av nye råva-
rer. Dette er blant annet vist i «Klimaregnskap for 
avfallshåndtering» utført av Østfoldforskning i 
2009. Dersom gjenvinning erstatter produksjon 

Figur 8.6 Utslipp av klimagasser fra avfallssektoren, 2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no

➔ Utslipp av klimagasser fra avfallssektoren i 2010 
Totalt 1,25 millioner tonn CO2-ekvivalenter 

■ Avfallsdeponigass: 87% 
■ Avløp og avløpsrensing: 13% 
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basert på nye materialer, kan det derfor være med 
på å redusere utslippene fra råvareuttak og indus-
tri, både nasjonalt og internasjonalt. Utnyttelse av 
avfall til biogassproduksjon er omtalt i kapittel 8.4.

8.5.2 Dagens virkemidler

I 2009 ble det innført forbud mot deponering av 
nedbrytbart avfall. Forbudet omfatter blant annet 
papir, tre, våtorganisk avfall og slam, og innebæ-
rer i praksis at blandet avfall fra husholdninger og 
tjenesteytende næringer ikke kan deponeres. 
Etter deponiforbudet vil det i liten grad bli tilført 
nytt nedbrytbart materiale til deponiene, og fram-
tidige klimagassutslipp vil i hovedsak skyldes 
avfall som allerede er deponert.

Avfallsforskriften gir mulighet til å gi midlerti-
dige dispensasjoner fra deponiforbudet. Avfall 
som leveres til deponi med dispensasjon fra depo-
niforbudet, er belagt med deponiavgift på 470 kro-
ner per tonn. Avfall som ikke omfattes av deponi-
forbudet er belagt med deponiavgift på 284 kroner 
per tonn avfall som deponeres.

I avfallsforskriften stilles det krav om at depo-
nigass skal samles opp ved alle deponier som mot-
tar biologisk nedbrytbart avfall. Gassen kan ener-
giutnyttes eller fakles.

Utslipp fra forbrenning av avfall er i de fleste 
tilfeller unntatt fra kvoteplikt selv om virksomhe-
tene som forbrenner avfallet omfattes av kvotesys-
temet. Enkelte industrivirksomheter svarer imid-
lertid kvoter for utslipp fra avfallsforbrenning. Tid-
ligere var avfallsforbrenning belagt med sluttbe-
handlingsavgift, blant annet begrunnet i klima-
gassutslippene. Avgiften ble fjernet fra 1. oktober 
2010 med bakgrunn i vanskelige konkurransevil-
kår for forbrenningsanleggene.

Andre virkemidler i avfallspolitikken, som 
avfallsforskriftens krav til håndtering av ulike 
typer avfall og produsentansvarsordninger for 
utvalgte avfallsfraksjoner, kan også påvirke klima-
gassutslippene ved at de stimulerer til gjenvin-
ning. Enova har programmer som fremmer økt 
utnyttelse av avfall som energikilde i fjernvarme-
produksjon og produksjon av biogass.

Boks 8.7 Klimakur 2020

I Klimakur 2020 ble det utredet tiltak med et 
potensial for å redusere metanutslippene fra 
deponier med opp til 100 000 tonn CO2-ekviva-
lenter i 2020. Tiltakene innebærer etablering av 
nye oppsamlingsanlegg for deponigass på depo-
nier som ennå ikke har dette, opprustning av 
eksisterende metangassanlegg og bedre utfor-
ming av toppdekket på deponiområder som 
avsluttes. Det siste kan gjøre at metangassen 
oksiderer slik at utslippet vil bestå av mer CO2
og mindre metan. Gjennomsnittlig tiltakskost-
nad for de tre tiltakene ble anslått til henholdsvis 
343, 123 og 787 kroner per tonn CO2-ekvivalen-
ter i 2020. Anslagene for tiltakskostnader har 
stor usikkerhet.

Klimakur 2020 pekte på at materialgjenvin-
ning av avfall kan gi klimagevinster i et livsløps-

perspektiv. Det ble vist til utredninger som til-
sier at dagens gjenvinning av papir, plast, metall 
og glass medfører unngåtte CO2-utslipp i stør-
relsesorden 2,5–3,1 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter per år, og at dette kan økes til 3,4–5,2 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter ved å utnytte 
potensialet for gjenvinning. Klimakur 2020 utre-
det spesielt økt materialgjenvinning av plast. 
Klima- og forurensningsdirektoratet mener at et 
materialgjenvinningsmål på 40 prosent av all 
plast i 2020 er gjennomførbart. Dette vil kunne 
bidra til ca. 90 000 tonn CO2-ekvivalenter i redu-
serte utslipp i 2020, i et livsløpsperspektiv.

Det ble også utredet økt produksjon av bio-
gass fra våtorganisk avfall alene og i sambehand-
ling med husdyrgjødsel, jf. omtale i kapittel 8.4.
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9.1 Karbonopptak i skog gjennom en 
aktiv skogforvaltning

Globalt tilsvarer avskoging og skogforringelse 1/6
av de årlige utslippene av klimagasser. Avskog-
ingen er permanent omdisponering av skogareal 
og skjer i all hovedsak i utviklingsland. Ifølge FNs 
klimapanel er reduksjon av utslipp fra avskoging 
og skogforringelse et viktig og hensiktsmessig til-
tak i innsatsen mot global oppvarming. Samtidig 
har skog en viktig rolle i klimasystemet ved at de 
totale landarealene på kloden tar opp 1/4 av de 
samlede CO2-utslippene. Norge arbeider derfor 
internasjonalt for at et nytt helhetlig regelverk for 
skog skal inkludere alle utslipp og opptak i skog 
og andre landarealer. Dette innebærer at skogsat-
sing både ute og hjemme vil telle med og bidra til 
at politikken blir konsistent.

I Norge dekker skogen omtrent 30 prosent av 
landarealet, og skogen tar opp en CO2-mengde 
som tilsvarer rundt halvparten av våre samlede 
årlige utslipp av klimagasser. Årlig nettoopptak av 
CO2 i norske skoger ble i Nasjonalbudsjettet 2012 
anslått å ligge om lag 12 millioner tonn høyere i 
2020 enn i 1990.

I samsvar med norsk holdning i de internasjo-
nale klimaforhandlingene og skogens reelle rolle i 
binding av karbon i Norge, vil regjeringen føre en 
aktiv skogpolitikk gjennom tiltak som øker sko-
gens karbonlager. Skogressursene er også en vik-
tig kilde til fornybar energi og til produksjon av 
trematerialer som erstatning for mer klimabelas-
tende materialer. Skogens rolle som fornybar res-
surs styrkes gjennom forskning, verdiskaping og 
en langsiktig bærekraftig forvaltning av skogen.

Regjeringen vil:

• Øke det produktive skogarealet gjennom redu-
sert avskoging og skogforringelse og gjennom 
en aktiv bærekraftig politikk for økt tilplanting 
på nye arealer. Som en del av dette, vil regjerin-
gen presentere en strategi for økt skogplan-
ting. Samtidig må det utvikles miljøkriterier for 
dette. Kommunene bør gjennom arealplanleg-
gingen søke å redusere avskogingen.

• Opprettholde eller øke karbonlagret gjennom 
aktiv, bærekraftig skogpolitikk blant annet 
gjennom styrket innsats innen skogplantefor-
edling, økt plantetetthet og gjeninnføring av 
forbudet mot hogst av ungskog samt å styrke 
skogvernet.

• Utrede en ordning med frivillige klimatiltak og 
samarbeidsavtaler med grunneiere om etable-
ring av klimaskoger.

• Bedre insentivene til uttak av råstoff fra skogen 
til bioenergi, med særlig vekt på skogsavfall 
(GROT) slik at blant annet tiltak med kort tilba-
kebetalingstid for CO2 prioriteres.

• Bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet 
gjødsling av skog. Samtidig må det utvikles mil-
jøkriterier for dette.

9.2 Skogens klimabidrag – globale 
perspektiver og norske forhold

9.2.1 Generelt om skog og klima

Omtrent 30 prosent av jordens terrestriske areal 
er dekket av skog. Globalt absorberer skoger og 
andre økosystemer på landjorda omtrent 2,6 milli-
arder tonn karbon årlig (tilsvarende 9,5 milliarder 
tonn CO2). Dette tilsvarer om lag 20 prosent av de 
samlede globale klimagassutslippene.

De største karbonlagrene globalt finnes ofte i 
intakte tropiske og boreale naturskoger, når man 
ser på summen av lagret karbon per arealenhet. 
Boreale skoger har en meget stor andel av kar-
bonlageret i jord og dødt plantemateriale, mens i 
den tropiske skogen er karbonlageret mer jevnt 
fordelt mellom vegetasjon og jordsmonn. Det fin-
nes imidlertid skogtyper innenfor den tempererte 
sonen som har høyere karbonlager. I Norge finner 
vi store karbonlagre i eldre plantede kulturskog-
felter på Vestlandet, gammel granskog og eldre 
løvskog med edelløvtrær.

De viktigste årsakene til menneskeskapte kli-
maendringer globalt, er utslipp av CO2 fra bruk av 
fossile energikilder og fra avskoging. Avskoging 
gir utslipp av karbon lagret i biomasse og jords-
monn. Et redusert skogareal vil også gi redusert 
årlig CO2-opptak. Ifølge FNs klimapanel står 

9 Skogens rolle i nasjonal klimapolitikk 

2798



160 Meld. St. 21 2011–2012
Norsk klimapolitikk

Figur 9.1 Skog og skogforvaltning kan bidra til reduserte klimagassutslipp

Foto: Leif Rustand/Samfoto/NTB scanpix
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avskoging i utviklingsland for om lag 17 prosent 
av de globale utslippene av klimagasser. Nasjonalt 
har Norge ifølge klimagassregnskapet en begren-
set avskoging knyttet til etablering av blant annet 
infrastruktur, bebyggelse, alpinanlegg og så 
videre i eksisterende skog.

Skog og andre arealer med vegetasjon tar opp, 
lagrer og slipper ut CO2 gjennom en naturlig 
syklus. I en skog som ikke påvirkes av mennes-
ker, vil skogøkosystemet selv sørge for fornyelse 
ved at enkelt trær eldes og dør, mens nye trær 
gror til på områder der døde trær har falt ned og 
råtnet. I en skog som drives etter vanlige norske 
skogbruksmessige prinsipper, forynges skogen 
gjennom planting eller naturlig foryngelse etter 
hogst. Det kan i tillegg gjennomføres andre tiltak 
for å øke tilveksten og volumet som for eksempel 
gjødsling eller tettere planting.

Skog og skogforvaltning kan i prinsippet bidra 
til å redusere klimagassutslipp på tre hovedområ-
der:
– For det første kan redusert avskoging og skog-

forringelse redusere utslippene av klimagasser.
– For det andre kan skogen fjerne klimagasser 

fra atmosfæren ved å ta opp CO2 og lagre dette 
som karbon i biomasse og jordsmonn (kar-
bonsluk og -lager). Dette opptaket kan økes 
ved å øke skogarealet, og ved å øke opptaket i 
biomasse og jordsmonn på eksisterende area-
ler.

– For det tredje kan klimagassutslippene reduse-
res ved at produkter fra skogen erstatter bruk 
av fossil energi direkte (bioenergi), eller ved å 
erstatte produkter som er energikrevende i 
produksjon (for eksempel stål og betong). 
Bruk av treprodukter med lang levetid vil også 
bidra til forlenget lagring av karbon. Det er vik-
tig at skogen som brukes til disse formålene 
forynges etter hogst og at det gjennomføres 
skogskjøtselstiltak, slik at skogen vokser opp 
igjen og vinner tilbake utslippet ved avvirkning.

Skog tar opp CO2 fra atmosfæren og bygger på 
den måten opp store karbonlagre. Opptaket av kli-
magasser henger tett sammen med skogens til-
vekst. Så lenge tilveksten er større enn avvirknin-
gen, vil karbonlageret øke. På grunn av at avvirk-
ningen var større enn tilveksten både i Norge og 
mange andre industriland, skjedde det en forrin-
gelse av skogressursene fram mot inngangen av 
1900-tallet. Det siste hundreåret har skogen i 
mange industriland derimot hatt en tilvekst som 
overstiger avvirkningen på grunn av planting og 
bedre skogforvaltning, uten at hogsten har økt i 
takt med tilveksten. Denne økte planteaktiviteten 

har imidlertid ikke kompensert for at vi globalt 
har et langt lavere areal med skog enn for noen 
hundre år siden.

I tillegg til å bidra til reduserte klimagassut-
slipp/økt opptak av CO2, leverer skogen en rekke 
viktige økosystemtjenester som blant annet kan 
dempe negative effekter av klimaendringene, 
eksempelvis flomdemping.

9.2.2 Opptak av klimagasser i norske skoger

Etter en lang periode med utarming av skogres-
sursene fram til første del av 1900-tallet, har tøm-
mervolumet i norske skoger økt fra 300 millioner 
kubikkmeter i 1919 til rundt 800 millioner kubikk-
meter i dag. Mens årlig tilvekst har økt og er i dag 
på rundt 25 millioner kubikkmeter i året, har årlig 
avvirkning vært stabil på rundt 10 millioner 
kubikkmeter (rundt 40 prosent av tilveksten), jf. 
figur 9.2. Denne utviklingen skyldes i hovedsak 
intensiv planteaktivitet etter andre verdenskrig. 
Volumøkningen i norske skoger har i perioden 
vært om lag 530 millioner kubikkmeter, noe som 
tilsvarer en samlet økning i karbonlageret på 
omkring 900 millioner tonn CO2 (tilsvarende ca. 
245 millioner tonn karbon).

Norge har også et høyt årlig CO2-opptak i 
skog. Nettoopptaket i skogen har de siste årene 
vært på 27–36 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
årlig, når en inkluderer levende biomasse, død 
ved og jord. Ut over dette er det også opptak og 
utslipp knyttet til andre arealer (jf. figur 9.3). Det 
høye nettoopptaket skyldes at vi har hatt en lav 
avvirkningsrate i forhold til tilveksten i samme 
periode. Til sammenligning var de norske klimag-
assutslippene på 53,9 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter i 2010.

Årlig nettoopptak vil fortsatt være høyt, men 
forventes å bli redusert noe i tiårene som kom-
mer. Dette som følge av at vi legger bak oss en 
periode med lave investeringer i skogproduksjon. 
Mens det ble plantet over 100 millioner planter i 
året på 1960-tallet, er plantetallet i dag rundt 20 
millioner planter i året. Mye av denne skogen har 
nå nådd eller passert sin maksimale vekstfase. 
Siden deler av denne skogen snart når det som 
skogfaglig defineres som hogstmoden alder, er 
det anslått at dagens norske avvirkning på rundt 
10 millioner kubikkmeter vil øke til 13 millioner 
kubikkmeter i 2020 med en videreføring av 
dagens virkemidler. I 2020 er det derfor forventet 
at årlig nettoopptak vil være rundt 23 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter. Denne skogen vil fortsette 
å ta opp og lagre karbon, men den årlige veksten i 
karbonopptaket forventes å avta også etter 2020. 
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Figur 9.2 Årlig tilvekst og avvirkning, 1919–2009

Kilde: Norsk institutt for skog og landskap og Statistisk sentralbyrå, 2011/miljøstatus.no

Figur 9.3 Utvikling i utslipp og opptak av klimagasser, 1990–2009

Kilde: Norsk institutt for skog og landskap, 2011/miljøstatus.no

➔ Årligtilvekst og avvirkning fra 1919 til 2009 
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Når skogen eldes, vil også naturlig avgang øke og 
årlig opptak vil reduseres betydelig.

Det er stor usikkerhet om vekstrate og CO2-
opptak i gammel skog, og hvor stabilt et slikt kar-
bonlager er under norske forhold. I en kulturskog 
er mer av skogen relativt yngre trær i sterk vekst, 
og årlige opptak i levende biomasse er derfor stor. 
Det gjør at en større andel karbon vil være lagret i 
den levende biomassen. I naturskogen er mer av 
skogen eldre trær med lavere tilvekstrate, og en 
større del av karbonet vil være lagret i dødt tre-
virke og i jordsmonn.

Vi har også liten erfaring med hvor sårbar 
skog er for ekstremhendelser og klimaendringer. 
Ifølge FNs klimapanels fjerde hovedrapport vil 
boreal skog være spesielt sårbar for klimaendrin-
ger på lang sikt, men også på kort sikt hvis ters-
kelverdier i klimasystemet utløser økte frekven-
ser av tørke, insekter og skogbrann. Naturskog 
med diversifisert arts- og alderssammensetning 
er trolig mindre sårbar for klimaskader og skade-
gjørere enn gammel, ensaldret granskog. En gam-
mel skog, hvor kvaliteten på trevirket forringes 
med alderen på grunn av blant annet råte, vil ikke 
i samme grad kunne levere langlivede treproduk-

Figur 9.4 Kystfuruskog

Kilde: Svein Grønvold/Samfoto/NTB scanpix
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ter. Gjennom et pågående forskningsprogram 
(ClimPol) gjennom Norges forskningsråd (NFR), 
ledet av Norsk institutt for skog og landskap, vil vi 
få et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere 
hvordan norsk skog kan brukes i klimasammen-
heng.

Skogsjord utgjør også et stort karbonlager, og 
i boreale skoger er dette lageret vesentlig større 
enn karbonlageret i levende biomasse. Årlig end-
ring i karboninnholdet i jorda er avhengig av fak-
torer som blant annet klima (temperatur, fuktig-
het), vegetasjon (tilførsel og kvalitet av organisk 
materiale) og topografi. De første tiårene etter 
hogst kan en få et midlertidig tap av karbon fra 
jord, der hvor opptaket av karbon i unge trær er 
relativt lavt og hvor jorda enda er påvirket av for-
styrrelser relatert til hogst og etablering. Når sko-
gen kommer inn i mer produktive vekstfaser, øker 
imidlertid også tilførselen av karbon til jord, og 
karbondynamikken endrer seg fra årlig nettout-
slipp til årlig nettoopptak. For det samlede norske 
skogarealet er nettoopptaket i skogsjord, strøsjik-
tet og død ved de siste årene beregnet til å ligge 
rundt 6–7 millioner tonn CO2. Opptaket varierer 
en del fra år til år, men har nå vist en tendens til å 
øke fra tidligere nivå på 4–5 millioner tonn CO2 i 
perioden 1990–2005, på grunn av økende tilvekst 
og dermed også økt tilførsel av strø og annet orga-

nisk materiale. Det er imidlertid usikkerhet knyt-
tet til kvantifiseringen av endringer i karbonlage-
ret i skogsjord, og det er derfor igangsatt et forsk-
ningsprosjekt for å etterprøve jordmodellene som 
nyttes i forbindelse med Norges rapportering til 
Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Når net-
toopptak i skog oppgis, medregnes opptaket i 
skogsjord og strøsjiktet.

9.3 Skogen i klimagassregnskapet 
under FNs klimakonvensjon og 
Kyotoprotokollen

9.3.1 Dagens regelverk

Utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og 
arealbruksendringer er inkludert i Norges klima-
gassregnskap som årlig rapporteres til FNs klima-
konvensjon. Når Norge rapporterer sitt klima-
gassregnskap til Klimakonvensjonen, inneholder 
regnskapet alle utslipp og alt opptak av klimagas-
ser i skog i henhold til denne rapporteringsfor-
pliktelsen. Det innebærer at når et tre hogges 
bokføres hele treets karboninnhold som et utslipp 
samme året, mens tilveksten i gjenværende 
bestand og i foryngelsen samme år, bokføres som 
årlig opptak i regnskapet. Nettoopptak i skog og 
andre arealer, har de siste årene vært på 27–36 

Figur 9.5 Opptak og utslipp fra skog og annen arealbruk (LULUCF1) samt utslipp fra andre sektorer i 
Norge. 1990–2009
1 LULUCF er netto utslipp/opptak fra skog og andre arealbruksendringer (netto opptak, og dermed negative tall)

➔ Opptak og utslipp fra skog og annen arealbruk (LULUCF) 
samt utslipp fra andre sektorer fra 1990 til 2009 
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millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig, tilsvarende 
mer enn halvparten av Norges samlede årlige 
utslipp. Historisk utvikling i utslipp av klimagas-
ser fra alle sektorer (utenom skog og arealbruk), 
og historisk utvikling i nettoopptak fra skog og 
arealbruk, er illustert i figur 9.5. Figur 9.6 viser 
forventede utslipp mot 2030, både med og uten 
nettoopptak fra skog og arealbruk. Framskrivin-
gene av opptak i skog og andre arealer etter 2020, 
er usikre.

Bare en liten del av opptaket i skogen blir 
imidlertid regnet med ved oppfyllelse av Norges 
utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen. Dette 
skyldes at landenes utslippsforpliktelser under 
Kyotoprotokollen ble satt før protokollens regel-
verk for skogforvaltning var på plass. For å hindre 
en svekkelse av Kyoto-forpliktelsen, ble det derfor 
gjennom de påfølgende forhandlingene av skogre-
gelverket, satt strenge grenser for hva landene 
kunne regne med under forpliktelsen. I protokol-
len ble det satt et tak på hvor mye landene kan 
kreditere av opptak som følge av skogforvaltning 
for første forpliktelsesperiode, 2008–2012.

Dette taket ble for de fleste land satt til 3 pro-
sent av landets klimagassutslipp i 1990 (Kyotopro-

tokollens Artikkel 3.4). For Norge utgjør dette 
rundt 1,5 million tonn CO2-ekvivalenter, eller 5 
prosent av det årlige nettoopptaket fra skogskjøt-
sel. I tillegg skal landene, etter dagens internasjo-
nale bokføringsregler under Kyotoprotokollen, 
regnskapsføre alt opptak og utslipp av klimagas-
ser ved arealbruksendringer som følge av skog-
reising og avskoging som har skjedd etter 1990 
(Artikkel 3.3). For Norge antas dette å represen-
tere et årlig nettoutslipp på om lag 0,4 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i første forpliktelsesperi-
ode.

I forbindelse med klimameldingen (St.meld. 
nr. 34 (2006–2007)) ble det vurdert at med en 
eventuell videreføring av Kyotoprotokollens regel-
verk for skog vil det anslagsvis være mulig å få 
godskrevet et nettoopptak opp mot 3 millioner 
tonn CO2 i et norsk utslippsregnskap for 2020. Det 
ble gjort vurderinger som tilsier at vi skulle kunne 
godskrive et opptak på 1,5 millioner tonn CO2-
ekvivalenter også under Artikkel 3.3 i 2020, mens 
taket for Artikkel 3.4 som nevnt innebærer at vi 
maksimalt kan godskrive 1,5 millioner tonn CO2-
ekvivalenter (i alt 3 millioner tonn for artiklene 3.3 
og 3.4 eller 6 prosent av 1990-utslippene). Under 

Figur 9.6 Utslipp av klimagasser fra 1990–2010 med framskriving til 2030, med og uten opptak av CO2 i 
skog og andre arealer

Kilde: Finansdepartementet m.fl., 2012/miljøstatus.no

➔ Utslipp av klimagasser fra 1990 til 2010 med framskriving til 2030 
Med og uten opptak av CO2 i skog og andre arealer 
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klimaforhandlingene i Durban i desember 2011, 
ble det blant annet vedtatt en mindre endring når 
det gjelder Artikkel 3.4, som er omtalt nedenfor.

9.3.2 Forhandlinger om nytt regelverk

Under Copenhagen Accord har Norge meldt inn 
et mål om å redusere utslippene med 30 prosent 
fra 1990-nivå innen 2020. Ved denne innmeldingen 
la Norge til grunn at dagens skogregelverk vide-
reføres og at vårt bidrag fra skogsektoren, vil 
utgjøre 6 prosentpoeng av 30 prosent-målet.

I klimaforhandlingene har det de siste årene 
blitt arbeidet for å ta inn skog på en mer helhetlig 
måte som bedre reflekterer de reelle endringene 
av karbonlagrene, inkludert effektene av klimatil-
tak i skogen. Målet med å få til en slik endring i 
regelverket, har vært å skape nye insentiver for å 
øke opptaket og redusere utslippet fra skog.

Under forhandlingene i Durban ble det imid-
lertid enighet om å forlenge eksisterende regel-
verk for skog med noen justeringer. Når det gjel-
der Kyotoprotokollens Artikkel 3.4, ble det beslut-
tet å øke taket for hvor mye landene kan regn-
skapsføre fra opptak som følge av skogforvalt-
ning, fra 3 til 3,5 prosent av de samlede utslippene 
i 1990, når også bidrag fra eventuelle felles gjen-
nomføringsprosjekter (JI) innen skogforvaltning 
inkluderes. Dette betyr at Norge kan godskrive 
1,75 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra skog-
skjøtsel fra og med 2013, mot 1,5 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter i inneværende Kyoto-periode. I 
tillegg ble det enighet om bestemmelser for hvor-
dan man kan regne med karbon som er lagret i 
langlivede treprodukter (Harvested Wood Pro-
ducts, HWP), der det nå åpnes for at en i større 
grad skal kunne regnskapsføre utslippet i forhold 
til det faktiske utslippstidspunktet. Dette vil slå 
positivt ut når det gjelder bruk av tre som bygge-
materiale, hvor karbonet blir lagret i hele produk-
tets levetid. Endringene i karbonlageret i trepro-
dukter skal regnskapsføres det landet hvor avvirk-
ningen skjer, mens endringer i karbonlageret fra 
importerte produkter ikke skal inngå i importlan-
dets regnskap. Det ble også vedtatt nye regler for 
hvordan utslipp fra naturkatastrofer kan håndte-
res i tilknytning til det nasjonale klimagassregn-
skapet for skog.

Det ble ikke gjort noen endringer når det gjel-
der Kyotoprotokollens Artikkel 3.3, noe som inne-
bærer at Norge vil kunne regne inn full effekt av 
skogplanting på nye arealer og redusert avsko-
ging.

9.4 Norske skogressurser og 
potensialet for skogråstoff til 
bioenergi og treprodukter i Norge

Skogens rolle i klimasammenheng er omtalt i 
St.meld. nr. 39 (2008–2009) Klimaendringene – 
landbruket en del av løsningen, og ved Stortingets 
behandling av denne, jf. Innst. S. 100 (2009–2010). 
Regjeringens politikk for et bærekraftig skogbruk 
er omtalt i Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og 
matpolitikken, Velkommen til bords.

Norge har betydelige skogressurser. Det 
totale arealet av skog og tresatt mark i Norge er i 
størrelsesorden 134 000 km2 tilsvarende 41 pro-
sent av landarealet. Av dette er ca. 83 000 km2 pro-
duktivt skogareal – eller 26 prosent av landarealet. 
De dominerende treslagene er gran og furu, med 
varierende innslag av løvskog og i visse områder 
også edelløvskog. Øverst mot fjellet dominerer i 
mange områder fjellbjørkeskog. I forbindelse med 
beregninger av framtidig produksjonspotensial i 
norske skoger har Norsk institutt for skog og 
landskap sett på ulike årsaker til at potensialet 
ikke kan nyttes fullt ut. Et bredt spekter av miljø-
hensyn, fra strengt vern og frivillige avsatte livs-
miljøer i skogen, og til retningslinjer for tilskudd, 
berører omtrent 30 prosent av det produktive 
skogarealet. Deler av denne skogen vil imidlertid 
være ikke-økonomisk driveverdig (såkalte null-
områder). Til sammen berører ulike miljøhensyn 
om lag 15 prosent av skogressursene målt i tøm-
mervolum i Norge.

Både stående volum og tilvekst er i dag om lag 
2,5 ganger større enn for 80–90 år siden. Det er 
furu og løvtrær som har hatt den største økningen 
relativt sett. Dette skyldes i hovedsak at gransko-
gen har blitt sterkere utnyttet enn furu- og løvsko-
gen. Den samlede årlige hogsten i Norge, inklusiv 
ved, hogst til hjemmeforbruk mv., har i samme 
periode ligget på rundt 8 til 11 millioner kubikk-
meter tømmer.

De siste beregningene fra Landsskogtakserin-
gen viser at det sto totalt 823 millioner kubikkme-
ter tømmer i skogene våre i 2009. Det er 125 milli-
oner kubikkmeter eller 15 prosent mer enn for 10 
år siden. I disse beregningene inngår for første 
gang også skog over barskoggrensa i det totale 
tømmerkvantumet. Totalt står det 763 millioner 
kubikkmeter på det produktive skogarealet, inklu-
sive verneområder og friluftsarealer, og av dette 
står 749 millioner kubikkmeter på arealer som 
ikke er båndlagt til andre formål, og som derfor i 
utgangspunktet er tilgjengelig for skogbruksfor-
mål. Som nevnt over er deler av denne skogen 
antatt å være ikke-økonomisk driveverdig. I alle 
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perioder siden 1920 har tilveksten vært på et sta-
bilt nivå mellom 3,0 og 3,5 prosent av stående 
kubikkmasse. I 2009 lå den totale årlige tilveksten 
på rundt 25 millioner kubikkmeter, hvorav om lag 
23 millioner kubikkmeter på det produktive skog-
arealet. Med dagens tilvekst og nivå for avvirk-
ning, vil stående volum fortsette å øke, og det vil 
bli større andel eldre skog og mer død ved. Bereg-
ningene viser en liten nedgang i den årlige tilvek-
sten de siste årene. Viktige grunner til dette er 
redusert skogkulturaktivitet og økende andel 
gammel skog.

Norsk skogbruk drives først og fremst for å 
skaffe råvarer til treprodukter og massevirke til 
papir og papirprodukter. Det er i dette markedet 
skogeierne i dag får best betalt for trevirket, og 
hvor de derfor ønsker å få avsetning for det meste 
av virket. Råstoffet til eksisterende bioenergipro-
duksjon kommer hovedsakelig som biprodukter 
fra den industrirettede hogsten i form av flis, bri-
ketter, pellets og ved. I dag brukes det i Norge 
energi tilsvarende 17,2 TWh (2010) basert på bio-
masseressurser fra skogen, inkludert importert 
virke.

I et relativt langsiktig perspektiv, ser en for seg 
at det fortsatt vil være etterspørselen etter tøm-
mer til tradisjonelle formål, som trelast og masse-
virke, som vil styre tilgangen på norsk råstoff til 
bioenergi. Det antas imidlertid at forventet avvirk-
ningsnivå i 2020, vil være tilstrekkelig for å oppnå 
regjeringens bioenergistrategi om å øke utbyggin-
gen av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020. 
Det forutsettes da at en utnytter restprodukter fra 
industri og hogstavfall mer effektivt enn i dag, og 
at en i tillegg anvender noe mer jordbruksavfall til 
bioenergi. Dersom en skal kunne utnytte en 
større del av skogressursene til bioenergiproduk-
sjon, betinger det også at bioenergivirket har en 
konkurransedyktig pris i forhold til alternative 
sortimenter.

Dersom etterspørselen etter råstoff fra skogen 
øker, skal det legges til rette for økt bærekraftig 
avvirkning og uttak av skogbiomasse og økt opp-
bygging av skog, jf. Meld. St. 9 (2011–2012).

Skogråstoff til bioenergi

I St.meld. nr. 39 (2008–2009) går det fram at det er 
betydelige ubrukte råstoffressurser til bioenergi i 
landbruket. Det tekniske potensialet for økt uttak 
av råstoff fra skogen, er beregnet med utgangs-
punkt i brutto balansekvantum, som er det høy-
este jevne kvantum vi kan hogge i dag uten at vi 
behøver å senke det i framtiden, innenfor et gitt 
skogbehandlingsprogram. Fra denne brutto 

råstoffmengden er det trukket fra trevirke som ut 
fra miljømessige og driftstekniske hensyn ikke er 
aktuelt å høste, samt stammevolumet fra dagens 
hogstnivå. Netto teknisk potensial ut fra disse for-
utsetningene, utgjør rundt 29 TWh omregnet til 
energimengde. Da er bark, stubber, grovrøtter og 
greiner medregnet. Tynningsvirke, lavkvalitets-
tømmer og biomasse som kan høstes fra veikan-
ter, kulturlandskap og i kraftgater er også inklu-
dert i anslagene. Dersom hogsten øker med tre 
millioner kubikkmeter som anslått (ved viderefø-
ring av dagens virkemidler), og det legges til 
grunn samme anvendelse av tømmeret som ved 
eksisterende hogst, vil det tekniske potensialet 
beregningsmessig bli 23 TWh. Det tekniske 
potensialet er imidlertid ikke nødvendigvis sam-
funnsøkonomisk lønnsomt å utnytte.

For å få best mulig nytte av skogsråstoff til bio-
energi, er det viktig å utnytte hogstavfall herunder 
greiner og topper (GROT) i størst mulig grad. I 
dag blir stort sett alt utenom stammene liggende 
igjen i skogen etter hogst. Når hogstavfallet for-
blir i skogen, vil det etter hvert brytes ned og avgi 
CO2 til atmosfæren. Det er et stort uutnyttet 
potensial for å redusere klimagassutslippene gjen-
nom økt bruk av hogstavfall, dersom det brukes 
til å substituere fossile brennstoff. Beregninger 
med grunnlag i Landsskogtakseringens materiale, 
viser at GROT alene utgjør rundt 13,4 TWh av de 
totale utnyttbare skogressursene. Det er i dette 
anslaget lagt til grunn de samme forutsetningene 
som over, dvs. fradrag for virke som ut fra miljø-
messige og driftstekniske hensyn ikke er aktuelt å 
høste. Av potensialet på 13,4 TWh, utgjør GROT 
fra dagens hogst et potensial på 6 TWh. Et økt 
avvirkningsnivå til 13 millioner kubikkmeter vil gi 
ytterligere tilgang til GROT og biprodukter fra 
sagbruksindustrien på anslagsvis 4,2 TWh energi-
råstoff, forutsatt dagens virkestrømmer. Med 
dagens rammebetingelser er det imidlertid bare 
en mindre del av dette volumet som kan tas ut 
med lønnsomhet.

Skogråstoff til økt trebruk

Det er forventet at avvirkningsnivået vil øke fra 
dagens 10 millioner kubikkmeter i året til 13 milli-
oner kubikkmeter i 2020. Siden norsk avvirk-
ningsnivå bare utgjør rundt 40 prosent av tilvek-
sten, er det imidlertid rom for å utnytte skogres-
sursene i større grad enn i dag uten at skogens 
karbonlager reduseres i forhold til dagens nivå. I 
Klimakur 2020 er det gjort anslag for den potensi-
elle utslippsreduksjonen av å produsere mer tre-
last fra det økte volum på tre millioner kubikkme-
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ter tømmer. Gitt en sagtømmerandel på 50 pro-
sent og tilsvarende skurutbytte, vil en slik økning 
gi 0,75 millioner kubikkmeter ny trelast som vil 
lagre karbon tilsvarende 0,5 million tonn CO2 
gjennom treproduktets levetid, dersom en tar hen-
syn til avfall og svinn i produksjonsprosessen. I til-
legg til at karbon kan lagres gjennom konstruksjo-
nens levetid, kan økt bruk av tre erstatte andre 
byggematerialer som stål og betong.

Trevirke er i de fleste tilfeller mer energieffek-
tivt å fremstille enn andre byggematerialer, men 
graden av energieffektivitet varierer mellom ulike 
produkter. For å vurdere hvilket byggemateriale 
som gir minst klimagassutslipp gjennom livsløpet, 
må en sammenligne effektene av utslippet gjen-
nom hele verdikjeden der materialene skal inngå. 
Spesielt energiforbruket i bruksfasen utgjør en 
stor miljøpåvirkning. Hvilke byggematerialer som 
gir lavest utslipp gjennom livsløpet må derfor vur-
deres i hvert enkelt tilfelle. Eksempelvis vil substi-
tusjonsfaktoren dersom en erstatter stålbjelke 
med en bærebjelke i tre, være 0,96 millioner tonn 
CO2 per million kubikkmeter trevirke.

Ved et økt uttak av tømmervolum med tre mil-
lioner kubikkmeter i 2020, vil den samlede klima-
gasseffekten av å erstatte stål og effekten av kar-
bonlagring i trevirkets levetid anslagsvis sum-
mere seg til vel 1,2 millioner tonn CO2. I klimafor-
handlingene i Durban ble det enighet om nye 
regneregler for skog som skal ta hensyn til end-
ringer i karbonlageret i langlivede treprodukter 
(harvested wood products). Lagerendring av kar-
bon i varige treprodukter skal bokføres i regn-
skapet for skog og andre arealer, mens substitu-
sjon av andre byggematerialer bokføres i andre 
sektorer. Klimagassgevinster ved økt trebruk er 
derfor også omtalt i kapittel 7 om bygg.

9.5 Hvordan øke skogens bidrag 
i klimasammenheng?

9.5.1 Hva sier FNs klimapanel?

En bærekraftig skogforvaltning vil være viktig for 
å stabilisere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren 
på et nivå som gjør det mulig å oppnå tograders-
målet. FNs klimapanel skriver i sin spesialrapport 
om arealbruk, arealendringer og skog (LULUCF) 
fra 2000 og i sin fjerde hovedrapport fra 2007 at 
den største klimagassreduksjonen på lang sikt fra 
skog får man med en bærekraftig skogforvaltning 
som opprettholder eller øker karbonlageret i sko-
gen, samtidig som man oppnår et årlig og vedva-
rende utbytte av tømmer, fiber eller energi fra sko-
gen.

De fire hovedgruppene tiltak som er relevante 
for skog er å:
– opprettholde eller øke skogarealet gjennom 

redusert avskoging og gjennom påskoging.
– opprettholde eller øke karbonlageret på 

bestandsnivå gjennom minsket skogforrin-
gelse, og gjennom planting, bedret gjødsling 
og andre skjøtselstiltak.

– opprettholde eller øke karbonlageret på områ-
denivå gjennom skogvern, lengre omløpstider, 
brannforbygging og beskyttelse mot insektan-
grep.

– øke karbonlageret utenfor skogen i treproduk-
ter og gjennom energisubstitusjon ved å bruke 
skogsbiomasse til å erstatte produkter med 
stort fossilt karbonavtrykk og økt forbruk av 
biomassebasert energi for å erstatte fossil 
energi.

Det understrekes at de ulike tiltakene må avveies 
nøye opp mot hverandre for å finne den beste 
balansen. I spesialrapporten om arealsektoren 
(land use, land use change and forestry – IPCC, 
2000) har FNs klimapanel redegjort for prinsipper 
og viktige faktorer for vurderinger av blant annet 
skogens rolle i en klimasammenheng.

Den samlede klimagasseffekten av skogtiltak 
er blant annet avhengig av hvor energieffektivt vi 
bruker produktene fra skogen. For eksempel gir 
bruk av trematerialer til erstatning for sement 
større klimagasseffekt enn bruk av tre til biodriv-
stoff. Videre er effektiv skogskjøtsel viktig for å 
maksimere veksten av ny biomasse etter hogst. 
Rask planting etter hogst, gjødsling, tynning, for-
lenget omløpstid med videre er tiltak som isolert 
sett kan bidra til å øke opptaket av CO2. For tidlig 
avvirkning, mens trærne vokser mest, kan redu-
sere opptaket.

Klimaproblemet skyldes i første rekke for-
brenning av fossil energi, som medfører tilførsel 
av karbon til det atmosfæriske kretsløp. Ifølge en 
ny spesialrapport fra FNs klimapanel om fornybar 
energi (SRREN 2011), står fossil energi for 
85 prosent av verdens energibruk i dag. Kjerne-
kraft utgjør 2 prosent, mens fornybar energi 
utgjør 13 prosent. Bioenergi svarer i dag for rundt 
10 prosent (eller 50 EJ/14 000 TWh) globalt, hvor 
det meste kommer fra såkalt tradisjonell skogbio-
masse, som brenselsved og trekull brukt i utvik-
lingsland. Skal vi løse klimaproblemet må mye av 
den fossile energien erstattes av en større andel 
fornybar energi kombinert med energieffektivise-
ring. Klimapanelets rapport viser at fornybar 
energi, herunder bioenergi, kan utgjøre en bety-
delig andel av verdens energiforbruk i 2050. Det 
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understrekes samtidig i rapporten at økt bio-
energitilgang må utløses på en bærekraftig måte 
for å unngå potensielle konfliktområder, som for 
eksempel risiko for klimagassutslipp fra areal-
bruksendringer.

9.5.2 Tiltak fra Klimakur 2020

I St.meld. nr. 39 (2008–2009) Klimautfordringen – 
landbruket en del av løsningen er det synliggjort 
flere mulige tiltak som kan bidra til økt karbon-
opptak i norske skoger. Dette er tiltak som kan 
øke karbonopptak og -lager i stående biomasse og 
tiltak som bidrar til å øke mulighetene for å bruke 
ressurser fra skogen som erstatning for fossil 
energi eller som kan gi økt karbonlagring i trepro-
dukter. Det ble beregnet at dette under de gitte 
forutsetninger, blant annet et avvirkningsnivå på 
15 millioner kubikkmeter, samlet kan gi 9,5 millio-
ner tonn CO2 i økte opptak og reduserte utslipp 
over en hundreårsperiode, dersom også substitu-
sjonseffekter inkluderes.

Tiltakspakken i St.meld. nr. 39 (2008–2009) 
danner grunnlaget for skograpporten til Klimakur 
2020 som ble publisert i 2010, men noen forutset-
ninger er annerledes. Tabell 9.1 nedenfor viser 
effekten av tiltakene som ble utredet i Klimakur 
2020, samt tiltakskostnader forbundet med tilta-

kene. Effekter som er inkludert i beregningene er 
begrenset til de som vil gi effekt i skogsektoren i 
Norge. Det vil si at effekter som følge av erstat-
ning av fossil energi ikke er tatt med her. Heller 
ikke eksterne effekter knyttet til for eksempel bio-
logisk mangfold er inkludert.

De fem første tiltakene i tabell 9.1 vil alle øke 
CO2-opptaket i norske skoger. Økt plantetetthet 
på eksisterende arealer, planting av skog på nye 
arealer og skogplanteforedling har til felles at de 
vil gi begrenset klimagasseffekt i 2020, men effek-
ten i et hundreårsperspektiv vil kunne være bety-
delig. Gjødsling og redusert avskoging skiller seg 
fra disse ved at effekten vil komme relativt raskt.

Det sjette tiltaket, endret avvirkningsnivå i 
Norge, vil få øyeblikkelig effekt på utslippene. En 
økt avvirkning i 2020 fra referansebanen 13 millio-
ner kubikkmeter til 15 millioner kubikkmeter, vil 
redusere CO2-opptaket med 2,2 millioner tonn 
årlig, mens reduksjonen etter 100 år vil være 1,9 
millioner tonn. Samtidig vil dette bidra til redu-
serte utslipp som følge av økt trebruk og bio-
energi, som må tas med i den samlede vurderin-
gen. Norge har en betydelig import av tømmer og 
treprodukter. En eventuell økning i etterspørselen 
som ikke utløser tilsvarende økt hogst innen-
lands, vil kunne føre til en økning i importen som 
igjen vil innebære økte utslipp i eksportlandet. 

1 Eksterne effekter knyttet til for eksempel biologisk mangfold er ikke inkludert i beregningene.
2 I dette eksempelet er det forutsatt økt hogst og dagens plantetetthet.
3 Det er lagt til grunn at avskoging halveres fra dagens nivå, som tilsvarer et utslipp på om lag 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
4 Økt eller redusert avvirkning vil endre tilgangen på bioenergi og byggeråstoff og dermed påvirke utslippene i andre sektorer.

Tabell 9.1 Oppsummering av tiltak som bidrar til økte opptak og reduserte utslipp av klimagasser. 
Fra Klimakur 2020

Tiltak
Årlig endring 

i opptak av CO2

Tidshorisont 
(år)

Tiltakskostnad1) 
(kr/tonn)

2020
Slutten av 

omløpstiden

1. Økt plantetetthet på eksisterende arealer 0,022 2,0 100 190

2. Planting av skog på nye arealer

– 1 million dekar -0,017 2,2 – 0,5 50 – 70 -10

– 5 millioner dekar -0,009 8 – 8,4 50 – 100 -10

3. Gjødsling av skog 0,45 0,45 10 -13 til 0

4. Skogplanteforedling 15 % 
foredlingsgevinst2) 0,00067 1,41 100 0

5. Redusert avskoging3) 0,3 Ikke kvantif. Ikke kvantif.

6. Endret avvirkningsnivå4) (per år)

– Øke til 15 millioner m3 -2,2 -1,9 100 Ikke kvantif.

– Red. til 10 millioner m3 3,3 2,82 100
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Det må også presiseres at nivået på avvirkningen 
styres til enhver tid av etterspørselen etter tøm-
mer og treprodukter og at en ikke har noen 
direkte virkemidler for å påvirke dette.

Som det går fram av tabellen vil tiltakene 1–5 
som er utredet, bidra til et økt samlet karbonopp-
tak på inntil 6–12 millioner tonn CO2 ved slutten 
av omløpstiden, avhengig av ambisjonsnivå. 
Videre viser tabellen at de aktuelle klimatiltakene 
for skog er kostnadseffektive og relativt billige, 
med beregnede kostnader i intervallet -13 til 190 
kroner per tonn CO2. Klimakur 2020 har imidler-
tid ikke vurdert tiltakenes potensielle påvirkning 
på naturmangfold og andre viktige miljøverdier.

Hvorvidt skogen representerer et årlig netto-
opptak eller et nettoutslipp av klimagasser 
bestemmes først og fremst av forholdet mellom 
avvirkningen og tilveksten. Er avvirkningen min-
dre enn den årlige tilveksten, slik som i Norge, vil 
skogen ha et årlig nettoopptak. Hvis det plantes 
med større plantetetthet etter hogst eller man på 
andre måter driver aktiv skogskjøtsel som øker 
stående biomasse, kan man dermed på lang sikt 
oppnå større karbonmengde bundet i skogen 
etter hogst enn før hogst. Siden planteveksten i 
boreal skog er relativt langsom, vil det i Norge 

imidlertid ta 70–120 år eller lengre før et nyplantet 
tre er like stort og inneholder samme mengde 
CO2 som det treet som ble avvirket, avhengig av 
vekstforholdene på stedet. Den skogen vi har i 
Norge i dag, er i stor grad resultatet av det som 
ble plantet på midten av 1900-tallet. Skog skiller 
seg derfor fra de fleste andre sektorer ved at 
mange av tiltakene som gjennomføres i dag vil ha 
liten effekt på klimagassregnskapet på kort sikt, 
men stor effekt på lang sikt. Rask gjennomføring 
av skogskjøtselstiltak vil likevel være nødvendig 
for å opprettholde skogens evne til å ta opp CO2
på lang sikt.

Klimakur 2020 utredet også flere tiltak hvor 
biomassen fra skogen erstatter fossile råstoffer. I 
henhold til FNs klimakonvensjons regler for utar-
beiding av klimagassregnskap, blir utslippet fra 
bioenergi satt til null i regnskapet for energisekto-
ren, fordi utslippet blir innregnet i skogregnska-
pet på avvirkningstidspunktet. Klimakur 2020s 
beregninger er i tråd med dette.

Klima- og forurensningsdirektoratet har, etter 
publisering av Klimakur 2020, gjennomført en til-
leggsutredning blant annet for å se på hvordan 
uttak og ulik anvendelse av biomassen over livslø-
pet vil påvirke tilførselen av klimagasser til atmo-

Figur 9.7 Skogbruk

Kilde: Jens Sølvberg/Samfoto/NTB scanpix
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sfæren. Det er viktig å påpeke at man her bare har 
sett på tilførsel av CO2 til atmosfæren, og ikke på 
hvordan dette vil påvirke stabiliseringskonsentra-
sjonen av klimagasser i atmosfæren. Det ble hel-
ler ikke foretatt noen konkret avveining mellom 
når det er bedre å la skogen stå og når det er 
bedre med økt uttak for ulike substitusjonsformål. 
Tilleggsutredningen viser at ut fra disse forutset-
ningene oppnås den største klimagassgevinsten 
ved å bruke trevirke med tilstrekkelig kvalitet til 
treprodukter, samtidig som den resterende bio-
massen anvendes til fast biobrensel for å erstatte 
fossil energi. Partielle modellberegninger viser at 
ved slik anvendelse vil avvirkning i boreal skog, 
føre til utslipp av klimagasser til atmosfæren som 
det tar om lag 90 år å vinne tilbake i ny tilvekst, 
sammenlignet med å la skogen stå. Dette henger 
sammen med at skogen i nordlige områder vokser 
sakte. For permanent økt avvirkning vil tilbakebe-
talingstiden være lenger. Tilbakebetalingstiden 
kan imidlertid reduseres ved gjennomføring av 
skogskjøtselstiltak. Ved bruk av restprodukter fra 
skogbruket, som grener og topper, vil tilbakebeta-
lingstiden være vesentlig kortere, på rundt 5–15 
år. Dette fordi biomassen ellers ville ligge igjen på 
hogstflata der det ville brytes ned relativt raskt og 
gi utslipp av CO2 til atmosfæren.

I løpet av de senere årene er det fremlagt ny 
forskning som viser at man må forstå mer enn 
bare tilførsel av klimagasser til atmosfæren for å 
kunne si noe om klimapåvirkningene av ulike 
skog- og bioenergistrategier. Det er blant annet 
publisert nyere forskning1 som foreslår en 
metode for å beregne CO2-ekvivalenter og oppvar-
mingspotensiale (GWP) som skiller mellom CO2

fra forbrenning av biomasse fra skog som blir 
gjenplantet og CO2 fra forbrenning av fossile 
brensler.

Forskning viser også at det er ikke bare CO2-
utvekslingen med atmosfæren, men også andre 
biofysiske faktorer som vil kunne ha betydning for 
global oppvarming. Disse biofysiske faktorene 
inkluderer albedo, og mekanismer for utveksling 
av energi mellom skog og atmosfære, for eksem-
pel fordampning (se boks 9.1). Det å forstå hvor-
dan disse faktorene kan endre seg, kompliseres 
av en høy grad av usikkerhet knyttet til hvordan 
globale klimaendringer resulterer i regionale kli-
maendringer.

Det vil være behov for mer forskning på disse 
sammenhengene før det kan konkluderes entydig 
om klimavirkningen av ulike skogtiltak i boreale 
områder. Det gjenstår å se hvor langt FNs klima-
panels neste hovedrapport i 2013–2014 går i å 
belyse disse problemstillingene nærmere.

9.6 Ivaretakelse av norsk 
naturmangfold og andre viktige 
miljøverdier i skog

Utviklingen av et bærekraftig skogbruk har en 
mer enn hundreårig tradisjon i norsk skogbruk. 
Fra begynnelsen av 1900-tallet ble utholdende 

1 Cherubini, F., G.P. Peters, T. Berntsen, A.H. Strømman and 
E.G Hertwich (2011). CO2 emissions from biomass com-
bustion for bioenergy: atmospheric decay and contribution 
to global warming. Global Change Biology Bioenergy, 3 
(5), 413-426.

Boks 9.1 Albedoeffekten – refleksjon av kortbølget innstråling

Albedo angir hvor mye av den innkomne solen-
ergien som reflekteres tilbake til verdensrom-
met. Den er et mål på jordas reflektivitet. Der-
som reflektiviteten økes, oppnås en avkjølende 
effekt. Lyse overflater reflekterer mer sollys 
enn mørkere overflater. Albedo fra snødekte 
hogstflater i nordlige barskogområder vil på 
kort sikt kunne trekke i retning av å motvirke og 
i noen tilfeller oppveie drivhuseffekten av den 
mengde CO2 som er frigjort fra de samme area-
lene fra avvirkning. Den totale effekten på len-
gre sikt avhenger av hvordan trevirket anven-
des.1 Likeledes kan albedoeffekten trekke i mot-

satt retning for økt tilplanting av arealer som 
ellers ville hatt et hvitt snødekke om vinteren og 
for treslagsskifte fra løvskog til barskog. Det er 
fortsatt usikkerhet når det gjelder beregning av 
albedoeffekten, spesielt når det gjelder fram-
tidig snødekke og albedo ved ulike aldersklas-
ser og plantetettheter. Det er også usikkerhet 
blant annet om hvordan endringer i vanndamp 
og skydekke kan påvirke strålingsbalansen regi-
onalt. Vi vil få bedre kunnskap om albedo i bore-
ale områder gjennom det pågående forsknings-
prosjektet ClimPol, ledet av Norsk institutt for 
skog og landskap.

1 Bright, R.M., A.H. Strømman and G.P. Peters (2011). Radiative forcing impacts of boreal forest biofuels: a scenario study for 
Norway in light of albedo. Environmental Science and Technology 2011, 45 (17), 7570 – 7580.
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Figur 9.8 Edelløvskog på Søndre Jeløy

Foto: Gisle Haakonsen
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skogbruk den nye tilnærmingen, etter århundrer 
med til dels kraftig nedbygging av ressursgrunn-
laget på grunn av skogsdrift som ikke la til rette 
for foryngelse av skogen. Som følge av dette ble 
det fra forrige århundreskifte satt inn flere tiltak 
som nå viser betydelige effekter. Skogbrukslov-
givningen ble endret slik at foryngelse etter hogst 
ble en forpliktelse for skogbruket.

Skogen har stor betydning for friluftsliv og 
naturopplevelse, og benyttes av en stor andel av 
den norske befolkningen. Det er en viktig utfor-
dring å ivareta naturmangfold og andre viktige 
miljøverdier ved et eventuelt intensivert skog-
bruk. Skog, og særlig gammel skog, har stor 
betydning for å sikre naturmangfoldet, selv om 
noen gammelskog-arter også kan finnes i andre 
skogtyper. I norsk rødliste for naturtyper er seks 
naturtyper i skog vurdert som truet. Skogøkosys-
temene er levested for en stor andel av 
naturmangfoldet i Norge, og skogen er leveområ-
der for truede og nær truede arter. Om lag halv-
parten av de truede og nær truede artene i Norge 
(dvs. 1 838 arter) lever i skog, og for ca. 1 400 av 
disse artene er skogbruk antatt å være en negativ 
påvirkning. Det er ikke noe som tyder på at det 
totalt sett har vært en forverring i situasjonen for 
våre truede og nær truede arter fra 2006 til 2010. 
For mange av disse artene er generelle forbedrin-
ger av leveområdene og råd om skjøtsel og tiltak 
som bidrar til å opprettholde livsmiljøene deres, 
helt sentrale tiltak for å ta vare på mangfoldet. Kli-
maendringer har også stor effekt på arter i Norsk 
rødliste. Allerede i dag er det angitt at klimaend-
ringer er en negativ påvirkningsfaktor for 117 av 
de truede og nær truede artene totalt i Norge 
(Artsdatabanken 2010). Det er forventet at effek-
ten av klimaendringene vil øke i framtida.

Miljøarbeidet i norsk skogbruk er utformet 
omkring hovedpilarene: landbrukspolitikkens mil-
jøkrav til skogbruket, skognæringens egen mil-
jøstandard og klima- og vernepolitikken. Disse 
hovedpilarene må samvirke godt og påvirker hver-
andre i stor grad.

I Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og mat-
politikken slås det fast at ved eventuell økt etter-
spørsel etter råstoff fra skogen, skal det legges til 
rette for økt bærekraftig avvirkning og uttak av 
skogbiomasse. Dette innebærer mer målrettet 
miljøinnsats i skogbruket, herunder styrket kunn-
skap om natur- og kulturverdier i skog og styrket 
ivaretakelse av slike verdier i forbindelse med 
planlegging og drift, miljøregistreringer, frivillig 
vern, samarbeidsavtaler og bruk av de nye virke-
midlene i naturmangfoldloven. Kunnskap om til-
stand og utviklingstrekk for skog- og miljøverdier 

skal sammenstilles og offentliggjøres i en årlig 
rapport om «Bærekraftig skogbruk – næring og 
miljø».

I St.meld. nr. 39 (2008–2009) framgår det at 
regjeringen vil prioritere tiltak som har positiv 
effekt for å motvirke klimaendringer og positiv 
eller akseptabel effekt for bevaring av biologisk 
mangfold og andre viktige miljøverdier. Direktora-
tet for naturforvaltning har vurdert at følgende av 
skogtiltakene i Klimakur 2020, økt avvirkning, 
planting av skog på nye arealer, gjødsling og økt 
plantetetthet kan komme i konflikt med natur-
mangfold og andre viktige miljøverdier. Direktora-
tet for naturforvaltning mener også at redusert 
norsk avvirkning sammenlignet med referanse-
banen ville være positivt for naturmangfoldet i 
Norge.

9.7 Dagens virkemidler

Skogpolitikken består av juridiske, administrative 
og økonomiske virkemidler. Virkemiddelbruken i 
skogpolitikken har ikke vært direkte rettet mot 
maksimale klimabidrag i form av CO2-opptak, 
men har hatt som hovedhensikt å fremme verdi-
skaping og sikre naturmangfoldet, samt vise hen-
syn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i 
skogen. Dagens virkemidler er likevel egnet til å 
påvirke mulighetene til å øke opptaket og redu-
sere utslippet av CO2.

De juridiske rammene for skogpolitikken er i 
hovedsak gitt gjennom skogbruksloven. Skog-
bruksloven med tilhørende forskrifter regulerer 
skogbruksvirksomhet på all skogsmark. Det er 
knyttet en rekke forskrifter til loven, blant annet 
om bærekraftig skogbruk, skogfond, skogfrøfor-
syning og tilskudd til skogbruk. Det er i Norge 
pålegg om å forynge skogen etter hogst.

Også naturmangfoldloven har regler som leg-
ger rammer for skogpolitikken. Dette gjelder 
blant annet generelle miljøprinsipper, forskrift om 
utsetting av utenlandske treslag og virkemidler 
som prioriterer arter og utvalgte naturtyper, samt 
regler for områdevern. I tillegg gjelder for store 
deler av skogbruket den frivillige standarden for 
bærekraftig skogbruk som ble utviklet gjennom 
samarbeidsprosjektet Levende Skog og som er 
operasjonalisert gjennom sertifisering av skog-
bruket.

Tilskuddsordningene til henholdsvis nærings- 
og miljøtiltak i skogbruket og til skogbruksplan-
legging med miljøregistreringer, skogfondsord-
ningen og verdiskapingsprogrammene for tre og 
bioenergi er sentrale økonomiske virkemidler.
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Skogfondsordningen innebærer at skogeieren 
er pliktig til å sette av 4–40 prosent av bruttover-
dien av skogvirket som avvirkes, til langsiktige 
investeringer i skogen. Alle skogeiendommer har 
sin egen skogfondskonto, og innenfor angitte 
avsetningsintervall er det opp til den enkelte skog-
eier hvor mye som skal settes av. Denne regjerin-
gen har forbedret skogfondsordningen. Innestå-
ende midler på skogfond utgjør 1,18 milliarder 
kroner per 1. januar 2012. Skogfondsmidlene er 
ikke rentebærende for skogeier, men utløser skat-
tefordeler ved bruk til investeringer på skogeien-
dommen i tråd med forkriften. Ved bruk av skog-
fond til langsiktige investeringer i skogen, vil 
skogeier få en skattefordel på 85 prosent. Det vil si 
at bare 15 prosent av fondsuttaket inntektsføres. 
Skogfondsmidlene kan brukes med skattefordel 
til en rekke tiltak, herunder gjødsling, skogplan-
ting og andre skogkulturtiltak, bygging og vedli-
kehold av skogsveier, miljøtiltak, skogbruksplan-
legging med miljøregistreringer, investeringer i 
bioenergitiltak, forsikring mot stormskader og 
brann, og kompetansehevende tiltak med videre. 
Skogfondsordningen utgjør en hovedpilar blant 
de økonomiske virkemidlene i skogpolitikken og 
flere av tiltakene som faller inn under ordningen 
har en positiv klimaeffekt.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket åpner for å gi støtte til langsiktige 

investeringer i skogbrukstiltak. Tiltakene omfat-
ter blant annet skogkultur, herunder planting, 
ungskogpleie og andre kvalitetsfremmende tiltak, 
miljøtiltak i skog, nyetablering og ombygging av 
skogsveier og drift i bratt terreng (taubane med 
videre).

Skogbruksplaner er et viktig verktøy for skog-
eiere som ønsker å drive en aktiv og bærekraftig 
forvaltning av sin skogeiendom. Skogbruksplan-
legging innebærer inventering og taksering i skog 
og tolkning av flybilder for beskrivelse av skogres-
surser og miljøverdier på den enkelte eiendom. 
Skogbruksplanene inneholder avvirkningsanaly-
ser, oversiktstabeller, bestandslister, behandlings-
forslag og miljøregistreringer.

Bygging og vedlikehold av skogsveier er vik-
tig for å kunne frakte tømmer og energiråstoff fra 
skog til marked på en enkel måte. Samtidig kan 
bygging av skogsbilveier være en trussel mot 
bevaring av naturmangfold og andre miljøverdier, 
og er eksempelvis en hovedårsak til bortfall av 
områder definert som inngrepsfrie naturområder 
(INON). Regjeringen vurderer årlig nivået på til-
skudd til bygging av skogsbilveier gjennom jord-
bruksoppgjøret.

Utover dette forvalter Innovasjon Norge to 
verdiskapingsprogram for økt trebruk og bio-
energi, henholdsvis Trebasert Innovasjonspro-
gram og Bioenergiprogrammet.
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10.1 Innledning

Det offentlige sitter i en nøkkelposisjon som sam-
funnets største arbeidsgiver, største forbruker og 
premissetter for andre. Offentlig sektor (stat, 
kommune og fylkeskommune) har om lag 666 000 
ansatte. Offentlig sektor kjøper inn varer og tje-
nester for om lag 380 milliarder kroner årlig, 
hvorav staten kjøper inn for om lag 170 milliarder 
kroner (foreløpige tall fra SSB 2010). Innkjøp i 
offentlig sektor utgjør rundt 16 prosent av brutto 
nasjonalprodukt. Fire av ti yrkesbygg er offent-
lige.

De totale klimagassutslippene i offentlig sek-
tor var i 1990 i underkant av 1 million tonn CO2-
ekvivalenter, og i 2010 var det totale utslippet 
redusert til 0,7 millioner tonn. Siden 1990 er kli-
magassutslippene i CO2-ekvivalenter fra drift av 
statlig sektor redusert fra drøyt 0,5 millioner tonn 
til drøyt 0,3 millioner tonn i 2010. Dette inkluderer 
utslipp fra forsvar, undervisning (stat), helsetje-
nester (stat) og annen statlig tjenesteproduksjon. 
Utslippene fra drift av kommunal virksomhet var 
om lag det samme i 1990 og 2010. Utslipp fra 
undervisning, helsetjenester med videre, annen 
tjenesteproduksjon og vannforsyning var både i 
1990 og 2010 i underkant av 0,4 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter. I tillegg har kommunen mulig-
het til å påvirke andre uslipp innenfor kommune-
grensen, som beskrevet i kapittel 10.3.

Det er viktig at offentlig sektor, som kunde, gir 
klare og konsistente signaler om hvilke behov og 
prioriteringer som ønskes. Dette vil kunne bidra 
til en raskere iverksetting av effektiv tjenestepro-
duksjon ved innføring av nye produkter og utvik-
ling av nye løsninger. Når man ser disse mulighe-
tene i sammenheng med miljø- og næringspoli-
tiske mål om innovasjon, samtidig som det finnes 
muligheter for kostnadsreduksjoner og økt kvali-
tet i tjenesteproduksjon, er det naturlig for offent-
lig sektor å gå foran.

Offentlig sektor skal gå foran som et godt 
eksempel både som tilrettelegger, rolleskaper og 
som miljø- og klimabevisst sektor. Dette forplikter 
det offentlige til å ta en lederrolle ved å fremme 
omstilling og ta en risiko for å fremme og ta i bruk 

nye miljø- og klimavennlige løsninger. Hvordan 
offentlig sektor tilbyr sine tjenester påvirker atfer-
den i befolkningen, det har betydning for hvor 
offentlige kontorer plasseres, om det oppfordres 
og legges til rette for kollektiv tilgjengelighet og 
åpnes for bruk av elektroniske midler med mer.

Kommunesektoren har etter plan- og byg-
ningsloven en tydelig rolle i klimaarbeidet. Kom-
munene må benytte dette handlingsrommet til å 
ta initiativ til og gjennomføre lokale klimatiltak.

10.2 Statlig sektor

10.2.1 Statens virksomheter

Med statlige virksomheter menes virksomheter 
som blir styrt gjennom årlige tildelingsbrev fra 
overordnet departement eller direktorat, eksem-
pler her er blant annet Klima- og forurensningsdi-
rektoratet, Statsbygg, Forsvarets militære organi-
sasjon med ulike forsvarsgrener, Kystverket, uni-
versitet og høyskoler, Skatteetaten, Fylkesmann-
sembetene, Politietaten, Jernbaneverket, Statis-
tisk sentralbyrå, NAV, Vegdirektoratet med mer.

10.2.2 Eksisterende virkemidler

Klima- og miljøbevisste offentlige anskaffelser og 
miljøledelse

En klima- og miljøansvarlig anskaffelse betyr å ta 
klima- og miljøhensyn i anskaffelsesprosessen, fra 
kartlegging av behovet gjennom alternativsvurde-
ringer, valg av løsning eller produkt, bruks-/drifts-
fasen til avhending/gjenbruk. Dette krever god 
kjennskap til markedet og til løsningsalternativer, 
samt fokus på gevinstrealisering som betyr at man 
oppnår fordelene ved innkjøpet.

Miljøkrav er hjemlet i loven om offentlige 
anskaffelser. I § 6 i loven sies det at «Statlige, 
kommunale og fylkeskommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer skal under planleggin-
gen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssy-
kluskostnader, universell utforming og miljømes-
sige konsekvenser av anskaffelsen». I forskrift til 
loven (§17.3) sies det at «Anskaffelsen bør spesifi-

1 O Offentlig sektor 
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seres ved en behovsspesifikasjon eller angivelse 
av funksjonskrav. Ved utforming av kravene skal 
det legges vekt på livssykluskostnader og miljø-
messige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal 
så langt som mulig stilles konkrete miljøkrav til 
ytelse eller funksjon». Det er viktig å sikre en hel-
hetlig kostnadsvurdering også av driftskostnader 
som energibruk, varighet og kostnader ved utran-
gering av anskaffelsen. Det er et forbedringspo-
tensial når det gjelder å oppfylle krav om livssy-
kluskostnader og miljøhensyn.

Staten har tidligere kjøpt klimakvoter for stats-
ansattes flyreiser, men fra og med 2012 vil de 
fleste flyvninger med avgang eller landing i EØS-
området bli underlagt kvoteplikt gjennom det 
europeiske kvotesystemet. Luftfartøysoperatører 
må følgelig svare kvoter for sine utslipp av klima-
gasser.

Statlige bygg er omfattet av energikravene i 
byggteknisk forskrift, der det blant annet er for-
bud mot oljekjel for fossilt brensel som grunnlast i 
nybygg og ved hovedombygginger. Det vises til 
nærmere omtale av dette i byggkapitlet.

Handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar 
i offentlige anskaffelser

Regjeringen la i 2007 fram en handlingsplan for 
miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 
(2007–2010). Målet med handlingsplanen er å 

legge til rette for kompetanse og tiltak som frem-
mer minimering av miljøbelastningen av innkjøp i 
offentlig sektor, samtidig som de totale kostna-
dene i et livsløpsperspektiv blir lavest mulig. I pla-
nen har tiltak knyttet til klima og energi, helse- og 
miljøfarlige kjemikalier og biologisk mangfold 
høy prioritet. Dette gjelder blant annet særlig 
energikrevende produktgrupper som bygg og 
eiendomsforvaltning, informasjons- og kommuni-
kasjonsteknologiutstyr, transport med mer.

Gjennom handlingsplanen er det innført en 
egen miljøpolitikk for statlige innkjøp av priori-
terte produktgrupper for statlige virksomheter. 
Veiledende miljøkriterier (20 kriterier) for de prio-
riterte produktområdene er utarbeidet av Direkto-
ratet for forvaltning og IKT og er å finne på 
www.anskaffelser.no.

Ved statlige innkjøp blir miljøhensyn ivaretatt 
gjennom anskaffelsesregelverket, og det stilles 
konkrete miljøkrav til innkjøp av prioriterte pro-
duktgrupper. Den enkelte statlige virksomhet må 
sørge for at miljøpolitikken følges og dermed inn-
går i det interne styringssystemet i den enkelte 
virksomhet. Kravene til innkjøp forutsetter at det 
ikke medfører vesentlig økte livsløpskostnader. 
De prioriterte produktgruppene er blant annet 
bygg og eiendomsforvaltning, transport og bil, 
samt IKT-utstyr.

Innføring av miljøledelse i statlige virksomhe-
ter er en del av handlingsplanen. Miljøledelse er 
et viktig grep for å fremme klima- og miljøhensyn 
i offentlige innkjøp, samt for å se tiltak knyttet til 
innkjøp som del av en helhetlig miljøpolitikk i 
virksomheten. Et viktig mål med miljøledelse er å 
finne synergier mellom økonomiske besparelser 
og miljøforbedringer. Alle statlige virksomheter 
skal ha et miljøledelsessystem som er godt inte-
grert i virksomhetens øvrige styringssystemer.

Direktoratet for forvaltning og IKT har ansvar 
for å følge opp handlingsplanen på nasjonalt nivå 
både når det gjelder miljøbevisste innkjøp og mil-
jøledelse. De tilrettelegger verktøy, blant annet 
veiledere og maler til bruk for virksomheter slik 
at innkjøp blir mindre ressurskrevende. Verktøy-
ene integrerer anskaffelsesfaglige hensyn, her-
under miljøhensyn slik at virksomhetene på en 
enklere måte kan foreta anskaffelser som oppfyl-
ler behovet over tid på en kostnadseffektiv og mil-
jømessig god måte. Direktoratet arbeider målret-
tet mot flere nettverk, holder kurs, samler erfarin-
ger og tips som spres via anskaffelsesportalen. 
For å bistå statlige, kommunale og fylkeskommu-
nale virksomheter på lokalt nivå er det bygget opp 
en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i alle fylker.

Boks 10.1 Oppfølging av 
klimaforliket og klimameldingen: 

Statlig sektor

St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapoli-
tikk og avtalen om klimameldingen, jf. Innst. 
S. nr 145, omfatter tiltak og virkemidler. Ned-
enfor redegjøres det kort for oppfølgingen av 
dette innenfor statlig sektor. Foreslåtte tiltak 
og virkemidler i denne stortingsmeldingen 
kommer i tillegg.

Statlige innkjøp: Handlingsplanen for miljø- 
og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 
har en egen miljøpolitikk for statlige innkjøp 
av prioriterte produktgrupper. Tiltak knyttet 
til klima og energi, helse og miljøfarlige kjemi-
kalier og biologisk mangfold skal prioriteres. 
Bygg og eiendomsforvaltning er et av de prio-
riterte områdene. Veiledende innkjøpskrite-
rier legges fortløpende ut på nettportalen 
www.anskaffelser.no.
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10.3 Kommunal sektor

10.3.1 Innledning

Kommunene kan bidra til å redusere Norges 
utslipp av klimagasser i egen drift og ved å påvirke 
andre aktører til å redusere sine utslipp. Kommu-
nene kan blant annet bidra til utslippsreduksjon 
fra transport, energiproduksjon (fjernvarme), 
avfallsbehandling, og energibruk i bygg der kom-
munen har mulighet til å sette krav som påvirker 
energibruk og klimagassutslipp, blant annet ved 
tilkoblingsplikt for fjernvarme.

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor stor 
andel av norske klimagassutslipp som er knyttet 
til kommunale tiltak og virkemidler, blant annet 
fordi mange utslippskilder er omfattet både av 
nasjonale og kommunale virkemidler. I rapporten 
Klimakur 2020 er det gjort en viss tallfesting knyt-
tet til effekt av virkemiddelbruk i kommunesekto-
ren mot 2020; henholdsvis 3–4 millioner tonn CO2-
ekvivalenter (kommunale virkemidler sammen 
med andre virkemidler) og 1–2 millioner tonn 
(gjennom kommunens egne virkemidler). I tillegg 
har kommunen virkemidler for å redusere etter-
spørsel av energi.

Alle beslutninger om lokalisering og utfor-
ming av næringsvirksomhet, boliger og infra-
struktur vil påvirke energibruk og utslipp fra 
transport og bygninger i lang tid framover. Fylkes-
kommunene og kommunene har som ansvarlige 
for planleggingen en viktig rolle i å bidra til å 
redusere klimagassutslippene. Klimasmart plan-
legging i dag vil være et viktig bidrag til et framti-
dig lavutslippssamfunn. Motsatt vil en planlegging 
som fører til høye utslipp svekke mulighetene for 
å realisere lavutslippssamfunnet. Det er derfor 
viktig å unngå at dagens beslutninger låser oss til 
utslippsintensiv infrastruktur som blir stående 
langt inn i framtida. Beslutningene som tas i dag 
er derfor svært viktige for hvordan samfunnet blir 
i et lenger perspektiv, også utover 2020 noe som 
ikke fremgår av tallene i Klimakur omtalt ovenfor.

10.3.2 Eksisterende virkemidler

Som omtalt tidligere i kapittel 4 og i de ulike sek-
torkapitlene, er i overkant av 70 prosent av Norges 
samlede utslipp av klimagasser ilagt kvoteplikt 
eller avgifter. De fleste utslippskildene i kommu-
nene er følgelig omfattet av virkemidler for å redu-
sere klimagassutslipp. Dette gjelder både utslipp 
fra transport, energiproduksjon, energibruk i 
kommunale bygg og avfallsbehandling.

Plan- og bygningsloven er et av virkemidlene 
kommunene har for å påvirke utslipp av klimagas-
ser i Norge. Både kommuneplanens samfunns- og 
arealdel er sentrale redskaper for å redusere kli-
magassutslippene, samt forebygge skader som 
følge av framtidige klimaendringer. I plan- og byg-
ningsloven er det fastsatt nasjonale forventninger 
til regional og kommunal planlegging som skal 
bidra til å fremme en bærekraftig utvikling, her-
under bidra til å redusere klimagassutslipp.

Plan- og bygningsloven krever konsekvensut-
redninger for planer etter loven og tiltak etter 
annet lovverk som kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. For disse planene kreves blant 
annet en særskilt beskrivelse og vurdering av 
virkningene for miljø og samfunn. Bestemmel-
sene om konsekvensutredning i plan- og byg-
ningsloven skal bidra til å belyse sammenhenger 
mellom arealutvikling og klimagassutslipp og til at 
det fattes planbeslutninger som kan redusere 
utslippene. Forskrift om konsekvensutredninger 
utfyller lovbestemmelsene og stiller krav om 
utredning av klimagassutslipp, og om utredning 
av sammenhengen mellom energiforbruk, energi-
løsninger, transport og klimagassutslipp ved gjen-
nomføringen av planer og tiltak. Kravene om 
utredninger av klimakonsekvenser knyttet til are-
alplanleggingen er ment å sikre at klimahensyn 
får en sentral rolle i planleggingen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det 
fastsatt en Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene. Denne pålegger 
kommunene å innarbeide tiltak og virkemidler for 
å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer 
effektiv energibruk og miljøvennlig energiomleg-
ging i sin kommuneplan eller i egen kommunedel-
plan. Som følge av plan- og bygningsloven og Stat-
lig planretningslinje for klima- og energiplanleg-
ging i kommunene er arbeidet med klimagassre-
duksjoner inkludert i kommunenes faste oppga-
ver, som en del av det ordinære planarbeidet og 
styringssystemene. Ved utarbeidelse av klima- og 
energiplaner kan kartlegging av lokale energires-
surser som jordvarme, biodrivstoff, vindkraft med 
videre og avklaring av løsninger for utnyttelse av 
slike ressurser, inngå. En god areal- og transport-
planlegging kan bidra betydelig til å redusere 
utslippene fra transport ved tettere utbygging og 
lokalisering av boliger, handel og offentlig og pri-
vat service og arbeidsplasser langs traséer og i 
knutepunkter på kollektivsystemet.

Jordverninteressene skal vektlegges i den 
kommunale planleggingen slik at den bidrar til å 
nå det nasjonale jordvernmålet. Det er derfor vik-
tig at en ser etter alternativer til omdisponering, 
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og at det arbeides for høyest mulig utnyttelse av 
gamle og nye byggområder. Fortetting innenfor 
definerte byggesoner bidrar til å redusere poten-
sielle konflikter med hensyn til jordvern. Gjen-
nom god planlegging kan det legges til rette for 
fjernvarmeanlegg eller andre kollektive varmeløs-
ninger, og ved å ta hensyn til lokalklimatiske for-
hold ved lokalisering av nye bygg kan energibeho-
vet begrenses. Arealbruksendringer som nedbyg-
ging av arealer kan føre til klimagassutslipp gjen-
nom blant annet nedbygging av myr og høypro-
duktiv skog. Kommunenes arealbruk kan derfor 
også påvirke karbonmengden som er bundet i 
skog og jordsmonn ved avskoging, og ved byg-
ging på myrjord.

Enovas tidligere program rettet mot kom-
muner og Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene har bidratt til at 
nesten alle landets kommuner har laget en klima- 
og energiplan, eller har vedtatt å lage en. Denne 
informasjonen finnes på www.klimakom-
mune.enova.no.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- 
og transportplanlegging skal sikre at arealbruk og 
transportsystem utvikles slik at de fremmer sam-
funnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, miljø-
messig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 
bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkav-
vikling. Retningslinjene skal legges til grunn for 
planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- 
og bygningsloven. En utdypning av disse ret-
ningslinjene er forskrift om rikspolitiske bestemmel-
ser for kjøpesentre som bestemmer at etablering og 
utvidelse av større kjøpesentre bare kan skje i 
samsvar med retningslinjer fastsatt i regionalpla-
nen, det vil si sentralt i byer og tettsteder og i nær-
mere utpekte områder.

I lov om of fentlige anskaffelser skal kommu-
nene under planleggingen av den enkelte anskaf-
felse ta hensyn til livssykluskostnader, universell 
utforming og miljømessige konsekvenser av 
anskaffelsen. I tråd med handlingsplanen for 
miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 
er klima og energi prioriterte områder, og det er 
utarbeidet veiledende miljøkriterier for de priori-
terte produktgruppene (www.anskaffelser.no), og 
veiledningsmateriale, kurs og opplæring er til-
gjengelig for offentlige innkjøpere. På regionalt 
nivå er det opprettet en faglig støttetjeneste (knu-
tepunkt) i alle fylker som skal bistå både statlige, 
kommunale og fylkeskommunale innkjøpere.

Kommunene kan innføre tredjepartsertifiserte 
miljøledelsessystemer som Miljøfyrtårn og ISO 
14001 eller et enkelt system for miljøledelse hvor 
innkjøp, energi, transport og avfall er prioriterte 

områder, jf. Grønn stat. Innføring av miljøledelses-
systemer i kommunale virksomheter er et godt til-
tak for å kunne arbeide systematisk for å redusere 
klimagassutslippene fra innkjøp og driften av virk-
somhetene og gir ledelsen et godt verktøy for å 
følge opp miljøarbeidet. Kommunene kan gjen-
nom sin rolle som rådgiver, foregangsmodell og 
pådriver påvirke befolkningen og lokalt nærings-
liv, og deres forbruk og atferd.

10.3.3 Framtidens byer

I Norge bor om lag 80 prosent av befolkningen i 
byer. De 13 største byområdene i Norge har i dag 
omtrent halvparten av befolkningen. Det er også i 
de største byene og i deres nærområder den 
sterke befolkningsveksten er forventet i årene 
framover. Byene har derfor stor betydning når det 
gjelder reduksjon av klimagasser. Mange av utfor-
dringene vil komme her, og mange av løsningene 
vil også måtte finnes her. Bysamfunnets mangfold 
og utfordringene klimaendringene medfører, 
åpner også for nye produkter, løsninger og tjenes-
ter.

Om programmet

Initiativet til programmet Framtidens byer ble tatt 
i St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk. 
Regjeringen varslet her at den ville invitere de 
største norske byene til et samarbeid om å redu-
sere klimagassutslippene i byene og byregionene. 
Programmet har gjennom de årene det har eksis-
tert, synliggjort den positive effekten av å trekke 
byene sterkere med i klimaarbeidet.

Boks 10.2 Oppfølging av 
klimaforliket og klimameldingen: 

Kommunal sektor

St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapoli-
tikk og avtalen om klimameldingen, jf. Innst. 
S. nr. 145, omfatter tiltak og virkemidler. Ned-
enfor redegjøres det kort for oppfølgingen av 
dette innenfor kommunal sektor. Foreslåtte til-
tak og virkemidler i denne stortingsmeldingen 
kommer i tillegg.

Framtidens byer: For å redusere klimagass-
utslippene fra veitransport, stasjonær energi-
bruk, forbruk og avfall er det gjennom pro-
sjektet Framtidens byer bevilget og foreslått 
bevilget rundt 140 millioner kroner i perioden 
2008–2012.
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Framtidens byer er et nasjonalt utviklingspro-
gram rettet mot de største byene med omfattende 
nettverksamarbeid som gir synergier. Staten har 
bidratt blant annet gjennom tilrettelegging av nett-
verksarbeidet og betydelige økonomiske midler.

Byene har fått økt sin gjennomføringsevne på 
klimaområdet gjennom høyere kunnskapsnivå, 
fokus på klima- og bymiljøspørsmål og økt enga-
sjement. Gjennom betydelig nettverksarbeid har 
det blitt mer samarbeid og samordning, både i 
form av konkret prosjektsamarbeid, kunnskaps-
deling og dialog og samordning av synspunkter på 
virkemidler og arbeid.

Programmet er i dag en bindende avtale mel-
lom de 13 største byene, fire departementer og 
KS. I tillegg er det inngått en intensjonsavtale mel-
lom staten, KS og næringsorganisasjonene 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Hoved-
organisasjonen Virke og Finansnæringens Felles-
organisasjon (FNO). Avtalene fastsetter at par-
tene er enige om å arbeide for felles mål, og det er 

satt i gang hundrevis av tiltak og prosjekter innen-
for 40 samarbeidsområder. Programmet omfatter 
nå til sammen 21 avtalepartnere, og aktivitetene 
spenner over et bredt spekter og på mange nivåer.

Hovedmålet i Framtidens byer er å redusere 
klimagassutslippene og å utvikle strategier for å 
møte klimaendringene, og samtidig forbedre det 
fysiske bymiljøet.

De fire innsatsområdene i Framtidens byer er 
arealbruk og transport, energi i bygg, forbruk og 
avfall, og klimatilpasning. Å forbedre bymiljøet er 
ikke definert som eget innsatsområde, men ivare-
tas gjennomgående i alle tiltak og prosjekter.

Høsten 2008 og vinteren 2009 utarbeidet 
byene sine handlingsplaner. Byene har satt seg 
ambisiøse mål om å redusere egne klimagassut-
slipp.

Framtidens byer er planlagt å vare til 2014, 
men tidshorisonten for gjennomføring av de ulike 
prosjektene og tiltakene varierer.

Figur 10.1 Framtidens byer

Illustrasjon: Framtidens byer
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11.1 Forskning og utredning

Klimautfordringene stiller samfunnet overfor 
store langsiktige utfordringer. Kunnskap om hvor-
dan konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren 
kan begrenses, særlig forskning på utslippsredu-
serende teknologier og praksis, vil spille en avgjø-
rende rolle. Klimaforskning er internasjonal, sam-
tidig som hvert land trenger tilpasset klimakunn-
skap for å møte klimautfordringen. En god nasjo-
nal forskningsbasis gjør også Norge i stand til å gi 
betydelige bidrag til den internasjonale klimaforsk-
ningen.

Regjeringen vil:

• Fortsette å trappe opp klimaforskningen med 
spesiell vekt på rammebetingelser, virkemidler 
og teknologi for reduserte klimagassutslipp.

• Bidra til den globale innsatsen for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget i klimaarbeidet og til at 
den grunnleggende klimaforskningen styrkes.

• Basert på erfaringene med dagens lovgivning 
og virkemiddelbruk vil regjeringen vurdere 
hensiktsmessigheten av en egen klimalov.

11.2 Kunnskap om klimaendringer

Norges rolle som energinasjon med en ambisiøs 
klima- og miljøpolitikk er med på å påvirke innret-
ningen av norsk forskning. Som resultat av en 
langsiktig og målrettet satsing har Norge bygget 
opp fagmiljøer innen energiforskning og klima-
forskning som er blant verdens fremste på sine 
spesialfelt, jf. St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima 
for forskning.

Forskning og utdanning spiller en viktig rolle i 
utviklingen av kunnskap om og erkjennelse av 
alvoret i den globale oppvarmingen. Norske for-
skere og fagmiljøer er sentrale i dette arbeidet. Vi 
vet mye om klimaendringene og hvilke utfordrin-
ger som følger med global oppvarming. Myndig-
heter og mange bedrifter arbeider nå målrettet for 

å møte klimautfordringen og begrense den glo-
bale oppvarmingen. Men det er fortsatt mye som 
gjenstår.
– Det er behov for mer kunnskap om hvordan kli-

masystemet påvirkes av utslipp av klimagasser, 
særlig samspillet mellom menneskeskapte 
utslipp og naturlige klimaprosesser. Den 
grunnleggende kunnskapen om klimasyste-
met er nødvendig for å forstå hvordan klimaet 
vil endre seg.

– Det er behov for å vite mer om hvordan natu-
ren, våre havområder og samfunnet påvirkes 
av klimaendringene og de fordelingsvirkninger 
dette får for lokalsamfunn. Kunnskap om kon-
sekvensene av klimaendringene bør ligge til 
grunn når vi legger langsiktige planer, bygger 
nye bedrifter, veier eller annen infrastruktur 
med lang levetid.

– Skal vi lykkes med å begrense den globale opp-
varmingen, må utslippene ned. Som vi har 
redegjort for tidligere i denne meldingen stiller 
dette samfunnet overfor store utfordringer. 
Kunnskap er en nøkkel til å utvikle og ta i bruk 
framtidas utslippsfrie energi- og transportløs-
ninger, og få til omstillingene som bringer oss 
nærmere lavutslippssamfunnet. Vi trenger 
også mer kunnskap om tiltak for å øke natu-
rens evne til karbonbinding, både i havet og på 
land.

Energiforskning og klimaforskning er høyt priori-
tert, og bredt politisk forankret i klimaforliket.

I kapittel 2 er det redegjort for kunnskapssta-
tus og hva vi vet om klimaendringene. I andre 
kapitler i denne meldingen omtales virkemidler 
for å stimulere samfunnet til å ta i bruk framtidas 
løsninger. I dette kapittelet presenteres hvordan 
kunnskapsmiljøene bidrar. Den grunnleggende 
klimaforskningen og forskning som har betydning 
for utslippene av klimagasser omtales her. Kunn-
skapsbehov knyttet til effekter, konsekvenser og 
samfunnets tilpasning til klimaendringene vil bli 
vurdert i den varslede stortingsmeldingen om kli-
matilpasning.

11 Kunnskap om klimaendringer og utslippsreduksjoner -
forskningsbehov, teknologiutvikling og kompetanse 
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11.3 Mål og sentrale hensyn

Regjeringen vil fortsette å trappe opp klimaforsk-
ningen med spesiell vekt på rammebetingelser, 
virkemidler og teknologi for reduserte klimagass-
utslipp. Regjeringen vil også bidra til den globale 
innsatsen for å styrke kunnskapsgrunnlaget i kli-
maarbeidet og til at den grunnleggende klimaforsk-
ningen styrkes. De mål og hensyn som er omtalt 
her, er avgrenset til kunnskap knyttet til klimasys-
temet og til klimagassutslipp.

Klimaendringene er en global miljø- og sam-
funnsutfordring som krever en langsiktig, forut-
sigbar og solid forskningsinnsats. Kunnskapspro-
duksjonen på klimaområdet skal bidra til Norges 
overordnede mål om å styrke det internasjonale 
rammeverket på klimaområdet og redusere utslip-
pene av klimagasser.

Klimaendringene vil prege samfunnet i 
økende grad utover i dette århundret. Det er fort-
satt usikkerhet om hvordan endringene vil arte 
seg, særlig på lokalt og nasjonalt nivå, der effek-
tene oppleves. Klimaforskningen skal bidra til å 
redusere usikkerheten om hvordan klimaendrin-
gene vil utvikle seg. Dette er også en helt nødven-
dig plattform for å analysere konsekvensene av 
klimaendringene og utvikle strategier og praktisk 
politikk for å gjøre samfunnet bedre tilpasset 
framtidas klima.

Forskningsinnsats samt utvikling og innføring 
av nye klimavennlige løsninger og teknologier er 
en nødvendig del av arbeidet med å omstille det 
norske samfunnet for å redusere utslippene av kli-
magasser. Vi trenger både ny teknologi, og kunn-
skap om hvordan ny teknologi blir tatt i bruk 
innenfor ulike samfunnssektorer og næringer. 
Også den samfunnsvitenskapelige forskningen 
har derfor en viktig rolle i klimaarbeidet og er en 
del av bakgrunnen for etableringen av tre nye 
forskningssentre for miljøvennlig energi i 2011.

Klimautviklingen er global og vil påvirke alle 
nasjoner. Internasjonalt samarbeid er nødvendig 
blant annet for å samordne aktivitet og dele kunn-
skap som har verdi for flere land. Norsk forskning 
må ses i en internasjonal sammenheng, og innsat-
sen bør rettes inn mot områder der norsk forsk-
ning kan gjøre en forskjell. For store befolknings-
grupper i verden får klimaendringene langt mer 
alvorlige konsekvenser enn her hjemme i Norge. I 
utsatte utviklingsland trues tilgangen til mat og 
rent vann. Samtidig vil en overveiende andel av 
utslippsveksten framover komme i utvik-
lingslandene. Norge kan derfor bidra til å utvikle 
og dele klimakunnskap med andre land, herunder 
utviklingsland. Dette gjelder både den grunnleg-

gende kunnskapen om klimasystemet og kunn-
skap om lavutslippsløsninger, for å bidra til omstil-
ling og reduserte utslipp fra utviklingsland.

Klimaforskning spenner i sin natur svært 
bredt, fra naturvitenskapelig forskning om selve 
klimasystemet, til forskning innenfor nær sagt alle 
fagdisipliner om blant annet løsninger for å 
begrense utslipp av klimagasser. Mye av den forsk-
ningen som hører til enkelte sektorer vil samtidig 
være klimarelevant forskning, for eksempel forsk-
ning på fornybar energi, deler av miljøteknologi 
og om utnytting av naturens evne til å binde og 
lagre karbon.

En av de sentrale egenskapene ved forskning 
er nettopp at kunnskap som er utviklet på ett felt, 
kan få betydning på et annet felt. Derfor er møte-
plasser for tverrfaglig dialog en viktig side av den 
nasjonale forskningsorganiseringen. For å sikre 
langsiktig kompetanse på området, må kunn-
skapsutviklingen omfatte høyere utdanning og 
grunnleggende forskning. Det vil også være nyt-
tig for utvikling og rekruttering av klimarelevant 
kompetanse til forskning, forvaltning og nærings-
liv.

En vellykket kunnskapssatsing skal:
– holde høy kvalitet og styrke det nasjonale og 

internasjonale forskningssamarbeidet.
– sørge for at alle relevante fagområder, her-

under også samfunnsvitenskapene og humani-
ora, bidrar til nødvendig, bred kompetanse.

– understøtte handling hos den enkelte, i sam-
funnet og i næringslivet.

– understøtte en bærekraftig utvikling og 
utslippsreduksjoner.

– møte de særskilte kunnskapsbehovene som 
finnes i forvaltningen, næringslivet og samfun-
net for øvrig.

– utnytte Norges unike geografiske beliggenhet, 
kompetanse og infrastruktur.

Boks 11.1 Tareskog i et 
klimaperspektiv

Tareskogene utenfor Norges kyst er blant klo-
dens mest produktive økosystemer, men store 
deler av tareskogen er nedbeitet. Ved å restau-
rere tareskogen kan en øke opptaket av CO2
og samtidig øke potensialet for produksjon av 
mat, fôr og bioenergi. Mer kunnskap om 
potensialet for binding av CO2 i marine øko-
systemer og mulige tiltak er nødvendig blant 
annet for å kartlegge miljøpåvirkninger og 
kostnadseffektiviteten til tiltakene.
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– bidra til at næringslivets verdiskapningspoten-
sial utnyttes og styrkes.

– bidra til at Norge tar ansvar for å dele klima-
kunnskap med utviklingsland.

11.4 Klimaforskning i Norge

Norge har flere sterke miljøer innen klimaforsk-
ning, også på høyt internasjonalt nivå. Norsk kli-
maforskning er viktig for samfunnets tilgang til 
oppdatert kunnskap og for mulighetene til å eta-
blere strategisk internasjonalt samarbeid på kli-
marelaterte politikk- og næringsområder.

Den nasjonale statistikken fra Nordisk institutt 
for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
(NIFU) viser at volumet på norsk klimaforskning i 
2009 var 790 millioner kroner. Dette tallet omfat-
ter klimaforskning og klimateknologi, men ikke 
forskningen på fornybar energi, fangst og lagring 
av CO2 eller annen miljørelatert energiforskning. 
Det meste av klimaforskningen er offentlig finan-
siert. I 2007 var næringslivets andel av klimaforsk-
ningen kun 15 prosent mens EUs rammeprogram 
for forskning bidro med 10 prosent.

Økte bevilgninger til FRAM-senteret (nær-
mere omtalt under punkt 11.6) og til Senter for kli-
madynamikk ved Bjerknessenteret har bidratt til å 
opprettholde og styrke kapasiteten i norsk klima-
forskning. Universitetet i Bergen er vertskap for 
Senter for klimadynamikk, Havforskningsinstitut-
tet, Nansensenteret og Uni Research er partnere. 
Senter for klimadynamikk bygger videre på sam-
arbeidet gjennom Bjerknessenteret for fremra-

gende forskning (2003–2012) og har som hoved-
områder:
– naturlige og menneskeskapte klimaendringer
– prosessforståelse og usikkerhet
– regionalisering og ekstremer
– klimafølsomhet og terskler
– fortidas, nåtidas og framtidige endringer i hav-

nivå
– karbonkretsløpet og det marine økosystemet

Tradisjonelt har norsk klimaforskning vært rettet 
inn mot klimasystemet, med vekt på forståelse av 
prosesser og endringer i atmosfære og hav. Norge 
har også mange gode fagmiljøer og infrastruktur 
som forsker på effekter av klimaendringer, men 
disse er ofte mindre fagmiljøer og forskningsfeltet 
er mer fragmentert. Samfunnsvitenskapelig forsk-
ning om hvordan klimaendringene virker på sam-
funnet og hvordan samfunnet bør innrette seg 
framover, har lenge vært svakt utviklet, men er 
betydelig styrket den senere tid.

Forskningsrådets portefølje utgjør litt under 
halvparten av den nasjonale innsatsen på klima-
forskning. I 2010 bevilget Forskningsrådet totalt 
om lag 350 millioner kroner til klimarelatert forsk-
ning. Av dette ble rundt 100 millioner kroner 
bevilget fra målrettede virkemidler for klimaforsk-
ning (primært NORKLIMA). Det resterende kom 
fra virkemidler som ikke er spesielt øremerket kli-
maforskning, men til andre områder som polar-
forskning (der anslagsvis 80 prosent er klima-
forskning), ordningen med sentre for fremra-
gende forskning (med blant annet Bjerknessente-
ret), vitenskapelig utstyr og ulike sektorrettede 
programmer.

Om en regner med satsingen på miljøvennlig 
energi har innsatsen i denne regjeringsperioden 
samlet sett økt fra om lag 400 millioner kroner 
årlig til om lag 1,3 milliarder kroner. Denne regje-
ringen har videre økt bevilgningene til utviklings-
forskning gjennom Forskningsrådet, med fokus 
på blant annet miljø, klima og energi. Disse bevilg-
ningene skal i størst mulig grad benyttes i utvik-
lingslandene. Det er satt i gang et omfattende 
samarbeid med Kina om klima-, miljø- og velferds-
forskning.

Klima21 ble opprettet av regjeringen i 2008 
som en oppfølging av avtalen om klimameldingen. 
Klima21 leverte forslag til strategi «Forskning for 
klima» i 2010 med tre hovedprioriteringer:
– Klimasystemet
– Klimaendringer – konsekvenser og tilpasnin-

ger
– Reduserte klimagassutslipp

Boks 11.2 Norske bidrag til FNs 
klimapanel

I arbeidet med Klimapanelets femte hovedrap-
port, som kommer i 2013 og 2014, deltar hele 
19 forfattere fra Norge. Forfatterne fra Norge 
har bakgrunn fra ulike fagfelt og forsknings-
miljøer, og sammensetningen viser også bred-
den i klimaforskningen og arbeidet til FNs kli-
mapanel. I langt større grad enn i arbeidet 
med tidligere rapporter deltar forskere fra 
samfunnsfaglige forskningsdisipliner og -insti-
tusjoner. Totalt er rundt 830 forskere og 
eksperter valgt ut til arbeidet med hovedrap-
porten. Det er Klima- og forurensningsdirek-
toratet som koordinerer Norges bidrag til FNs 
klimapanel.
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To av de tre prioriteringene er relevante for denne 
meldingen: klimasystemet og reduserte klima-
gassutslipp.

Bredden i klimaforskningen stiller særskilte 
krav til koordinering og samarbeid på tvers av tra-
disjonelle fag- og sektorgrenser og mellom nasjo-
nale og internasjonale satsinger. Her har Norges 
forskningsråd, som bidrar med betydelig finansi-
ering, et hovedansvar som koordinator og strate-
gisk rådgiver.

Mye av klimaforskningen forutsetter avan-
serte observasjonssystemer, kostbar datainnsam-
ling og stor beregningskapasitet. Samarbeid på 
tvers av landegrenser, fagområder og institusjoner 

er nødvendig for å sikre god ressursutnyttelse og 
få raske resultater med høy kvalitet.

EUs rammeprogrammer for forskning er en 
viktig arena for multilateralt klimaforskningssam-
arbeid og norske forskere har god gjennomslags-
kraft her. Norge er også med i utvikling av nye fel-
leseuropeiske programsatsinger på klimaområ-
det (Joint Programming Initiatives). Disse kan få 
stor betydning for prioriteringer og strukturering 
av europeisk klimaforskning framover. Klimaforsk-
ning er også et prioritert område i bilateralt forsk-
ningssamarbeid med sentrale samarbeidsland 
som blant andre USA og Kina og i nordisk samar-
beid gjennom det såkalte Toppforskningsinitiati-

Boks 11.3 Oppfølging av klimaforliket og klimameldingen: Forskning

St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk 
og avtalen om klimameldingen, jf. Innst. S. nr 
145, omfatter tiltak og virkemidler. Nedenfor 
redegjøres det kort for oppfølgingen av dette 
innenfor forsking. Foreslåtte tiltak og virkemid-
ler i denne stortingsmeldingen kommer i tillegg.

Prioriteringer: Klima er et prioritert område i 
nasjonale FoU-satsinger, bilateralt forsknings- 
og utviklingssamarbeid, nordisk og internasjo-
nalt samarbeid. Klima21 la fram forsknings- og 
utviklingsstrategi i februar 2010. Strategien dan-
ner grunnlag for prioriteringer i departementer 
og Forskningsrådet.

Opptrappingsplan: Klimaforskningen ble 
styrket med 50 millioner kroner i 2010, blant 
annet til etableringen av Senter for klimadyna-
mikk i Bergen. I 2011 ble det avsatt 45 millioner 
kroner til et nytt polarforskningsprogram i Nor-
ges forskningsråd, der en betydelig andel går til 
klimaforskning. Til FRAM nordområdesenter 
for klima- og miljøforskning ble det bevilget 31 
millioner kroner i 2011. Klimaforskning er prio-
ritert i Kinaprogrammet og Indiaprogrammet i 
Forskningsrådet, som hver fordeler 20 millioner 
kroner årlig. De økte bevilgningene til klima-
forskningen er videreført i 2012.

Fornybare teknologier offshore: Nasjonal stra-
tegi for fornybar energiproduksjon til havs ble 
lagt fram av regjeringen i 2009 i Ot.prp. nr. 107 
(2008–2009) og ble behandlet i Stortinget samti-
dig med vedtak av ny lov om fornybar energipro-
duksjon til havs (Havenergilova). Vurdering av 
hvilke arealer i norske havområder som kan 
være aktuelle for en fremtidig havvindutbygging 
er igangsatt, og strategiske konsekvensutred-
ninger forventes avsluttet i 2012.

Som en oppfølging av klimaforliket ble det i 
2008 tatt inn som et særskilt vilkår i Enovas 
avtale at fornybar energiteknologi offshore skal 
være et prioritert område. Enova gir investe-
ringsstøtte til fullskala demonstrasjon av nye 
energiteknologier, herunder til demonstrasjons-
prosjekter innen fornybar marin kraftproduk-
sjon.

Som en del av regjeringens satsing på miljø-
teknologi er støtten til uttesting (pilot, prototyp, 
demo) av umodne teknologier innenfor hav-
energi styrket med til sammen 30 millioner kro-
ner over statsbudsjettet for 2011. To av de 
såkalte forskningssentrene for miljøvennlig 
energi (FME) er rettet mot vindkraft offshore, 
og et senter er rettet mot samspillet mellom 
vann- og vindkraft.

Forskning på ny fornybar energi: Regjeringen 
har fulgt opp veksten i bevilgningene til forsk-
ning på fornybar energi som forutsatt i klimafor-
liket med en vekst på 600 millioner kroner for 
perioden 2008–2010. Dette har blant annet gitt 
11 Forskningssentre for miljøvennlig energi og 
styrking av ulike programmer. De offentlige 
bidragene til forskning på fornybare energikil-
der er i 2010 på nivå med tilsvarende offentlig 
bidrag til petroleumsforskningen. Den offent-
lige finansierte petroleumsforskningen har hatt 
et betydelig fokus på klima.

Program for miljøteknologi: I 2010 ble det lan-
sert et nytt miljøteknologiprogram for kommer-
sialisering av miljøteknologi med en ramme på 
500 millioner kroner i perioden 2011–2013. 
Dette kommer i tillegg til miljøteknologiordnin-
gen under Innovasjon Norge.
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vet (TFI) og er den største felles nordiske forsk-
nings- og innovasjonssatsingen noen gang. Initiati-
vet skal koble sammen forskning, innovasjon og 
næringsliv.

11.5 Forskning og utvikling innen 
energieffektivisering, fornybar 
energi, fangst og lagring av CO2 og 
miljøteknologi

Fra 2008 startet regjeringen med bakgrunn i kli-
maforliket en kraftig opptrapping av forskningen 
på fornybare energikilder og fangst og lagring av 
CO2. Et viktig element i denne satsingen var eta-
blering av åtte forskningssentre for miljøvennlig 
energi (FME) i 2009. Forskningssentre for miljø-
vennlig energi er tidsbegrensede forskningssen-
tre som har en konsentrert og langsiktig forsk-
ningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse 
utvalgte utfordringer på energiområdet. Sentrene 
for miljøvennlig energi er innrettet og spisset for å 
utvikle framtidas energiløsninger. I slike sentre 
går utvalgte forskningsmiljøer og næringslivet 
sammen om en satsing på teknologi innen 
bestemte temaer. Det ble etablert åtte sentre 
innenfor områdene offshore vindkraft, solceller, 
bioenergi, fangst og lagring av CO2, energieffekti-
visering i bygg og teknisk og miljøriktig utvikling 
av fornybar energi. I det sist nevnte senteret har 
forskningen rettet seg mot utfordringer innen 
blant annet vannkraft, vindkraft, overføringslinjer 
og gjennomføring av miljø- og energipolitikk.

I 2011 ble det etablert tre nye samfunnsviten-
skapelige sentre (FME) innenfor energi- og klima-
forskning. Disse består av ledende samfunnsfag-
lige forskningsmiljøer i partnerskap med offent-
lige og private aktører. Utvikling av samfunnsvi-
tenskapelige og samfunnsøkonomiske metoder 
og modeller vil være en viktig del av sentrenes 
arbeid. Sentrene skal ha fremragende kompe-
tanse på sentrale temaområder og skal ha et fler-
faglig samarbeid. Samfunnsvitenskaplig kunnskap 
og forskning er viktig for utformingen av fremti-
dens energipolitikk, og de nye forskningssentrene 
er en del av regjeringens langsiktige satsing på 
fornybare og klimavennlige energiløsninger.

De siste årene har det vært en bred og betyde-
lig styrking av programmer i Norges forsknings-
råd med relevans for fornybar energi, energieffek-
tivisering og fangst og lagring av CO2 (RENERGI 
og CLIMIT). Regjeringen har blant annet sørget 
for en betydelig satsing på forskning og utvikling 
innen havvind. Forskning og utvikling for å få ned 

kostnadene på de ulike teknologiene er viktig for 
økt bruk av renere energiformer.

Norge har satset store ressurser over flere år 
på utvikling av nye teknologier for fangst og lag-
ring av CO2. Teknologisenteret på Mongstad 
(TCM) er designet for å fange 100 000 tonn CO2
per år, og vil bli det største demonstrasjonsanleg-
get av sitt slag i verden. Gjennom teknologisente-
ret skal det vinnes praktisk erfaring med fangst-
teknologier. Senteret skal bidra til teknologiutvik-
ling for økt utbredelse av anlegg for CO2-fangst 
globalt. Testsenteret på Mongstad skal åpnes i 
mai 2012. Senteret har allerede fått stor interna-
sjonal oppmerksomhet, og testaktivitetene og 
resultatene av disse vil kunne bli viktige for reali-
sering av fullskala CO2-fangst. Bygging av full-
skala anlegg vil bidra til å utvikle teknologi for 
CO2-håndtering videre og på sikt oppnå kostnads-
reduksjoner. Byggingen av et fullskala CO2-hånd-
teringsanlegg i tilknytning til kraftvarmeverket på 
Mongstad vil i den sammenheng være et viktig 
bidrag. Som følge av klimaforliket har det vært en 
betydelig opptrapping av forskningsaktiviteten 
innen fangst og lagring av CO2. Det er stor forsk-
ningsaktivitet knyttet til utvikling av nye metoder 
for fangst av CO2, slik at kostnadene kan reduse-
res. Det gis støtte til både forskning og demon-
strasjon av teknologier for fangst og lagring av 
CO2 gjennom CLIMIT-programmet, som adminis-
treres av Norges forskningsråd og Gassnova i 
samarbeid.

Enova tilbyr investeringsstøtte og rådgivning i 
forbindelse med fullskala demonstrasjon av nye 
energiteknologier. Blant annet gis det støtte til 
demonstrasjon av mer energieffektive produk-
sjonsprosesser i industrien og til demonstrasjon 
av fornybar energiproduksjon. Gjennom å gi støtte 
til demonstrasjon og markedsintroduksjon, har 
Enova en viktig rolle når teknologien skal modnes. 
For regjeringens videre satsing gjennom Enova 
henvises det til kapittel 5. Gjennom forskningspro-
grammet PETROMAKS og DEMO2000 gis det 
støtte til utviklings- og demonstrasjonsprosjekter 
for petroleumsteknologi. Modning og kommersia-
lisering av slik teknologi kan bidra til lavere 
utslipp av klimagasser gjennom mer energieffek-
tiv utbygging og drift av olje- og gassinstallasjoner.

Brukerstyrt innovasjonsarena er forskningsrå-
dets største program for å stimulere til økt forsk-
ningsinnsats i næringslivet. Innovasjonsarenaen 
har også fokus på miljøvennlig energi og miljøtek-
nologi. Bevilgningen til miljøvennlig energi utgjør 
her om lag 20 prosent av den samlede bevilgnin-
gen.
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Regjeringen la våren 2011 fram en strategi for 
miljøteknologi «Næringsutvikling og grønn vekst» 
hvor utvikling og bruk av klimavennlig teknologi 
står sentralt. Det er regjeringens visjon at norsk 
næringsliv skal bli en sentral leverandør av miljø-
teknologi, og klimavennlige teknologier står i en 
særstilling. Det er potensial for verdiskaping og 
nye arbeidsplasser innenfor mange klimarelaterte 
teknologiområder, blant annet fra fornybar energi 
og energieffektivisering, klimavennlige transport-
løsninger, mer klimavennlig teknologi innen fossil 
produksjon og bruk, rent vann samt miljøovervåk-
ning. Strategien legger opp til en offensiv innsats 
fra regjeringen langs hele innovasjonskjeden. Den 
er utviklet langs seks dimensjoner; kommersiali-
sering og teknologitesting, forskning og kompe-
tanseutvikling, nettverk og samarbeid, miljøregu-
leringer, anskaffelser i offentlig sektor og videre-
utvikling av kunnskapsgrunnlaget for politikken.

Fasen hvor teknologien skal testes ut og lanse-
res i markedet er en særlig stor utfordring for 
næringslivet. Investeringskostnadene er store 
blant annet ved utvikling av pilotprosjekter, tekno-
logiverifisering og demonstrasjon. Regjeringen 
har bedret rammevilkårene for næringslivet gjen-
nom å etablere et treårig program for miljøtekno-
logi på 500 millioner kroner for perioden 2011–
2013. I 2010 ble miljøteknologiordningen under 
Innovasjon Norge opprettet med en bevilgning på 
140 millioner kroner. Det er også opprettet et pro-
gramråd under programmet, som skal bidra til å 
samordne virkemiddelbruken, foreslå videre inn-
retning og videreutvikling av strategien.

11.6 Klimakunnskap et sentralt tema 
i regjeringens nordområdemelding

Arktisk råds klimarapport fra 2004 (Arctic Climate 
Impact Assessment) slår fast at de største klima-
endringene er forventet i Arktis, men at det også 
er store kunnskapshull om mekanismene som sty-
rer klimautviklingen i dette området. Norge har et 
særlig ansvar for å utvikle kunnskap om polare 
områders og havets betydning for klimautviklin-
gen.

I november 2011 la regjeringen fram Meld. St. 
7 (2011–2012) Nordområdene – visjoner og virke-
midler. Det er et hovedbudskap i meldingen at 
kunnskap er selve navet i nordområdesatsingen 
og at Norge skal ha som ambisjon å være ledende 
på kunnskap om, for og i nord. I meldingen frem-
heves regjeringens arbeid med å styrke kunnska-
pen om klimaendringene i Arktis og konsekven-
ser av disse endringene regionalt og globalt. Det 
varsles at regjeringen vil videreutvikle kunnskaps-
miljøene ved Fram-senteret i Tromsø slik at sente-
rets miljøer fortsatt skal være internasjonalt 
ledende på forskning om klima og miljø i nordom-
rådene. Regjeringen går også inn for å anskaffe et 
nytt isgående forskningsfartøy med hjemmehavn i 
Tromsø. Tidspunktet for gjennomføring vil regje-
ringen komme tilbake til.

Framsenteret ble etablert i Tromsø i 2010. Det 
er et mål at Framsenteret skal bidra til å gjøre 
Norge til den beste forvalter av miljøet og natur- 
og kulturressursene i nordområdene.

Den faglige aktiviteten er konsentrert om fem 
hovedsatsinger:
– Effekter av klimaendringer på fjord- og kyst-

økologi i nord.
– Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk.
– Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige 

farvann.
– Effekter av klimaendringer på terrestre øko-

systemer, landskap, samfunn og urfolk.
– Miljøgifter, effekter på økosystemer og helse.

For å utvikle kunnskap om klima og miljø som vil 
gjøre Norge bedre i stand til å forvalte hav- og 
landområder i nord og ressursene der, har regje-
ringen etablert senter for is, klima og økosyste-
mer (ICE) tilknyttet Norsk Polarinstitutt i 
Tromsø.

Klimaprosessene og klimaendringene i Arktis 
er viktige sett både i et nasjonalt og et regionalt 
perspektiv. Bedre kunnskap om klima og miljø er 
derfor av stor strategisk betydning for forvaltning, 
klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord. 
Klimaprosessene og klimaendringene i Arktis har 

Boks 11.4 Petroleumsforskning 
kan bidra til reduserte 

klimautslipp

Tiltak iverksatt i petroleumssektoren i perio-
den 1994–2007 har ifølge Konkraft samlet sett 
ført til unngåtte CO2-utslipp på 40 millioner 
tonn. Mer effektiv kraftproduksjon kan ifølge 
SINTEF redusere utslippene fra turbiner med 
inntil 35 prosent. Forskning på nye måter å 
bore på i Petromaksprogrammet og Demo 
2000 viser at utslipp til luft kan reduseres med 
40–85 prosent. Studier av Åsgard-feltet viser at 
undervannskompresjon i stedet for kompre-
sjon på plattform nesten kan halvere energi-
forbruket og CO2-utslippene. Det tar imidler-
tid lang tid fra utviklingsstadiet til en ny tekno-
logi tas i bruk.
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imidlertid også en nøkkelrolle i forhold til det glo-
bale klimaet og sentrale globale miljøspørsmål. 
Bedre forståelse av disse prosessene er kritisk for 
å forutsi framtidige klimaendringer. Oppbygging 
av kunnskap på dette feltet vil derfor også være et 
viktig bidrag til det internasjonale klimaarbeidet.

Det internasjonale polaråret 2007–2008 (IPY) 
utgjorde i Norge et fireårig forskningsprogram. 
Kjernen i IPY var intensiv datainnsamling i to 
sommersesonger både i nord og i sør i perioden 
fra 1. mars 2007 til 1. mars 2009. Den involverte 
mange titusener av forskere fra 63 forskjellige 
nasjoner. I Norge ble i alt 27 forskningsprosjekter 
finansiert med en samlet bevilgning på 288 millio-
ner kroner. Svært mye av dette var polar klima-
forskning. Prosjektene har blant annet bidratt til 
bedre varsling av ekstremvær i Arktis.

I regjeringens satsing er nordområdene ikke 
avgrenset til kun norske områder. Blant våre mest 
sentrale samarbeidspartnere er de sirkumpolare 
nasjonene, øvrige medlemmer av Arktisk råd, sen-
trale EU-land samt store nasjoner som er aktive på 
Svalbard (Kina og India).

Forskning og høyere utdanning er én av tre 
hovedaktiviteter på Svalbard og den internasjo-

nale aktiviteten innenfor klimaforskning er stor. 
Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System 
(SIOS) er et internasjonalt infrastrukturprosjekt 
initiert av Norge der om lag 20 land deltar. Hoved-
målet er samarbeid om og videreutvikling av 
observasjonssystemer og data som kan brukes i 
avanserte Earth System-modeller. Det tas sikte på 
at SIOS igangsettes i 2013. 

Russland står imidlertid i en særstilling som 
samarbeidspartner i nord blant annet på grunn av 
felles klima- og miljøutfordringer. Det er derfor 
viktig at norske fagmiljøer innenfor klimafeltet 
utvikler samarbeidet med russiske partnere både 
på forsker- og institusjonsnivå. Regjeringen har 
styrket samarbeidsprogrammet med Russland 
innen høyere utdanning og forskning.

11.7 Oppbygging av klimakompetanse 
i samfunnet

Det er i samspillet utdanning, forskning og inno-
vasjon at kompetanse oppstår og kommer til 
anvendelse. Dersom Norge fortsatt vil stå i front 
for langsiktig og målrettet kunnskapsutvikling på 

Figur 11.1 Forskningskipet Lance tilhører Norsk Polarinstitutt og brukes til undersøkelser i Arktis

Foto: Ole Magnus Rapp/Aftenposen/NTB scanpix
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klimaområdet, er det nødvendig å definere hvilke 
roller og ansvar utdanningssystem og arbeidsliv 
har for å skaffe til veie nødvendig kompetanse.

Grunnlaget for klimainteresse og -kunnskap 
blant barn og unge legges gjennom ulike nivåer i 
utdanningssystemet og allerede i barnehagen. 
Det er sentralt å stimulere til interesse for realfag 
og annen relevant kompetanse på alle nivåer i 
utdanningssystemet, fra barnehage til høyere 
utdanning og forskerrekruttering, og innen livs-
lang læring. Utdanning for bærekraftig utdanning 
er forankret i læreplaner, det finnes flere konkrete 
satsinger som Klimaløftet (i regi av Miljøvernde-
partementet) og Den grønne skolesekken.

Flere utdanningsprogram har en miljø- og kli-
maprofil. Klimautviklingen gir også behov for 
etter- og videreutdanning innenfor enkelte yrker. 
Personer med høyere utdanning deltar i større 
grad enn de med lavere utdanning. Spesielt på fag-
arbeidernivået finnes yrker som har nøkkelroller i 
å utvikle et klimavennlig samfunn.

Relevant utdanning og kompetanseutvikling 
som forutsetning for et klimavennlig samfunn ble 
også tatt opp i forbindelse med Klimakur 2020 og i 
Klimatilpasningsutvalgets rapport, NOU 2010: 10 
Tilpassing til eit klima i endring.
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12.1 Innledning

Energi inngår som innsatsfaktor i alle sektorer og 
produksjonsprosesser i samfunnet. Energi brukes 
blant annet til oppvarming, elektrisk utstyr, i 
industriprosesser og til transport. Sammenset-
ning og nivå på energiforbruk og -produksjon er 
avgjørende for utslippsutviklingen i ulike sektorer. 
Spesielt gjelder dette energiintensive sektorer, 
som for eksempel petroleumsindustrien, kraftin-
tensiv industri og transportsektoren. Disse sekto-
rene står for en betydelig del av det samlede ener-
giforbruket i Norge.

Energieffektivisering og økt produksjon av for-
nybar energi vil være viktig globalt for å nå togra-
dersmålet. Regjeringen har innført ulike virkemid-
ler for å stimulere til energiomlegging. Klimaef-
fekter av utbygging av fornybar energi og energi-

effektivisering er omtalt avslutningsvis i kapitte-
let.

12.2 Bruk av energi innenlands

Sluttforbruket av energi1 utgjorde 247 TWh i 
2010. Av dette ble 69 TWh brukt i industrien, 57 
TWh til transport, 50 TWh i husholdningene, 
samt 48 TWh innen tjenesteytende næringer, pri-
mærnæringer og bygge- og anleggsnæringen, jf. 
figur 12.1. I tillegg kommer 23 TWh til energi 
brukt som råstoff. Forbruket av energi til olje- og 

1 Sluttforbruk av energi omfatter samlet energiforbruk 
utenom energiforbruk til uttak og omforming av energi, og 
energi som omformes til annen energi. Ofte holdes også 
energi brukt som råstoff i industrien utenfor begrepet 
«sluttforbruk av energi».

Figur 12.1 Sluttforbruk av energi etter næring og energikilde, eksklusive energi som råstoff

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2010/miljøstatus.no
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gassutvinning inngår dermed ikke i sluttforbruket 
av energi. Dette forbruket utgjorde om lag 49 
TWh i 2010, jf. også nærmere omtale av petrole-
umssektoren i kapittel 5.

I transportsektoren i Norge kommer over 90 
prosent av energibruken fra oljeprodukter. Ener-
giforbruket i transportsektoren har steget med 
nesten 40 prosent fra 1990 til 2010. En stadig 
økende andel av vårt innenlandske sluttforbruk av 
energi har gått til transportformål de siste tiårene. 
Bedre teknologi har imidlertid gjort veitrafikken 
mer energieffektiv, noe som innebærer at både 
energiforbruk og utslipp vokser mindre enn pas-
sasjerkilometer og tonnkilometer. Veitransport er 
den mest dominerende transportformen og står 
for tre fjerdedeler av den totale energibruken i 
transportsektoren. Lastebiltransport står igjen for 
en stor andel av dette. For omtale av utslipp fra 
transportsektoren vises det til kapittel 6.

Norge skiller seg fra andre land ved at hoved-
delen av det innenlandske stasjonære energifor-
bruket dekkes av elektrisitet (70 prosent i 2010). 
Samlet2 kraftforbruk utgjør omkring 130 TWh 
årlig. Av dette benyttes omkring 80 TWh til drift av 
bygg og omkring 35 TWh i kraftintensiv industri.3

12.3 Potensialer for fornybar energi og 
energieffektivisering

Norge har et betydelig teknisk potensial for 
utbygging av både vind- og vannkraft, bioenergi 

og annen fornybar energiproduksjon. Hvor omfat-
tende utbyggingen av fornybar energi reelt sett 
blir, vil avhenge av mange faktorer, herunder grad 
av aksept for påvirkning på naturmangfold og 
andre miljøverdier, avveininger mot andre bruker-
interesser, teknologiutvikling, utbyggingskostna-
der og fremtidige pris- og markedsforventninger 
fra aktørene.

Det er også betydelige muligheter for å redu-
sere forbruket og begrense veksten i energibru-
ken i blant annet industri, primærnæringer, 
næringsbygg og boliger. Potensialer for energief-
fektivisering vil endre seg over tid som følge av 
kontinuerlig utvikling av blant annet ny teknologi 
og endringer i økonomisk aktivitet. Tiltakskostna-
der og prisforventninger påvirker hvor stor andel 
av det samlede energieffektiviseringspotensialet 
som faktisk blir realisert.

Potensialberegninger for fornybar energi

NVE har gjennomført en digital kartlegging av 
det teknisk-økonomiske restpotensialet for utbyg-
ging av vannkraft. Forutsatt en investerings-
grense på inntil 3 kr/kWh for små vannkraftverk, 
samt potensialet i Samlet Plan, anslo direktoratet i 
2011 restpotensialet utenfor vernede vassdrag til å 
være rundt 30 TWh. Dette inkluderer nye vann-
kraftverk og opprusting og utvidelse av eksiste-
rende vannkraftverk. På tidspunktet for oppdate-
ringen var det i tillegg vannkraftverk tilsvarende 
totalt rundt 3,5 TWh som hadde tillatelse, men 
som enten ikke hadde påbegynt eller ferdigstilt 
utbygging.

Tilsvarende er det gjort vurderinger av poten-
sialet for utbygging av vindkraft i Norge. Basert 

2 Brutto kraftforbruk, inkludert tap i overføringsnettet og 
transformering.

3 Øvrig kraftforbruk består blant annet av kraftforbruk til 
utvinning av råolje og naturgass.

Boks 12.1 Ulike typer potensialer for fornybar energi og energieffektivisering

Studier av potensialer for fornybare energires-
surser og energieffektiviseringstiltak benyttes 
av myndigheter, organisasjoner og andre aktø-
rer for å kartlegge muligheter innenfor ulike 
områder. Alle slike beregninger er usikre. De 
teoretiske og tekniske potensialene for produk-
sjon av fornybar energi og energieffektivisering 
blir ofte anslått å være store. Anslagene forutset-
ter at man tar i bruk hele ressursen (teoretisk 
potensial) eventuelt med de begrensningene 
som kommer når man tar hensyn til ulike sam-
funnsforhold (teknisk potensial). Ved beregning 
av det økonomiske potensialet, tas det hensyn til 
kostnader og energipriser og dette vil være bety-

delig lavere enn det teoretiske og tekniske 
potensialet. Ikke alle barrierene for å ta i bruk 
en ressurs fanges opp i en beregning av et øko-
nomisk potensial, og det kan da være aktuelt å 
vurdere nærmere hva som kan være et realistisk 
potensial som tar hensyn til de ulike barrierene. 
Det er viktig å være bevisst egenskapene ved 
ulike potensialberegninger og forutsetningene 
som skiller disse. Det vises til Energiutrednin-
gen (NOU 2012:9) om verdiskaping, forsynings-
sikkerhet og miljø for nærmere omtale av poten-
sialstudier for ulike energiressurser samt ener-
gieffektivisering i bygg og industri.
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Figur 12.2 Fornybar energi, solcellepanel på linkstasjon i Oppdal, Sør-Trøndelag

Kilde: Bjørn Rørslett/Samfoto/NTB scanpix
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på kun kartlegging av vindressursene fremstår 
potensialet både på land og til havs som enormt. 
Både tekniske, økonomiske og miljømessige fak-
torer setter imidlertid rammer for hva som er en 
realistisk vindkraftutbygging i Norge. NVE og 
Enova gjennomførte i 2008 en mulighetsstudie for 
hva som med utgangspunkt i eksisterende og 
planlagt kapasitet i sentralnettet, er et teknisk rea-
liserbart omfang av vindkraftutbygging på land i 
Norge innen 2025. Studien viser at det fram mot 
2025 totalt vil være mulig å bygge ut om mellom 
5800 MW (17,4 TWh) og 7150 MW (21,5 TWh) 
vindkraft. For vindkraft til havs, utarbeidet en 
gruppe fagdirektorater ledet av NVE, i 2010 en 
første vurdering av arealer som kan være egnet 
for vindkraftutbygging i norske havområder. De 
pekte ut 15 potensielle områder som de anbefalte 
at utredes videre. Teoretisk kan det i disse områ-
dene bygges ut vindkraftverk som samlet kan gi 
en årlig produksjon på mellom 18 og 44 TWh. Alle 
de 15 områdene utredes videre gjennom pågå-
ende strategiske konsekvensutredninger i løpet 
av 2012. Endelig vedtak om hvilke områder som 
eventuelt åpnes for vindkraftutbygging fattes av 
Kongen i statsråd.

Potensialstudiene for vann- og vindkraft som 
er nevnt ovenfor, er tekniske og økonomiske vur-
deringer av mulighetsrommet Norge har for for-
nybarutbygging. Hvor omfattende utbyggingen av 
fornybar energi reelt sett blir, vil avhenge av 
mange faktorer, herunder ivaretakelse av hensy-
net til naturmangfold og andre miljøverdier, tek-
nologiutvikling, utbyggingskostnader og fremti-
dige pris- og markedsforventninger fra aktørene. 
Norge har gjennom innføringen av elsertifikat-
markedet, sammen med Sverige satt seg et mål 
om utbygging av 26,4 TWh ny fornybar kraftpro-
duksjon samlet i de to landene innen 2020.

Det har blitt utarbeidet en rekke studier av 
potensialet for bioenergi. Skogsavfall og tynnings-
virke, avfall fra jordbruk og treindustri, avfall fra 
næringsmiddelindustri, husdyrgjødsel, kloakk-
slam, matavfall og andre nedbrytbare komponen-
ter av husholdningsavfall er alle bioressurser som 
kan utnyttes til energiformål. Hoveddelen av res-
surspotensialet ligger i økt utnyttelse av skogsrå-
stoff. Dette omtales i kapittel 9.

Også andre typer energikilder har betydelige 
potensialer for utnyttelse. For eksempel kan 
grunnvarmebaserte varmepumper gi stabile var-

Boks 12.2 Virkninger for miljø og lokalsamfunn – nærmere om noen av forholdene 
i en samfunnsøkonomisk vurdering av energianlegg

Fornybar energiproduksjon og kraftledninger 
har både positive og negative virkninger for 
miljø og lokalsamfunn. De positive virkningene 
for lokalsamfunn kan være økt forsyningssikker-
het og muligheter til næringsutvikling gjennom 
både produksjon og forbruk. I hovedsak inne-
bærer imidlertid all produksjon og overføring av 
energi miljøvirkninger i form av naturinngrep.

Motsetningen mellom klimahensyn og 
lokale naturinngrep er en utfordring for alle land 
som satser på en ambisiøs fornybarutbygging. 
Hensynet til ikke å øke klimagassutslippene er 
en viktig grunn til at det nesten utelukkende er 
fornybar energiproduksjon som gis tillatelse i 
Norge. Fornybare energiressurser som vann-
kraft og vindkraft må utnyttes der ressursene er. 
Et kraftsystem med spredt produksjon, slik som 
vårt, krever overføring av kraft over lengre 
avstander. Økt andel uregulert kraftproduksjon i 
form av vannkraft uten magasiner og vindkraft, 
stiller også økte krav til nettet. Andre produk-
sjonsteknologier basert på kull, gass eller bior-
åstoff kan bygges nærmere forbruket.

Gjennom myndighetenes konsesjonsbe-
handling skal det sikres at de totale samfunns-

messige fordelene knyttet til etableringen av et 
nytt energianlegg overstiger ulempene. Både de 
virkningene som kan prissettes og de virknin-
gene som er vanskelige å prissette inngår i en 
samlet vurdering av om en slik utbygging vil 
være samfunnsmessig rasjonell. Herunder vur-
deres virkninger på naturmangfold, arters leve-
områder, urørt natur, kulturminner og -miljøer, 
landskap og arealinteresser som friluftsliv, reise-
liv, reindrift, landbruk, fiskeriinteresser, hav-
bruk og skipstrafikk. De negative konsekven-
sene varierer blant annet med hvilken type ener-
gikilde som bygges ut, lokalisering, prosjektets 
omfang og muligheten for, og gjennomføringen 
av avbøtende tiltak.

Valg av trasé og utforming av kraftledninger 
og anlegg for energiproduksjon innebærer ofte 
avveininger mellom hensyn til kraftoverføring, 
kostnader, nærmiljø, natur og andre samfunns-
interesser. Ved siden av vassdrags- og energilov-
givingen setter blant annet naturmangfoldloven 
og plan- og bygningsloven viktige juridiske ram-
mebetingelser for konsesjonsbehandlingen.
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meleveranser uavhengig av årstid. På oppdrag fra 
NVE gjennomførte Asplan Viak i 2011 en undersø-
kelse av potensialet for uttak av grunnvarme i 
Norge. Undersøkelsen viste at potensialet for å 
bruke grunnvarmebaserte varmepumper til opp-
varmingsformål er betydelig. Ifølge rapporten er 
det et teoretisk potensial for at hele landets behov 
til oppvarming og kjøling av bygninger kan dek-
kes av lavtemperert grunnvarme. Det økono-
miske potensialet er i stor grad avhengig av kost-
nader ved installasjon av anlegget, og begrenset 
av utbredelsen av varmedistribusjonsanlegg i 
bygg. De fleste norske bygg har i dag ikke slikt 
utstyr installert. Vannbåren varmedistribusjon i 
bygg gjøres normalt kun i nybygg og i forbindelse 
med større rehabiliteringer og ombygginger.

Potensialberegninger for energieffektivisering i bygg

Det er gjort flere potensialstudier for energieffek-
tivisering i bygg de siste årene, og de fleste av 
disse tar utgangspunkt i det tekniske potensia-
let.Tilnærmingene i de ulike studiene er svært 
ulike. Lavenergiutvalget (2009) foreslo å sette et 
mål om å redusere energibruken i bygg med 10 
TWh innen 2020 og 40 TWh innen 2040. I Arn-
stad-gruppas rapport om energieffektivisering i 
bygg (2010) ble det konkludert med at det var rea-
listisk å oppnå lavenergiutvalgets målsetting for 
2020 og mulig å oppnå målsettingen for 2040.

Enova publiserte i 2012 en potensial- og barrie-
restudie om energieffektivisering i norske bygg. 
Rapporten oppsummerer resultatene fra tre del-
studier som har avdekket potensialer og barrierer 
knyttet til energieffektivisering i yrkesbygg og 
boliger. Studien viser et teknisk potensial for ener-
gieffektivisering i eksisterende norske boliger på 
13,4 TWh innen 2020. For yrkesbygg viser studien 
et teknisk potensial på 19,5 TWh innen 2020. Det 
økonomiske potensialet er vesentlig knyttet til 
energitiltak som blir gjort i forbindelse med nød-
vendig vedlikehold eller påkrevet rehabilitering. 
Studien viser et økonomisk potensial innen 2020 
på om lag 2,4 TWh i boliger og 9 TWh i yrkes-
bygg.

Det realistiske potensialet beregnes på bak-
grunn av studier av atferd på individ- eller 
bedriftsnivå, gitt forutsetninger om blant annet 
rehabiliteringstakt, rammebetingelser og andre 
strukturelle forhold i markedet. Studien viser at 
det er mest kostnadseffektivt å påvirke de som 
allerede har planer om å bygge nytt eller rehabili-
tere. Rehabiliteringstakten er en forutsetning som 
det knytter seg usikkerhet til. Enova har beregnet 
at det innen 2020 kan utløses 1,4–3 TWh av det 

tekniske potensialet for energieffektivisering i 
boliger og 3–4,5 TWh av det tekniske potensialet i 
yrkesbygg.

Potensialberegninger for energieffektivisering 
i industri

Enova publiserte i 2009 en potensialstudie for 
energieffektivisering i norsk landbasert industri. 
Rapporten identifiserte et teknisk potensial for å 
redusere netto energibruk med 27 TWh i 2020 i 
forhold til en referansebane. Det totale tekniske 
potensialet stammer fra 120 enkelttiltak med ulike 
kostnader. 80 prosent av potensialet er knyttet til 
redusert bruk av elektrisk kraft mens 20 prosent 
knytter seg til andre energibærere. Av det totale 
potensialet ble 12 TWh identifisert som økono-
misk lønnsomt potensial som reduserer industri-
ens egen energibruk uten forutsetning om 
ekstern infrastruktur. Studien identifiserer også 
ulike barrierer som kan gjøre at selv lønnsomme 
tiltak ikke blir utløst.

12.4 Utslipp av klimagasser fra 
oppvarming av bygg, 
kraftproduksjon og damp- og 
varmtvannsforsyning

Alle utslipp knyttet til produksjon og bruk av 
energi er omtalt i kapitlene 5–9. I dette kapitlet 
omtales utslipp fra energisektoren som er knyttet 
til oppvarming av bygg, kraftproduksjon og damp- 
og varmtvannsforsyning (herunder fjernvarme), 
jf. omtale i kapittel 7 (bygg og fjernvarme) og 
kapittel 5 (fastlandsindustri og petroleumsvirk-
somhet).

Med en stor del av det stasjonære energifor-
bruket dekket av elektrisitet basert på vannkraft 
har Norge relativt lave klimagassutslipp knyttet til 
det innenlandske energiforbruket sammenliknet 
med andre land.

Klimagassutslippene fra denne delen av ener-
gisektoren4 utgjorde 4,2 millioner tonn CO2-ekvi-
valenter i 2010, eller 7,8 prosent av Norges sam-
lede utslipp. Det var en sterk økning i utslippene 
fra 2009 til 2010. Dette hadde særlig sammenheng 
med høyere fyringsoljeforbruk i 2010 på grunn av 
svært lave vintertemperaturer, en svak magasin-
fylling og en økning i gasskraftproduksjonen. 
Figur 12.3 viser samlet utslipp fra energisektoren 

4 I det videre brukes begrepet energisektoren om: energi-
bruk i bygg, kraftproduksjon og damp- og varmtvannsfor-
syning på land, herunder fjernvarme.
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1990–2010. Utslippene i 2010 viser hva som skjer 
når temperaturer og tilsigsforhold gjør at vann-
kraftproduksjonen ikke strekker til.

Bruken av oljeprodukter i energisektoren har 
tradisjonelt vært knyttet til oppvarming av 
næringsbygg og boliger. Prisene på fyringsoljer er 
i dag høye i Norge i forhold til de fleste andre land 
og bruken er langt lavere enn i de fleste andre 
industriland5. Figur 12.4 viser klimagassutslip-
pene fra oppvarming av bygg fordelt på næringer 
1990–2010. I 2010 var utslipp fra energibruk til 
oppvarming av bygg med videre på 1,9 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene tilsvarer 3–4 
prosent av nasjonale utslipp. Det har vært en mar-
kant nedadgående trend i utslippene siden 1990. 
Dette skyldes hovedsakelig redusert bruk av 
fyringsolje, særlig i boliger.

Den kraftigste reduksjon av klimagassutslip-
pene fra oppvarming av bygg har kommet i bolig-
sektoren (husholdninger) der utslippene har blitt 
om lag halvert i løpet av de siste tyve årene. 
Utslippene kan variere betydelig fra år til år. Lave 
temperaturer og høye strømpriser førte imidlertid 
til at bruk av fyringsoljer og parafin økte igjen i 

2010, slik at klimagassutslipp fra oppvarming av 
bygg ble høyere enn året før. Husholdningers 
energibruk blir i stadig større grad dekket av 
elektrisitet. Fyringsoljer utgjorde drøyt 4 prosent 
av husholdningenes totale energiforbruk i 2009, 
mot 12 prosent i 1990. Innen tjenesteyting har 
utslippene vært på omtrent samme nivå gjennom 
denne perioden til tross for stadig større aktivitet i 
denne delen av økonomien.

De siste årene har det vært en betydelig 
økning i utslippene fra strømproduksjonen. Dette 
er primært knyttet til etableringen av gasskraft-
verk. Utslippene vil blant annet avhenge av den 
årlige produksjonen ved gasskraftverkene. Utslip-
pene av klimagasser fra strømproduksjon og 
damp- og varmtvannsforsyning utgjorde i 2010 i 
alt 4,3 prosent av Norges totale utslipp. Figur 12.5 
viser klimagassutslippene fra energiproduksjon 
fordelt på utslipp fra damp- og varmtvannsforsy-
ningen (herunder fjernvarme) og produksjon av 
elektrisitet 1990–2010.

I løpet av de siste årene er det etablert gass-
kraftverk på Kårstø og Mongstad. Klimagassut-
slippene fra energiproduksjon økte betydelig i 
2009 på grunn av høy aktivitet ved gasskraftverket 
på Kårstø. I 2010 gikk utslippene ytterligere opp 5 IEA Energy Prices and taxes Q4 2011

Figur 12.3 Samlet utslipp fra energiproduksjon og oppvarming av bygg, 1990–2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet, Statsistisk sentralbyrå, 2010/miljøstatus.no
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etter idriftsettelsen av det nye kraftvarmeverket 
på Mongstad. Det har imidlertid vært store varia-
sjoner i kraftproduksjonen ved Kårstø. Eksempel-
vis produserte gasskraftverket vesentlig mindre i 
2011 enn året før. Så langt i 2012 har det nesten 
ikke vært produksjon i gasskraftverket på Kårstø. 
Den årlige produksjonen ved Kårstø vil variere 
med prisen på kraft, gass og kvoter, mens produk-
sjonen ved Mongstad i større grad er styrt av var-
mebehovet ved Mongstadanlegget. Utslippene fra 

de norske gasskraftverkene er omfattet av det 
europeiske kvotesystemet.

Også klimagassutslippene fra damp- og varmt-
vannsforsyningen har økt siden 1990, fra 0,3 til 0,9 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Avfallsfor-
brenning sto for en betydelig del av disse utslip-
pene i 2010.

Ifølge framskrivingen presentert i Nasjonal-
budsjettet 2011 anslås utslippene fra energisekto-
ren å være 3,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 
2020.

Figur 12.4 Utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygg etter næringer, 1990–2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no
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Figur 12.5 Utslipp av klimagasser fra energiproduksjon, 1990–2010

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 2012/miljøstatus.no

Boks 12.3 Klimakur om energi

På bakgrunn av tall fra Finansdepartementet og 
Statistisk sentralbyrå, laget Klimakur en referan-
sebane for samlet energibruk i Norge frem mot 
2020. I referansebanen er det en vekst i samlet 
energibruk på 0,5 prosent per år fra 2007 til 
2020. Dette omfatter både energibruk i Fast-
lands-Norge og på norsk sokkel, mens energiva-
rer brukt som råstoff er holdt utenfor. Yrkes-
bygg innenfor tjenesteytende næringer er blant 
de viktigste bidragsyterne til vekst i stasjonær 
energibruk i Fastlands-Norge fremover. Dette 
medfører en vekst i etterspørselen etter energi-
varer som elektrisitet og fjernvarme. Hushold-
ningene og industrien er derimot antatt å ha en 
lav vekst i energibruken fremover.

Det ble identifisert til sammen 42 tiltak i 
energisektoren med et teknisk potensial for å 
redusere utslipp av klimagasser i energisekto-
ren med om lag 1,5 millioner tonn CO2-ekviva-

lenter per år innen 2020 (ikke medregnet ev. 
CO2-håndtering). Samfunnsøkonomiske tiltaks-
kostnader spenner fra -770 kroner til ca. 3000 
kroner/tonn CO2-ekvivalent reduserte utslipp, 
dersom man ser bort fra energieffektiviserings-
tiltakene i bygg som for en stor del har svært 
høye kostnader per tonn CO2 redusert. Usikker-
heten i kostnadsanslagene er stor.

Klimakur har videre beregnet konsekvenser 
for energibruk som følge av de fire ulike virke-
middelmenyene som ble utarbeidet. I samtlige 
virkemiddelmenyer anslås det en viss nedgang i 
samlet energibruk til 2020. I samtlige menyer 
beregnes det kraftig økning i bruk av bioenergi 
til erstatning for fossile energibærere. Dette 
skyldes primært overgang til bioenergi som 
råstoff i industrien, samt til dels overgang til 
biodrivstoff i transportsektoren.

➔ Utslipp av klimagasser fra energiproduksjon fra 1990 til 2010 
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12.5 Virkemidler

Regjeringen har innført en rekke virkemidler for å 
stimulere til økt produksjon av energi fra forny-
bare energikilder og energieffektivisering. Alle 
energianlegg for produksjon og overføring av 
kraft må ha konsesjoner for utbygging og drift. 
Konsesjon og konsesjonsvilkår er avgjørende for 
utbyggingstakten.

Et viktig verktøy i energipolitikken er statsfo-
retaket Enova. Det har til formål å fremme miljø-
vennlig omlegging av energibruk og energipro-
duksjon gjennom utvikling av markedet for effek-
tive og miljøvennlige energiløsninger. Enovas inn-
sats er i dag rettet inn mot stasjonær produksjon 
og bruk av energi. Særlige innsatsområder for 
Enova er:
– å stimulere til å begrense energibruken i indus-

tri, næringsbygg og boliger.
– å stimulere til miljøvennlig energiproduksjon, 

herunder varmeløsninger basert på andre 
energibærere enn elektrisitet, olje og gass.

For en omtale om regjeringens nye satsing gjen-
nom Enova, se kapittel 5.1.

Siden Enova ble etablert i 2001, har Enova 
utløst prosjekter som til sammen gir 16,6 TWh 
spart energibruk og ny energiproduksjon fra for-
nybar energi eller spillvarme. Av dette utgjør var-
meproduksjon fra fornybare energikilder, spill-
varme og varmepumper 5 TWh. Prosjektene på 
dette området omfatter store og små fjernvarme-
anlegg og mindre energisentraler i boliger, 
næringsbygg og industri. Mer enn 4 TWh er opp-
nådd i industrien gjennom energieffektiviserings-
prosjekter, eksempelvis ved utnyttelse av spill-
varme, og gjennom omlegging fra bruk av fossile 
energibærere. Mer enn 3 TWh er oppnådd i 
næringsbygg og boliger. Dette er for en stor del 
energieffektiviseringsprosjekter. Enova har dess-
uten en viktig oppgave i den siste delen av innova-
sjonskjeden for nye teknologier og løsninger, 
gjennom demonstrasjon og introduksjon.

Gjennom Landbruks- og matdepartementets 
Bioenergiprogram, som forvaltes av Innovasjon 
Norge, er det siden oppstarten i 2003 gitt investe-
ringsstøtte til småskala biovarmeanlegg med en 
samlet kapasitet på 0,2 TWh i årlig energileve-
ranse. I tillegg har Landbruks- og matdeparte-
mentet en energiflisordning, som ble etablert i 
2009, og som skal stimulere til uttak av biomasse-
råstoff.

Gjennom byggteknisk forskrift stilles det krav 
til energieffektivitet og energiforsyning i nye bygg 
og ved hovedombygninger. Det er innført en ener-

gimerkeordning for bygninger. Det er også inn-
ført energikrav til produkter og energimerking av 
energirelaterte produkter. Husbanken stimulerer 
også til energieffektive bygg, blant annet ved å 
stille krav til energieffektivitet for å få grunnlån og 
ved støtte til informasjons- og kompetansespred-
ning.

Den 1. januar 2012 trådte ordningen med el-
sertifikater i kraft. Formålet med ordningen er å 
bidra til økt produksjon av elektrisitet fra forny-
bare energikilder. Gjennom ordningen med elser-
tifikater har Norge sammen med Sverige mål om 
å øke den fornybare elektrisitetsproduksjonen 
med 26,4 TWh i 2020.

Virkemidler og aktiviteter innen CO2-håndte-
ring inkluderer blant annet etablering av teknolo-
gisenter på Mongstad, planlegging av fullskala 
CO2-håndtering på Mongstad, og kartleggingsar-
beid knyttet til fangst og lagring av CO2.

Et viktig virkemiddel er også reguleringen av 
gasskraft. Regjeringen vil videreføre at alle nye 
gasskraftkonsesjoner skal basere seg på fangst og 
lagring av CO2 ved oppstart. Dette innebærer at 
strømproduksjonen må baseres på fornybare 
energikilder inntil CO2-håndtering har funnet en 
tilfredsstillende løsning.

Også kvotesystemet og CO2-avgiften kan 
påvirke utbygging av fornybar energi og energief-
fektivisering. Det europeiske kvotesystemet 
omfatter utslipp fra gasskraftverkene og utslipp 
fra fjernvarmeanlegg med installert effekt over 20 
MW. Kvoteplikten omfatter i dag ikke utslipp fra 
avfallsforbrenning som nyttes til fjernvarmepro-
duksjon.

Bruk av mineralolje er belagt med CO2-avgift, 
grunnavgift på mineralolje og svovelavgift dersom 
svovelinnholdet er over en bestemt vektandel. Det 
er også CO2-avgift på bruk av naturgass og LPG 
på samme nivå som for lette oljer. Avgiftene omfat-
ter blant annet bruk til oppvarming i bygg og i 
fjernvarmeproduksjon. Det gis refusjon for CO2-
avgiften ved kvotepliktig bruk.

I forrige klimamelding ble det satt et mål om å 
øke utbyggingen av bioenergi med inntil 14 TWh 
innen 2020.

Transnova ble opprettet som en prøveordning 
i 2009 på bakgrunn av klimaforliket. Transnova 
gir direkte finansiell støtte til prosjekter innenfor 
miljøvennlig transport og skal bidra til reduserte 
CO2-utslipp fra transportsektoren. Det er også 
innført omsetningskrav for biodrivstoff som kan 
bidra til økt fornybarandel i transportsektoren.

Det vises til de relevante sektorkapitlene for 
nærmere omtale av virkemidler.
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Boks 12.4 Fornybardirektivet

Fornybardirektivet (2009/28/EF) ble innlem-
met i EØS-avtalen 19. desember 2011 og trådte i 
kraft i Norge 20. desember. Målet i EU er en 
samlet andel fornybar energi på 20 prosent i 
2020. Byrdene er ulikt fordelt mellom de enkelte 
medlemsstatene; blant annet ble veksten i forny-
barandelen delvis bestemt ut fra hvor høy BNP 
per innbygger var i det enkelte land. Direktivet 
åpner for at landene kan samarbeide om å nå 

sine mål ved hjelp av såkalte samarbeidsmeka-
nismer.

Norge har påtatt seg en forpliktelse om å øke 
vår andel fornybar energi til 67,5 prosent i 2020. 
Dette er den klart høyeste andelen i Europa, jf. 
figur 12.6. Andelen fornybar energi i Norge i 
2010 er av Statistisk sentralbyrå anslått til om lag 
62 prosent.

Figur 12.6 Andel fornybar energi i 2005 og mål for 2020

Kilde: EU/Eurostat, 2012/miljøstatus.no

Direktivet omfatter energi til kraft, varme/kjø-
ling og transport. Det er i direktivet satt et til-
leggsmål om at 10 prosent av energibruken i 

transportsektoren i 2020 skal dekkes med forny-
bar energi. Dette tilleggsmålet er felles for alle 
EØS-landene, se også kapittel 6 om transport.

➔ Andelfornybar energi i 2005 og mål for 2020 
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12.6 Utslippsffekter av 
energieffektivisering og økt 
produksjon av energi fra fornybare 
kilder

Energieffektivisering og økt produksjon av forny-
bar energi vil være viktig globalt for å nå togra-
dersmålet. Mange av de tiltakene som må gjøres 
for å redusere utslippene av klimagasser er tiltak 
som fremmer fornybar energi. Utredninger fra 
blant annet Det internasjonale energibyrået (IEA) 
viser at energieffektivisering og økt produksjon av 
fornybar energi vil være sentralt for å nå togra-
dersmålet. Prising av karbon vil være sentralt for å 
realisere en slik overgang fra fossil til fornybar 
energi.

Siden en stor del av det stasjonære energifor-
bruket i Norge er dekket av elektrisitet basert på 
vannkraft, har vi relativt lave klimagassutslipp 
knyttet til det innenlandske energiforbruket sam-
menliknet med andre land. Energieffektivisering 
og utbygging av fornybar energi vil derfor ha 
begrensede effekter på utslipp i Norge.

Økt utbygging av fornybar energi kan, gjen-
nom priseffekter i markedet, føre til at annen 
energiproduksjon reduseres eller at forbruket 
øker. Tilsvarende gjelder for energieffektivise-
ring. Endringene i produksjon og forbruk kan 
komme innenlands, eller utenlands gjennom kraft-
eksport til andre land. Større eksport kan føre til 
lavere produksjon av kull- eller gasskraft og følge-
lig lavere utslipp i importlandene.

Økt norsk eksport vil også kunne bidra til å 
støtte opp under utbyggingen av fornybar energi i 

andre land. Norsk vannkraftproduksjon er en flek-
sibel kraftressurs som i stor grad kan tas ut ved 
behov. Ved økt innfasing av vindkraft og annen 
uregulerbar fornybar energi i Europa, kan fleksi-
biliteten i det norske vannkraftsystemet bidra 
positivt til utjevningen av krafttilgangen i de lan-
dene vi har knyttet overføringsforbindelser til.

Utslipp fra energiproduksjon er omfattet av det 
europeiske kvotesystemet. Innenfor det euro-
peiske kvotesystemet er samlede utslipp i 
utgangspunktet gitt i forpliktelsesperioden fram til 
2020. Dette legger viktige premisser for vurderin-
ger av tiltak innenfor energisektoren.

Dersom energieffektivisering og økt produk-
sjon av fornybar energi fører til redusert produk-
sjon av fossil kraft, kan dette isolert sett bidra til 
reduserte kvotepriser. Det vil gi reduserte insenti-
ver til å gjennomføre utslippsreduserende tiltak i 
andre sektorer. På den andre siden vil en lavere 
kvotepris kunne påvirke de politiske beslutnin-
gene om kvotetaket i fremtidige kvoteperioder. 
Norsk produksjon og forbruk av energi er imidler-
tid liten i europeisk målestokk slik at effektene av 
norske tiltak på kvotepris er liten.

Investeringer i energisektoren som gjøres i 
dag, vil kunne legge føringer for utvikling i pro-
duksjon og bruk av energi langt framover i tid. 
Dette gjelder både utbygging av produksjonskapa-
sitet, infrastruktur som kraftnett og varmedistri-
busjonssystemer og løsninger som påvirker for-
bruket, for eksempel energieffektiviseringstiltak. 
De valgene som gjøres på disse områdene i dag, 
vil derfor kunne påvirke mulighetene for omstil-
ling på lang sikt.

Boks 12.5 Effekter i det nasjonale klimagassregnskapet

I det nasjonale klimagassregnskapet, som årlig 
rapporteres til FNs klimakonvensjon, telles 
utslipp fra produksjon av ulike energivarer i det 
landet hvor produksjonsutslippene skjer og 
utslipp fra bruk i det landet hvor bruksutslip-
pene skjer. Unntaket er bioenergi, der utslip-
pene fra bruken (forbrenningen) ikke telles i 
landet hvor bruken skjer, men i landet hvor bio-
massen ble høstet. Dette innebærer blant annet 
at utslipp fra petroleumsutvinning på norsk sok-
kel, samt raffinering i Norge og fra bruk av 
petroleumsprodukter i Norge, medregnes i det 
norske klimagassregnskapet.

Utslipp fra forbrenning av eksportert olje fra 
norsk sokkel medregnes derimot hos importlan-
dene som utslipp under bruk der, mens utslipp 
fra forbrenning av bioenergi i Norge medregnes 
i eksportlandet. Elektrisitet kan medføre klima-
gassutslipp under produksjon, for eksempel ved 
produksjon basert på gass- eller kullkraft. 
Import av elektrisitet som er basert på fossile 
energikilder påvirker imidlertid ikke Norges kli-
magassregnskap da utslippene skjer i produ-
sentlandet. Dette er førende for hvilke tiltak som 
gir utslag på Norges klimagassregnskap.
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13.1 Samfunnsøkonomiske 
konsekvenser

Klimaproblemet er sammen med bekjempelse av 
sult og fattigdom blant de aller største utfordrin-
gene verden står overfor. Klimaendringenes virk-
ninger er knyttet til økninger i temperatur og hav-
nivå og endringer i nedbørsmønstre. Virkningene 
er ikke like på tvers av regioner, men effekten på 
global middeltemperatur er uavhengig av utslip-
pets geografiske opprinnelse. Klimagassutslipp 
har typisk en tiltagende marginal miljøskade-
kurve, det vil si at enhver ny utsluppet enhet har 
større påvirkning på den globale oppvarmingen 
enn den forrige. Dette tilsier at de samfunnsmes-
sige konsekvensene ved utslipp av klimagasser vil 
øke i framtiden. Klimaendringer kan ha betyde-
lige negative konsekvenser for økosystemene og 
for menneskers liv og helse. Konsekvensene for 
Norge av et endret klima vil bli beskrevet i den 
kommende stortingsmeldingen om klimatilpas-
ning. Virkninger i andre land som er mer sårbare 
overfor klimaendringer, kan påvirke internasjo-
nale handelsmønstre og ha store ringvirkninger til 
norsk økonomi. Avtaleverket under Klimakonven-
sjonen setter rammene for arbeidet med å redu-
sere de globale utslippene av klimagasser.

De foreslåtte tiltakene i denne meldingen inne-
bærer en sterkere klimasatsing på flere områder. I 
klimameldingen presenterer regjeringen betyde-
lige klimarelaterte satsinger som vil medføre økte 
kostnader for samfunnet og reduksjoner i klimag-
assutslippene. En stor del av kostnadene vil 
komme over statsbudsjettet, men også næringsli-
vet og privatpersoner kan på enkelte områder få 
økte kostnader. Økt CO2-avgift vil gi økte kostna-
der for oljeselskapene. Også kostnadene knyttet 
til statsdeltakelsen på norsk sokkel vil øke som 
følge av økt CO2-avgift. Samlet vil nettoprovenyet 
fra CO2-avgiften øke. Strengere energikrav og 
komponentkrav til bygg vil kunne gi økte bygge-
kostnader. Det er ikke mulig på sikkert grunnlag 
å anslå effekten av denne satsingen i 2020. Det er 
for eksempel usikkert når, og hvor sterkt og i hvil-
ken sektor økt innsats på forskning og teknologi-

utvikling vil gi resultater i form av reduserte 
utslipp.

For en nærmere vurdering av kostnader ved å 
gjennomføre klimatiltak i Norge, vises det til 
utredningen Klimakur 2020, samt gjennomgan-
gen av kostnadsanslagene fra Klimakur 2020 i 
Nasjonalbudsjettet for 2011, jf. omtale i boks 4.7 
Klimakur 2020. Klimapolitikken vil også innebære 
fordeler på andre miljøområder enn klima, som 
reduserte utslipp av NOx og lokale forurensnin-
ger.

13.2 Budsjettmessige konsekvenser

I denne klimameldingen varsler regjeringen bety-
delige klimarelaterte satsinger som vil medføre 
utgiftsøkninger over statsbudsjettet. Dette gjel-
der blant annet jernbaneinvesteringer, satsing på 
kollektivtransport, sykkel og gange og den offent-
lige innsatsen for å utvikle og ta i bruk ny og mer 
klimavennlig teknologi. Også tiltak innenfor skog-
sektoren, biogass-tiltak og klimaforskning vil 
medføre utgifter over statsbudsjettet. Tiltak innen-
for Norges internasjonale klimaengasjement, som 
innsatsen i FNs klimaforhandlinger, klima- og 
skogsatsingen, styrket innsats for utslippsreduk-
sjoner i utviklingsland og internasjonale karbon-
markeder, vil også få budsjettmessige og adminis-
trative konsekvenser. Nærmere konkretisering og 
utredning av de enkelte forslagene som presente-
res i meldingen vil foregå i forbindelse med regje-
ringens videre budsjettarbeid, herunder vurde-
ring av økonomiske og administrative konsekven-
ser.

Tiltakene i stortingsmeldingen med budsjett-
messige konsekvenser vil bli presentert i departe-
mentenes budsjettproposisjoner. Den årlige bud-
sjettmessige oppfølgingen og gjennomføringen av 
tiltak i årene framover vil være avhengig av den 
økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen. 
Regjeringen vil komme tilbake til oppfølgingen av 
enkelttiltakene i de årlige statsbudsjettene. Vedtak 
om avgift og skatt fattes årlig av Stortinget i for-
bindelse med statsbudsjettet.

13 Økonomiske og administrative konsekvenser 
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13.3 Administrative konsekvenser

Mange av de foreslåtte tiltakene som ikke fordrer 
store endringer i systemer for beregning av 
utslipp, avgiftsinnkrevingsrutiner og konsesjons-
behandlinger vil få begrensede administrative 
konsekvenser. Administrative konsekvenser og 
kostnader, inkludert finansiering av eventuelle 
merutgifter, redegjøres for når tiltakene senere 
fremmes som forslag i budsjettsammenheng.

Miljøverndepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 
2012 om norsk klimapolitikk blir sendt Stortinget.
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Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk
klimapolitikk

Til Stortinget

Sammendrag
Regjeringen varsler i klimameldingen at man vil

styrke virkemidlene for å redusere klimagassutslip-
pene både internasjonalt og i Norge. Regjeringen
foreslår blant annet et nytt klima- og energifond, økt
CO2-avgift på sokkelen og en økt satsing på kollek-
tivtransport. Klimamålene, slik de er nedfelt i klima-
forliket fra 2008, ligger fast. Basert på erfaringene
med dagens lovgivning og virkemiddelbruk vil regje-
ringen vurdere hensiktsmessigheten av en egen kli-
malov.

Det vises i meldingen til målet for den globale
innsatsen gjennom FNs klimakonvensjon, som er å
stabilisere konsentrasjonen av klimagasser på et nivå
som er lavt nok til å hindre farlig, menneskeskapt
påvirkning av jordens klima. Det er regjeringens
overordnede mål å bidra til at de FN-ledede klimafor-
handlingene fører fram til en bred klimaavtale som
skal sikre en utvikling i tråd med togradersmålet. En
slik utvikling vil ifølge FNs klimapanel kreve at ver-
dens samlede utslipp av klimagasser reduseres med
50–85 pst. fram mot 2050 sammenliknet med nivået
i 2000. Det vil bare være mulig hvis utslippene redu-
seres i industrilandene, framvoksende økonomier og
utviklingsland. 

Regjeringen vil at Norge skal være en pådriver
for en ambisiøs avtale med bindende forpliktelser for
alle land. Det må etableres en internasjonal pris på
utslipp av karbon for å redusere utslippene i tråd med
togradersmålet. En størst mulig del av de globale

utslippene av CO2 må underlegges en pris, og kar-
bonprising vil være det viktigste virkemiddel i arbei-
det mot de globale klimaendringene. Regjeringen vil
derfor fortsette arbeidet for å bidra til å videreutvikle
internasjonale karbonmarkeder.

Regjeringen vil føre en aktiv og bærekraftig
skogpolitikk som øker opptak av karbon i skog også
på lang sikt. 

Norge har troverdighet som pådriver og brobyg-
ger i det internasjonale klimaarbeidet. Norge fører en
aktiv nasjonal klimapolitikk, og vi bruker et bredt sett
av virkemidler for å redusere de nasjonale utslippene.
Målet er en langsiktig omstilling av Norge til et lav-
utslippssamfunn, og regjeringen vil forsterke den
nasjonale virkemiddelbruken for å nå dette målet.

Regjeringen mener at en offensiv nasjonal klima-
politikk må utformes slik at den også blir god
næringspolitikk. Klimapolitikken bør bidra til å vide-
reutvikle og omstille vårt næringsliv i klimavennlig
retning. Teknologiutvikling står her helt sentralt. 

Mål og prinsipper i norsk klimapolitikk
Regjeringens bærekraftstrategi som ble presen-

tert i nasjonalbudsjettet for 2008 (St.meld. nr. 1
(2007–2008)), slår fast at en politikk for bærekraftig
utvikling må bygge på hovedprinsippene om rettfer-
dig fordeling, internasjonal solidaritet, føre-var-prin-
sippet, prinsippet om at forurenser betaler og prinsip-
pet om felles innsats. Slike sentrale prinsipper fram-
går også av naturmangfoldloven og forurensningslo-
ven.

Departementet viser til det brede politiske forli-
ket i Stortinget fra 2008 (klimaforliket), jf. Innst. S.
nr. 145 (2007–2008), hvor mål og prinsipper i norsk
klimapolitikk er forankret. Klimaforliket omfatter
også tiltak og kontrollstasjoner for oppfølging av
klimapolitikken. Klimaforliket viser blant annet til de
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sektorvise klimahandlingsplanene og de sektorvise
målene.

Det er et viktig prinsipp i klimapolitikken at for-
urenser betaler. Klimapolitikken skal innrettes slik at
den gir størst mulig utslippsreduksjon for innsatsen
og gir utslippsreduksjoner både i Norge og i utlandet.
Regjeringen vil spesielt vurdere tiltak som er kost-
nadseffektive i lys av en forventet stigende karbon-
pris over investeringenes levetid, og som ikke nød-
vendigvis utløses av dagens virkemiddelbruk.

I tråd med klimaforliket vil den norske klimapo-
litikken være innrettet mot følgende overordnede
mål:

– Innenfor Kyoto-protokollens første forpliktelses-
periode, vil Norge overoppfylle Kyoto-forplik-
telsen med 10 prosentpoeng.

– Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse
om å kutte de globale utslippene av klimagasser
tilsvarende 30 pst. av Norges utslipp i 1990.

– Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
– Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale

der også andre industriland tar på seg store for-
pliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om
karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at
Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsva-
rende norske utslipp i 2030.

Regjeringen vil skjerpe Norges klimamål slik at
de tilsvarer kutt i utslippene på 40 pst. innen 2020 i
forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet
om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslan-
dene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Regje-
ringen har som langsiktig mål at hvert menneske på
jorda skal tildeles samme rett til å slippe ut klimagas-
ser.

Nasjonale utslippsreduksjoner
Klimaproblemet kan bare løses gjennom bred

internasjonal samhandling, men det meste av den
konkrete politikken bestemmes likevel nasjonalt. Det
har vært bred politisk enighet i Norge om at vi skal
føre en aktiv nasjonal politikk for å redusere utslip-
pene av klimagasser. Gjennom mange år har Norge
derfor vært blant de landene i verden som har brukt
de sterkeste klimapolitiske virkemidlene. Vi har også
satt oss ambisiøse mål om å redusere de nasjonale
utslippene og omstille Norge til et lavutslippssam-
funn fram mot 2050. 

Basert på Klima- og forurensningsdirektoratets
tidligere tiltaksanalyse, de sektorvise klimahand-
lingsplanene samt eksisterende virkemiddelbruk, ble
det i den forrige klimameldingen anslått som realis-
tisk å ha et mål om å redusere utslippene i Norge med
13–16 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til

referansebanen slik den er presentert i nasjonalbud-
sjettet for 2007, når skog er inkludert. Dette innebæ-
rer i tilfelle at om lag halvparten og opp mot to tred-
jedeler av Norges totale utslippsreduksjoner tas
nasjonalt. Stortingets behandling av klimameldingen
innebar en ytterligere opptrapping av klimatiltakene
(klimaforliket). Basert på en skjønnsmessig vurde-
ring ble det lagt til grunn at de nye tiltakene i klima-
forliket gjør det realistisk å anta ytterligere utslipps-
reduksjoner i Norge, og at intervallet for utslippsre-
duksjoner kunne økes til 15–17 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er
presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er
inkludert. Dette innebar i tilfelle at om lag to tredje-
deler av Norges totale utslippsreduksjoner tas nasjo-
nalt, jf. Innst. S. nr. 145 (2007–2008). 

Departementet viser til at - på usikkert grunnlag
– kan de årlige norske utslippene i 2010 anslås å ligge
på 11–14 millioner tonn, eller vel 20 pst., lavere enn
de ville ha vært uten vår nasjonale klimapolitikk.
Dette kommer også til uttrykk ved at utslipp pr. pro-
dusert enhet (karbonintensitet) i norsk økonomi har
falt med om lag 36 pst. de siste 20 år når oljesektoren
er inkludert. I fastlandsøkonomien er utslippsintensi-
teten nesten halvert i samme tidsrom. 

Departementet viser videre til at klimatiltak som
er gjennomført i Norge siden 2007 kan – på usikkert
grunnlag – anslås til å redusere de årlige utslippene i
Norge med opp mot 5 millioner tonn i 2020. 

Regjeringen bidrar i tillegg til utslippsreduksjo-
ner i utviklingsland og framvoksende økonomier,
blant annet ved kjøp av klimakvoter gjennom den
grønne utviklingsmekanismen (CDM). 

Norge er omfattet av det europeiske kvotesyste-
met. Etter utvidelsen i 2013 vil om lag 80 pst. av de
nasjonale utslippene være underlagt kvoteplikt eller
CO2-avgift. Innenfor det europeiske kvotesystemet er
samlede utslipp i utgangspunktet gitt i forpliktelses-
perioden fram til 2020. Samlet kvotemengde i det
europeiske kvotesystemet skal hvert år framover
reduseres med et fast antall kvoter tilsvarende 1,74
pst. av en beregnet kvotemengde for 2010. Den
beregnede kvotemengden for 2010 vil inkludere tall
for alle sektorer som vil være med i kvotesystemet fra
2013. Fra 2005 til 2020 innebærer det at sektorene
som er omfattet, må redusere utslippene med 21 pst.
EUs kvotesystem vil ikke alene være tilstrekkelig til
at landene som er omfattet av systemet når sine kli-
mamål. EU-regelverket åpner imidlertid for at kvote-
mengden kan reduseres ytterligere.

Norges tilknytning til EUs kvotesystem vil for
perioden 2013–2020 stramme inn de samlede utslip-
pene fra Norge og EU med om lag 11 millioner tonn
CO2 i 2020. 

2842



Innst. 390 S – 2011–2012 3

Endrete rammebetingelser – nye utfordringer
Siden klimameldingen ble lagt fram og klimafor-

liket inngått, har internasjonale karbonpriser falt og
kostnadene ved å redusere utslipp i Norge er vesent-
lig oppjustert. Klimakur 2020 beregnet at marginal-
kostnadene ved å redusere nasjonale utslipp med 12
millioner tonn CO2-ekvivalenter kan ligge i interval-
let 1 100–1 500 kroner pr. tonn CO2 – gitt at alle sek-
torer stilles overfor samme pris. Hvis bedrifter i kvo-
tepliktig sektor skjermes, viser beregningene at de
resterende sektorene i norsk økonomi må stilles over-
for en pris på 3 400 kroner pr. tonn CO2. I nasjonal-
budsjettet 2011 anslår regjeringen at de samfunns-
økonomiske kostnadene i 2020 er høyere enn det Kli-
makur kom fram til, blant annet som følge av omstil-
lingskostnader. 

Nye anslag viser at utslippene fra norsk petro-
leumsvirksomhet i 2020 ligger an til å bli om lag 3
millioner tonn høyere enn lagt til grunn i den forrige
klimameldingen. Utslippene pr. produsert enhet er
imidlertid lavere på norsk sokkel enn i de fleste andre
olje- og gassproduserende områdene i verden. 

Departementet viser til at mindre framgang i
utvikling av klimavennlig teknologi, høyere kostna-
der ved klimatiltak innenlands, høyere innvandring
og økonomisk vekst og større utslipp fra oljesekto-
ren, vil ha betydning for når klimamålene blir nådd.
Men disse forholdene endrer likevel ikke behovet for
å redusere de nasjonale utslippene. 

Nasjonal strategi for lavere utslipp 
Det vises til at klimamålene slik de er nedfelt i

klimaforliket står fast, og regjeringen foreslår å for-
sterke virkemiddelbruken i den nasjonale klimapoli-
tikken. Norges klimapolitikk skal være blant de mest
ambisiøse i verden, og Norge skal mot midten av
dette århundre bli et lavutslippssamfunn. Dette inne-
bærer en omstilling der vi blant annet skal produsere
mer fornybar energi, fase den inn på områder som i
dag har fossil energibruk og bruke energien mer
effektivt. 

Regjeringen foreslår å utvikle ny, klimavennlig
teknologi her hjemme og ta i bruk teknologi utviklet
i andre land. En slik omstilling innebærer at Norge
må være innstilt på å gjennomføre nasjonale klimatil-
tak som er dyrere enn tiltak i utlandet. Det innebærer
også at vi må prioritere tiltak som kanskje ikke gir
stor klimaeffekt på kort og mellomlang sikt, men som
vil være nødvendige for at vi innen 2050 skal kunne
nå et slikt mål. 

Fastlandsindustri og petroleumsvirksomhet, 
kraft fra land

Regjeringen har som mål å øke bruken av kraft
fra land. Dette forutsetter at det samtidig er sikret

utbygging av tilstrekkelig ny kraft eller at det framfø-
res tilstrekkelig nytt nett, slik at det ikke oppstår
regionale ubalanser på utbyggingstidspunktet. Sam-
tidig må naturmangfoldet og hensynet til tiltakskost-
nadene ivaretas. 

En samordnet utbygging med flere nye, mindre
funn i samme område kan gjøre kraft fra land til et
mer realistisk alternativ enn hvis funnene bygges ut
enkeltvis. Med dette som utgangspunkt har regjerin-
gen som mål at den sørlige delen av Utsirahøyden
skal forsynes med kraft fra land. Regjeringen vil ta
endelig stilling til dette blant annet på bakgrunn av de
pågående analysene fra rettighetshaverne. 

Regjeringen har som mål å øke bruken av kraft
fra land ved nye større utbygginger ved å:

– Øke CO2-avgiften med 200 kroner pr. tonn CO2

for petroleumsvirksomheten. 
– Utarbeide en større analyse av og strategi for

kraft fra land som energiløsning ved samordnet
utbygging av felt med geografisk nærhet.

– 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. 

– Kreve at selskapene alltid vurderer kraft fra land
som energiløsning for nye felt og ved større
ombygginger av eksisterende felt, herunder vur-
derer relevant levetid. 

– Følge opp at operatøren for nye feltutbygginger i
petroleumssektoren på et tidlig tidspunkt søker
om tilknytning til nettet i tilfeller der kraft fra
land er aktuelt.

– Be Statnett legge til rette for framtidig kraftfor-
bruk, blant annet større og spesifikke økninger i
kraftforbruket i petroleumssektoren, dersom
dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Følge opp de pågående utredningene og ha som
mål at den sørlige delen av Utsirahøgden forsy-
nes med kraft fra land. 

Regjeringen legger til grunn at disse tiltakene vil
bidra til økt bruk av kraft fra land ved nye utbyggin-
ger på norsk sokkel. Regjeringen vil ta stilling til
spørsmålet om bruk av kraft fra land ved behandlin-
gen av de enkelte utbyggingene. 

CO2-fangst og -lagring

Regjeringen vil

– Videreføre at alle nye gasskraftkonsesjoner skal
basere seg på fangst og lagring av CO2 ved opp-
start
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CO2-håndtering blir av flere, blant annet Det
internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapa-
nel, trukket fram som den viktigste enkeltstående
teknologien for å redusere klimagassutslipp. For at
CO2-håndtering skal lykkes som teknologi forutset-
tes det at en rekke land satser aktivt på teknologi- og
kompetanseutvikling og utvikler prosjekter for CO2-
håndtering. 

Klima- og energifond 
Regjeringen foreslår en nasjonal satsing på kli-

mateknologi. Satsingen har som mål å redusere kli-
magassutslipp og gi varige energibesparelser i indu-
strien gjennom å utvikle og ta i bruk teknologier som
kan bidra til dette. Flere kilder til klimagassutslipp vil
være omfattet av CO2-avgift og kvoteplikt fra neste
år. Regjeringen går inn for å øke CO2-avgiften på
sokkelen, og vil videreføre at alle nye gasskraftkon-
sesjoner skal basere seg på fangst og lagring av CO2

ved oppstart.
Regjeringen foreslår at teknologisatsingen skal

forvaltes av Enova, som skal følge opp satsingen i
nært samarbeid med næringsliv, forskningsmiljøer,
Klima- og forurensingsdirektoratet og andre rele-
vante offentlige etater. Satsingen skal bygge på kli-
mafaglig og teknologifaglig kompetanse.

Enova skal kunne gi støtte til investeringer i full-
skala produksjonslinjer. Samarbeidet skal forankres i
avtaler med klart definerte mål om utvikling og bruk
av teknologi som gir utslippsreduksjoner. 

Det foreslås at teknologisatsingen skal finan-
sieres fra et nytt fond for klima, fornybar energi og
energiomlegging, samt fra deler av midlene som fri-
gjøres som følge av innføring av el-sertifikater. Fon-
det for klima, fornybar energi og energiomlegging
skal etableres med utgangspunkt i Enovas Grunnfond
med to deler: en som ivaretar oppgavene som Enova
har i dag, og en som ivaretar den nye satsingen på kli-
mateknologi. Avkastningen fra et fondsnivå som går
utover dagens nivå på 25 mrd. kroner, skal brukes til
å finansiere klimateknologisatsingen. Det nye fondet
skal styrkes med 5 mrd. kroner i 2013, slik at det får
en kapital på til sammen 30 mrd. kroner. Regjeringen
vil innen 2020 gradvis øke fondskapitalen opp til 50
mrd. kroner. 

Det foreslås at også Enovas øvrige oppgaver skal
styrkes i årene framover. Dette gjelder for eksempel
innsatsen for overgang fra fossilbasert energibruk til
fornybar energi, og innsatsen for energieffektivise-
ring. Enova skal blant annet kunne legge til rette for
miljøvennlig energiomlegging i husholdninger. Sat-
singen på disse oppgavene finansieres ved at deler av
midlene som frigjøres som følge av innføring av el-
sertifikater, beholdes av Enova. 

En klimavennlig byggsektor 
Det vises til at utslippene fra bygg er redusert

med rundt 30 pst. siden 1990 som følge av utfasing
av fossilt brennstoff til oppvarming, mens utslippene
fra fjernvarme har økt. Regjeringen vil fortsette
arbeidet med energiomlegging og økt energieffekti-
visering i bygg. Regjeringen vil øke tempoet i Eno-
vas arbeid med å fase ut oljefyring – også i mindre
anlegg. Det skal satses spesielt på energieffektivise-
ring og utfasing av fossile brensler. 

Regjeringen legger her fram en handlingsplan for
energieffektivisering, med mål om å redusere samlet
energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020. 

Regjeringen vil:

– Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til
passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i
2020. 

– Innføre komponentkrav for eksisterende bygg og
klargjøre for hvilke byggearbeider og komponen-
ter disse kravene skal gjelde. 

– Fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger og til
grunnlast fram mot 2020. 

– Utvide forbudet mot å installere kjel for fossilt
brensel til grunnlast slik at det omfatter alle eksis-
terende bygg.

– Sørge for at staten som byggherre og eiendoms-
besitter er pådriver i arbeidet med energiomleg-
ging og utfasing av fossile brensler i bygnings-
massen. 

Transportsektoren og satsing på 
kollektivtransport

For å redusere utslippene fra transportsektoren,
foreslår regjeringen at det fases inn ny og miljøvenn-
lig kjøretøyteknologi og legges til rette for at det skal
være lettere å velge kollektivtransport, gange og syk-
kel. Mer gods skal over på sjø og bane, og det skal tas
i bruk mer miljø- og klimavennlig kjøretøyteknologi
og drivstoff. 

Det vises til at kommunene har en sentral opp-
gave i å redusere transportbehovet gjennom en sam-
ordnet miljø-, areal- og transportplanlegging, å legge
til rette for kollektivtransport og å benytte andre vir-
kemidler som påvirker valg av transportform. 

Regjeringen vil: 

– Ha som mål at veksten i persontransporten i stor-
byområdene skal tas med kollektivtransport, syk-
kel og gange. I og omkring storbyområdene skal
kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet
ved fordeling av samferdselsbevilgningene. 

– Gi kollektivtransporten en viktig plass i NTP
2014–2023 og utarbeide en kollektivhandlings-
plan som oppfølging av NTP.
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– Øke statens tilskudd til investering og drift av fyl-
keskommunal kollektivtransport og andre miljø-
vennlige transportformer. 

– Styrke jernbanens rolle i transportsystemet.
Investeringene i jernbanen økes, særlig rundt de
største byene. 

– I forbindelse med NTP legge fram en framdrifts-
plan for utbygging av InterCity-forbindelsen i det
sentrale østlandsområdet, med en tidfesting av
når ulike strekninger kan ferdigstilles.

– I NTP legge fram en samlet godsstrategi hvor det
blant annet legges til rette for overgang fra gods-
transport på vei til transport på sjø og bane. 

– I NTP 2014–2023 legge fram en sykkelstrategi
med økte bevilgninger til gang- og sykkelveier,
slik at den årlige bevilgningen ved utgangen av
første del av NTP-perioden er dobbelt så høy som
nå.

– Oppfordre kommunene til å utvikle en helhetlig
parkeringspolitikk, og gi dem adgang til å kreve
at parkeringsarealer utenfor kommunal grunn
ilegges avgift. 

– Etablere Transnova som et permanent organ og
gradvis øke tilskuddet. 

– Utvikle rutiner for miljøvennlige offentlige inn-
kjøp ved å oppdatere og videreutvikle Direktora-
tet for forvaltning og IKTs (Difis) kriteriesett
med veiledning for miljøbevisst anskaffelse av
bil (både kjøp og leasing) og anskaffelse av dro-
sjetjenester for offentlig sektor.

– Øke omsetningspåbudet av biodrivstoff til 5 pst.
forutsatt at bærekraftskriteriene er tilfredsstil-
lende. Når det er opparbeidet erfaring med bære-
kraftskriteriene, vil regjeringen ha som mål å øke
omsetningspåbudet ytterligere opp mot 10 pst. 

– Bidra til utvikling av verdikjeden for andre gene-
rasjons biodrivstoff.

– Fortsette arbeidet for en mer treffsikker veiavgift
for tunge kjøretøy.

– Ha som mål at gjennomsnittlig utslipp fra nye
personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjen-
nomsnitt på 85 g CO2/km.

– Styrke sjøtransportens rolle i transportsystemet
og øke de årlige rammene til infrastrukturinves-
teringer i havner og farleder.

– Oppfordre de største norske havnene til å innføre
miljødifferensierte priser på frivillig basis.

– Innføre IMOs krav om energieffektivitet også for
skip som utelukkende går i innenriksfart.

– Fortsette arbeidet for å få inkludert luftfart i et
bindende internasjonalt klimaregime.

Aktiv skogforvaltning 
I Norge dekker skogen omtrent 30 pst. av land-

arealet, og skogen tar opp en CO2-mengde som til-
svarer rundt halvparten av våre samlede årlige utslipp

av klimagasser. Årlig nettoopptak av CO2 i norske
skoger ble i nasjonalbudsjettet 2012 anslått å ligge
om lag 12 millioner tonn høyere i 2020 enn i 1990. 

I samsvar med norsk holdning i de internasjonale
klimaforhandlingene og skogens reelle rolle i bin-
ding av karbon i Norge, vil regjeringen føre en aktiv
skogpolitikk gjennom tiltak som øker skogens kar-
bonlager. Skogens rolle som fornybar ressurs skal
styrkes gjennom forskning, verdiskaping og en lang-
siktig bærekraftig forvaltning av skogen.

Regjeringen vil:

– Øke det produktive skogarealet gjennom redusert
avskoging og skogforringelse og gjennom en
aktiv bærekraftig politikk for økt tilplanting på
nye arealer. Regjeringen vil presentere en strategi
for økt skogplanting. Kommunene bør gjennom
arealplanleggingen søke å redusere avskogingen. 

– Opprettholde eller øke karbonlaegret gjennom
aktiv, bærekraftig skogpolitikk blant annet gjen-
nom styrket innsats innen skogplanteforedling,
økt plantetetthet og gjeninnføring av forbudet
mot hogst av ungskog samt å styrke skogvernet. 

– Utrede en ordning med frivillige klimatiltak og
samarbeidsavtaler med grunneiere om etablering
av klimaskoger.

– Bedre insentivene til uttak av råstoff fra skogen
til bioenergi, med særlig vekt på skogsavfall
(GROT) slik at blant annet tiltak med kort tilba-
kebetalingstid for CO2 prioriteres.

– Bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet
gjødsling av skog. 

Utslipp fra jordbruket utgjorde i 2010 om lag 10
pst. av Norges samlede klimagassutslipp, og gass fra
husdyrgjødsel var en betydelig del av dette. 

Regjeringen vil:

– Bidra til utvikling av biogass i Norge, blant annet
gårdsbaserte biogassanlegg og store sambehand-
lingsanlegg for husdyrgjødsel og avfall. 

– Revidere forskriften om nydyrking slik at også
hensynet til klima blir gjenspeilet, jf. Meld. St. 9
(2011–2012).

Et styrket internasjonalt klimaengasjement
Det vises i meldingen til at de tradisjonelt rike

landene har et ansvar for å bidra til at fattige land kan
redusere sine utslipp og tilpasse seg klimaendringer.
Samtidig er de økonomiske styrkeforholdene i ver-
den i sterk endring. Over tid må økt økonomisk
styrke også innebære økt ansvar for selv å finansiere
globale klimatiltak

Norge har spilt en aktiv rolle i de internasjonale
klimaforhandlingene. Til bl.a. København-møtet
foreslo Norge – sammen med Mexico – å opprette et
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Grønt klimafond og en ordning i FN-regi for å selge
kvoter for å finansiere klimatiltak i fattige land. Det
grønne klimafondet kan bli et sentralt verktøy for å
kanalisere økonomiske ressurser – offentlige og pri-
vate – til klimatiltak i fattige land. Regjeringen vil at
Norge skal bidra til å finansiere Det grønne klimafon-
det, og å mobilisere privat næringsliv til å foreta
klimavennlige investeringer i fattige land.

Regjeringen har som mål at Norge skal være et
foregangsland for internasjonal aksept for CO2-
fangst og -lagring som et nødvendig klimatiltak.
Norge har opparbeidet seg en betydelig internasjonal
posisjon på dette området. En styrket satsing på CO2-
fangst og -lagring internasjonalt, særlig i land som
antas å oppleve stor økonomisk vekst de kommende
årene, og derigjennom utslippsvekst, vil være spe-
sielt viktig. 

Internasjonale analyser peker på karbonprising
som det viktigste virkemidlet i arbeidet mot klima-
endringer, og karbonprising motiverer til å redusere
utslipp, finansiere klimatiltak og stimulere til utvik-
ling av ny teknologi. 

Det vises til at etablering av et globalt CO2-mar-
ked eller en global CO2-avgift ikke synes sannsynlig
dette tiåret, men en mer realistisk vei kan være å
kople nasjonale og regionale karbonmarkeder til
hverandre over tid. Norge skal være en pådriver i
arbeidet for å utvikle og organisere internasjonale
karbonmarkeder, og vil i årene framover videreut-
vikle og styrke dette arbeidet ytterligere.

I 2007 lanserte Norge klima- og skogprosjektet,
og vi forpliktet oss til å bidra med opp til 3 mrd. kro-
ner årlig til tiltak mot avskoging i utviklingsland.

Energisektoren står for om lag 2/3 av de samlede
globale utslippene. Økt tilgang på lavutslipps- og
utslippsfri energi er nøkkelen til at verden skal kunne
lykkes med å redusere både fattigdommen og de glo-
bale utslippene av klimagasser de neste tiårene. Fra
norsk side vil NORFUND være et sentralt verktøy
for å bidra til kommersielle investeringer i fornybar
energi i fattige land. Regjeringen vil fram mot 2020
styrke NORFUND.

Regjeringen vil arbeide for en bred og ambisiøs
klimaavtale i tråd med togradersmålet, som skal ned-
felle konkrete forpliktelser om utslippsreduksjoner
for både industriland og store utviklingsland.

Innenfor en samlet økende bistandsramme vil
regjeringen:

– Etter en evaluering vurdere å styrke klima- og
skogprosjektet utover 3 mrd. kroner årlig som del
av en flernasjonal mekanisme for betaling for
verifiserte utslippsreduksjoner dersom andre
land også øker sine bidrag.

– Trappe opp arbeidet for økte kommersielle inves-
teringer i fornybar energi i fattige land, blant
annet gjennom å styrke NORFUND.

– Bidra til reduserte utslipp av kortlivede klimadri-
vere gjennom et forsterket internasjonalt engasje-
ment.

Norsk strategi og prioriteringer i 
klimaforhandlingene

Norske posisjoner i de internasjonale klimafor-
handlingene bygger på St.meld. nr. 34 (2006–2007)
om norsk klimapolitikk, samt klimaforliket i Stortin-
get av 17. januar 2008. Norske posisjoner er også
gjort rede for i miljø- og utviklingsministerens rede-
gjørelser for Stortinget av 3. desember 2009 og
30. november 2010. 

Norges hovedposisjon er at det må vedtas en fol-
kerettslig bindende klimaavtale under FNs klimakon-
vensjon som er tilstrekkelig ambisiøs til å overholde
togradersmålet. Klimaavtalen må inneholde folke-
rettslige utslippsforpliktelser spesifisert for hvert
enkelt land – for alle industriland og store utviklings-
land.

Norge har i det internasjonale klimaarbeidet pri-
oritert temaene finansiering av klimatiltak, redusert
avskoging og skogforringelse i utviklingsland, flek-
sible gjennomføringsmekanismer og utvikling av
globale kvotemarkeder, forbedret måling, rapporte-
ring og verifisering av utslippsreduserende tiltak. I
tillegg har Norge prioritert utslipp fra internasjonal
skipsfart og fangst og lagring av CO2. Som polarna-
sjon ønsker regjeringen også at Norge skal fortsette
sin ledende rolle med å overvåke og dokumentere kli-
maendringene i Arktis. 

I Meld. St. 14 (2010–2011) Mot en grønnere
utvikling, utdypes de norske miljø- og utviklingspo-
litiske virkemidlene som kan fremme grønne utvik-
lingsstrategier og bidra til å gjøre bistand mer attrak-
tivt. Her utdypes også norske posisjoner i de interna-
sjonale klimaforhandlingene som relaterer seg til den
utviklingspolitiske agendaen, se kapittel 3.10 for
ytterligere omtale. 

Regjeringens klima- og skoginitiativ
Ved å bidra med inntil 3 mrd. norske kroner i året

gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ, vil den
Norge bidra til å bygge opp tidlige erfaringer viser at
det er mulig å redusere utslipp fra avskoging og skog-
forringelse i utviklingsland og å kompensere utvi-
klingslandene for slike utslippsreduksjoner. Dette
skal bidra til framgang i forhandlingene om en meka-
nisme for reduserte utslipp fra avskoging og skogfor-
ringelse i utviklingsland (REDD+) under Klimakon-
vensjonen. Den norske innsatsen bidrar til betydelige
utslippskutt på kort sikt. 
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Tiltak for å redusere avskoging og skogforrin-
gelse vil også kunne bidra positivt utover den direkte
klimaeffekten. Mer enn en milliard mennesker lever
i eller nær skog de er avhengige av for sitt livsopp-
hold, og nær halve jordens befolkning er avhengig av
den økosystemtjenesten skogene gir ved å rense og gi
jevnt tilsig av vann. Større skogområder virker også
dempende mot skred, flom og oversvømmelse og kan
dermed bidra til å forebygge effekten av naturkata-
strofer og klimaendringer. På grunn av blant annet
disse faktorene, kan redusert avskoging bidra til fat-
tigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling.

Departementet viser til at reduksjon av utslipp fra
avskoging og skogforringelse kan gi relativt raske
utslippsreduksjoner til en lavere kostnad enn de fleste
andre tilgjengelige klimatiltak. Det tar imidlertid tid
å snu avskogingstrender. Drivkreftene bak avskogin-
gen må identifiseres i hvert enkelt skogland, og det
må bygges kapasitet og kompetanse for å imøtegå
dem på en relevant og bærekraftig måte. De store
skogene i Amazonas, Kongobassenget og Sør-øst-
Asia befinner seg i områder med betydelige styresett-
utfordringer, der sterke internasjonale og lokale kref-
ter er aktivt involvert i avskoging, og mange av lan-
dene er i eller har vært i konflikt. 

Prinsipper, mål og resultatmåling i norsk 
klimapolitikk
Avtalen om klimameldingen

Mål og prinsipper i norsk klimapolitikk er foran-
kret i det politiske forliket i Stortinget fra 2008 (kli-
maforliket), jf. Innst. S. nr. 145 (2007–2008). Klima-
forliket omfatter også tiltak og kontrollstasjoner for
oppfølging av klimapolitikken. Som en følge av kli-
maforliket har Norge blant annet tatt initiativ til en
omfattende internasjonal satsing for å redusere
utslippene knyttet til tap av skog og skogforringelse i
utviklingsland. 

Som ledd i oppfølgingen av klimaforliket har
regjeringen også:

– fortsatt omleggingen av avgiftssystemet, slik at
biler med lite CO2-utslipp blir billigere, og biler
med høye utslipp dyrere;

– doblet belønningsordningen for kollektivtrafik-
ken;

– økt investeringene i jernbane;
– tredoblet innsatsen knyttet til forskning på forny-

bar energi;
– økt fondskapitalen i Grunnfondet for fornybar

energi og energieffektivisering med 15 mrd. kro-
ner;

– etablert et felles el-sertifikatmarked med Sverige;
– satset tungt på utvikling av teknologi for CO2-

fangst og -lagring gjennom Teknologisenteret på
Mongstad;

– vedtatt en bioenergistrategi som skal sikre mål-
rettet og koordinert virkemiddelbruk for økt
utbygging av bioenergi inntil 14 TWh innen
2020. 

Oppfølgingen av de konkrete punkter fra forliket
er nærmere omtalt i meldingen. 

Det er i meldingen også gitt en bred omtale av
gjennomførte klimatiltak siden 2007. 

Det vises til at det de siste årene er bevilget store
beløp til klimarelatert forskning og teknologiutvik-
ling. Den største satsingen er bevilgningene til CO2-
håndtering, der teknologisenteret for CO2-fangst på
Mongstad utgjør en vesentlig satsing. Teknologi for
CO2-håndtering vil være et av de viktigste tiltakene i
kampen mot global oppvarming. Regjeringen vil
bidra til teknologiutvikling og reduserte kostnader
gjennom prosjekter for fangst, transport og lagring av
CO2. Det er i perioden 2007–2011 bevilget om lag
6,5 mrd. kroner til CO2-håndtering. I 2012-budsjettet
er det bevilget om lag 2,9 mrd. kroner til formålet.
Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad vil
åpnes i mai 2012. 

Som oppfølging av klimaforliket bevilges det, i
tillegg til Mongstad-satsingen, nær 800 mill. kroner i
året til forskning og utvikling innen fornybare ener-
gikilder og CO2-håndtering, opp fra et nivå på i over-
kant av 200 mill. kroner i 2008. I revidert nasjonal-
budsjett 2008 ble det bevilget 70 mill. kroner til opp-
følging av klimaforlikets punkt om forskning på for-
nybar energi og CO2-håndtering over flere departe-
menters budsjetter. I både 2009 og i 2010 ble det lagt
til ytterligere 300 mill. kroner til dette formål. Det ble
i tillegg bevilget 75 mill. kroner til klimaforskning og
utvikling av fornybar energi med hovedvekt på hav-
vind i tiltakspakken i 2009. Som et ledd i regjerin-
gens satsing på miljøteknologi ble det i statsbudsjet-
tet 2011 bevilget 40 mill. kroner til utvikling av for-
nybar energiproduksjon til havs. 

Forskning og utvikling
Regjeringen vil fortsette å trappe opp klimaforsk-

ningen med spesiell vekt på rammebetingelser, virke-
midler og teknologi for reduserte klimagassutslipp.
Regjeringen vil også bidra til den globale innsatsen
for å styrke kunnskapsgrunnlaget i klimaarbeidet og
til at den grunnleggende klimaforskningen styrkes.
De mål og hensyn som er omtalt her, er avgrenset til
kunnskap knyttet til klimasystemet og til klimagass-
utslipp.

Klimaendringene er en global miljø- og sam-
funnsutfordring som krever en langsiktig, forutsigbar
og solid forskningsinnsats. Kunnskapsproduksjonen
på klimaområdet skal bidra til Norges overordnede
mål om å styrke det internasjonale rammeverket på
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klimaområdet og redusere utslippene av klimagasser.
Klimaforskning vil bidra til å redusere usikkerheten
om hvordan klimaendringer utvikler seg. 

Forskningsinnsats samt utvikling og innføring av
nye klimavennlige løsninger og teknologier er en
nødvendig del av arbeidet med å omstille det norske
samfunnet for å redusere utslippene av klimagasser.
Vi trenger både ny teknologi og kunnskap om hvor-
dan ny teknologi blir tatt i bruk innenfor ulike sam-
funnssektorer og næringer. Også den samfunnsviten-
skapelige forskningen har derfor en viktig rolle i kli-
maarbeidet og er en del av bakgrunnen for etablerin-
gen av tre nye forskningssentre for miljøvennlig
energi i 2011.

Norsk forskning må ses i en internasjonal sam-
menheng, og innsatsen bør rettes inn mot områder
der norsk forskning kan gjøre en forskjell. For store
befolkningsgrupper i verden får klimaendringene
langt mer alvorlige konsekvenser enn her hjemme i
Norge. I utsatte utviklingsland trues tilgangen til mat
og rent vann. Samtidig vil en overveiende andel av
utslippsveksten framover komme i utviklingslan-
dene. Norge kan derfor bidra til å utvikle og dele kli-
makunnskap med andre land, herunder utviklings-
land. Dette gjelder både den grunnleggende kunnska-
pen om klimasystemet og kunnskap om lavutslipps-
løsninger, for å bidra til omstilling og reduserte
utslipp fra utviklingsland.

Komiteens merknader
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 ,  B e n d i k s  H .  A r n e s e n ,
M a r i a n n e  M a r t h i 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  L a i l a  T h o r s e n ,
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 ,  L i n e  H e n r i e t t e
H j e m d a l , peker på at global oppvarming, sammen
med bekjempelse av sult og fattigdom, er blant de
aller største utfordringene verden står overfor. F l e r -
t a l l e t  viser til FNs klimapanels langsiktige mål om
å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser på et
nivå som er lavt nok til å hindre at jordens gjennom-
snittstemperatur stiger mer enn to grader over før-
industrielt nivå. 

F l e r t a l l e t  viser til at det i forbindelse med
behandling av Meld. St. 21 (2011–2012) har vært for-
handlinger mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og Høyre, Kristelig Folke-
parti og Venstre. F l e r t a l l e t  viser til at det i disse
forhandlingene ble enighet om flertallets merknader
til denne meldingen.

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 ,  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  T o r  S i g b j ø r n
U t s o g n , viser til at Stortingets øvrige partier har
inngått et forlik, og hvor de valgte aktivt å ekskludere
Fremskrittspartiet. D i s s e  m e d l e m m e r  konstate-
rer at forliket inneholder punkter som Fremskritts-
partiet spilte inn i forhandlingene. 

Når de øvrige partier ikke ønsket at Fremskritts-
partiet skulle delta, vil d i s s e  m e d l e m m e r  i denne
innstillingen fremme Fremskrittspartiets primære
standpunkt, fremfor å inngå kompromisstandpunkt
med en partner som ikke ønsket å komme til enighet.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig å vise at
regjeringens klimapolitiske tilnærming med forbud,
avgifter og restriksjoner ikke er den optimale måten
å gjøre CO2 -kutt på. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil vise til at man i stedet
gjennom positiv virkemiddelbruk og bedre samar-
beid med næringslivet kan innfri de CO2-forpliktelser
Norge er pålagt, samtidig som næringslivet og for-
brukernes interesser bedre kan ivaretas. D i s s e
m e d l e m m e r  viser i den sammenheng til at NHOs
velgerguide i 2009 ga Fremskrittspartiet, som eneste
parti, full score på klimapolitikk.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at en slik
utvikling ifølge FNs klimapanel vil kreve at verdens
samlede utslipp av klimagasser reduseres med 50–85
prosent frem mot 2050 sammenlignet med nivået i
2000. Det vil bare være mulig hvis utslippene redu-
seres i industrilandene, fremvoksende økonomier og
utviklingsland. For hvert år som går uten at utslipp-
strenden snus, og uten at flere tiltak som øker karbo-
nopptaket settes i verk, blir det stadig mer krevende
og kostbart å unngå de mest alvorlige klimaendrin-
gene.

Mål og prinsipper for klimapolitikken
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, mener den grunnleg-
gende utfordringen i klimapolitikken, så vel som på
andre miljøområder, er at det er for billig å forurense
og for lite lønnsomt å opptre miljøvennlig. Klimaut-
fordringen er global. Skal verden lykkes med å redu-
sere utslippene i tråd med togradersmålet, må en
størst mulig del av de globale utslippene av CO2
underlegges en felles pris på klimagassutslipp gjen-
nom internasjonalt omsettelige utslippsrettigheter
(kvoter) eller andre egnede prismekanismer. Karbon-
prising vil være vårt viktigste virkemiddel i arbeidet
mot de globale klimaendringene. 

F l e r t a l l e t  har merket seg at det på klimatopp-
møtet i Durban i desember 2011 var enighet om at
man skulle ha en internasjonal klimaavtale på plass
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fra 2020. Det gjenstår imidlertid å se om løftene om
en avtale fra 2020 faktisk realiseres. F l e r t a l l e t
mener at Norge bør bidra i arbeidet med å realisere
målet om at de FN-ledete klimaforhandlingene fører
frem til en bred klimaavtale fra 2020 som sikrer en
utvikling i tråd med togradersmålet.

F l e r t a l l e t  mener at det er et viktig prinsipp at
utslippsrettigheter i en fremtidig internasjonal klima-
avtale fordeles slik at alle mennesker tildeles samme
rett til å slippe ut klimagasser.

F l e r t a l l e t  viser til at selv om en internasjonal
avtale om et felles kvotehandelssystem ikke er på
plass ennå, og tidligst vil være det fra 2020, så er flere
regionale kvotehandelssystemer på plass eller under
utvikling flere steder i verden. F l e r t a l l e t  peker på
at Norge siden 2008 har vært omfattet av det euro-
peiske kvotesystemet ETS. F l e r t a l l e t  viser til
Innst. 286 S (2011–2012) og Innst. 285 L (2011–
2012), jf. Prop. 77 S og Prop. 68 L (2011–2012), der
Norge slutter seg til det reviderte europeiske kvote-
handelssystemet som gjelder fra 2013. 

F l e r t a l l e t  viser til at samlede utslipp innenfor
kvotehandelssystemet i utgangspunktet er gitt i for-
pliktelsesperioden frem til 2020. Kvotepliktige virk-
somheter som gjennomfører tiltak med en høyere
kostnad enn kvoteprisen, vil enten få frigjort kvoter
som kan selges på markedet eller kunne redusere sin
etterspørsel etter kvoter. I et velfungerende kvotesys-
tem, vil utslippsreduksjoner i én virksomhet føre til at
utslippene øker tilsvarende andre steder innenfor
kvotesystemet. De samlede utslippene i kvotesyste-
met kan bare reduseres gjennom å redusere den sam-
lede kvotemengden.

F l e r t a l l e t  peker på at dagens kvotepris i det
europeiske kvotemarkedet er svært lav. Den lave
kvoteprisen henger delvis sammen med økonomisk
lavkonjunktur i mange europeiske land, og delvis
med at andre virkemidler, slik som subsidiering av
fornybar energi, har presset kvoteprisen nedover.
Med færre tilgjengelige kvoter, ville prisen bli høy-
ere. F l e r t a l l e t  peker på at en sentral utfordring er
at den lave kvoteprisen i liten grad gjør det lønnsomt
for bedriftene å investere i ny klimavennlig tekno-
logi. Vurderingen av det langsiktige karbonprisregi-
met vil i mange tilfeller være viktigere enn dagens
karbonpris når bedrifter foretar langsiktige investe-
ringsbeslutninger. Mange prosjekter for å utvikle mer
klimavennlig teknologi, slik som satsing på karbon-
fangst og lagring (CCS) i Europa, er stanset opp eller
satt på vent. Det er en uheldig utvikling, ikke minst
fordi utviklingen i klimagassutslippene i fremvok-
sende økonomier som Brasil, India, Kina og Sør-
Afrika blant annet vil avhenge av den teknologiske
utviklingen i USA og Europa. 

F l e r t a l l e t  har merket seg at det i direktivet lig-
ger inne en nedjusteringsfaktor som innebærer at

kvotemengden skal reduseres hvert år – også etter
2020 – med et fast antall kvoter tilsvarende 1,74 pro-
sent av en beregnet kvotemengde for 2010. Færre
kvoter vil bidra til lavere utslipp og, alt annet likt,
høyere kvotepris. 

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 oven-
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
scenario om temperaturutvikling på kloden, hvor de
mest alvorlige antyder en temperaturstigning på
rundt 6 grader. Det gir grunnlag for bekymring og
varsomhet. Andre scenario gir derimot svært mode-
rate temperaturøkninger.

D i s s e  m e d l e m m e r  er samtidig skeptisk til
det debattklima som over tid har utviklet seg rundt
CO2-utslipp. Gjennom media overgår miljøaktivister
og politikere hverandre i å tegne et mest mulig dys-
tert bilde av situasjonen, og hvor man konsekvent
viser til FNs klimapanels mest ekstreme scenario.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er spekulativt og
opportunistisk å koble enhver flom, hetebølge, kul-
debølge, storm etc. til påstanden om menneskeskapte
klimaendringer. Dette følges opp av en politisk over-
budskamp om ambisjonsnivå en del tiår frem i tid.
D i s s e  m e d l e m m e r  er sterkt i tvil om at denne til-
nærmingen gagner miljøarbeidet og politikernes tro-
verdighet på lang sikt.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener politikere bør sti-
mulere til en bredere klimadebatt, fremfor å for-
håndskonkludere. Det vil bidra til at forskningen
videreutvikles, og at hypoteser utfordres og forbe-
dres. Det vil til slutt gi bedre beslutningsgrunnlag for
politikerne. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
avtroppende direktør ved CICERO senter for klima-
forskning, Pål Prestrud, i Stavanger Aftenblad 2. juni
2012 sier at klimaforskningen har svakheter og faglig
usikkerhet som bør tydeligere fram.

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at også
andre forskere, som har deltatt i det vitenskapelige
arbeidet som ligger til grunn for konklusjonene fra
FNs Klimapanel om menneskeskapte klimaendrin-
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ger, viser til at den vitenskapelige diskusjonen er mer
aktiv enn norsk klimadebatt har gitt inntrykk av.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til vitenskapelige dis-
kusjoner rundt vanndampens betydning, solflekker
og kosmisk stråling, hvor forskningssenteret CERN
har vært sentral i uttesting av ulike hypoteser. D i s s e
m e d l e m m e r  er derfor fortsatt skeptisk til en kli-
madebatt som ensidig konkluderer med at tempera-
tur- og klimaendringer er menneskeskapt, og som
ensidig baserer miljøtiltak på reduksjon og begrens-
ning av CO2-utslipp fremfor også å diskutere nød-
vendige tilpasninger til naturlige klimaendringer som
uansett finner sted.

Nasjonal klimapolitikk
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, mener at Norge må føre
en ambisiøs nasjonal klimapolitikk. F l e r t a l l e t s
mål er en langsiktig omstilling til et lavutslippssam-
funn innen 2050. F l e r t a l l e t  peker samtidig på at
en ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i
global sammenheng der det overordnete målet er å
redusere de samlede globale utslipp av klimagasser.
Dette innebærer at det tas hensyn til konsekvensene
av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til
industriens konkurranseevne når politikken utfor-
mes. Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å
redusere nasjonale utslipp frem mot både 2020 og
2050.

F l e r t a l l e t  mener at det er et viktig prinsipp for
klimapolitikken at forurenser betaler. F l e r t a l l e t
mener videre at klimapolitikken må innrettes slik at
den gir størst mulig utslippsreduksjon for innsatsen.
F l e r t a l l e t  mener at generelle virkemidler er sen-
trale i den nasjonale klimapolitikken. Sektorovergri-
pende økonomiske virkemidler legger grunnlag for
desentraliserte, kostnadseffektive og informerte til-
tak, der forurenser betaler. På områder som er under-
lagt generelle virkemidler, skal det som hovedregel
unngås ytterligere regulering. Samtidig mener f l e r -
t a l l e t  at muligheten til å benytte andre virkemidler
i tillegg til kvoter og avgifter videreføres, også i disse
sektorene. For eksempel kan utvikling av ny tekno-
logi i Norge bidra til en raskere omstilling til bruk av
mer klimavennlige teknologier. 

F l e r t a l l e t  mener at tiltak som er kostnadsef-
fektive i lys av en forventet stigende karbonpris over
investeringenes levetid, og som ikke nødvendigvis
utløses av dagens virkemiddelbruk, spesielt bør vur-
deres. Dette gjelder særlig tiltak som bidrar til tekno-
logiutvikling og tiltak som mobiliserer befolkningen
til tidligere omstilling til forbruksmønstre som gir
lavere utslipp. 

F l e r t a l l e t  viser til at den norske klimapolitik-
ken er innrettet mot følgende overordnede mål:

– Innenfor Kyotoprotokollens første forpliktelses-
periode vil Norge overoppfylle Kyotoforpliktel-
sen med 10 prosentpoeng.

– Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse
om å kutte de globale utslippene av klimagasser
tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.

– Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
– Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale

der også andre industriland tar på seg store for-
pliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om
karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at
Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsva-
rende norske utslipp i 2030.

F l e r t a l l e t  viser videre til målet om at Norges
klimamål bør skjerpes slik at de tilsvarer kutt i utslip-
pene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå,
dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs kli-
maavtale der de store utslippslandene påtar seg kon-
krete utslippsforpliktelser. 

F l e r t a l l e t  viser til at selv om klimaproblemet
bare kan løses gjennom bred internasjonal samhand-
ling, så bestemmes mye av den konkrete politikken
likevel nasjonalt. Det enkelte land har et ansvar for å
føre en aktiv nasjonal politikk for å redusere utslip-
pene 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 ster-
keste klimapolitiske virkemidlene. 

F l e r t a l l e t  viser til at basert på Statens for-
urensningstilsyns (nå Klima- og forurensningsdirek-
toratet) tiltaksanalyse, de sektorvise klimahandlings-
planene, samt eksisterende virkemiddelbruk, ble det
i den forrige klimameldingen anslått som realistisk å
ha et mål om å redusere utslippene i Norge med 13–
16 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til refe-
ransebanen slik den er presentert i Nasjonalbudsjettet
for 2007, når skog er inkludert. Dette innbærer i til-
felle at om lag halvparten og opp mot to tredjedeler
av Norges totale utslippsreduksjoner tas nasjonalt.
Stortingets behandling av klimameldingen innebar
en ytterligere opptrapping av klimatiltakene (klima-
forliket). Basert på en skjønnsmessig vurdering ble
det lagt til grunn at de nye tiltakene i klimaforliket
gjør det realistisk å anta ytterligere utslippsreduksjo-
ner i Norge, og at intervallet for utslippsreduksjoner
kunne økes til 15–17 millioner tonn CO2-ekvivalen-
ter i forhold til referansebanen slik den er presentert i
Nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert.
F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen i stortings-
meldingen fastslår at mindre fremgang enn forventet
i utvikling av klimavennlig teknologi, høyere kostna-
der ved klimatiltak innenlands, høyere innvandring
og sterkere økonomisk vekst og større utslipp fra
oljesektoren vil ha betydning for når klimamålene
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blir nådd, men at disse forholdene ikke endrer ambi-
sjonen om å redusere de nasjonale utslippene. 

F l e r t a l l e t  peker videre på at om lag 50 prosent
av de norske klimagassutslippene i perioden 2013–
2020 vil være omfattet av EUs kvotesystem (ETS).
F l e r t a l l e t  viser videre til målet om at Norge innen
2020 skal bidra til å redusere globale klimagassut-
slipp tilsvarende 30 prosent av våre utslipp i 1990.
F l e r t a l l e t  peker på at utover nasjonale utslippsre-
duksjoner vil Norge finansiere utslippsreduksjoner i
andre land for å nå dette målet. Dersom en internasjo-
nal klimaavtale er på plass innen 2020, vil Norge
kunne kjøpe kvoter i et internasjonalt kvotemarked.
F l e r t a l l e t  peker i den sammenheng på viktigheten
av FNs grønne utviklingsmekanisme. F l e r t a l l e t
mener samtidig at regjeringen må arbeide for å vide-
reutvikle FNs grønne utviklingsmekanisme og at alle
store utslippsland påtar seg utslippsforpliktelser.

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  hadde forventet at stortingsflertal-
let, i tråd med deres retorikk om at det haster å kutte
CO2-utslipp, ville lagt seg på en linje hvor man søkte
å bruke fellesskapets ressurser til å redusere de glo-
bale utslippene mest mulig, raskest mulig. 

D i s s e  m e d l e m m e r  har registrert at den
norske klimadebatten i stedet preges av stort fokus og
engasjement for å gjennomføre nasjonale utslipps-
kutt, uten særlig vektlegging av kostnader og konse-
kvenser for norsk næringsliv og norske husholdnin-
ger. Fokuset på landegrenser gjør også at verden ikke
vil kunne kutte de globale CO2-utslipp like raskt som
hvis man legger til grunn et- mer global kost-/nytte-
vurdering.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at løftet om at
2/3 av målet om CO2-kutt skal gjennomføres nasjo-
nalt ikke gjenspeiles i konkrete forpliktelser i klima-
meldingen, og har registrert at verken miljøbevegel-
sen eller næringslivet tror at målet vil innfris.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil advare mot å fylle
klimapolitikken med løfter og krav som er urealis-
tiske. En slik tilnærming vil på sikt skape politiker-
forakt, fordi velgerne ser målsettinger som stadig
brytes. D i s s e  m e d l e m m e r  mener god klimapoli-
tikk handler om å bygge tillit mellom myndighetene
på ene siden og næringslivet og folk flest på den
andre siden, og anser derfor løftet om å kutte 2/3
nasjonalt som lite annet enn et salgstriks overfor egne
sympatisører, vel vitende om at få vil huske løftet når
året for innfrielse inntreffer.

D i s s e  m e d l e m m e r  legger stor vekt på at
CO2-reduserende tiltak generelt bør gjennomføres på
en best mulig måte globalt, fremfor stadig å fokusere
på at det skal svi for norske forbrukere og næringsliv.
D i s s e  m e d l e m m e r  er svært uenig i tilnærmingen
regjeringen har hatt når man ber folk dusje mindre og

kle på seg mer. D i s s e  m e d l e m m e r  vil i stedet sti-
mulere til nødvendige endringer gjennom «gulrøtter»
og positive virkemidler fremfor forbud, reguleringer
og økte avgifter.

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  avviser en klimabasert
miljøpolitikk som innebærer at forbrukerne påføres
nye skatter og avgifter med liten eller ingen påviselig
miljøeffekt, og der innbetalingene heller ikke øre-
merkes til effektive miljøtiltak. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til at daværende miljøvernminister Sol-
heim innrømmet at drivstoffavgiftene som ble økt i
forrige klimaforlik, ikke ville ha noen klimaeffekt.

D i s s e  m e d l e m m e r  avviser også en klimaba-
sert miljøpolitikk som ensidig innebærer myndig-
hetsstyrte restriksjoner og forbud som gir negative
konsekvenser uten påviselig og viktig miljøeffekt.
D i s s e  m e d l e m m e r  tror ikke en miljøpolitikk vil
lykkes når den baseres på stadig høyere skatter og
avgifter, restriksjoner og forbud. Klimapolitikken må
spille på lag med næringslivet og folk flest, ikke
fremstå som en motstander.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener man bør se nær-
mere på blant annet følgende prinsipper og tiltak for
å sikre at Norge innfrir sin del av utslippsreduksjo-
ner:

Generelle prinsipper
– Legge til grunn CO2-intensitet fremfor totale

CO2-utslipp når man drøfter behovet for nasjo-
nale tiltak innen næringslivet og andre sektorer,
slik at norsk næringsliv kan utvikle sin virksom-
het i Norge fremfor å måtte øke sin produksjon i
utlandet.

– Endre målsettingen om 2/3 kutt innen 2020 slik at
den reflekterer en realistisk tidshorisont.

– Stortinget ber regjeringen likestille nasjonale og
internasjonale sertifiserte CO2-reduserende til-
tak, slik at tiltak gjennomføres der de har størst
effekt.

– Utarbeide både nasjonalt og globalt CO2-budsjett
for nasjonale tiltak, og hvor tiltak som ikke gir
vesentlig global gevinst, revurderes.

– Øremerke miljøavgifter til miljøtiltak, slik at folk
flest opplever at avgiftspolitikken søker å løse
miljøutfordringer fremfor å fylle statskassen.
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Samferdsel
– Stimulere mer miljøvennlige drivstoff- og ener-

gikilder, men en vridning av innretningen på
drivstoffavgiftene skal ikke medføre økte avgif-
ter på drivstoff pr. liter.

– Redusere bilavgifter ved kjøp som stimulerer til
raskere utskifting av bilparken samt bidra til at
miljøvennlige biler premieres.

– Øke vrakpanten.
– Sikre langsiktighet rundt skatte-/avgiftslettelser

som stimulerer til bruk av alternativt drivstoff.
– Ha som mål at gjennomsnittlig utslipp fra nye

personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjen-
nomsnitt på 95g CO2/km, dvs. samme mål som
EU.

– Bygge moderne, effektive, sikre og miljøvenn-
lige veier ved å opprette et statlig selskap for
samfunnsøkonomisk lønnsom veibygging basert
på «Avinor-modellen».

– Stimulere til et mer effektivt kollektivtilbud i
befolkningstette strøk, uten at dette går på
bekostning av veibygging.

– Opprette et statlig selskap for utbygging av jern-
bane, basert på «Avinor-modellen», noe som
blant annet vil muliggjøre fremskynding av Inter-
City-triangelet rundt Oslo.

– Gi skattefradrag for arbeidsgiverbetalt kollektiv-
kort, noe som anslagsvis vil stimulere 175 000
bilister til å reise kollektivt.

– Gi avgiftsstimulans for å flytte langtransportert
gods fra vei til bane og kjøl

– Satse på innfartsparkeringsplasser rundt byer.
– Bygging av modale knutepunktterminaler i sam-

ferdselsmessig infrastruktur der flere transport-
former knyttes direkte sammen.

– Økt bruk av gass til skip og samferdsel.

Norsk industri og næringsliv
– Innføre et klimafond, med en finansieringsord-

ning tilsvarende NOx-fondet, for å sikre at man
raskt kommer i gang med å finansiere tiltak i
industrien og stimulere videre teknologiutvik-
ling.

– Sikre rask implementering av CO2-kompensa-
sjon for industriens kostnader i kraftprisen.

– Stimulere til økt bruk av gass i norsk industrivirk-
somhet fremfor å tvinge slik industri ut av landet. 

– Gi positive signaler til etablering av gassbasert
industrivirksomhet, for eksempel aluminiums-
verk og jernverk, som vil kutte CO2-utslipp fra
dagens kullbaserte anlegg.

– Tillate industrien å eie egne vannkraftverk så
lenge kraften brukes til industrivirksomhet, noe
som sikrer at miljøvennlig industrivirksomhet
utvikler seg i Norge.

– Sikre konkurranseevnen til norsk industri, og
derved unngå at Kyoto-avtalen oppfylles ved å
«eksportere» norsk industris punktutslipp og
arbeidsplasser.

Bygg
– Ikke innføre allment krav om passivhus.
– Bedre avskrivningssatser for energi- og miljøtil-

tak i bygg.
– Gi skattefradrag for energi- og miljøtiltak i pri-

vatboliger med en teknologinøytral tilnærming.
– Stimulere til økt bruk av biobasert fyringsolje

fremfor forbud/nedbygging av infrastruktur av
oljefyr.

Fornybar energi
– Økt satsing på vannkraft gjennom: 

– Tiltak for opprustning og utvidelse av eksis-
terende vannkraftverk.

– Tillate utbygging av større vannkraftverk,
hvor man ikke krever nye store oppdemnin-
ger.

– Tillate skånsom vannkraftutbygging av
Vefsna.

– Evaluere tidligere verneplaner med sikte på å
høste av vannressursene uten å skade miljø-
verdiene.

Grønne sertifikater
– Tillate lokal saksbehandling for mindre vann- og

vindkraftprosjekt der kommunen selv ønsker det.
– Tilpasse avskrivingssatser for vind- og vannkraft

tilsvarende som i Sverige.
– Tilpasse regelverket i sertifikatordningen slik at

avslutningsperioden blir lik som i Sverige.

Vindkraft
– Utarbeide en nasjonal plan for vindkraft, for å

redusere konfliktnivået og realisere de beste
vindkraftprosjektene raskere.

CO2-håndteringsteknologi

– Åpne for at andre lokasjoner enn Mongstad kan
bygge fullskala gasskraftverk med CO2-rensean-
legg med statlig finansiering på «no cure – no
pay»-basis, noe som vil øke sjansen for suksess-
fullt resultat i arbeidet med å utvikle ny tekno-
logi.

– Utvikle et CO2-prosjekt hvor målet er å finne
kommersiell bruk av CO2 som innsatsfaktor.

– Bruke kullkraftverket på Svalbard som «test-
site» for rensing av kullkraft.
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Teknologiutvikling
– Doble støtten til Forskningssenter for miljøvenn-

lig energiteknologi.
– Opprette to nye FME-senter, for geotermisk

energi og for Thorium, hvorav sistnevnte skjer i
samarbeid med IFEs Haldenreaktor.

– Ber om å få fremlagt egen sak for Stortinget om
satsing på bioenergi/gass.

Internasjonalt
– Utarbeide et program for bruk av norsk energi-

kompetanse og norsk næringsliv til å gjennom-
føre prosjekter som innfrir kravene til CDM kvo-
ter.
Bidra til at NORFUNDs investeringsaktivitet

økes.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn CO2-
intensitet fremfor totale CO2-utslipp når man drøfter
behovet for nasjonale tiltak innen næringslivet og
andre sektorer, slik at norsk næringsliv kan utvikle
sin virksomhet i Norge fremfor å måtte øke sin pro-
duksjon i utlandet.»

«Stortinget ber regjeringen se bort ifra målsettin-
gen om 2/3 kutt innen 2020.»

«Stortinget ber regjeringen likestille nasjonale og
internasjonale sertifiserte CO2-reduserende tiltak,
slik at tiltak gjennomføres der de har størst effekt.»

«Stortinget ber regjeringen utarbeide både nasjo-
nalt og globalt CO2-budsjett for nasjonale tiltak, og
hvor tiltak som ikke gir vesentlig global gevinst,
revurderes.»

Internasjonalt klimaengasjement
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, mener at industrialiserte,
rike land har et medansvar for å bidra til at fattige
land kan redusere sine klimagassutslipp og tilpasse
seg klimaendringer. Samtidig er de økonomiske styr-
keforholdene i verden i sterk endring. Over tid må økt
økonomisk styrke også innebære økt ansvar for selv
å finansiere globale klimatiltak.

F l e r t a l l e t  peker på at arbeidet mot avskoging
i utviklingsland er et av de viktigste og mest kost-
nadseffektive globale klimatiltakene. Dersom man
lykkes i å stanse avskogingen, som utgjør 17 prosent
av verdens utslipp, vil dette innebære utslippskutt
som langt overstiger de samlede norske klimagassut-
slippene. 

F l e r t a l l e t  viser til at det i klimaforliket fra
2008 var enighet om at Norge skulle trappe opp inn-
satsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om
lag 3 mrd. kroner årlig. F l e r t a l l e t  peker på at det
var en forutsetning at det etableres tilfredsstillende
mekanismer, for eksempel i regi av FN eller Verdens-
banken, som kan sertifisere og håndtere store overfø-
ringer til skogtiltak på en betryggende måte. 

F l e r t a l l e t  mener at tiltak mot avskoging anta-
geligvis er Norges viktigste bidrag i arbeidet med å
redusere de globale klimagassutslippene. F l e r t a l -
l e t  er kjent med at det gjennomføres en omfattende
følgeevaluering av klima- og skogprosjektet, og
anser at dette har stor betydning for en vurdering av
om prosjektet gjennomføres i tråd med hensikten.
Følgeevalueringen er også viktig for å gjøre justerin-
ger underveis i prosjektets strategi og portefølje,
samt for å dokumentere erfaringer og resultater.
F l e r t a l l e t  anser det som svært viktig at de erfarin-
ger og den kunnskap som genereres gjennom Norges
bidrag på dette området, blir dokumentert og videre-
formidlet.

F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen vil
videreføre den internasjonale skogsatsingen, og at
den etter en evaluering vil vurdere å styrke klima- og
skogprosjektet utover 3 mrd. kroner årlig som del av
en flernasjonal mekanisme for betaling av verifiserte
utslippsreduksjoner dersom andre land også øker
sine bidrag. F l e r t a l l e t  vil understreke betydningen
av at også andre land bidrar til å finansiere klima- og
skogprosjektet. F l e r t a l l e t  har merket seg at klima-
og skogprosjektet har ledet til positive resultater i
flere land, spesielt i Brasil. 

F l e r t a l l e t  peker på at klima- og skoginitiativet
(regnskogsatsingen) fortsatt skal ha sammensatte mål
knyttet til bevaring av naturskog, bærekraftig utvik-
ling og respekt for urfolks rettigheter, i tillegg til
hovedmålet om reduserte utslipp. Langsiktig skogbe-
varing betinger at resultater oppnås også på andre
områder enn reduserte utslipp av klimagasser.

F l e r t a l l e t  viser til forliket om klimapolitikken
i 2008 der skogsatsingen og finansieringen av denne
er omtalt.

F l e r t a l l e t  mener videre at arbeidet for økte
kommersielle investeringer i fornybar energi i fattige
land bør trappes opp gjennom blant annet å styrke
NORFUND. 

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  er bekymret for at andre utfordrin-
ger, som energiforsyning, tilgang på rent vann og
sykdomsbekjempelse, blir stilt i skyggen av et ensi-
dig fokus på å redusere verdens CO2-utslipp. 1 mil-
lion barn dør årlig som følge av mangel på rent vann,
mellom 10 og 50 millioner mennesker dør årlig som
følge av sult og over 3 millioner dør årlig av HIV/
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aids. I tillegg kommer de millioner som dør av ulike
epidemier, kullosforgiftning og andre følger av lav
levestandard. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor
Stortinget burde brukt mer tid på å jobbe frem realis-
tiske CO2-reduserende tiltak som også har generelt
gode miljøeffekter og samtidig bidrar til å løse andre
utfordringer i samfunnet. Dette vil gjenspeiles i
d i s s e  m e d l e m m e r s  løsninger for å kutte Norges
CO2-utslipp.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener man i klimaarbei-
det spesielt må ta høyde for at verdens energiforbruk
og transportbehov kommer til å øke dramatisk de
neste tiårene. Denne veksten vil komme i land som
løfter millioner av mennesker ut av fattigdom, men
hvor også veksten i CO2-utslipp er desidert størst.
Fremfor å tro at man skal kunne hindre denne vek-
sten, bør man finne løsninger som gjør at transport-
og energiutfordringene løses på en kostnadseffektiv,
robust og miljøvennlig måte.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener man må vektlegge
en kost-/nytte-vurdering med hensyn til miljøtiltak,
som ved annen bruk av statlige midler. D i s s e  m e d -
l e m m e r  anser det som viktigere at man får redusert
de globale CO2-utslippene enn å diskutere hvor reduk-
sjonen foretas ut fra rent geografiske kriterier.

Opptak i skog
K o m i t e e n  peker på at skog og skogsjord utgjør

viktige karbonlagre. Trær som vokser tar opp karbon
i form av CO2 fra atmosfæren, og bygger på den
måten opp store karbonlagre som igjen reduseres ved
hogst. Når skog hugges og trevirket forbrennes eller
brytes ned biologisk, frigjøres karbon i form av CO2.

K o m i t e e n  viser til at vi i norske skoger har hatt
en situasjon der tilveksten har vært høyere enn hogs-
ten, og vi har derfor hatt et netto opptak av karbon på
mellom 27–36 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig
de siste årene. K o m i t e e n  viser til at opptak av CO2
i skog rapporteres til FNs klimakonvensjon under
kategorien skog, arealbruk og arealbruksendringer
(Land Use, Land Use Change and Forestry –
LULUCF). Inkluderer man LULUCF i det totale
norske klimagassregnskapet, vil netto utslipp være
under 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller om
lag halvparten av utslippene når ikke opptak i skog er
medregnet.

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 Kyotoproto-
kollen ikke gir Norge anledning til å få godskrevet
opptak fra skog fullt ut, ved at det for skogskjøtsel
under Protokollens artikkel 3.4 er satt et tak på hvor
mye landene kan kreditere fra skog for første forplik-
telsesperiode (2008–2012). F l e r t a l l e t  peker på at
da klimaforliket ble inngått i 2008, ble det forutsatt at

de daværende regler under Kyotoprotokollen ble
videreført til 2020, og at dette ville gi Norge mulighet
til å godskrive 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 

K o m i t e e n  har merket seg at på grunn av aktiv
skogskjøtsel er stående volum i norske skoger doblet
de siste 80 årene. Bare siden 1990 har opptaket av
CO2 i skog økt fra rundt 11 millioner tonn til mellom
27–36 millioner tonn CO2 pr. år. K o m i t e e n  har
imidlertid merket seg at fremskrivninger viser at vi
har nådd det høyeste årlige CO2-opptaket fra skog i
perioden 2002–2010, og at opptaket er forventet å
avta fra om lag 30 millioner tonn pr. år til rundt 23
millioner tonn i 2020 og rundt 9 millioner tonn i
2100. Dette er på grunn av skogens alderssammen-
setning. Det meste av skogen i Norge har nådd den
mest produktive fasen, og årlig tilvekstrate vil der-
med avta. Dette skyldes blant annet at investeringer i
etablering av skog over en lengre periode har vært
lavere enn tidligere, særlig de siste to tiårene.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, mener at det produktive
skogarealet bør økes gjennom en aktiv bærekraftig
politikk for økt tilplanting. F l e r t a l l e t  forutsetter at
hensynet til naturmangfoldet blir ivaretatt.

F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen vars-
ler et forbud mot hogst av ungskog. F l e r t a l l e t  slut-
ter seg til dette, men mener at det bør vurderes et unn-
tak for hurtigvoksende energiskog, slik som for
eksempel bjørkeskog.

F l e r t a l l e t  har merket seg at Norge for netto-
opptak som følge av skogreising og avskoging under
Kyotoprotokollens artikkel 3.3, kan få kreditert opp-
tak av CO2 utover referansenivå i sitt klimagassregn-
skap hvis det iverksettes nye tiltak. Det er mulig å
øke opptaket utover opptak anslått med dagens poli-
tikk på 23 millioner tonn gjennom blant annet plan-
ting av skog på nye arealer og redusert avskogings-
rate. F l e r t a l l e t  viser til at det i Klimakur 2020 slås
fast at skogskjøtselstiltak i 2020 på lengre sikt (50–
100 år) vil kunne gi betydelig økt opptak av CO2 (5,9
og 12,3 millioner tonn pr. år).

K o m i t e e n  peker på at utslipp og opptak av kli-
magasser i skogen blir påvirket av en rekke faktorer,
slik som nivået på avvirkning, omfang av nyplanting,
gjødsling, plantetetthet, tynning og andre skogskjøt-
seltiltak. Omløpstiden for norsk skog er lang sam-
menliknet med land i varmere strøk, normalt mellom
70–120 år. Skog skiller seg derfor fra de fleste andre
sektorer ved at mange av skogtiltakene, slik som
nyplanting og økt plantetetthet, vil ha liten effekt på
klimagassregnskapet på kort sikt, men stor effekt på
lang sikt. Endret nivå på avvirkning vil derimot ha
effekt på nettoopptak også på kort sikt. Høyt avvirk-
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ningsnivå vil gi lavere nettoopptak i skogen, mens
lavt avvirkningsnivå vil gi høyere nettoopptak. Sam-
tidig er det en direkte sammenheng mellom avvirk-
ningsnivået og hvilke arealer som er tilgjengelig for
investeringer i skogkultur for framtidig skogproduk-
sjon. Et lavt avvirkningsnivå vil også bidra til mindre
tilgang på bioressurser som kan erstatte fossil energi
og mer energiintensive byggematerialer. Redusert
avvirkning vil også kunne gjøre skogen mindre pro-
duktiv på lang sikt.

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 viktigheten av at
skognæringen kan drive et aktivt skogbruk. 

Petroleumssektoren
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at i 2010
utgjorde utslippene fra olje- og gassutvinning 13,8
millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarte 26
prosent av Norges samlede klimagassutslipp. 

K o m i t e e n  viser til at petroleumssektoren er
pålagt sterke økonomiske virkemidler gjennom både
avgifter og kvoter. Dette betyr at petroleumsvirksom-
heten betaler en høyere pris for sine klimagassutslipp
enn andre næringer.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at i dag er
nærmere 40 prosent av norsk gassproduksjon drevet
med kraft fra land.

F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen fore-
slår styrket virkemiddelbruk overfor petroleumssek-
toren og sterkere insentiver for kraft fra land, og leg-
ger til grunn at disse tiltakene vil virke etter hensikten
og dermed bidra til at petroleumssektoren tar sin del
av ansvaret for å redusere de norske klimagassutslipp
på kort og lang sikt.

K o m i t e e n  peker på at selv om olje- og gassut-
vinningen på norsk kontinentalsokkel er en vesentlig
bidragsyter til våre nasjonale klimagassutslipp, så er
utslippene pr. produsert enhet olje og gass fra norsk
sokkel betydelig lavere enn de fleste andre petro-
leumsprovinser i verden. 

K o m i t e e n  peker videre på at norsk gass spiller
en viktig rolle i å redusere Europas klimagassutslipp
gjennom å erstatte kullfyrte kraftverk som har bety-
delig høyere klimagassutslipp pr. energienhet. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, peker på at det viktigste
virkemidlet for å redusere klimagassutslippene som
den norske petroleumsvirksomheten medfører, er det
europeiske kvotehandelssystemet og CO2-avgiften

på sokkelen som setter en pris på utslipp av CO2.
F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen i meldin-
gen varsler at den vil øke CO2-avgiften på sokkelen
med 200 kroner pr. tonn CO2 fra 209 kroner til 409
kroner. F l e r t a l l e t  viser til at det var bred tilslut-
ning til at den samlede prisen for CO2-utslipp på sok-
kelen skulle holdes omtrent uendret da petroleums-
sektoren ble en del av EUs kvotehandelssystem fra
2008. F l e r t a l l e t  peker på at lavere kvotepris har
gitt en lavere samlet pris på CO2-utslippene på sokke-
len, og at det derfor er rimelig med en økning i CO2-
avgiften. F l e r t a l l e t  peker samtidig på at dersom
kvoteprisen øker over tid, gir det grunnlag for å redu-
sere CO2-avgiften slik at samlet karbonpris forblir
om lag på samme nivå. Tilsvarende bør den økes
ytterligere dersom kvoteprisen fortsetter å falle fra
dagens nivå. 

F l e r t a l l e t  peker videre på at selskapene på
sokkelen alltid skal vurdere kraft fra land som ener-
giløsning for nye felt og ved større ombygginger av
eksisterende felt, herunder vurdering av relevant
levetid. F l e r t a l l e t  peker også på at det er fornuftig
å se flere felt i sammenheng der dette er mulig og
hensiktsmessig og ber regjeringen legge til rette for
rask og god samordning mellom relevante aktører.
F l e r t a l l e t  har i den forbindelse merket seg de
pågående utredninger om forsyning av Utsirahøgden
med kraft fra land. 

Industri
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at i 2010
utgjorde klimagassutslippene fra industrien 12,3 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarte om lag
23 prosent av Norges samlede klimagassutslipp.

F l e r t a l l e t  understreker at dersom verden skal
lykkes med å redusere de globale utslippene av kli-
magasser de neste tiårene, er det avgjørende at det
utvikles nye teknologiske løsninger. F l e r t a l l e t
peker på at det meste av teknologiutviklingen skjer i
og finansieres av det private næringslivet. Den vik-
tigste driveren for teknologiutvikling er å prise
utslipp av klimagasser. Når utslipp prises, blir det
mer lønnsomt å kutte utslipp og å utvikle ny, klima-
vennlig teknologi. 

K o m i t e e n  har merket seg at når EUs kvotesys-
tem utvides fra 2013, vil enda flere kilder til klima-
gassutslipp måtte betale for sine utslipp. K o m i t e e n
viser til at vår tilknytning til EUs kvotesystem for
perioden 2013–2020 vil stramme inn de samlede
utslippene fra Norge og EU med om lag 11 millioner
tonn CO2 i 2020. Dette tilsvarer 21 prosent av de
norske klimagassutslippene. K o m i t e e n  understre-
ker at for virksomheter i fastlands-Norge som er
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pålagt kvoteplikt, skal man unngå ytterligere regule-
ring som blant annet CO2-avgift.

K o m i t e e n  vil understreke at en offensiv nasjo-
nal klimapolitikk må utformes slik at den også blir
god næringspolitikk. Klimapolitikken bør bidra til å
videreutvikle og omstille vårt næringsliv i klima-
vennlig retning og slik at det blir enda mer konkur-
ransedyktig. Teknologiutvikling står her helt sentralt. 

K o m i t e e n  vil understreke betydningen av å
hindre såkalt karbonlekkasje der industriproduksjon
flytter til andre deler av verden med mindre omfat-
tende klimakrav på grunn av særnorske betingelser. 

K o m i t e e n  viser til at norsk industri på mange
områder er blant de mest miljøvennlige i verden, og
at det vil være svært uheldig for det globale klimaet
dersom norsk industriproduksjon flyttes til land med
en mindre ambisiøs klimapolitikk. 

K o m i t e e n  er kjent med at EU-kommisjonen
har fastsatt retningslinjer for statsstøtte som åpner for
refusjon for industrien som følge av påslag i kraftpri-
sen på grunn av klimakvotemarkedet. K o m i t e e n
understreker at en kompensasjonsordning for kar-
bonpåslag i kraftprisen også må innføres for norske
virksomheter, jf. omtalen i revidert nasjonalbudsjett
for 2012.

K o m i t e e n  viser til at regjeringen i revidert
nasjonalbudsjett har varslet at den innenfor EUs ret-
ningslinjer for statsstøtte vil etablere en ordning for
kompensasjon av indirekte kvotekostnader i Norge,
jf. retningslinjene som er innført i medhold av EUs
reviderte kvotedirektiv art. 10 a nr. 6.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, peker på at en reduksjon
på 50–85 prosent i verdens klimagassutslipp innen
2050 vil kreve et teknologisk kvantesprang. Det må
derfor satses betydelige ressurser på å utvikle nye
teknologiske løsninger som ikke nødvendigvis er
kostnadseffektive i dag, men som er nødvendige der-
som vi skal nå klimamålene i 2050. 

F l e r t a l l e t  viser til at norske bedrifter, forsk-
ningsmiljøer og organisasjoner har kompetanse og
kunnskap til å utgjøre en forskjell for fremtidens
klima. Norge er privilegert og har økonomiske
muligheter til å satse sterkt på dette, men det krever
samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljøer og
politiske myndigheter. At rikdommen vår i tillegg i
stor grad kommer fra produksjon av fossil energi gjør
ikke dette ansvaret noe mindre.

K o m i t e e n  vil ha en nasjonal satsing på klima-
teknologi. K o m i t e e n  har merket seg at regjeringen
i meldingen foreslår å finansiere teknologisatsingen
fra et nytt fond for klima, fornybar energi og energi-
omlegging, samt fra deler av midlene som frigjøres
som følge av innføringen av elsertifikater, og slutter

seg til dette. Fondet for klima, fornybar energi og
energiomlegging etableres med utgangspunkt i Eno-
vas Grunnfond som i dag er på 25 mrd. kroner.
K o m i t e e n  har merket seg at regjeringen foreslår å
trappe opp fondskapitalen til 50 mrd. kroner innen
2020. 

K o m i t e e n  mener at å satse på teknologiutvik-
ling er så grunnleggende for å løse verdens klimaut-
fordring at fondet bør styrkes utover dette. K o m i -
t e e n  vil derfor trappe opp fondskapitalen til 50 mrd.
kroner i 2016, med en økning på 10 mrd. kroner i
2013, 5 mrd. kroner i 2014, 5 mrd. kroner i 2015 og
5 mrd. kroner i 2016. 

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen opprette et nytt fond
for klima, fornybar energi og energiomlegging med
utgangspunkt i Enovas Grunnfond som i dag er på 25
mrd. kroner. Fondskapitalen skal utgjøre 50 mrd.
kroner i 2016, med en økning på 10 mrd. kroner i
2013, 5 mrd. kroner i 2014, 5 mrd. kroner i 2015 og
5 mrd. kroner i 2016.»

K o m i t e e n  understreker at det er nødvendig at
en fondsordning tidlig får en avklaring når det gjelder
EUs regler om statsstøtte. Satsingen skal ha som mål
å redusere klimagassutslipp og gi varige energibespa-
relser i industrien gjennom å utvikle og ta i bruk tek-
nologier som kan bidra til dette. Det legges til grunn
at satsingen rettes inn mot utvikling av ny teknologi
og støtte til teknologier nær markedsintroduksjon,
bl.a. skal Enova kunne gi støtte til investeringer i full-
skala produksjonslinjer. Samarbeidet skal forankres i
avtaler med klart definerte mål om utvikling og bruk
av teknologi som gir utslippsreduksjoner. Enova skal
følge opp satsingen i nært samarbeid med næringsli-
vet, forskningsmiljøer, KLIF og andre relevante
offentlige etater. Satsingen skal bygge på klimafaglig
og teknologifaglig kompetanse. K o m i t e e n  viser til
Innovasjon Norges miljøteknologiordning, som gir
støtte til utvikling av umodne teknologier. 

K o m i t e e n  viser til at blant annet Det interna-
sjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel trek-
ker frem CO2-håndtering som den viktigste enkeltstå-
ende teknologien for å redusere klimagassutslipp.
Dersom CO2-håndtering skal lykkes som teknologi
forutsettes det at en rekke land satser aktivt på tekno-
logi- og kompetanseutvikling og utvikler prosjekter
for CO2-håndtering. K o m i t e e n  understreker derfor
viktigheten av arbeidet ved Teknologisenteret på
Mongstad.

K o m i t e e n  viser for øvrig til Meld. St. 9 (2010–
2011) og Innst. 295 S (2010–2011). 

K o m i t e e n  mener Norge bør ha ambisjon om å
bidra til utvikling av løsninger for fangst og lagring
av CO2 fra industriutslipp. K o m i t e e n  viser i denne
sammenheng til at CLIMIT-programmet har innvil-
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get støtte til prosjekter innenfor industriutslipp.
K o m i t e e n  viser videre til Gassnovas arbeid med å
bidra til en bred og oppdatert kartlegging av mulig-
hetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndte-
ring. K o m i t e e n  mener Gassnovas utredning også
bør analysere muligheten for et demonstrasjonspro-
sjekt for løsninger for fangst og lagring av CO2 fra
industrien

K o m i t e e n  ser også med interesse på det bety-
delige arbeid som er foretatt på Svalbard for å se på
hvordan et eventuelt nytt kullkraftverk i Longyear-
byen også kan brukes som et demoprosjekt for fangst
og lagring av CO2, og imøteser Gassnovas vurdering
av dette prosjektet. 

K o m i t e e n  imøteser Gassnovas utredning om
mulighetsrommet for realisering av fullskala CO2-
håndtering før det tas stilling til enkeltprosjekter.

K o m i t e e n  mener Norge skal ha en ambisjon
om å realisere minst ett fullskala anlegg for fangst og
lagring av CO2 innen 2020.

K o m i t e e n  viser for øvrig til Dokument 8:48 S
(2011–2012) og Innst. 261 S (2011–2012).

K o m i t e e n  mener det er viktig at Gassnova vur-
derer muligheten for utvikling av en verdikjede for
CO2 i Norge, der CO2 kan utnyttes kommersielt.

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en vurde-
ring av mulighetene for å utvikle en verdikjede for
CO2 i Norge, der fanget CO2 kan brukes til kommer-
sielle formål.»

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  mener norsk næringsliv og industri
må stimuleres til å videreutvikle seg i Norge.
Næringslivet har vist stort ansvar i å utvikle ny tek-
nologi og ligge i forkant med å implentere gode løs-
ninger. 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 til andre land.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dersom sær-
norske virkemidler medfører utflagging av norsk
næringsliv til land uten klimatiltak, så medfører en
«offensiv» norsk klimapolitikk bare at Norge blir fat-
tigere mens CO2-utslippene øker i andre deler av ver-
den.

D i s s e  m e d l e m m e r  minner derfor om at
norsk industri og næringsliv på mange områder alle-
rede ligger langt fremme når det gjelder bruk av mil-
jøvennlig produksjonsteknologi. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til at norsk aluminiumsproduksjon slipper
ut 2/3 mindre CO2 pr. produsert enhet enn det globale
gjennomsnittet. Det samme kan sies å gjelde norsk
petroleumsnæring. Nettopp fordi norsk næringsliv

allerede bruker best tilgjengelig teknologi på miljøsi-
den, er det urimelig å stille næringslivet overfor uri-
melig strenge innstramminger i lovverket.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at både enkeltbe-
drifter og næringslivsorganisasjoner har kommet
med kraftig kritikk av den næringsfiendtlige linjen
som klimakvoteloven innebærer, og ikke minst den
negative forskjellsbehandlingen som loven legger
opp til for etablering av ny industri. D i s s e  m e d -
l e m m e r  vil understreke det dilemmaet man vil
komme i, når norsk industri og næringsliv pålegges
så strenge miljøkrav at man ser seg nødt til å flagge
ut for å overleve i den globale konkurransen. Når pro-
duksjonen flyttes til land med langt lavere miljøkrav,
medfører det en svekkelse både for miljøet, norsk
næringslivs fremtid og norsk velstand. 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at så lenge
etterspørsel etter et produkt dekkes av et globalt mar-
ked, bør Norge ha rammevilkår som sikrer næringsli-
vet en mulighet til å operere fra Norge. Parallelt kan
Norge jobbe for at de generelle miljøkrav skjerpes,
men ensidige restriksjoner i et globalt handelsforhold
skader bare en selv. D i s s e  m e d l e m m e r  synes
også det er verdt å minne om at hadde norsk alumi-
niums- og petroleumsnæring hatt utslipp tilsvarende
internasjonalt nivå, hadde Norges totale CO2-utslipp
vært betydelig høyere enn i dag.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er svært viktig
å sikre konkurranseevnen til norsk industri, og der-
ved unngå at Kyoto-avtalen oppfylles ved å «ekspor-
tere» norsk industris punktutslipp og arbeidsplasser.

D i s s e  m e d l e m m e r  peker på at det er viktig
at man raskt kommer i gang med å finansiere tiltak i
industrien. D i s s e  m e d l e m m e r  er svært positive
til at det opprettes et såkalt «klimafond». D i s s e
m e d l e m m e r  viser til erfaringene med regjeringens
fjerning av forskningsfondet, og at begrunnelsen for
det var at en slik fondsløsning var en uforutsigbar
måte å finansiere forskning på, fordi fondets avkast-
ning kunne variere mye. Dette tilsier at en finan-
sieringsordning tilsvarende NOx-fondet er en mer
stabil finansieringsmåte for å støtte opp om oppga-
vene som er tiltenkt et klimafond.

D i s s e  m e d l e m m e r  er svært positive til at det
opprettes et klimafond for industrien. Dette har
Fremskrittspartiet argumentert for i mange år.
D i s s e  m e d l e m m e r  er glad for at de øvrige par-
tier står bak et forslag om et klimafond i sitt forlik.
D i s s e  m e d l e m m e r  er dog skeptisk til finansie-
ringsmåten man legger til grunn, og frykter at fondet
langt fra vil kunne gi den støtte industrien og
næringslivet forventer om gode resultater skal opp-
nås. Selv et fond på 50 mrd. kroner vil med regjerin-
gens beregningsmåte trolig utløse mindre enn 1 mrd.
kroner i bidrag årlig til tiltak i industrien. Det vises til
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at industrien selv mener potensialet for tiltak er mer
enn dobbelt så høyt.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen i
statsbudsjettet for 2012 avviklet forskningsfondet, og
hvor regjeringen hevdet at et slikt fond var en uhen-
siktsmessig måte å finansiere noe så viktig som
forskning på. Begrunnelsen var at fondets avkastning
kunne variere, og det ville gi uavklart finansiering fra
år til år. D i s s e  m e d l e m m e r  er derfor overrasket
over at regjeringen innfører den samme type fonds-
ordning for klimatiltak bare et halvt år etter at de fant
at den ikke egnet seg for forskning.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener man bør styrke
klimafondet ved å legge til grunn NOx-fondets opp-
sett som grunnlag for å finansiere klimafondet. NOx-
fondet sikrer en tettere kobling mellom innbetalte
miljøavgifter og korresponderende miljøtiltak. Det
øker legitimiteten til avgiftene og engasjerer
næringslivet sterkere i å kutte uønskede utslipp.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende for-
slag:

«Stortinget ber regjeringen endre klimafondets
finansiering slik at det baseres på prinsippene som
ligger til grunn for NOx-fondet. Klimafondets inn-
tekter skal baseres på øremerking av CO2-avgiften på
norsk sokkel.»

D i s s e  m e d l e m m e r  vil arbeide aktivt for at
gassressursene tas i bruk til innenlands verdiskap-
ning, industriutvikling og nyskapning, som for
eksempel aluminiumsverk og jernverk. Dette må skje
med et globalt perspektiv, hvor man må søke å mini-
mere globale CO2-utslipp fremfor å ensidig flytte
slike prosjekt ut av norsk CO2-regnskap. Myndighe-
tene bør legge til rette for bygging av gasskraftverk
med best tilgjenglig teknologi, og med rammevilkår
på linje med EU. 

D i s s e  m e d l e m m e r  støtter arbeidet med å
utvikle teknologi for CO2-rensing. Dette arbeidet må
derimot organiseres slik at prosjektene på Kårstø,
Mongstad og andre steder sees i sammenheng, og slik
at man utvikler teknologien og tester gjennom pilot-
anlegg før man bygger fullskala anlegg. D i s s e
m e d l e m m e r  er kritisk til å forplikte seg til å gjen-
nomføre fullskala CO2-rensing på Mongstad når
regjeringens prislapp er rundt 25 mrd. kroner. D i s s e
m e d l e m m e r  vil derfor at man åpner for at andre
prosjekter kan realisere fullskala gasskraftverk med
CO2-rensing på en «no cure – no pay» basis. Dermed
vil aktørene måtte ta risiko, men ved suksess oppnå
en økonomisk gevinst. For staten er dette risikofri
satsing, da utbetaling kun utløses dersom man har
teknologigjennombrudd. D i s s e  m e d l e m m e r
mener en slik satsing er en åpenbar vinn-vinn-situa-
sjon for både staten, næringslivet og skattebetalerne,

da det kan fremskynde et teknologigjennombrudd til
en langt lavere kostnad enn regjeringen har besluttet
på Mongstad.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at hovedinfra-
strukturen for gass bør være et myndighetsansvar, og
det bør opprettes et selskap for å koordinere arbeidet
og sikre investering i slik infrastruktur. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at det er
viktig å ikke pålegge nye særnorske tiltak, som med-
fører nye byrder for forbruker i form av nye subsidier
og økte matvarepriser.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«Stortinget ber regjeringen endre klimafondets
finansiering slik at det baseres på prinsippene som
ligger til grunn for NOx-fondet. Klimafondets inn-
tekter skal baseres på øremerking av CO2-avgiften på
norsk sokkel.»

«Stortinget ber regjeringen sikre rask implemen-
tering av CO2-kompensasjon for industriens kostna-
der i kraftprisen.»

«Stortinget ber regjeringen stimulere til økt bruk
av gass i norsk industrivirksomhet fremfor å tvinge
slik industri ut av landet.»

«Stortinget ber regjeringen gi positive signaler til
etablering av gassbasert industrivirksomhet, for
eksempel aluminiumsverk og jernverk, som vil kutte
CO2-utslipp fra dagens kullbaserte anlegg.»

«Stortinget ber regjeringen tillate industrien å eie
egne vannkraftverk så lenge kraften brukes til indus-
trivirksomhet, noe som sikrer at miljøvennlig indus-
trivirksomhet utvikler seg i Norge.»

«Stortinget ber regjeringen sikre konkurranseev-
nen til norsk industri, og derved unngå at Kyoto-avta-
len oppfylles ved å ‘eksportere’ norsk industris
punktutslipp og arbeidsplasser.» 

Fornybar energi
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  mener økt bruk av nye fornybare
energikilder er et viktig bidrag for å gjøre energi-
situasjonen mer fleksibel. Utviklingen og produksjon
av alternative energikilder har også et stort potensial
når det gjelder å skape nye arbeidsplasser. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke viktighe-
ten av at avskrivingssatser for vind- og vannkraft,
samt regelverket for avslutningsperioden, harmoni-
serer med regelverket i Sverige. Det er også viktig å
tillate lokal saksbehandling for mindre vann- og
vindkraftprosjekt der kommunen selv ønsker det.
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D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig å sti-
mulere til mest mulig fornuftig bruk av energi, og
stiller seg positive til kostnadseffektive tiltak som
kan spare energi og omkostninger. Men det er viktig
at slike tiltak har reell effekt og ikke skaper uønskede
konkurransevridninger i kraftmarkedet.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil ha en økt satsing på
vannkraft. Vannkraft er en fornybar og miljøvennlig
energi som har gitt norsk næringsliv et viktig konkur-
ransefortrinn. D i s s e  m e d l e m m e r  mener miljøtil-
passet utbygging av både vannkraft og småkraft er
god energipolitikk og god miljøpolitikk. Potensialet
er stort for ny vannkraftutbygging samt opprusting
og utvidelse av eksisterende anlegg. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener man bør ta en gjennomgang av kon-
sesjonsbehandlingen av store og små vannkraftpro-
sjekt, med sikte på forenklinger og økt lokal saksbe-
handling av små-/mini-/mikrokraftverk. Man må se
på verneplanen for vassdrag, samt gjøre en vurdering
av om ny vannkraftteknologi tilsier at enkelte vass-
drag kan få en oppmykning av vernet uten at det går
utover verneverdiene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er nødvendig å
gjennomgå konsesjonsvilkårene vedrørende regule-
ringsbestemmelser om minstevannstand, minste-
vannføring og magasinfylling i det norske vannkraft-
systemet, samt se på mulighetene for å innføre nye
krav til minste fyllingsgrad i magasinene ut fra forsy-
nings- og sikkerhetsmessige årsaker. Muligheten for
å øke miljøvennlig vannkraftproduksjon i vernede
vassdrag der det ikke ødelegger allmenne interesser
eller berører det biologiske mangfold i vesentlig
grad, bør også utredes og vurderes. D i s s e  m e d -
l e m m e r  vil tillate industrien å eie egne vannkraft-
verk så lenge kraften brukes til industrivirksomhet,
noe som sikrer at miljøvennlig industrivirksomhet
utvikler seg i Norge.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«Stortinget ber regjeringen øke satsingen på
vannkraft gjennom tiltak for opprustning og utvi-
delse av eksisterende vannkraftverk, tillate utbyg-
ging av større vannkraftverk, hvor man ikke krever
nye store oppdemninger, tillate skånsom vannkraftut-
bygging av Vefsna og evaluere tidligere verneplaner
med sikte på å høste av vannressursene uten å skade
miljøverdiene.» 

«Stortinget ber regjeringen tillate lokal saksbe-
handling for mindre vann- og vindkraftprosjekt der
kommunen selv ønsker det.»

«Stortinget ber regjeringen tilpasse avskrivings-
satser for vind- og vannkraft tilsvarende som i Sve-
rige.»

«Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket i
sertifikatordningen slik at avslutningsperioden blir
lik som i Sverige.»

CO2-håndteringsteknologi

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  støtter arbeidet med å utvikle frem-
tidsrettet CO2-rensing og utvikling av en CO2-verdi-
kjede. D i s s e  m e d l e m m e r  vil samtidig
understreke at regjeringens opplegg rundt dette pre-
ges av politiske kompromisser og ønsketenkninger
fremfor faglig begrunnede vurderinger. D i s s e
m e d l e m m e r  vil påpeke at det fortsatt hersker tvil
om langtidsperspektivet for lagring av CO2 og mener
dette er et område det bør fokuseres mer på. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er helt nødven-
dig å redusere kostnader knyttet til fangst og depone-
ring av CO2 for kraftproduksjon fra fossile energikil-
der. D i s s e  m e d l e m m e r  er derfor tilhengere av en
fortsatt sterk offentlig satsing på forskning og utvik-
ling av renseteknologi for kraftproduksjon fra fossile
energikilder, men en må samtidig være seg meget
bevisst kostnadene før prosjekter iverksettes, og ikke
minst alternativ bruk av de samme ressursene.

D i s s e  m e d l e m m e r  støtter CO2-prosjektet på
Mongstad, hvor man først bygget et pilotanlegg for
utprøving av teknologi, før man eventuelt bygger
fullskala. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derimot at
bruk av fellesskapets ressurser på et fullskala CO2-
renseanlegg basert på umoden og uprøvd teknologi,
er uvettig bruk av midler.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil også understreke at
regjeringen burde laget rammebetingelser for gass-
kraftverk og CO2-rensing, som gjør at aktører utover
Mongstad og Kårstø vet hvilke betingelser og kost-
nadsrammer de kan få fra myndighetene. Regjerin-
gen har dessverre valgt en snever tilnærming til
saken.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at en rekke aktø-
rer ønsker å bygge gasskraftverk eller mener de kan
bygge CO2-renseanlegg. Regjeringens tilnærming
medfører at disse aktørene blir sittende i et vakuum.
Gasskraftutbyggere har CO2-rensekrav som er umu-
lig å innfri, mens aktører som har mulig CO2-rense-
teknologi, ikke har noen inntektsside som gjør at de
vil ta sjansen på å bygge sine renseanlegg. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener debatten rundt
Industrikraft Møres gasskraftprosjekt i Elnesvågen
og Sargas tro på egen teknologi illustrerer dette. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at kullkraftverket
på Svalbard bør brukes som «test-site» for rensing av
kullkraft.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:
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«Stortinget ber regjeringen åpne for at andre
lokasjoner enn Mongstad kan bygge fullskala gass-
kraftverk med CO2-renseanlegg med statlig finan-
siering på ‘no cure – no pay’ basis, noe som vil øke
sjansen for suksessfullt resultat i arbeidet med å
utvikle ny teknologi.»

«Stortinget ber regjeringen utvikle et CO2-pro-
sjekt hvor målet er å finne kommersiell bruk av CO2
som innsatsfaktor.»

«Stortinget ber regjeringen bruke kullkraftverket
på Svalbard som ‘test-site’ for rensing av kullkraft.»

Byggsektoren
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at i 2010
utgjorde klimagassutslippene fra oppvarming og
annen bruk i byggsektoren, samt utslipp fra fjernvar-
meproduksjon, 2,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Dette tilsvarte om lag 5 prosent av Norges samlede
klimagassutslipp.

F l e r t a l l e t  peker på at utslippene i byggsekto-
ren kommer fra bruk av fossil fyringsolje og andre
petroleumsprodukter i varmeproduksjon. Utslippene
i fjernvarmeproduksjon kommer fra forbrenning av
avfall, olje og gass.

F l e r t a l l e t  mener at fossil fyringsolje som
grunnlast må fases ut av alle statlige bygg innen
2018. 

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot
fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast
i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger
fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangspe-
riode. Forbudet og utfasingen må utformes med nød-
vendige unntak og slik at forsyningssikkerheten iva-
retas. Unntakene utredes nærmere før forbudet ende-
lig vedtas.»

F l e r t a l l e t  mener det må settes et mål om ener-
gieffektivisering i bygg. K o m i t e e n  peker på at et
bredt spekter av virkemidler, for eksempel kompo-
nentkrav, teknisk forskrift, Enova med mer, er aktuelt
å bruke for å nå et slikt mål. 

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med
et mål for energieffektivisering i bygg i løpet av
2012.»

F l e r t a l l e t  viser til at byggforskriftene ble
betydelig skjerpet i 2007, både for energieffektivise-
ring og -forsyning i bygg. I 2010 ble forsyningskra-
vene skjerpet ytterligere for bygg over 500 m2 og

effektivitetskravene ble noe justert. I tillegg ble det
innført forbud mot å installere oljekjel for fossilt
brensel til grunnlast.

F l e r t a l l e t  peker på at dette til tross så er det et
betydelig potensial for energieffektivisering i bygg.
F l e r t a l l e t  viser til at 40 prosent av Norges netto
innenlands stasjonære sluttforbruk av energi, 80
TWh, brukes til drift av bygninger og funksjonalitet
for brukerne. Den billigste og mest miljøvennlige
energien er den som ikke brukes. 

F l e r t a l l e t  viser til at en bygning normalt vil ha
en levetid på mange tiår. Investeringene i energief-
fektiviseringstiltak vil derfor få betydning for energi-
forbruket i lang tid fremover. Det har dessverre vært
mange eksempler på at nye bygg bygges uten at for-
nuftige og lønnsomme energitiltak prioriteres. Ener-
gikravene i tekniske forskrifter til plan- og bygnings-
loven bør derfor skjerpes gjennom at det stilles krav
til energiøkonomisering i alle nybygg. Dette vil bidra
til å møte intensjonene i revidert utgave av EUs byg-
ningsenergidirektiv, som i langt større grad vil vekt-
legge tiltak for optimal energiforvaltning. 

F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen i mel-
dingen varsler at den vil skjerpe energikravene i byg-
geteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten
nullenerginivå i 2020.

F l e r t a l l e t  peker på at bygningsmassen skiftes
ut svært langsomt, noe som gjør at potensialet for
energieffektivisering i bygningsmassen ikke kan rea-
liseres gjennom krav til nye bygg og større rehabili-
teringer alene. F l e r t a l l e t  har merket seg at regje-
ringen vil innføre komponentkrav for eksisterende
bygg og klargjøre for hvilke byggearbeider og kom-
ponentene disse kravene skal gjelde, blant annet ut
fra en vurdering av energieffekter og kostnader.
F l e r t a l l e t  slutter seg til dette.

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag for
Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse
betydelig energieffektivisering og energiomlegging
fra fossile til miljøvennlige kilder i private hushold-
ninger.»

F l e r t a l l e t  viser til at Enova i dag har en sjab-
longbasert støtteordning for selektive energitiltak
mot husholdninger. Utover dette er minstegrensen for
å utløse støtte fra Enova 100 000 kWh energiresultat
pr. år. Enovas tiltaksmidler forutsettes derfor brukt på
næringsmarkedet og borettslag/sameier.

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  mener energieffektivisering i bygg
er god energi- og miljøpolitikk. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener det vil være fornuftig å se på nye ordnin-
ger som vil fremme dette, som for eksempel bedre
avskrivningssatser for energi- og miljøtiltak i

2860



Innst. 390 S – 2011–2012 21

nybygg. I dag avskrives tekniske installasjoner ofte
over lengre tid enn varens levetid. Ved å redusere
dette til for eksempel fem år stimulerer man til bedre
energieffektivitet i næringsbygg.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener man også i private
husholdninger har et potensial, og mener installering
av alternative energikilder i boliger både vil kunne
bidra til å redusere kraftbehovet og skape et mer flek-
sibelt opplegg for forbrukerne. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener man kan stimulere til dette gjennom
positive tiltak i for eksempel skatte- og avgiftssyste-
met, fremfor påbud, forbud og avgifter. 

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at regje-
ringen i meldingen varsler at den vil skjerpe energi-
kravene i byggteknisk forskrift til passivhusnivå i
2015 og nesten nullenerginivå i 2020. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til direktør for næringspolitikk i Byg-
genæringens Landsforening, som understreker at en
slik skjerping uten tvil vil gjøre det dyrere å bygge
boliger, noe som igjen vil gjøre at færre boliger byg-
ges. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til VG 26. april
2012, hvor det ifølge Block Watne vil bli 250 000
kroner dyrere å bygge et hus etter passivhusstandard
i 2015. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at dyrere
og færre boliger vil gå utover folk flest, og særlig
unge mennesker som skal etablere seg på boligmar-
kedet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det i dag byg-
ges for få boliger i Norge og at regjeringen har lovet
flere og billigere boliger. Det er etter d i s s e  m e d -
l e m m e r s  mening derfor kontraproduktivt at regje-
ringen foreslår en skjerpelse i byggteknisk forskrift.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det kun er de store
utbyggeraktørene som har kompetanse til å bygge
passivhus. En skjerpelse i byggteknisk forskrift vil
derfor, etter d i s s e  m e d l e m m e r s mening, kunne
føre til en begrenset konkurransesituasjon der små
aktører stenges ute av markedet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til Huseiernes
Landsforbund, som påpeker at en skjerpelse i bygg-
teknisk forskrift vil føre til at det blir dyrere også å
bygge på eksisterende hus, ettersom kravene vil
gjelde også for gamle hus dersom man rehabiliterer
utover et visst nivå. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
administrerende direktør i Boligprodusentene, som
understreker at man vet for lite om effekten av pas-
sivhus på inneklima og personer med astma- og aller-
giutfordringer. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor
dette burde vært grundig utredet før man innfører en
skjerpelse i byggteknisk forskrift. D i s s e  m e d -
l e m m e r  understreker at bransjeforeningen Bolig-
produsentene, Huseiernes Landsforbund, OBOS og
NBBL er kritiske til en skjerping i byggteknisk for-
skrift fra 2015. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at det
skal oppmuntres til bygging av lavenergihus gjen-
nom skattestimulans snarere enn gjennom påbud. 

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at regje-
ringen ønsker å innføre forbud mot fyring med fossil
olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i
2020. D i s s e  m e d l e m m e r vil understreke at et
slikt forbud vil ramme husholdningene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig at
offentlig sektor går foran som gode eksempler. Det
offentlige bør legge både miljømessige og økono-
miske hensyn til grunn, når det gjøres innkjøp, fore-
tas nyinvesteringer og nybygging. D i s s e  m e d -
l e m m e r  vil samtidig advare mot direkte eller indi-
rekte press overfor norske kommuner til å gjennom-
føre CO2-reduserende tiltak med kostnader langt over
CO2-kvotepris.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«Stortinget ber regjeringen om å se bort ifra for-
slaget om skjerpelser i byggteknisk forskrift til pas-
sivhusnivå i 2015 og nullenerginivå i 2020.»

«Stortinget ber regjeringen bedre avskrivnings-
satser for energi- og miljøtiltak i bygg.»

«Stortinget ber regjeringen gi skattefradrag for
energi- og miljøtiltak i privatboliger med en teknolo-
ginøytral tilnærming.»

Transportsektoren
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at i 2010
utgjorde klimagassutslippene fra transportsektoren,
som omfatter landtransport, innenriks sjøfart og luft-
fart, fiskeri og ikke-veigående mobile kilder 17,3
millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarte 32
prosent av Norges samlede klimagassutslipp.

F l e r t a l l e t  peker på at transportsektoren med
dette er den største utslippssektoren i Norge som i
hovedsak er utenfor kvotesystemet. Det er derfor
innenfor denne sektoren at potensialet for innenland-
ske kutt i klimagassutslippene er størst. 

F l e r t a l l e t  peker på at for å redusere utslippene
fra denne sektoren må det fases inn ny og miljøvenn-
lig kjøretøyteknologi og legges til rette for at det skal
være lettere å velge kollektivtransport, gange og syk-
kel. F l e r t a l l e t  mener at mer gods må over fra vei
til bane og sjø, og det må tas i bruk mer miljøvennlig
kjøretøyteknologi og drivstoff. F l e r t a l l e t  mener at
kommunene har en sentral oppgave i å redusere
transportbehovet gjennom en samordnet miljø-,
areal- og transportplanlegging, tilrettelegging for
kollektivtransport og gjennom andre virkemidler
som påvirker valg av transportform.

F l e r t a l l e t  peker på at et viktig virkemiddel for
reduserte klimagassutslipp i transportsektoren vil
være en fortsatt omlegging av avgiftene på kjøretøy
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og drivstoff, i mer miljøvennlig retning. F l e r t a l l e t
erkjenner imidlertid at Norges geografi og spredte
bosetting gjør transport viktig for både husholdnin-
ger og næringsliv, og i mange deler av landet er bilen
et helt nødvendig fremkomstmiddel. Derfor mener
f l e r t a l l e t  at det må legges til rette for at mer av bil-
bruken skjer med utslippsfrie eller utslippsnøytrale
drivstoff, og at det må stimuleres til at nye biler som
omsettes i Norge er biler med lave eller ingen utslipp
av CO2. Det må være lønnsomt å velge biler med lave
utslipp eller som bruker alternative utslippsfrie eller
utslippsnøytrale drivstoff, som hybrider, elbiler og
biodrivstoff. 

F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen har et
mål om at gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler
i 2020 ikke skal overstige et gjennomsnitt på 85 g
CO2/km. F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen
vil oppnå dette blant annet gjennom å bruke bilavgif-
tene til å bidra til omlegging til en mer miljø- og
klimavennlig bilpark. F l e r t a l l e t legger til grunn at
drivstoffavgiftene fortsatt skal bidra til å redusere de
nasjonale utslippene, blant annet gjennom langsik-
tige og forutsigbare rammevilkår for miljøvennlig
drivstoff. 

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortinget legger til grunn at drivstoffavgiftene
fortsatt skal bidra til å redusere de nasjonale utslip-
pene, blant annet gjennom langsiktige og forutsig-
bare rammevilkår for miljøvennlig drivstoff, jf. Innst.
3 S (2011–2012). Bilavgiftene skal blant annet bru-
kes til å bidra til en mer miljø- og klimavennlig bil-
park, ved at nullutslippsbiler, plug-in-hybrider og
andre miljøvennlige biler kommer bedre ut enn til-
svarende biler med fossilt drivstoff. Avgiftene skal
ytterligere vektlegge klimaegenskaper og lokal for-
urensning.»

F l e r t a l l e t  peker på at bilavgiftene skal brukes
til å bidra til en mer miljø- og klimavennlig bilpark
ved at nullutslippsbiler, plug-in-hybrider og andre
miljøvennlige biler kommer bedre ut enn tilsvarende
biler med fossilt drivstoff. Avgiftene skal ytterligere
vektlegge klimaegenskaper og lokal forurensing. 

K o m i t e e n  mener at dagens avgiftsfordeler for
rene nullutslippsbiler skal videreføres ut neste stor-
tingsperiode (2017), så fremt antall rene nullutslipps-
biler ikke overstiger 50 000.

K o m i t e e n  peker videre på at andre virkemidler
for å fremme nullutslippsbiler, slik som fritak fra
bom- og fergeavgift, tilgang til kollektivfelt og gratis
parkering, må sees i sammenheng med trafikkutvik-
lingen i de store byene. I beslutninger om disse virke-
midlene må lokale myndigheters synspunkter veie
tungt.

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

«Dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene
nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode
(2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke
overstiger 50 000. Andre virkemidler for å fremme
nullutslippsbiler, slik som fritak fra bom- og fergeav-
gift, tilgang til kollektivfelt og gratis parkering, må
sees i sammenheng med trafikkutviklingen i de store
byene. I beslutninger om disse virkemidlene må
lokale myndigheters synspunkter veie tungt.»

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  ønsker å gi en lengre garantipe-
riode med avgiftsfordeler for rene nullutslippsbiler,
men vil likevel støtte forslaget fra komiteen, da det i
det minste er bedre enn dagens situasjon. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, støtter videre at det må
utvikles et opplegg for utvidet miljøinformasjon ved
salg av nye biler, herunder informasjon om drivstoff-
kostnader og avgiftsmessige ulemper ved kjøretøy
med høyt utslipp, samt styrket kontroll med miljø- og
energimerking ved salg av nye biler.

F l e r t a l l e t  mener det er viktig at det utvikles
gode rutiner for miljøbevisst anskaffelse av bil og
drosjetjenester for offentlig sektor. F l e r t a l l e t  støt-
ter forslaget om å bidra til utbygging av infrastruktur
for elektrifisering og alternative drivstoff gjennom
Transnova. F l e r t a l l e t  legger til grunn at dette også
må gjelde LNG og tilrettelegging for landstrøm for
ferger og skip.

F l e r t a l l e t  mener at kollektivtransporten må
styrkes betydelig. F l e r t a l l e t  har merket seg at
regjeringen mener at kollektivtransporten må ha en
viktig plass i Nasjonal transportplan for perioden
2014–2023, og slutter seg til dette. F l e r t a l l e t
mener at det må inkluderes en nasjonal kollektiv-
transportstrategi som en del av Nasjonal transport-
plan.

F l e r t a l l e t  understreker at staten bør øke til-
skuddet til investering og drift av fylkeskommunal
kollektivtransport og andre miljøvennlige transport-
former. Dette skal skje ved at byområder og staten
inngår forpliktende avtaler. Avtalene må inneholde
mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykkel og
gange og tiltak for redusert bilbruk. Det er en forut-
setning at miljømål vektlegges og nås i slike forplik-
tende avtaler. 

F l e r t a l l e t  understreker at staten, som en del av
en framforhandlet og forpliktende avtale med byom-
rådene og fylkeskommunene, der også tiltak for
redusert bilbruk inngår, skal bidra i større grad til
investeringskostnadene ved store kollektivprosjekter
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i og rundt de store byene, som for eksempel banepro-
sjekter og høykvalitets busstilbud. 

F l e r t a l l e t  har merket seg at prognosene for
befolkningsutviklingen fremover viser at befolknin-
gen i landets største storbyområder innen 2030 vil
øke med 30–40 prosent. F l e r t a l l e t  understreker at
veksten i persontransporten som denne befolknings-
økningen fører med seg må tas med kollektivtran-
sport, sykkel og gange, og at i og omkring storbyom-
rådene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt
prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene.

F l e r t a l l e t  mener at belønningsordninger for
kollektivtrafikk skal prioritere dokumenterte resulta-
ter. Det vil si en påvist vekst i andelen kollektivtran-
sport på bekostning av personbiltrafikken. Beløn-
ningsordninger skal videre prioritere byområder som
anvender vegprising, differensierte bompengesatser
eller andre trafikkregulerende tiltak for tildeling av
statlige midler. Vegprising er et lokalt virkemiddel.
Det vil derfor ikke innføres vegprising uten lokal til-
slutning. Det er en forutsetning for tildeling av slike
midler at det iverksettes tiltak, eller nylig har blitt
iverksatt tiltak som virker begrensende på personbil-
trafikken. Det er en lokal beslutning hvilke tiltak som
iverksettes. F l e r t a l l e t  ber regjeringen øke beløn-
ningsordningen med 500 mill. kroner i 2013 og 2014,
hvorav 250 mill. kroner bevilges i 2013 og 250 mill.
kroner i 2014. 

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Belønningsordningen for kollektivtrafikk skal
prioritere dokumenterte resultater. Det vil si en påvist
vekst i andelen kollektivtransport på bekostning av
personbiltrafikken. Belønningsordninger skal videre
prioritere byområder som anvender vegprising, diffe-
rensierte bompengesatser eller andre trafikkregule-
rende tiltak for tildeling av statlige midler. Vegpri-
sing er et lokalt virkemiddel. Det vil derfor ikke inn-
føres vegprising uten lokal tilslutning. Det er en for-
utsetning for tildeling av slike midler at det iverkset-
tes tiltak, eller nylig har blitt iverksatt tiltak som
virker begrensende på personbiltrafikken. Det er en
lokal beslutning hvilke tiltak som iverksettes. Beløn-
ningsordningen skal økes med 500 mill. kroner i
2013 og 2014, hvorav 250 mill. kroner bevilges i
2013 og 250 mill. kroner i 2014. Som del av framfor-
handlete og forpliktende avtaler med byområdene og
fylkeskommunene, der også tiltak for redusert bil-
bruk inngår, skal staten i større grad bidra til investe-
ringskostnadene ved store kollektivprosjekter i og
rundt de store byene, som for eksempel baneprosjek-
ter og høykvalitets busstilbud.»

K o m i t e e n  mener at for å sikre full fremkom-
melighet for kollektivtrafikken må det gjennomføres
egne oppgraderte korridorer og linjenett, kollektiv-

felt, lyssignalprioritering, utforming av holdeplasser,
tilstrekkelig materiell og tilretteleggingstiltak.
K o m i t e e n  understreker at for at kollektivtilbudet
skal kunne konkurrere med bilen, er forutsigbarhet,
frekvens og komfort veldig viktig. Kvalitet og kom-
fort må ligge til grunn for kollektivtilbudet, blant
annet med funksjonelle holdeplasser og stor nok
kapasitet. 

K o m i t e e n  mener at jernbanens rolle i trans-
portsystemet må styrkes og at investeringene i jern-
banen må økes, særlig rundt de største byene. En
moderne og effektiv jernbane gjør toget mer attrak-
tivt for næringsliv og reisende, og fører til redusert
bilbruk. K o m i t e e n  har merket seg at regjeringen i
forbindelse med Nasjonal transportplan vil legge
fram en framdriftsplan for utbygging av InterCity-
forbindelsen i det sentrale Østlandsområdet, med en
tidfesting av når ulike strekninger kan ferdigstilles.
K o m i t e e n  legger til grunn at regjeringen fremmer
et alternativ for Stortinget som sikrer rask fremdrift. 

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

«Stortinget viser til klimameldingens omtale av
utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale
Østlandsområdet og legger til grunn at regjeringen
fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask
fremdrift.»

K o m i t e e n  mener at det må legges til rette for å
flytte gods fra vei til bane og sjø. K o m i t e e n  mer-
ker seg at regjeringen i forbindelse med Nasjonal
transportplan for 2014 –2023 legger frem en strategi
for å flytte gods fra vei til bane og sjø. K o m i t e e n
har merket seg at det skal legges til rette for knute-
punkter som letter overgangen fra vei til sjø og bane.
I tillegg jobbes det med en særskilt nærskipsfartsstra-
tegi. K o m i t e e n  slutter seg til dette arbeidet.

K o m i t e e n  merker seg at det er igangsatt et
arbeid med å gjennomgå lostjenesten.

K o m i t e e n  har merket seg at regjeringen vil
styrke sjøtransportens rolle i transportsystemet og at
regjeringen vil øke de årlige rammene til infrastruk-
turinvesteringer i havner og farleder. K o m i t e e n
slutter seg til dette. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, merker seg at havnene
oppfordres til å miljødifferensiere prisene på frivillig
basis og vil slutte seg til oppfordringen.

F l e r t a l l e t  merker seg at regjeringen vil inn-
føre IMOs krav om energieffektivitet også for skip
som utelukkende går i innenriksfart. F l e r t a l l e t
støtter dette arbeidet.

F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen vil
bidra til utbygging av infrastruktur for elektrifisering
og alternative drivstoff, blant annet gjennom Trans-
nova. F l e r t a l l e t  presiserer at dette også må inklu-
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dere LNG. F l e r t a l l e t  har videre merket seg at
regjeringen evaluerer den maritime strategien «Stø
kurs» og at regjeringen i den forbindelse vil vurdere
tiltak for ytterligere implementering og anvendelse
av LNG som drivstoff for skip. 

F l e r t a l l e t  mener at Transnovas mandat fort-
satt skal omfatte støtte til landstrøm til skip.

F l e r t a l l e t  mener at det må satses på sykkel
som fremkomstmiddel. Sykkel er både et miljøvenn-
lig og helsefremmende transportmiddel. F l e r t a l l e t
mener at det må utbygges en bedre infrastruktur for
sykkel, både som selvstendig transportmiddel og i
sammenheng med kollektivtransport, blant annet
gjennom egne sykkelekspressveier til bykjernene og
til sentraliserte næringsområder. F l e r t a l l e t  vil
understreke viktigheten av at tiltak for syklende prio-
riteres i fremtidige transportpakker i storbyene.
F l e r t a l l e t  ber om at regjeringen innenfor sykkel-
satsingen etablerer en ordning der staten setter inn en
særlig innsats i byområder der kommuner og fylker
ønsker en forpliktende satsing for å få etablert et hel-
hetlig sykkelnett.

F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen i
Nasjonal transportplan for 2014–2023 vil legge frem
en sykkelsatsing med økte bevilgninger til gang- og
sykkelveier, slik at den årlige bevilgningen ved utgan-
gen av første del av perioden er dobbelt så høy som nå. 

F l e r t a l l e t  viser til at luftfarten fra 2012 er en
del av EUs kvotemarked. F l e r t a l l e t  viser her til
Innst. 259 S (2010–2011), jf. Prop. 68 S (2010–2011)
der Stortinget enstemmig samtykket til inkludering
av luftfart i klimakvotesystemet.

F l e r t a l l e t  har merket seg at regjeringen vil
fortsette arbeidet for å få inkludert luftfart i et bin-
dende internasjonalt klimaregime, og slutter seg til
dette.

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  peker på at et effektivt og sikkert
transportnett over hele landet for persontransport og
godstransport også vil være et energieffektivt og mil-
jøvennlig transportnett. D i s s e  m e d l e m m e r
understreker at det først og fremst er statens oppgave
å sørge for full statlig finansiering av bygging, utvik-
ling, drift og vedlikehold av veinettet og jernbanen.
D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at staten har et
særlig ansvar for å finansiere og legge til rette for
etablering av trafikknutepunkt der flere transportfor-
mer møtes, og at skatte- og avgiftsopplegg samt
årlige budsjettdisposisjoner ikke hindrer at de ulike
transportsektorer kan utnytte egen konkurransekraft
innenfor et samlet nasjonalt transportnett.

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at regjeringen
legger til grunn at bilavgiftene fortsatt skal bidra til
omlegging til en mer miljø- og klimavennlig bilpark.
D i s s e  m e d l e m m e r  erkjenner at Norge er et lang-

strakt land, hvor bilbruk er en viktig del av infrastruk-
turen. Bilrelaterte avgifter som engangsavgiften ved
kjøp av ny bil, årsavgiften, omregistreringsavgiften
og avgifter på drivstoff bør etter d i s s e  m e d l e m -
m e r s  mening reduseres, og vrakpanten bør økes.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener disse tiltakene vil
bidra til en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bil-
park. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker viktighe-
ten av å sikre langsiktighet rundt skatte-/avgiftslettel-
ser som stimulerer til bruk av alternativt drivstoff.

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at regje-
ringen har et mål om at gjennomsnittlig utslipp fra
nye personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjen-
nomsnitt på 85g CO2/km. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at EU til sammenlikning har et utslippsmål
på 95g CO2/km og vil derfor understreke at det er
uheldig for norske forbrukere med særnorske krav. 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker viktigheten
av å bygge moderne, effektive, sikre og miljøvenn-
lige veier. Dette kan gjøres ved å opprette et selskap
for samfunnsøkonomisk lønnsom veiutbygging
basert på «Avinor-modellen», det vil si at veiutbyg-
gingen finansieres utenfor handlingsregelen. En slik
ordning gir grunnlag for å planlegge og gjennomføre
infrastrukturutbygging med større forutsigbarhet,
bedre mulighet til langsiktig planlegging og kon-
traktsinngåelse. Dermed kan man i større grad kom-
binere norske og utenlandske entreprenørselskap til å
bygge ut norsk infrastruktur. Norge er et langstrakt
land med lav befolkningstetthet. Når både befolkning
og næringsliv er spredt over store avstander, krever
det at veinettet er konstruert for at befolkningen og
varer kan transporteres effektivt, sikkert og miljø-
vennlig.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til regjeringens mål
om at veksten i persontransporten i storbyområdene
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange,
samt at kollektivformål og sykkeltiltak i og omkring
storbyene skal gis økt prioritet ved fordeling av sam-
ferdselsbevilgninger. D i s s e  m e d l e m m e r  støtter
en styrking av kollektivtransporten, men vil under-
streke viktigheten av at satsingen på kollektivtrafik-
ken ikke går på bekostning av veiutbygging, da et
samspill mellom disse er nødvendig for å dekke
mangfoldet av behov for transport i husholdninger og
næringsliv. 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at Frem-
skrittspartiet ønsker å forbedre og fornye det eksiste-
rende jernbanenettet i Norge med satsing på person-
transport i befolkningstette områder og godstransport
over lange avstander. D i s s e  m e d l e m m e r  ønsker
at det opprettes et statlig selskap for utbygging av
jernbane, basert på «Avinor-modellen» og at det gis
skattefradrag for arbeidsgiverbetalt kollektivkort.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener også det bør satses på
innfartsparkeringsplasser rundt byer. 
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D i s s e  m e d l e m m e r  er uenig i en klimapoli-
tikk hovedsakelig basert på ytterligere skatter, avgif-
ter og offentlige inngrep, særlig innen transportsekto-
ren. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker igjen at
investering i et moderne, effektivt og sikkert trans-
portnett også vil gi god energieffekt og god miljøef-
fekt. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker viktighe-
ten av tiltak som: 

– Bygge moderne, effektive, sikre og miljøvenn-
lige veier.

– Effektivisere og optimalisere dagens jernbane-
nett.

– Flytte langtransportert gods fra vei til bane og
kjøl.

– Stimulere til et mer effektivt kollektivtilbud i
befolkningstette strøk.

– Bygging av modale knutepunktterminaler i sam-
ferdselsmessig infrastruktur der flere transport-
former knyttes direkte sammen.

– Økt bruk av gass til skip og samferdsel.
– Lavere bilavgifter som stimulerer til raskere

utskifting av bilparken.
– Redusere avgift på hybridbiler og lignende.
– Høyere vrakpant.
– Skatte-/avgiftslettelser som stimulerer til bruk av

alternativt drivstoff.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at offentlig
virksomhet må ligge i front når det gjelder bruk av
transportløsninger som er energi- og miljøeffektive.

D i s s e  m e d l e m m e r  tar avstand fra en utvik-
ling mot økte skatter og avgifter, restriksjoner og
reguleringer som kun har symbolverdi og som påfø-
rer ekstra ulemper for den enkelte og for næringsli-
vet, med «miljøtiltak» som alibi. Økte skatter på
transport og mobilitet i form av veiprising, køskatter,
skatt på parkering og tilsvarende øker landets kost-
nadsnivå og hindrer sunn økonomisk vekst og utvik-
ling. D i s s e  m e d l e m m e r  mener en langt mer
positiv og resultatrettet tilnærming kan være å la
arbeidsgiver gi arbeidstaker skattefritt kollektivkort.
Ifølge regjeringens anslag vil en slik ordning med-
føre at 175 000 jobbreisende skifter fra bil til kollek-
tive løsninger.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn en
vekst i veibyggingen over hele landet, slik at økt
utbygging av kollektivtilbudet ikke skjer på bekost-
ning av veibygging.» 

«Stortinget ber regjeringen stimulere til mer mil-
jøvennlige drivstoff og energikilder, men samtidig
sørge for at en vridning av innretningen på drivstoff-

avgiftene ikke medfører økte avgifter på drivstoff pr.
liter.»

«Stortinget ber regjeringen redusere bilavgifter
ved kjøp som stimulerer til raskere utskifting av bil-
parken, samt bidra til at miljøvennlige biler premie-
res.»

«Stortinget ber regjeringen øke vrakpanten.» 

«Stortinget ber regjeringen bygge moderne,
effektive, sikre og miljøvennlige veier ved å opprette
et statlig selskap for samfunnsøkonomisk lønnsom
veibygging basert på ‘Avinor-modellen’.»

«Stortinget ber regjeringen opprette et statlig sel-
skap for utbygging av jernbane, basert på ‘Avinor-
modellen’.»

«Stortinget ber regjeringen gi skattefradrag for
arbeidsgiverbetalt kollektivkort.»

«Stortinget ber regjeringen gi avgiftsstimulans
for å flytte langtransportert gods fra vei til bane og
kjøl.»

Jordbrukssektoren
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at i 2010
utgjorde utslipp fra jordbruket 5,2 millioner tonn
CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarte om lag 10 prosent
av Norges samlede klimagassutslipp. Gass fra hus-
dyrgjødsel var en betydelig del av dette.

K o m i t e e n  mener det er viktig å bidra til utvik-
ling av biogass i Norge, blant annet gjennom gårds-
baserte biogassanlegg og store behandlingsanlegg for
husdyrgjødsel og avfall. K o m i t e e n  peker på at for-
utsigbare og langsiktige rammebetingelser er avgjø-
rende dersom vi skal øke produksjon og bruk av bio-
gass i Norge. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, mener det er behov for
en nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi dersom vi
skal utløse biogasspotensialet og dermed redusere
klimagassutslippene i Norge. 

F l e r t a l l e t  viser videre til Stortingets mål om at
30 prosent av husdyrgjødsla skal gå til biogasspro-
duksjon innen 2020. 

Avfall
K o m i t e e n  viser til at regjeringen har varslet en

samlet gjennomgang av avfallssektorens ulike miljø-
effekter i den kommende stortingsmeldingen om
avfallspolitikken.
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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 avfallssekto-
ren i klimagassregnskapet kun inkluderer utslipp fra
avfallsdeponier og fra avløp og avløpsrensing. I 2010
var disse utslippene på ca. 1,2 mill. tonn CO2-ekviva-
lenter. Utslippene fra avfallsdeponering skyldes at
det under nedbrytingen av organisk materiale på
deponiene dannes deponigass som består av 60 pro-
sent metan og 40 prosent CO2.

Fluorerte klimagasser i produkter
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 utslipp av de
fluorerte klimagassene HFK, PFK og SF6 utgjør om
lag 3 prosent av de norske utslippene målt i CO2-
ekvivalenter. Omtrent halvparten av disse utslippene
er prosessutslipp av PFK fra aluminiumsproduksjon.
SF6 står for om lag 0,4 prosent av de totale utslippene
og benyttes i høyspentbrytere og annet utstyr brukt i
elektrisitetsforsyningen. Det resterende (ca. 1 pro-
sent) er utslipp av HFK.

F l e r t a l l e t  har merket seg at det i Klimakur
2020 er beregnet et utslippsreduksjonspotensial på
0,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Tilta-
kene går ut på å erstatte HFK med naturlige kuldeme-
dier, benytte HFK med lavere globalt oppvarmings-
potensial på områder der det er vanskelig å erstatte
HFK med naturlige kuldemedier, samt minimere lek-
kasjer av HFK fra kuldeanlegg.

Kommunesektoren
K o m i t e e n  understreker betydningen av det

lokale selvstyret innen arealplanlegging og kollektiv-
transport.

K o m i t e e n  har merket seg at KS har foreslått en
finansieringsordning for lokale klimatiltak, der staten
kjøper klimakvoter av kommuner og fylkeskommu-
ner som gjennomfører klimatiltak. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, peker på at kommunene
kan spille en viktig rolle for å redusere klimagassut-
slippene. 

F l e r t a l l e t  mener at kommunene gjennom sitt
ansvar for arealplanlegging legger viktige rammebe-
tingelser for å redusere klimagassutslippene. 

Forskning og utredning
K o m i t e e n  mener at Norge må bidra til den glo-

bale innsatsen for å styrke kunnskapsgrunnlaget i kli-
maarbeidet og til at den grunnleggende forskningen
styrkes.

K o m i t e e n  mener forskning og teknologisk
utvikling innenfor fornybar energi er viktig både i et
klima- og næringsperspektiv. K o m i t e e n  mener at

bevilgningene til FME- sentrene må styrkes, og at det
opprettes et nytt FME-senter for geotermisk energi. 

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i de kommende stats-
budsjett øke bevilgningene til FME-sentrene og at
det opprettes et FME-senter for geotermisk energi.»

K o m i t e e n  vil videre understreke viktigheten
av det svensk-norske markedet for elsertifikater som
ble opprettet 1. januar 2012. K o m i t e e n  legger til
grunn at beregningsrelevant forbruk for elsertifikats-
ordningen fortsatt skal baseres på reglene om elav-
gift. For å sikre at det ikke oppstår skjeve konkurran-
sevilkår ber k o m i t e e n  regjeringen evaluere det
beregningsrelevante forbruket når man har fått litt
mer erfaring med ordningen. 

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen evaluere det bereg-
ningsrelevante forbruket for elsertifikatordningen.»

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at regje-
ringen, basert på erfaringene med dagens lovgivning
og virkemiddelbruk, vil vurdere hensiktsmessigheten
av en egen klimalov. F l e r t a l l e t  slutter seg til dette,
og ber regjeringen utrede hensiktsmessigheten av en
slik lov. 

K o m i t e e n  mener regjeringen må vurdere
potensialet for å redusere klimagassutslippene ved
bruk av IKT. 

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere potensialet
for å redusere klimagassutslippene i Norge ved bruk
av IKT.»

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, slutter seg for øvrig til
meldingen og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge flertallets
merknader i denne innstillingen til grunn for klima-
politikken.»

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 advare mot en holdning hvor
politikere forventer at forskningsmiljøene automa-
tisk vil innfri politiske løfter om ny teknologi. FoU-
arbeidet bør vektlegge langsiktige suksesskriterier
fremfor kortsiktige målsettinger. Ønsket om snarlige
CO2-kutt ved å kommersialisere et produkt på et
infantilt stadium må vurderes opp mot nytten av å
kanalisere de samme ressurser inn i en modning av
teknologien.
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D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at utvik-
ling av mange nye energi- og miljøteknologier må
anses som langsiktige prosjekter, og at det derfor er
viktig å ha et langsiktig perspektiv når man snakker
om utvikling og bruk av nye teknologier. D i s s e
m e d l e m m e r  mener det er feil å avvise prosjekter
«fordi det er for langt frem i tid». D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til at mange for eksempel har avvist kraft-
produksjon basert på thorium, nettopp fordi det er et
slikt «langsiktig prosjekt». D i s s e  m e d l e m m e r
mener man da ikke har tatt inn over seg de utfordrin-
ger man faktisk står overfor. D i s s e  m e d l e m m e r
har samtidig registrert at regjeringen har stilt seg sær-
deles positiv til havvindmøller, selv om det prosjektet
trolig har tilsvarende lang horisont.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil akselerere utviklingen
av bedre og grønnere energiteknologier. Dette krever
satsing både innen forskningsmiljøene, universite-
tene og realfag samt energibransjen generelt. D i s s e
m e d l e m m e r  vil styrke eksisterende og 2 nye
FME-sentre. D i s s e  m e d l e m m e r  vil opprette et
FME-senter for geotermisk energi hvor Norge kan
bidra med borekompetanse til bedreå  høste av var-
meressursene i jordskorpen. 

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår også at Halden-
miljøet får status som FME. Det er et globalt aner-
kjent miljø innen sikkerhet og styringssystemer for
kjernekraftverk. Reaktorkompetanse er viktig i en
verden som kommer til å bygge mer kjernekraft.
D i s s e  m e d l e m m e r  gjør oppmerksom på at India
nylig har startet satsingen på å bygge en Thoriumre-
aktor.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«Stortinget ber regjeringen opprette et nytt FME-
senter for Thorium i samarbeid med IFEs Halden-
reaktor.»

Forslag fra mindretall
Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen legge til grunn CO2-
intensitet fremfor totale CO2-utslipp når man drøfter
behovet for nasjonale tiltak innen næringslivet og
andre sektorer, slik at norsk næringsliv kan utvikle
sin virksomhet i Norge fremfor å måtte øke sin pro-
duksjon i utlandet.

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen se bort ifra målsettin-

gen om 2/3 kutt innen 2020.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen likestille nasjonale og

internasjonale sertifiserte CO2-reduserende tiltak,
slik at tiltak gjennomføres der de har størst effekt.

Forslag 4
Stortinget ber regjeringen utarbeide både nasjo-

nalt og globalt CO2-budsjett for nasjonale tiltak, og
hvor tiltak som ikke gir vesentlig global gevinst,
revurderes.

Forslag 5
Stortinget ber regjeringen endre klimafondets

finansiering slik at det baseres på prinsippene som
ligger til grunn for NOx-fondet. Klimafondets inn-
tekter skal baseres på øremerking av CO2-avgiften på
norsk sokkel.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen endre klimafondets

finansiering slik at det baseres på prinsippene som
ligger til grunn for NOx-fondet. Klimafondets inn-
tekter skal baseres på øremerking av CO2-avgiften på
norsk sokkel.

Forslag 7
Stortinget ber regjeringen sikre rask implemente-

ring av CO2-kompensasjon for industriens kostnader
i kraftprisen.

Forslag 8
Stortinget ber regjeringen stimulere til økt bruk

av gass i norsk industrivirksomhet fremfor å tvinge
slik industri ut av landet.

Forslag 9
Stortinget ber regjeringen gi positive signaler til

etablering av gassbasert industrivirksomhet, for
eksempel aluminiumsverk og jernverk, som vil kutte
CO2-utslipp fra dagens kullbaserte anlegg.

Forslag 10
Stortinget ber regjeringen tillate industrien å eie

egne vannkraftverk så lenge kraften brukes til indus-
trivirksomhet, noe som sikrer at miljøvennlig indus-
trivirksomhet utvikler seg i Norge.

Forslag 11
Stortinget ber regjeringen sikre konkurranseev-

nen til norsk industri, og derved unngå at Kyoto-avta-
len oppfylles ved å «eksportere» norsk industris
punktutslipp og arbeidsplasser. 
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Forslag 12
Stortinget ber regjeringen øke satsingen på vann-

kraft gjennom tiltak for opprustning og utvidelse av
eksisterende vannkraftverk, tillate utbygging av
større vannkraftverk, hvor man ikke krever nye store
oppdemninger, tillate skånsom vannkraftutbygging
av Vefsna og evaluere tidligere verneplaner med sikte
på å høste av vannressursene uten å skade miljøver-
diene.

Forslag 13
Stortinget ber regjeringen tillate lokal saksbe-

handling for mindre vann- og vindkraftprosjekt der
kommunen selv ønsker det.

Forslag 14
Stortinget ber regjeringen tilpasse avskrivings-

satser for vind- og vannkraft tilsvarende som i Sve-
rige.

Forslag 15
Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket i

sertifikatordningen slik at avslutningsperioden blir
lik som i Sverige.

Forslag 16
Stortinget ber regjeringen åpne for at andre loka-

sjoner enn Mongstad kan bygge fullskala gasskraft-
verk med CO2-renseanlegg med statlig finansiering
på «no cure – no pay»-basis, noe som vil øke sjansen
for suksessfullt resultat i arbeidet med å utvikle ny
teknologi.

Forslag 17
Stortinget ber regjeringen utvikle et CO2-prosjekt

hvor målet er å finne kommersiell bruk av CO2 som
innsatsfaktor.

Forslag 18
Stortinget ber regjeringen bruke kullkraftverket

på Svalbard som «test-site» for rensing av kullkraft.

Forslag 19
Stortinget ber regjeringen om å se bort ifra forsla-

get om skjerpelser i byggteknisk forskrift til passiv-
husnivå i 2015 og nullenerginivå i 2020.

Forslag 20
Stortinget ber regjeringen bedre avskrivningssat-

ser for energi- og miljøtiltak i bygg.

Forslag 21
Stortinget ber regjeringen gi skattefradrag for

energi- og miljøtiltak i privatboliger med en teknolo-
ginøytral tilnærming.

Forslag 22
Stortinget ber regjeringen legge til grunn en vekst

i veibyggingen over hele landet, slik at økt utbygging
av kollektivtilbudet ikke skjer på bekostning av vei-
bygging. 

Forslag 23
Stortinget ber regjeringen stimulere til mer miljø-

vennlige drivstoff og energikilder, men samtidig
sørge for at en vridning av innretningen på drivstoff-
avgiftene ikke medfører økte avgifter på drivstoff pr.
liter.

Forslag 24
Stortinget ber regjeringen redusere bilavgifter

ved kjøp som stimulerer til raskere utskifting av bil-
parken samt bidra til at miljøvennlige biler premie-
res.

Forslag 25
Stortinget ber regjeringen øke vrakpanten. 

Forslag 26
Stortinget ber regjeringen bygge moderne, effek-

tive, sikre og miljøvennlige veier ved å opprette et
statlig selskap for samfunnsøkonomisk lønnsom vei-
bygging basert på «Avinor-modellen».

Forslag 27
Stortinget ber regjeringen opprette et statlig sel-

skap for utbygging av jernbane, basert på «Avinor-
modellen».

Forslag 28
Stortinget ber regjeringen gi skattefradrag for

arbeidsgiverbetalt kollektivkort.

Forslag 29
Stortinget ber regjeringen gi avgiftsstimulans for

å flytte langtransportert gods fra vei til bane og kjøl.

Forslag 30
Stortinget ber regjeringen opprette et nytt FME-

senter for Thorium i samarbeid med IFEs Halden-
reaktor.
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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 :

I
Meld. St. 21 (2011–2012) – Norsk klimapolitkk

– vedlegges protokollen.

II
Stortinget ber regjeringen opprette et nytt fond

for klima, fornybar energi og energiomlegging med
utgangspunkt i Enovas Grunnfond som i dag er på 25
mrd. kroner. Fondskapitalen skal utgjøre 50 mrd.
kroner i 2016, med en økning på 10 mrd. kroner i
2013, 5 mrd. kroner i 2014, 5 mrd. kroner i 2015 og
5 mrd. kroner i 2016.

III
Stortinget ber regjeringen legge frem en vurde-

ring av mulighetene for å utvikle en verdikjede for
CO2 i Norge, der fanget CO2 kan brukes til kommer-
sielle formål.

IV
Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fy-

ring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i
øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger
fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperio-
de. Forbudet og utfasingen må utformes med nød-
vendige unntak og slik at forsyningssikkerheten iva-
retas. Unntakene utredes nærmere før forbudet ende-
lig vedtas.

V

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et
mål for energieffektivisering i bygg i løpet av 2012.

VI
Stortinget ber regjeringen legge frem forslag for

Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse be-
tydelig energieffektivisering og energiomlegging fra
fossile til miljøvennlige kilder i private husholdnin-
ger.

VII
Stortinget legger til grunn at drivstoffavgiftene

fortsatt skal bidra til å redusere de nasjonale utslippe-
ne, blant annet gjennom langsiktige og forutsigbare
rammevilkår for miljøvennlig drivstoff, jf. Innst. 3 S
(2011–2012). Bilavgiftene skal blant annet brukes til
å bidra til en mer miljø- og klimavennlig bilpark, ved

at nullutslippsbiler, plug-in-hybrider og andre miljø-
vennlige biler kommer bedre ut enn tilsvarende biler
med fossilt drivstoff. Avgiftene skal ytterligere vekt-
legge klimaegenskaper og lokal forurensning.

VIII
Dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene

nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode
(2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke
overstiger 50 000. Andre virkemidler for å fremme
nullutslippsbiler, slik som fritak fra bom- og fergeav-
gift, tilgang til kollektivfelt og gratis parkering, må
sees i sammenheng med trafikkutviklingen i de store
byene. I beslutninger om disse virkemidlene må lo-
kale myndigheters synspunkter veie tungt.

IX
Belønningsordningen for kollektivtrafikk skal

prioritere dokumenterte resultater. Det vil si en påvist
vekst i andelen kollektivtransport på bekostning av
personbiltrafikken. Belønningsordninger skal videre
prioritere byområder som anvender vegprising, diffe-
rensierte bompengesatser eller andre trafikkregule-
rende tiltak for tildeling av statlige midler. Vegpri-
sing er et lokalt virkemiddel. Det vil derfor ikke inn-
føres vegprising uten lokal tilslutning. Det er en for-
utsetning for tildeling av slike midler at det iverkset-
tes tiltak, eller nylig har blitt iverksatt tiltak som vir-
ker begrensende på personbiltrafikken. Det er en
lokal beslutning hvilke tiltak som iverksettes. Beløn-
ningsordningen skal økes med 500 mill. kroner i
2013 og 2014, hvorav 250 mill. kroner bevilges i
2013 og 250 mill. kroner i 2014. Som del av framfor-
handlete og forpliktende avtaler med byområdene og
fylkeskommunene, der også tiltak for redusert bil-
bruk inngår, skal staten i større grad bidra til investe-
ringskostnadene ved store kollektivprosjekter i og
rundt de store byene, som for eksempel baneprosjek-
ter og høykvalitets busstilbud.

X
Stortinget viser til klimameldingens omtale av

utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale
Østlandsområdet og legger til grunn at regjeringen
fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask
fremdrift.

XI
Stortinget ber regjeringen i de kommende stats-

budsjett øke bevilgningene til FME-sentrene og at
det opprettes et FME-senter for geotermisk energi.

XII
Stortinget ber regjeringen evaluere det bereg-

ningsrelevante forbruket for elsertifikatordningen.
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XIII
Stortinget ber regjeringen vurdere potensialet for

å redusere klimagassutslippene i Norge ved bruk av
IKT.

XIV
Stortinget ber regjeringen legge flertallets merk-

nader i denne innstillingen til grunn for klimapolitik-
ken.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 8. juni 2012

Erling Sande Nikolai Astrup
leder ordfører
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Foreword 

It is my hope that this report shocks us into action. Even for those of us already committed to fighting 

climate change, I hope it causes us to work with much more urgency.

This report spells out what the world would be like if it warmed by 4 degrees Celsius, which is what 

scientists are nearly unanimously predicting by the end of the century, without serious policy changes.

The 4°C scenarios are devastating: the inundation of coastal cities; increasing risks for food produc-

tion potentially leading to higher malnutrition rates; many dry regions becoming dryer, wet regions wet-

ter; unprecedented heat waves in many regions, especially in the tropics; substantially exacerbated water 

scarcity in many regions; increased frequency of high-intensity tropical cyclones; and irreversible loss of 

biodiversity, including coral reef systems.

And most importantly, a 4°C world is so different from the current one that it comes with high uncer-

tainty and new risks that threaten our ability to anticipate and plan for future adaptation needs.

The lack of action on climate change not only risks putting prosperity out of reach of millions of people 

in the developing world, it threatens to roll back decades of sustainable development.

It is clear that we already know a great deal about the threat before us. The science is unequivocal 

that humans are the cause of global warming, and major changes are already being observed: global mean 

warming is 0.8°C above pre industrial levels; oceans have warmed by 0.09°C since the 1950s and are acidi-

fying; sea levels rose by about 20 cm since pre-industrial times and are now rising at 3.2 cm per decade; 

an exceptional number of extreme heat waves occurred in the last decade; major food crop growing areas 

are increasingly affected by drought.

Despite the global community’s best intentions to keep global warming below a 2°C increase above 

pre-industrial climate, higher levels of warming are increasingly likely. Scientists agree that countries’ cur-

rent United Nations Framework Convention on Climate Change emission pledges and commitments would 

most likely result in 3.5 to 4°C warming. And the longer those pledges remain unmet, the more likely a 

4°C world becomes.

Data and evidence drive the work of the World Bank Group. Science reports, including those produced 

by the Intergovernmental Panel on Climate Change, informed our decision to ramp up work on these issues, 

leading to, a World Development Report on climate change designed to improve our understanding of the 

implications of a warming planet; a Strategic Framework on Development and Climate Change, and a report 

on Inclusive Green Growth. The World Bank is a leading advocate for ambitious action on climate change, 

not only because it is a moral imperative, but because it makes good economic sense.

But what if we fail to ramp up efforts on mitigation? What are the implications of a 4°C world? We 

commissioned this report from the Potsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics 

to help us understand the state of the science and the potential impact on development in such a world. 
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Dr. Jim Yong Kim

President, World Bank Group

It would be so dramatically different from today’s world that it is hard to describe accurately; much relies 

on complex projections and interpretations.

We are well aware of the uncertainty that surrounds these scenarios and we know that different scholars 

and studies sometimes disagree on the degree of risk. But the fact that such scenarios cannot be discarded 

is sufficient to justify strengthening current climate change policies. Finding ways to avoid that scenario is 

vital for the health and welfare of communities around the world. While every region of the world will be 

affected, the poor and most vulnerable would be hit hardest.

A 4°C world can, and must, be avoided.

The World Bank Group will continue to be a strong advocate for international and regional agreements 

and increasing climate financing. We will redouble our efforts to support fast growing national initiatives 

to mitigate carbon emissions and build adaptive capacity as well as support inclusive green growth and 

climate smart development. Our work on inclusive green growth has shown that—through more efficiency 

and smarter use of energy and natural resources—many opportunities exist to drastically reduce the climate 

impact of development, without slowing down poverty alleviation and economic growth.

This report is a stark reminder that climate change affects everything. The solutions don’t lie only in 

climate finance or climate projects. The solutions lie in effective risk management and ensuring all our 

work, all our thinking, is designed with the threat of a 4°C degree world in mind. The World Bank Group 

will step up to the challenge.
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Executive Summary

-

Without further commitments and action to reduce greenhouse 

gas emissions, the world is likely to warm by more than 3°C 

above the preindustrial climate. Even with the current mitigation 

commitments and pledges fully implemented, there is roughly a 

20 percent likelihood of exceeding 4°C by 2100. If they are not 

met, a warming of 4°C could occur as early as the 2060s. Such a 

warming level and associated sea-level rise of 0.5 to 1 meter, or 

more, by 2100 would not be the end point: a further warming to 

levels over 6°C, with several meters of sea-level rise, would likely 

occur over the following centuries.

Thus, while the global community has committed itself to 

holding warming below 2°C to prevent “dangerous” climate 

change, and Small Island Developing states (SIDS) and Least 

Developed Countries (LDCs) have identified global warming of 

1.5°C as warming above which there would be serious threats to 

their own development and, in some cases, survival, the sum total 

of current policies—in place and pledged—will very likely lead to 

warming far in excess of these levels. Indeed, present emission 

trends put the world plausibly on a path toward 4°C warming 

within the century.

This report is not a comprehensive scientific assessment, as 

will be forthcoming from the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) in 2013–14 in its Fifth Assessment Report. It is 

focused on developing countries, while recognizing that developed 

countries are also vulnerable and at serious risk of major damages 

from climate change. A series of recent extreme events worldwide 

continue to highlight the vulnerability of not only the developing 

world but even wealthy industrialized countries.

Uncertainties remain in projecting the extent of both climate 

change and its impacts. We take a risk-based approach in which 

risk is defined as impact multiplied by probability: an event with 

low probability can still pose a high risk if it implies serious 

consequences.

No nation will be immune to the impacts of climate change. 

However, the distribution of impacts is likely to be inherently 

unequal and tilted against many of the world’s poorest regions, 

which have the least economic, institutional, scientific, and tech-

nical capacity to cope and adapt. For example:

• Even though absolute warming will be largest in high latitudes, 

the warming that will occur in the tropics is larger when com-

pared to the historical range of temperature and extremes to 

which human and natural ecosystems have adapted and coped. 

The projected emergence of unprecedented high-temperature 

extremes in the tropics will consequently lead to significantly 

larger impacts on agriculture and ecosystems.

• Sea-level rise is likely to be 15 to 20 percent larger in the trop-

ics than the global mean.

• Increases in tropical cyclone intensity are likely to be felt 

disproportionately in low-latitude regions.

• Increasing aridity and drought are likely to increase substan-

tially in many developing country regions located in tropical 

and subtropical areas.

A world in which warming reaches 4°C above preindustrial 

levels (hereafter referred to as a 4°C world), would be one of 
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unprecedented heat waves, severe drought, and major floods in 

many regions, with serious impacts on human systems, ecosystems, 

and associated services.

Warming of 4°C can still be avoided: numerous studies show 

that there are technically and economically feasible emissions 

pathways to hold warming likely below 2°C. Thus the level of 

impacts that developing countries and the rest of the world expe-

rience will be a result of government, private sector, and civil 

society decisions and choices, including, unfortunately, inaction.

Observed Impacts and Changes to the 
Climate System

The unequivocal effects of greenhouse gas emission–induced 

change on the climate system, reported by IPCC’s Fourth Assess-

ment Report (AR4) in 2007, have continued to intensify, more or 

less unabated:

• The concentration of the main greenhouse gas, carbon diox-

ide (CO
2
), has continued to increase from its preindustrial 

concentration of approximately 278 parts per million (ppm) 

to over 391 ppm in September 2012, with the rate of rise now 

at 1.8 ppm per year.

• The present CO
2
 concentration is higher than paleoclimatic 

and geologic evidence indicates has occurred at any time in 

the last 15 million years.

• Emissions of CO
2
 are, at present, about 35,000 million metric 

tons per year (including land-use change) and, absent further 

policies, are projected to rise to 41,000 million metric tons of 

CO
2
 per year in 2020.

• Global mean temperature has continued to increase and is 

now about 0.8°C above preindustrial levels.

A global warming of 0.8°C may not seem large, but many 

climate change impacts have already started to emerge, and the 

shift from 0.8°C to 2°C warming or beyond will pose even greater 

challenges. It is also useful to recall that a global mean temperature 

increase of 4°C approaches the difference between temperatures 

today and those of the last ice age, when much of central Europe 

and the northern United States were covered with kilometers of ice 

and global mean temperatures were about 4.5°C to 7°C lower. And 

this magnitude of climate change—human induced—is occurring 

over a century, not millennia.

The global oceans have continued to warm, with about 90 

percent of the excess heat energy trapped by the increased green-

house gas concentrations since 1955 stored in the oceans as heat. 

The average increase in sea levels around the world over the 20th 

century has been about 15 to 20 centimeters. Over the last decade 

the average rate of sea-level rise has increased to about 3.2 cm per 

decade. Should this rate remain unchanged, this would mean over 

30 cm of additional sea-level rise in the 21st century.

The warming of the atmosphere and oceans is leading to an 

accelerating loss of ice from the Greenland and Antarctic ice sheets, 

and this melting could add substantially to sea-level rise in the 

future. Overall, the rate of loss of ice has more than tripled since 

the 1993–2003 period as reported in the IPCC AR4, reaching 1.3 

cm per decade over 2004–08; the 2009 loss rate is equivalent to 

about 1.7 cm per decade. If ice sheet loss continues at these rates, 

without acceleration, the increase in global average sea level due to 

this source would be about 15 cm by the end of the 21st century. 

A clear illustration of the Greenland ice sheet’s increasing vulner-

ability to warming is the rapid growth in melt area observed since 

the 1970s. As for Arctic sea ice, it reached a record minimum in 

September 2012, halving the area of ice covering the Arctic Ocean 

in summers over the last 30 years.

The effects of global warming are also leading to observed 

changes in many other climate and environmental aspects of the 

Earth system. The last decade has seen an exceptional number of 

extreme heat waves around the world with consequential severe 

impacts. Human-induced climate change since the 1960s has 

increased the frequency and intensity of heat waves and thus also 

likely exacerbated their societal impacts. In some climatic regions, 

extreme precipitation and drought have increased in intensity and/

or frequency with a likely human influence. An example of a recent 

extreme heat wave is the Russian heat wave of 2010, which had 

very significant adverse consequences. Preliminary estimates for 

the 2010 heat wave in Russia put the death toll at 55,000, annual 

crop failure at about 25 percent, burned areas at more than 1 

million hectares, and economic losses at about US$15 billion (1 

percent gross domestic product (GDP)).

In the absence of climate change, extreme heat waves in Europe, 

Russia, and the United States, for example, would be expected to 

occur only once every several hundred years. Observations indicate 

a tenfold increase in the surface area of the planet experiencing 

extreme heat since the 1950s.

The area of the Earth’s land surface affected by drought has 

also likely increased substantially over the last 50 years, somewhat 

faster than projected by climate models. The 2012 drought in the 

United States impacted about 80 percent of agricultural land, 

making it the most severe drought since the 1950s.

Negative effects of higher temperatures have been observed on 

agricultural production, with recent studies indicating that since 

the 1980s global maize and wheat production may have been 

reduced significantly compared to a case without climate change.

Effects of higher temperatures on the economic growth of poor 

countries have also been observed over recent decades, suggesting 

a significant risk of further reductions in the economic growth 

in poor countries in the future due to global warming. An MIT 

study1 used historical fluctuations in temperature within countries 
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to identify its effects on aggregate economic outcomes. It reported 

that higher temperatures substantially reduce economic growth in 

poor countries and have wide-ranging effects, reducing agricultural 

output, industrial output, and political stability. These findings 

inform debates over the climate’s role in economic development 

and suggest the possibility of substantial negative impacts of 

higher temperatures on poor countries.

Projected Climate Change Impacts in a 
4°C World

The effects of 4°C warming will not be evenly distributed around 

the world, nor would the consequences be simply an extension of 

those felt at 2°C warming. The largest warming will occur over 

land and range from 4°C to 10°C. Increases of 6°C or more in 

average monthly summer temperatures would be expected in large 

regions of the world, including the Mediterranean, North Africa, 

the Middle East, and the contiguous United States

Projections for a 4°C world show a dramatic increase in the 

intensity and frequency of high-temperature extremes. Recent 

extreme heat waves such as in Russia in 2010 are likely to become 

the new normal summer in a 4°C world. Tropical South America, 

central Africa, and all tropical islands in the Pacific are likely to 

regularly experience heat waves of unprecedented magnitude and 

duration. In this new high-temperature climate regime, the coolest 

months are likely to be substantially warmer than the warmest 

months at the end of the 20th century. In regions such as the 

Mediterranean, North Africa, the Middle East, and the Tibetan 

plateau, almost all summer months are likely to be warmer than 

the most extreme heat waves presently experienced. For example, 

the warmest July in the Mediterranean region could be 9°C warmer 

than today’s warmest July.

Extreme heat waves in recent years have had severe impacts, 

causing heat-related deaths, forest fires, and harvest losses. The 

impacts of the extreme heat waves projected for a 4°C world have 

not been evaluated, but they could be expected to vastly exceed 

the consequences experienced to date and potentially exceed the 

adaptive capacities of many societies and natural systems.

Rising CO2 Concentration and Ocean 

Apart from a warming of the climate system, one of the most 

serious consequences of rising carbon dioxide concentration in 

the atmosphere occurs when it dissolves in the ocean and results 

in acidification. A substantial increase in ocean acidity has been 

observed since preindustrial times. A warming of 4°C or more 

by 2100 would correspond to a CO
2
 concentration above 800 ppm 

and an increase of about 150 percent in acidity of the ocean. The 

observed and projected rates of change in ocean acidity over the 

next century appear to be unparalleled in Earth’s history. Evidence 

is already emerging of the adverse consequences of acidification 

for marine organisms and ecosystems, combined with the effects 

of warming, overfishing, and habitat destruction.

Coral reefs in particular are acutely sensitive to changes in 

water temperatures, ocean pH, and intensity and frequency of 

tropical cyclones. Reefs provide protection against coastal floods, 

storm surges, and wave damage as well as nursery grounds and 

habitat for many fish species. Coral reef growth may stop as CO
2 

concentration approaches 450 ppm over the coming decades (cor-

responding to a warming of about 1.4°C in the 2030s). By the 

time the concentration reaches around 550 ppm (corresponding 

to a warming of about 2.4°C in the 2060s), it is likely that coral 

reefs in many areas would start to dissolve. The combination 

of thermally induced bleaching events, ocean acidification, and 

sea-level rise threatens large fractions of coral reefs even at 1.5°C 

global warming. The regional extinction of entire coral reef eco-

systems, which could occur well before 4°C is reached, would 

have profound consequences for their dependent species and for 

the people who depend on them for food, income, tourism, and 

shoreline protection.

Rising Sea Levels, Coastal Inundation 
and Loss

Warming of 4°C will likely lead to a sea-level rise of 0.5 to 1 

meter, and possibly more, by 2100, with several meters more to be 

realized in the coming centuries. Limiting warming to 2°C would 

likely reduce sea-level rise by about 20 cm by 2100 compared to 

a 4°C world. However, even if global warming is limited to 2°C, 

global mean sea level could continue to rise, with some estimates 

ranging between 1.5 and 4 meters above present-day levels by the 

year 2300. Sea-level rise would likely be limited to below 2 meters 

only if warming were kept to well below 1.5°C.

Sea-level rise will vary regionally: for a number of geophysically 

determined reasons, it is projected to be up to 20 percent higher 

in the tropics and below average at higher latitudes. In particular, 

the melting of the ice sheets will reduce the gravitational pull on 

the ocean toward the ice sheets and, as a consequence, ocean 

water will tend to gravitate toward the Equator. Changes in wind 

and ocean currents due to global warming and other factors will 

also affect regional sea-level rise, as will patterns of ocean heat 

uptake and warming.

1 Dell, Melissa, Benjamin F. Jones, and Benjamin A. Olken. 2012. “Temperature 

Shocks and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century.” American 

Economic Journal: Macroeconomics, 4(3): 66–95.
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Sea-level rise impacts are projected to be asymmetrical even 

within regions and countries. Of the impacts projected for 31 

developing countries, only 10 cities account for two-thirds of the 

total exposure to extreme floods. Highly vulnerable cities are to 

be found in Mozambique, Madagascar, Mexico, Venezuela, India, 

Bangladesh, Indonesia, the Philippines, and Vietnam.

For small island states and river delta regions, rising sea levels 

are likely to have far ranging adverse consequences, especially 

when combined with the projected increased intensity of tropical 

cyclones in many tropical regions, other extreme weather events, 

and climate change–induced effects on oceanic ecosystems (for 

example, loss of protective reefs due to temperature increases and 

ocean acidification).

Risks to Human Support Systems: Food, 
Water, Ecosystems, and Human Health

Although impact projections for a 4°C world are still preliminary 

and it is often difficult to make comparisons across individual 

assessments, this report identifies a number of extremely severe 

risks for vital human support systems. With extremes of tempera-

ture, heat waves, rainfall, and drought are projected to increase 

with warming; risks will be much higher in a 4°C world compared 

to a 2°C world.

In a world rapidly warming toward 4°C, the most adverse 

impacts on water availability are likely to occur in association 

with growing water demand as the world population increases. 

Some estimates indicate that a 4°C warming would significantly 

exacerbate existing water scarcity in many regions, particularly 

northern and eastern Africa, the Middle East, and South Asia, 

while additional countries in Africa would be newly confronted 

with water scarcity on a national scale due to population growth.

• Drier conditions are projected for southern Europe, Africa (except 

some areas in the northeast), large parts of North America 

and South America, and southern Australia, among others.

• Wetter conditions are projected in particular for the northern 

high latitudes—that is, northern North America, northern 

Europe, and Siberia—and in some monsoon regions. Some 

regions may experience reduced water stress compared to a 

case without climate change.

• Subseasonal and subregional changes to the hydrological 

cycle are associated with severe risks, such as flooding and 

drought, which may increase significantly even if annual 

averages change little.

With extremes of rainfall and drought projected to increase 

with warming, these risks are expected to be much higher in a 

4°C world as compared to the 2°C world. In a 2°C world:

• River basins dominated by a monsoon regime, such as the 

Ganges and Nile, are particularly vulnerable to changes in 

the seasonality of runoff, which may have large and adverse 

effects on water availability.

• Mean annual runoff is projected to decrease by 20 to 40 percent 

in the Danube, Mississippi, Amazon, and Murray Darling river 

basins, but increase by roughly 20 percent in both the Nile 

and the Ganges basins.

All these changes approximately double in magnitude in a 

4°C world.

The risk for disruptions to ecosystems as a result of ecosystem 

shifts, wildfires, ecosystem transformation, and forest dieback 

would be significantly higher for 4°C warming as compared to 

reduced amounts. Increasing vulnerability to heat and drought 

stress will likely lead to increased mortality and species extinction.

Ecosystems will be affected by more frequent extreme weather 

events, such as forest loss due to droughts and wildfire exacerbated 

by land use and agricultural expansion. In Amazonia, forest fires 

could as much as double by 2050 with warming of approximately 

1.5°C to 2°C above preindustrial levels. Changes would be expected 

to be even more severe in a 4°C world.

In fact, in a 4°C world climate change seems likely to become 

the dominant driver of ecosystem shifts, surpassing habitat 

destruction as the greatest threat to biodiversity. Recent research 

suggests that large-scale loss of biodiversity is likely to occur in a 

4°C world, with climate change and high CO
2
 concentration driv-

ing a transition of the Earth´s ecosystems into a state unknown 

in human experience. Ecosystem damage would be expected to 

dramatically reduce the provision of ecosystem services on which 

society depends (for example, fisheries and protection of coast-

line—afforded by coral reefs and mangroves).

Maintaining adequate food and agricultural output in the 

face of increasing population and rising levels of income will be 

a challenge irrespective of human-induced climate change. The 

IPCC AR4 projected that global food production would increase 

for local average temperature rise in the range of 1°C to 3°C, but 

may decrease beyond these temperatures.

New results published since 2007, however, are much less opti-

mistic. These results suggest instead a rapidly rising risk of crop 

yield reductions as the world warms. Large negative effects have 

been observed at high and extreme temperatures in several regions 

including India, Africa, the United States, and Australia. For example, 

significant nonlinear effects have been observed in the United 

States for local daily temperatures increasing to 29°C for corn and 

30°C for soybeans. These new results and observations indicate a 

significant risk of high-temperature thresholds being crossed that 

could substantially undermine food security globally in a 4°C world.

Compounding these risks is the adverse effect of projected sea-

level rise on agriculture in important low-lying delta areas, such 
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as in Bangladesh, Egypt, Vietnam, and parts of the African coast. 

Sea-level rise would likely impact many mid-latitude coastal areas 

and increase seawater penetration into coastal aquifers used for 

irrigation of coastal plains. Further risks are posed by the likeli-

hood of increased drought in mid-latitude regions and increased 

flooding at higher latitudes.

The projected increase in intensity of extreme events in the 

future would likely have adverse implications for efforts to reduce 

poverty, particularly in developing countries. Recent projections 

suggest that the poor are especially sensitive to increases in 

drought intensity in a 4°C world, especially across Africa, South 

Asia, and other regions.

Large-scale extreme events, such as major floods that interfere 

with food production, could also induce nutritional deficits and 

the increased incidence of epidemic diseases. Flooding can intro-

duce contaminants and diseases into healthy water supplies and 

increase the incidence of diarrheal and respiratory illnesses. The 

effects of climate change on agricultural production may exacerbate 

under-nutrition and malnutrition in many regions—already major 

contributors to child mortality in developing countries. Whilst eco-

nomic growth is projected to significantly reduce childhood stunt-

ing, climate change is projected to reverse these gains in a number 

of regions: substantial increases in stunting due to malnutrition 

are projected to occur with warming of 2°C to 2.5°C, especially 

in Sub-Saharan Africa and South Asia, and this is likely to get 

worse at 4°C. Despite significant efforts to improve health services 

(for example, improved medical care, vaccination development, 

surveillance programs), significant additional impacts on poverty 

levels and human health are expected. Changes in temperature, 

precipitation rates, and humidity influence vector-borne diseases 

(for example, malaria and dengue fever) as well as hantaviruses, 

leishmaniasis, Lyme disease, and schistosomiasis.

Further health impacts of climate change could include injuries 

and deaths due to extreme weather events. Heat-amplified levels of 

smog could exacerbate respiratory disorders and heart and blood 

vessel diseases, while in some regions climate change–induced 

increases in concentrations of aeroallergens (pollens, spores) could 

amplify rates of allergic respiratory disorders.

Risks of Disruptions and Displacements 
in a 4°C World

Climate change will not occur in a vacuum. Economic growth 

and population increases over the 21st century will likely add 

to human welfare and increase adaptive capacity in many, if 

not most, regions. At the same time, however, there will also 

be increasing stresses and demands on a planetary ecosystem 

already approaching critical limits and boundaries. The resil-

ience of many natural and managed ecosystems is likely to be 

undermined by these pressures and the projected consequences 

of climate change.

The projected impacts on water availability, ecosystems, agri-

culture, and human health could lead to large-scale displacement 

of populations and have adverse consequences for human security 

and economic and trade systems. The full scope of damages in a 

4°C world has not been assessed to date.

Large-scale and disruptive changes in the Earth system are 

generally not included in modeling exercises, and rarely in impact 

assessments. As global warming approaches and exceeds 2°C, the 

risk of crossing thresholds of nonlinear tipping elements in the 

Earth system, with abrupt climate change impacts and unprec-

edented high-temperature climate regimes, increases. Examples 

include the disintegration of the West Antarctic ice sheet leading 

to more rapid sea-level rise than projected in this analysis or 

large-scale Amazon dieback drastically affecting ecosystems, riv-

ers, agriculture, energy production, and livelihoods in an almost 

continental scale region and potentially adding substantially to 

21st-century global warming.

There might also be nonlinear responses within particular 

economic sectors to high levels of global warming. For example, 

nonlinear temperature effects on crops are likely to be extremely 

relevant as the world warms to 2°C and above. However, most of 

our current crop models do not yet fully account for this effect, 

or for the potential increased ranges of variability (for example, 

extreme temperatures, new invading pests and diseases, abrupt 

shifts in critical climate factors that have large impacts on yields 

and/or quality of grains).

Projections of damage costs for climate change impacts typically 

assess the costs of local damages, including infrastructure, and do not 

provide an adequate consideration of cascade effects (for example, 

value-added chains and supply networks) at national and regional 

scales. However, in an increasingly globalized world that experi-

ences further specialization in production systems, and thus higher 

dependency on infrastructure to deliver produced goods, damages 

to infrastructure systems can lead to substantial indirect impacts. 

Seaports are an example of an initial point where a breakdown 

or substantial disruption in infrastructure facilities could trigger 

impacts that reach far beyond the particular location of the loss.

The cumulative and interacting effects of such wide-ranging 

impacts, many of which are likely to be felt well before 4°C warm-

ing, are not well understood. For instance, there has not been a 

study published in the scientific literature on the full ecological, 

human, and economic consequences of a collapse of coral reef 

ecosystems, much less when combined with the likely concomitant 

loss of marine production due to rising ocean temperatures and 

increasing acidification, and the large-scale impacts on human 

settlements and infrastructure in low-lying fringe coastal zones 

that would result from sea-level rise of a meter or more this cen-

tury and beyond.
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As the scale and number of impacts grow with increasing global 

mean temperature, interactions between them might increasingly 

occur, compounding overall impact. For example, a large shock to 

agricultural production due to extreme temperatures across many 

regions, along with substantial pressure on water resources and 

changes in the hydrological cycle, would likely impact both human 

health and livelihoods. This could, in turn, cascade into effects on 

economic development by reducing a population´s work capacity, 

which would then hinder growth in GDP.

With pressures increasing as warming progresses toward 

4°C and combining with nonclimate–related social, economic, 

and population stresses, the risk of crossing critical social system 

thresholds will grow. At such thresholds existing institutions that 

would have supported adaptation actions would likely become 

much less effective or even collapse. One example is a risk 

that sea-level rise in atoll countries exceeds the capabilities of 

controlled, adaptive migration, resulting in the need for complete 

abandonment of an island or region. Similarly, stresses on human 

health, such as heat waves, malnutrition, and decreasing quality 

of drinking water due to seawater intrusion, have the potential 

to overburden health-care systems to a point where adaptation is 

no longer possible, and dislocation is forced.

Thus, given that uncertainty remains about the full nature 

and scale of impacts, there is also no certainty that adaptation to 

a 4°C world is possible. A 4°C world is likely to be one in which 

communities, cities and countries would experience severe disrup-

tions, damage, and dislocation, with many of these risks spread 

unequally. It is likely that the poor will suffer most and the global 

community could become more fractured, and unequal than 

today. The projected 4°C warming simply must not be allowed 

to occur—the heat must be turned down. Only early, cooperative, 

international actions can make that happen.
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Abbreviations
°C degrees Celsius
AIS Antarctic Ice Sheet
AOGCM Atmosphere-Ocean General Circulation Model
AOSIS Alliance of Small Island States
AR4 Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
AR5 Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
BAU Business as Usual
CaCO

3
 Calcium Carbonate

cm Centimeter
CMIP5 Coupled Model Intercomparison Project Phase 5
CO

2
 Carbon Dioxide

CO
2
e Carbon Dioxide Equivalent

DIVA Dynamic Interactive Vulnerability Assessment
DJF December January February
GCM General Circulation Model
GDP Gross Domestic Product
GIS Greenland Ice Sheet
GtCO

2
e Gigatonnes—billion metric tons—of Carbon Dioxide Equivalent

IAM Integrated Assessment Model
IBAU “IMAGE (Model) Business As Usual” Scenario (Hinkel et al. 2011)
ISI-MIP Inter-Sectoral Model Inter-comparison Project
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
JJA June July August
LDC Least Developed Country
MGIC Mountain Glaciers and Ice Caps
NH Northern Hemisphere
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (United States)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PG Population Growth
PGD Population Growth Distribution
ppm Parts per Million
RBAU “Rahmstorf Business As Usual” Scenario (Hinkel et al. 2011)
RCP Representative Concentration Pathway
SH Southern Hemisphere
SLR Sea-Level Rise
SRES IPCC Special Report on Emissions Scenarios
SREX IPCC Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation
SSA Sub-Saharan Africa
UNFCCC United National Framework Convention on Climate Change
WBG World Bank Group
WBGT Wet-Bulb Global Temperature
WDR World Development Report
WHO World Health Organization
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Introduction

-

While the global community has committed itself to holding 

warming below 2°C to prevent “dangerous” climate change, the 

sum total of current policies—in place and pledged—will very 

likely lead to warming far in excess of this level. Indeed, present 

emission trends put the world plausibly on a path toward 4°C 

warming within this century.

 Levels greater than 4°C warming could be possible within 

this century should climate sensitivity be higher, or the carbon 

cycle and other climate system feedbacks more positive, than 

anticipated. Current scientific evidence suggests that even with 

the current commitments and pledges fully implemented, there 

is roughly a 20 percent likelihood of exceeding 4°C by 2100, and 

a 10 percent chance of 4°C being exceeded as early as the 2070s.

Warming would not stop there. Because of the slow response 

of the climate system, the greenhouse gas emissions and con-

centrations that would lead to warming of 4°C by 2100 would 

actually commit the world to much higher warming, exceeding 

6°C or more, in the long term, with several meters of sea-level 

rise ultimately associated with this warming (Rogelj et al. 2012; 

IEA 2012; Schaeffer & van Vuuren 2012).

Improvements in knowledge have reinforced the findings of 

the Fourth Assessment Report (AR4) of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), especially with respect to an 

increasing risk of rapid, abrupt, and irreversible change with 

high levels of warming. These risks include, but are not limited, 

to the following:

• Meter-scale sea-level rise by 2100 caused by the rapid loss of 

ice from Greenland and the West Antarctic Ice Sheet

• Increasing aridity, drought, and extreme temperatures in many 

regions, including Africa, southern Europe and the Middle East, 

most of the Americas, Australia, and Southeast Asia

• Rapid ocean acidification with wide-ranging, adverse implica-

tions for marine species and entire ecosystems

• Increasing threat to large-scale ecosystems, such as coral reefs 

and a large part of the Amazon rain forest

Various climatic extremes can be expected to change in intensity 

or frequency, including heat waves, intense rainfall events and 

related floods, and tropical cyclone intensity.

There is an increasing risk of substantial impacts with 

consequences on a global scale, for example, concerning food 

production. A new generation of studies is indicating adverse 

impacts of observed warming on crop production regionally and 

globally (for example, Lobell et al. 2011). When factored into 

analyses of expected food availability under global warming 

scenarios, these results indicate a greater sensitivity to warm-

ing than previously estimated, pointing to larger risks for global 

and regional food production than in earlier assessments. Such 

potential factors have yet to be fully accounted for in global risk 

assessments, and if realized in practice, would have substantial 

consequences for many sectors and systems, including human 

health, human security, and development prospects in already 

vulnerable regions. There is also a growing literature on the 

potential for cascades of impacts or hotspots of impacts, where 

impacts projected for different sectors converge spatially. The 

increasing fragility of natural and managed ecosystems and their 

services is in turn expected to diminish the resilience of global 
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socioeconomic systems, leaving them more vulnerable to noncli-

matic stressors and shocks, such as emerging pandemics, trade 

disruptions, or financial market shocks (for example, Barnosky 

et al. 2012; Rockström et al. 2009).

This context has generated a discussion in the scientific com-

munity over the implications of 4°C, or greater, global warming 

for human societies and natural ecosystems (New et al. 2011). 

The IPCC AR4 in 2007 provided an overview of the impacts and 

vulnerabilities projected up to, and including, this level of global 

mean warming. The results of this analysis confirm that global 

mean warming of 4°C would result in far-reaching and profound 

changes to the climate system, including oceans, atmosphere, 

and cryosphere, as well as natural ecosystems—and pose major 

challenges to human systems. The impacts of these changes are 

likely to be severe and to undermine sustainable development 

prospects in many regions. Nevertheless, it is also clear that the 

assessments to date of the likely consequences of 4°C global mean 

warming are limited, may not capture some of the major risks and 

may not accurately account for society’s capacity to adapt. There 

have been few systematic attempts to understand and quantify the 

differences of climate change impacts for various levels of global 

warming across sectors.

This report provides a snapshot of recent scientific literature 

and new analyses of likely impacts and risks that would be 

associated with a 4°C warming within this century. It is a rigor-

ous attempt to outline a range of risks, focusing on developing 

countries, especially the poor.

This report is not a comprehensive scientific assessment, as 

will be forthcoming from the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) in 2013/14 in its Fifth Assessment Report (AR5). It 

is focused on developing countries while recognizing that devel-

oped countries are also vulnerable and at serious risk of major 

damages from climate change.

Chapter 2 summarizes some of the observed changes to the 

Earth’s climate system and their impacts on human society that 

are already being observed. Chapter 3 provides some background 

on the climate scenarios referred to in this report and discusses 

the likelihood of a 4°C warming. It also examines projections for 

the coming century on the process of ocean acidification, changes 

in precipitation that may lead to droughts or floods, and changes 

in the incidence of extreme tropical cyclones. Chapters 4 and 5 

provide an analysis of projected sea-level rise and increases in 

heat extremes, respectively. Chapter 6 discusses the implications 

of projected climate changes and other factors for society, specifi-

cally in the sectors of agriculture, water resources, ecosystems, 

and human health. Chapter 7 provides an outlook on the potential 

risks of nonlinear impacts and identifies where scientists’ under-

standing of a 4°C world is still very limited.

Uncertainties remain in both climate change and impact 

projections. This report takes a risk-based approach where risk 

is defined as impact times probability: an event with low prob-

ability can still pose a high risk if it implies serious consequences.

While not explicitly addressing the issue of adaptation, the 

report provides a basis for further investigation into the potential 

and limits of adaptive capacity in the developing world. Developed 

countries are also vulnerable and at serious risk of major dam-

ages from climate change. However, as this report reflects, the 

distribution of impacts is likely to be inherently unequal and tilted 

against many of the world’s poorest regions, which have the least 

economic, institutional, scientific, and technical capacity to cope 

and adapt proactively. The low adaptive capacity of these regions 

in conjunction with the disproportionate burden of impacts places 

them among the most vulnerable parts of the world.

The World Development Report 2010 (World Bank Group 

2010a) reinforced the findings of the IPCC AR4: the impacts of 

climate change will undermine development efforts, which calls 

into question whether the Millennium Development Goals can 

be achieved in a warming world. This report is, thus, intended 

to provide development practitioners with a brief sketch of the 

challenges a warming of 4°C above preindustrial levels (hereafter, 

referred to as a 4°C world) would pose, as a prelude to further 

and deeper examination. It should be noted that this does not 

imply a scenario in which global mean temperature is stabilized 

by the end of the century.

Given the uncertainty of adaptive capacity in the face of 

unprecedented climate change impacts, the report simultaneously 

serves as a call for further mitigation action as the best insurance 

against an uncertain future.
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Observed Climate Changes and Impacts

-

State of the Climate 2011

The Rise of CO2 Concentrations and 
Emissions

In order to investigate the hypothesis that atmospheric CO
2
 con-

centration influences the Earth’s climate, as proposed by John 

Tyndall (Tyndall 1861), Charles D. Keeling made systematic mea-

surements of atmospheric CO
2
 emissions in 1958 at the Mauna Loa 

Observatory, Hawaii (Keeling et al. 1976; Pales & Keeling 1965). 

Located on the slope of a volcano 3,400 m above sea level and 

remote from external sources and sinks of carbon dioxide, the site 

was identified as suitable for long-term measurements (Pales and 

Keeling 1965), which continue to the present day. Results show 

an increase from 316 ppm (parts per million) in March 1958 to 

391 ppm in September 2012. Figure 1 shows the measured carbon 

dioxide data (red curve) and the annual average CO
2 
concentrations 

in the period 1958–2012. The seasonal oscillation shown on the red 

curve reflects the growth of plants in the Northern Hemisphere, 

which store more CO
2
 during the boreal spring and summer than 

is respired, effectively taking up carbon from the atmosphere 

(Pales and Keeling 1965). Based on ice-core measurements,2 pre-

industrial CO
2
 concentrations have been shown to have been in 

the range of 260 to 280 ppm (Indermühle 1999). Geological and 

paleo-climatic evidence makes clear that the present atmospheric 

CO
2
 concentrations are higher than at any time in the last 15 mil-

lion years (Tripati, Roberts, and Eagle 2009).

Since 1959, approximately 350 billion metric tons of carbon 

(or GtC)3 have been emitted through human activity, of which 55 

2 The report adopts 1750 for defining CO
2
 concentrations. For global mean tem-

perature pre-industrial is defined as from mid-19th century.
3 Different conventions are used are used in the science and policy communities. 

When discussing CO
2
 emissions it is very common to refer to CO

2
 emissions by the 

weight of carbon—3.67 metric tons of CO
2
 contains 1 metric ton of carbon, whereas 

when CO
2
 equivalent emissions are discussed, the CO

2 
(not carbon) equivalent is 

almost universally used. In this case 350 billion metric tons of carbon is equivalent 

to 1285 billion metric tons of CO
2
.

Figure 1: Atmospheric CO2 concentrations at Mauna Loa 
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percent has been taken up by the oceans and land, with the rest 

remaining in the atmosphere (Ballantyne et al. 2012). Figure 2a 

shows that CO
2
 emissions are rising. Absent further policy, global 

CO
2 
emissions (including emissions related to deforestation) will 

reach 41 billion metric tons of CO
2
 per year in 2020. Total green-

house gases will rise to 56 GtCO
2
e4 in 2020, if no further climate 

action is taken between now and 2020 (in a “business-as-usual” 

scenario). If current pledges are fully implemented, global total 

greenhouse gases emissions in 2020 are likely to be between 53 

and 55 billion metric tons CO
2
e per year (Figure 2b).

Rising Global Mean Temperature

The Fourth Assessment Report (AR4) of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) found that the rise in global mean 

temperature and warming of the climate system were “unequivo-

cal.” Furthermore, “most of the observed increase in global average 

temperature since the mid-20th century is very likely due to the 

observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentra-

tions” (Solomon, Miller et al. 2007). Recent work reinforces this 

conclusion. Global mean warming is now approximately 0.8°C 

above preindustrial levels.5

The emergence of a robust warming signal over the last three 

decades is very clear, as has been shown in a number of studies. 

For example, Foster and Rahmstorf (2011) show the clear signal that 

emerges after removal of known factors that affect short-term tempera-

ture variations. These factors include solar variability and volcanic 

aerosol effects, along with the El Niño/Southern oscillation events 

(Figure 3). A suite of studies, as reported by the IPCC, confirms that 

the observed warming cannot be explained by natural factors alone 

and thus can largely be attributed to anthropogenic influence (for 

example, Santer et al 1995; Stott et al. 2000). In fact, the IPCC (2007) 

states that during the last 50 years “the sum of solar and volcanic 

forcings would likely have produced cooling, not warming”, a result 

which is confirmed by more recent work (Wigley and Santer 2012).

Increasing Ocean Heat Storage

While the warming of the surface temperature of the Earth is perhaps 

one of the most noticeable changes, approximately 93 percent of 

the additional heat absorbed by the Earth system resulting from 

an increase in greenhouse gas concentration since 1955 is stored 

4 Total greenhouse gas emissions (CO
2
e) are calculated by multiplying emissions 

of each greenhouse gas by its Global Warming Potential (GWPs), a measure that 

compares the integrated warming effect of greenhouses to a common base (carbon 

dioxide) on a specified time horizon. This report applies 100-year GWPs from IPCC’s 

Second Assessment Report, to be consistent with countries reporting national com-

munications to the UNFCCC.
5 See HadCRUT3v: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/ and (Jones 

et al. 2012).

Figure 2: Global CO2 2 data source: 
PRIMAP4BISa baseline and greenhouse gases data source: Climate Action Trackerb

Pledges ranges in (b) consist of the current best estimates of pledges put forward by countries and range from minimum ambition, unconditional 

A. B.

a https://sites.google.com/a/primap.org/www/the-primap-model/documentation/baselines
b http://climateactiontracker.org/
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in the ocean. Recent work by Levitus and colleagues (Levitus et al. 

2012) extends the finding of the IPCC AR4. The observed warming 

of the world’s oceans “can only be explained by the increase in 

atmospheric greenhouse gases.” The strong trend of increasing 

ocean heat content continues (Figure 4). Between 1955 and 2010 

the world’s oceans, to a depth of 2000 meters, have warmed on 

average by 0.09°C.

In concert with changes in marine chemistry, warming waters 

are expected to adversely affect fisheries, particularly in tropical 

regions as stocks migrate away from tropical countries towards 

cooler waters (Sumaila 2010). Furthermore, warming surface 

waters can enhance stratification, potentially limiting nutrient 

availability to primary producers. Another particularly severe 

consequence of increasing ocean warming could be the expan-

sion of ocean hypoxic zones,6 ultimately interfering with global 

ocean production and damaging marine ecosystems. Reductions 

in the oxygenation zones of the ocean are already occurring, and 

in some ocean basins have been observed to reduce the habitat 

for tropical pelagic fishes, such as tuna (Stramma et al. 2011).

Rising Sea Levels

Sea levels are rising as a result of anthropogenic climate warm-

ing. This rise in sea levels is caused by thermal expansion of the 

oceans and by the addition of water to the oceans as a result 

of the melting and discharge of ice from mountain glaciers and 

ice caps and from the much larger Greenland and Antarctic ice 

sheets. A significant fraction of the world population is settled 

along coastlines, often in large cities with extensive infrastructure, 

making sea-level rise potentially one of the most severe long-term 

6 The ocean hypoxic zone is a layer in the ocean with very low oxygen concentra-

tion (also called OMZ – Oxygen Minimum Zone), due to stratification of vertical 

layers (limited vertical mixing) and high activity of microbes, which consume oxygen 

in processing organic material deposited from oxygen-rich shallower ocean layers 

with high biological activity. An hypoxic zone that expands upwards to shallower 

ocean layers, as observed, poses problems for zooplankton that hides in this zone 

for predators during daytime, while also compressing the oxygen-rich surface zone 

above, thereby stressing bottom-dwelling organisms, as well as pelagic (open-sea) 

species. Recent observations and modeling suggest the hypoxic zones globally 

expand upward (Stramma et al 2008; Rabalais 2010) with increased ocean-surface 

temperatures, precipitation and/or river runoff, which enhances stratification, as 

well as changes in ocean circulation that limit transport from colder, oxygen-rich 

waters into tropical areas and finally the direct outgassing of oxygen, as warmer 

waters contain less dissolved oxygen. “Hypoxic events” are created by wind changes 

that drive surface waters off shore, which are replaced by deeper waters from the 

hypoxic zones entering the continental shelves, or by the rich nutrient content of 

such waters stimulating local plankton blooms that consume oxygen when abruptly 

dying and decomposing. The hypoxic zones have also expanded near the continents 

due to increased fertilizer deposition by precipitation and direct influx of fertilizers 

transported by continental runoff, increasing the microbe activity creating the hypoxic 

zones. Whereas climate change might enhance precipitation and runoff, other human 

activities might enhance, or suppress fertilizer use, as well as runoff.

Figure 3: Temperature data from different sources (GISS: NASA 

data are adjusted to remove the estimated impact of known factors on 
short-term temperature variations (El Ni

Source:

Figure 4: The increase in total ocean heat content from the surface 

Source:
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impacts of climate change, depending upon the rate and ultimate 

magnitude of the rise.

Substantial progress has been made since the IPCC AR4 in the 

quantitative understanding of sea-level rise, especially closure of 

the sea-level rise budget. Updated estimates and reconstructions 

of sea-level rise, based on tidal gauges and more recently, satel-

lite observations, confirm the findings of the AR4 (Figure 5) and 

indicate a sea-level rise of more than 20 cm since preindustrial 

times7 to 2009 (Church and White 2011). The rate of sea-level rise 

was close to 1.7 mm/year (equivalent to 1.7 cm/decade) during 

the 20th century, accelerating to about 3.2 mm/year (equivalent 

to 3.2 cm/decade) on average since the beginning of the 1990s 

(Meyssignac and Cazenave 2012).

In the IPCC AR4, there were still large uncertainties regarding 

the share of the various contributing factors to sea-level rise, with 

the sum of individually estimated components accounting for less 

than the total observed sea-level rise. Agreement on the quantita-

tive contribution has improved and extended to the 1972–2008 

period using updated observational estimates (Church et al. 

2011) (Figure 6): over that period, the largest contributions have 

come from thermal expansion (0.8 mm/year or 0.8 cm/decade), 

mountain glaciers, and ice caps (0.7 mm/year or 0.7 cm/decade), 

followed by the ice sheets (0.4 mm/year or 0.4 cm/decade). The 

study by Church et al. (2011) concludes that the human influence 

on the hydrological cycle through dam building (negative con-

tribution as water is retained on land) and groundwater mining 

(positive contribution because of a transfer from land to ocean) 

contributed negatively (–0.1 mm/year or –0.1 cm/decade), to 

sea-level change over this period. The acceleration of sea-level 

rise over the last two decades is mostly explained by an increas-

ing land-ice contribution from 1.1 cm/decade over 1972–2008 

period to 1.7 cm/decade over 1993–2008 (Church et al. 2011), in 

particular because of the melting of the Greenland and Antarctic 

ice sheets, as discussed in the next section. The rate of land ice 

contribution to sea level rise has increased by about a factor of 

three since the 1972–1992 period.

There are significant regional differences in the rates of observed 

sea-level rise because of a range of factors, including differential 

heating of the ocean, ocean dynamics (winds and currents), 

and the sources and geographical location of ice melt, as well as 

subsidence or uplifting of continental margins. Figure 7 shows 

reconstructed sea level, indicating that many tropical ocean regions 

have experienced faster than global average increases in sea-level 

rise. The regional patterns of sea-level rise will vary according 

to the different causes contributing to it. This is an issue that is 

explored in the regional projections of sea-level rise later in this 

report (see Chapter 4).

Longer-term sea-level rise reconstructions help to locate the 

contemporary rapid rise within the context of the last few thousand 

years. The record used by Kemp et al. (2011), for example, shows 

a clear break in the historical record for North Carolina, starting 

in the late 19th century (Figure 8). This picture is replicated in 

other locations globally.

Increasing Loss of Ice from Greenland 
and Antarctica

Both the Greenland and Antarctic ice sheets have been losing mass 

since at least the early 1990s. The IPCC AR4 (Chapter 5.5.6 in work-

ing group 1) reported 0.41 ±0.4 mm/year as the rate of sea-level 

rise from the ice sheets for the period 1993–2003, while a more 

recent estimate by Church et al. in 2011 gives 1.3 ±0.4 mm/year for 

the period 2004–08. The rate of mass loss from the ice sheets has 

thus risen over the last two decades as estimated from a combina-

tion of satellite gravity measurements, satellite sensors, and mass 

balance methods (Velicogna 2009; Rignot et al. 2011). At present, 

the losses of ice are shared roughly equally between Greenland 

and Antarctica. In their recent review of observations (Figure 9),  

Figure 5: Global mean sea level (GMSL) reconstructed from tide-

The blue and red dashed envelopes indicate the uncertainty, which 
grows as one goes back in time, because of the decreasing number of 

Source:

7 While the reference period used for climate projections in this report is the pre-

industrial period (circa 1850s), we reference sea-level rise changes with respect to 

contemporary base years (for example, 1980–1999 or 2000), because the attribution 

of past sea-level rise to different potential causal factors is difficult.
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Figure 6: Left panel (a): The contributions of land ice (mountain glaciers and ice caps and Greenland and Antarctic ice sheets), thermosteric sea-

Source:

continues, but without further acceleration, there would be a 13 

cm contribution by 2100 from these ice sheets. Note that these 

numbers are simple extrapolations in time of currently observed 

trends and, therefore, cannot provide limiting estimates for projec-

tions about what could happen by 2100.

Observations from the pre-satellite era, complemented by 

regional climate modeling, indicate that the Greenland ice sheet 

moderately contributed to sea-level rise in the 1960s until early 

Figure 8: The North Carolina sea-level record reconstructed for the 
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Figure 7: Reconstruction of regional sea-level rise rates for the 

Source:

Rignot and colleagues (Rignot et al. 2011) point out that if the pres-

ent acceleration continues, the ice sheets alone could contribute 

up to 56 cm to sea-level rise by 2100. If the present-day loss rate 
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1970s, but was in balance until the early 1990s, when it started los-

ing mass again, more vigorously (Rignot, Box, Burgess, and Hanna 

2008). Earlier observations from aerial photography in southeast 

Greenland indicate widespread glacier retreat in the 1930s, when 

air temperatures increased at a rate similar to present (Bjørk et 

al. 2012). At that time, many land-terminating glaciers retreated 

more rapidly than in the 2000s, whereas marine terminating 

glaciers, which drain more of the inland ice, experienced a more 

rapid retreat in the recent period in southeast Greenland. Bjørk 

and colleagues note that this observation may have implications 

for estimating the future sea-level rise contribution of Greenland.

Recent observations indicate that mass loss from the Greenland 

ice sheet is presently equally shared between increased surface 

melting and increased dynamic ice discharge into the ocean (Van 

den Broeke et al. 2009). While it is clear that surface melting will 

continue to increase under global warming, there has been more 

debate regarding the fate of dynamic ice discharge, for which 

physical understanding is still limited. Many marine-terminating 

glaciers have accelerated (near doubling of the flow speed) and 

retreated since the late 1990s (Moon, Joughin, Smith, and Howat 

2012; Rignot and Kanagaratnam 2006). A consensus has emerged 

that these retreats are triggered at the terminus of the glaciers, for 

example when a floating ice tongue breaks up (Nick, Vieli, Howat, 

and Joughin 2009). Observations of intrusion of relatively warm 

ocean water into Greenland fjords (Murray et al. 2010; Straneo et 

al. 2010) support this view. Another potential explanation of the 

recent speed-up, namely basal melt-water lubrication,8 seems not 

to be a central mechanism, in light of recent observations (Sundal 

et al. 2011) and theory (Schoof 2010).

Increased surface melting mainly occurs at the margin of the 

ice sheet, where low elevation permits relatively warm air tem-

peratures. While the melt area on Greenland has been increasing 

since the 1970s (Mernild, Mote, and Liston 2011), recent work also 

shows a period of enhanced melting occurred from the early 1920s 

to the early 1960s. The present melt area is similar in magnitude 

as in this earlier period. There are indications that the greatest 

melt extent in the past 225 years has occurred in the last decade 

(Frauenfeld, Knappenberger, and Michaels 2011). The extreme 

surface melt in early July 2012, when an estimated 97 percent of 

the ice sheet surface had thawed by July 12 (Figure 10), rather 

than the typical pattern of thawing around the ice sheet’s margin, 

represents an uncommon but not unprecedented event. Ice cores 

from the central part of the ice sheet show that similar thawing 

has occurred historically, with the last event being dated to 1889 

and previous ones several centuries earlier (Nghiem et al. 2012). 

Figure 9: 

black circle) and GRACE time-variable gravity (solid red triangle), with 

Source: 8 When temperatures rise above zero for sustained periods, melt water from surface 

melt ponds intermittently flows down to the base of the ice sheet through crevasses 

and can lubricate the contact between ice and bedrock, leading to enhanced sliding 

and dynamic discharge.
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The Greenland ice sheet’s increasing vulnerability to warming is 

apparent in the trends and events reported here—the rapid growth 

in melt area observed since the 1970s and the record surface melt 

in early July 2012.

The oceans play a major role as one of the Earth´s large CO
2
 sinks. 

As atmospheric CO
2
 rises, the oceans absorb additional CO

2
 in an 

attempt to restore the balance between uptake and release at the 

oceans’ surface. They have taken up approximately 25 percent of 

anthropogenic CO
2
 emissions in the period 2000–06 (Canadell et al. 

2007). This directly impacts ocean biogeochemistry as CO
2 
reacts 

with water to eventually form a weak acid, resulting in what has 

been termed “ocean acidification.” Indeed, such changes have been 

observed in waters across the globe. For the period 1750–1994, a 

decrease in surface pH9 of 0.1 pH has been calculated (Figure 11), 

which corresponds to a 30 percent increase in the concentration 

of the hydrogen ion (H+) in seawater (Raven 2005). Observed 

increases in ocean acidity are more pronounced at higher latitudes 

than in the tropics or subtropics (Bindoff et al. 2007).

Acidification of the world’s oceans because of increasing 

atmospheric CO
2
 concentration is, thus, one of the most tangible 

consequences of CO
2
 emissions and rising CO

2
 concentration. 

Ocean acidification is occurring and will continue to occur, in 

the context of warming and a decrease in dissolved oxygen in the 

world’s oceans. In the geological past, such observed changes 

in pH have often been associated with large-scale extinction 

events (Honisch et al. 2012). These changes in pH are projected 

to increase in the future. The rate of changes in overall ocean 

biogeochemistry currently observed and projected appears to 

be unparalleled in Earth history (Caldeira and Wickett 2003; 

Honisch et al. 2012).

Critically, the reaction of CO
2
 with seawater reduces the 

availability of carbonate ions that are used by various marine 

biota for skeleton and shell formation in the form of calcium 

carbonate (CaCO
3
). Surface waters are typically supersaturated 

with aragonite (a mineral form of CaCO
3
), favoring the forma-

tion of shells and skeletons. If saturation levels are below a value 

of 1.0, the water is corrosive to pure aragonite and unprotected 

aragonite shells (Feely, Sabine, Hernandez-Ayon, Ianson, and 

Hales 2008). Because of anthropogenic CO
2
 emissions, the levels 

at which waters become undersaturated with respect to aragonite 

have become shallower when compared to preindustrial levels. 

Aragonite saturation depths have been calculated to be 100 to 200 

m shallower in the Arabian Sea and Bay of Bengal, while in the 

Pacific they are between 30 and 80 m shallower south of 38°S 

and between 30 and 100 m north of 3°N (Feely et al. 2004). In 

upwelling areas, which are often biologically highly productive, 

undersaturation levels have been observed to be shallow enough 

for corrosive waters to be upwelled intermittently to the surface. 

9 Measure of acidity. Decreasing pH indicates increasing acidity and is on a loga-

rithmic scale; hence a small change in pH represents quite a large physical change.

Figure 10: Greenland surface melt measurements from three 

Source:

Figure 11: Observed changes in ocean acidity (pH) compared to 
concentration of carbon dioxide dissolved in seawater (p CO2) alongside 
the atmospheric CO2

Source:
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Without the higher atmospheric CO
2
 concentration caused by 

human activities, this would very likely not be the case (Fabry, 

Seibel, Feely, and Orr 2008).

Loss of Arctic Sea Ice

Arctic sea ice reached a record minimum in September 2012 

(Figure 12). This represents a record since at least the beginning 

of reliable satellite measurements in 1973, while other assessments 

estimate that it is a minimum for about at least the last 1,500 

years (Kinnard et al. 2011). The linear trend of September sea ice 

extent since the beginning of the satellite record indicates a loss 

of 13 percent per decade, the 2012 record being equivalent to an 

approximate halving of the ice covered area of the Arctic Ocean 

within the last three decades.

Apart from the ice covered area, ice thickness is a relevant 

indicator for the loss of Arctic sea ice. The area of thicker ice 

(that is, older than two years) is decreasing, making the entire ice 

cover more vulnerable to such weather events as the 2012 August 

storm, which broke the large area into smaller pieces that melted 

relatively rapidly (Figure 13).

Recent scientific studies consistently confirm that the 

observed degree of extreme Arctic sea ice loss can only be 

explained by anthropogenic climate change. While a variety 

of factors have influenced Arctic sea ice during Earth’s history 

(for example, changes in summer insolation because of varia-

tions in the Earth’s orbital parameters or natural variability of 

wind patterns), these factors can be excluded as causes for the 

Figure 12: Geographical overview of the record reduction in 
September’s sea ice extent compared to the median distribution for the 

Source:

Figure 13: 

Source:
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recently observed trend (Min, Zhang, Zwiers, and Agnew 2008; 

Notz and Marotzke 2012).

Apart from severe consequences for the Arctic ecosystem 

and human populations associated with them, among the 

potential impacts of the loss of Arctic sea ice are changes in 

the dominating air pressure systems. Since the heat exchange 

between ocean and atmosphere increases as the ice disappears, 

large-scale wind patterns can change and extreme winters in 

Europe may become more frequent (Francis and Vavrus 2012; 

Jaiser, Dethloff, Handorf, Rinke, and Cohen 2012; Petoukhov 

and Semenov 2010).

Heat Waves and Extreme Temperatures

The past decade has seen an exceptional number of extreme heat 

waves around the world that each caused severe societal impacts 

(Coumou and Rahmstorf 2012). Examples of such events include 

the European heat wave of 2003 (Stott et al. 2004), the Greek heat 

wave of 2007 (Founda and Giannaopoulos 2009), the Australian 

heat wave of 2009 (Karoly 2009), the Russian heat wave of 2010 

(Barriopedro et al. 2011), the Texas heat wave of 2011 (NOAA 2011; 

Rupp et al. 2012), and the U.S. heat wave of 2012 (NOAA 2012, 

2012b) (Figure 14).

These heat waves often caused many heat-related deaths, for-

est fires, and harvest losses (for example, Coumou and Rahmstorf 

2012). These events were highly unusual with monthly and seasonal 

temperatures typically more than 3 standard deviations (sigma) 

warmer than the local mean temperature—so-called 3-sigma events. 

Without climate change, such 3-sigma events would be expected to 

occur only once in several hundreds of years (Hansen et al. 2012).

The five hottest summers in Europe since 1500 all occurred after 

2002, with 2003 and 2010 being exceptional outliers (Figure 15) 

(Barriopedro et al. 2011). The death toll of the 2003 heat wave is 

estimated at 70,000 (Field et al. 2012), with daily excess mortality 

reaching up to 2,200 in France (Fouillet et al. 2006) (Figure 16). 

The heatwave in Russia in 2010 resulted in an estimated death toll 

of 55,000, of which 11,000 deaths were in Moscow alone, and more 

than 1 million hectares of burned land (Barriopedro et al. 2011). 

In 2012, the United States, experienced a devastating heat wave 

Figure 14: 

Source:

Figure 15: Distribution (top panel) and timeline (bottom) of 

Source:
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and drought period (NOAA 2012, 2012b). On August 28, about 63 

percent of the contiguous United States was affected by drought 

conditions (Figure 17) and the January to August period was the 

warmest ever recorded. That same period also saw numerous 

wildfires, setting a new record for total burned area—exceeding 

7.72 million acres (NOAA 2012b).

Recent studies have shown that extreme summer temperatures 

can now largely be attributed to climatic warming since the 1960s 

(Duffy and Tebaldi 2012; Jones, Lister, and Li 2008; Hansen et al. 

2012; Stott et al. 2011). In the 1960s, summertime extremes of 

more than three standard deviations warmer than the mean of the 

climate were practically absent, affecting less than 1 percent of 

the Earth’s surface. The area increased to 4–5 percent by 2006–08, 

and by 2009–11 occurred on 6–13 percent of the land surface. Now 

such extremely hot outliers typically cover about 10 percent of the 

land area (Figure 18) (Hansen et al. 2012).

The above analysis implies that extremely hot summer months 

and seasons would almost certainly not have occurred in the absence 

of global warming (Coumou, Robinson, and Rahmstorf, in review; 

Hansen et al. 2012). Other studies have explicitly attributed indi-

vidual heat waves, notably those in Europe in 2003 (Stott, Stone, 

and Allen 2004), Russia in 2010 (Otto et al. 2012), and Texas in 

2011 (Rupp et al. 2012) to the human influence on the climate.

Drought and Aridity Trends

On a global scale, warming of the lower atmosphere strengthens 

the hydrologic cycle, mainly because warmer air can hold more 

water vapor (Coumou and Rahmstorf 2012; Trenberth 2010). This 

strengthening causes dry regions to become drier and wet regions 

to become wetter, something which is also predicted by climate 

models (Trenberth 2010). Increased atmospheric water vapor 

loading can also amplify extreme precipitation, which has been 

detected and attributed to anthropogenic forcing over Northern 

Hemisphere land areas (Min, Zhang, Zwiers, and Hegerl 2011).

Observations covering the last 50 years show that the intensi-

fication of the water cycle indeed affected precipitation patterns 

over oceans, roughly at twice the rate predicted by the models 

(Durack et al. 2012). Over land, however, patterns of change are 

generally more complex because of aerosol forcing (Sun, Roder-

ick, and Farquhar 2012) and regional phenomenon including soil, 

moisture feedbacks (C.Taylor, deJeu, Guichard, Harris and Dorigo, 

2012). Anthropogenic aerosol forcing likely played a key role in 

observed precipitation changes over the period 1940–2009 (Sun 

et al. 2012). One example is the likelihood that aerosol forcing 

has been linked to Sahel droughts (Booth, Dunstone, Halloran, 

Andrews, and Bellouin 2012), as well as a downward precipita-

tion trend in Mediterranean winters (Hoerling et al. 2012). Finally, 

changes in large-scale atmospheric circulation, such as a poleward 

migration of the mid-latitudinal storm tracks, can also strongly 

affect precipitation patterns.

Warming leads to more evaporation and evapotranspiration, 

which enhances surface drying and, thereby, the intensity and 

duration of droughts (Trenberth 2010). Aridity (that is, the degree 

to which a region lacks effective, life-promoting moisture) has 

increased since the 1970s by about 1.74 percent per decade, 

but natural cycles have played a role as well (Dai 2010, 2011). 

Figure 16: 

Source:

Figure 17: Drought conditions experienced on August 28 in the 
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Dai (2012) reports that warming induced drying has increased 

the areas under drought by about 8 percent since the 1970s. This 

study, however, includes some caveats relating to the use of the 

drought severity index and the particular evapotranspiration 

parameterization that was used, and thus should be considered 

as preliminary.

One affected region is the Mediterranean, which experienced 

10 of the 12 driest winters since 1902 in just the last 20 years 

(Hoerling et al. 2012). Anthropogenic greenhouse gas and aero-

sol forcing are key causal factors with respect to the downward 

winter precipitation trend in the Mediterranean (Hoerling et al. 

2012). In addition, other subtropical regions, where climate models 

project winter drying when the climate warms, have seen severe 

droughts in recent years (MacDonald 2010; Ummenhofer et al. 

2009), but specific attribution studies are still lacking. East Africa 

has experienced a trend towards increased drought frequencies 

since the 1970s, linked to warmer sea surface temperatures in the 

Indian-Pacific warm pool (Funk 2012), which are at least partly 

attributable to greenhouse gas forcing (Gleckler et al. 2012). Fur-

thermore, a preliminary study of the Texas drought event in 2011 

concluded that the event was roughly 20 times more likely now 

than in the 1960s (Rupp, Mote, Massey, Rye, and Allen 2012). 

Despite these advances, attribution of drought extremes remains 

highly challenging because of limited observational data and 

the limited ability of models to capture meso-scale precipitation 

dynamics (Sun et al. 2012), as well as the influence of aerosols.

Agricultural Impacts

Since the 1960s, sown areas for all major crops have increasingly 

experienced drought, with drought affected areas for maize more 

than doubling from 8.5 percent to 18.6 percent (Li, Ye, Wang, and 

Yan 2009). Lobell et al. 2011 find that since the 1980s, global crop 

production has been negatively affected by climate trends, with 

maize and wheat production declining by 3.8 percent and 5.5 

percent, respectively, compared to a model simulation without 

climate trends. The drought conditions associated with the Russian 

heat wave in 2010 caused grain harvest losses of 25 percent, lead-

ing the Russian government to ban wheat exports, and about $15 

billion (about 1 percent gross domestic product) of total economic 

loss (Barriopedro et al. 2011).

The high sensitivity of crops to extreme temperatures can 

cause severe losses to agricultural yields, as has been observed 

in the following regions and countries:

• Africa: Based on a large number of maize trials (covering 

varieties that are already used or intended to be used by 

African farmers) and associated daily weather data in Africa, 

Lobell et al. (2011) have found a particularly high sensitivity 

of yields to temperatures exceeding 30°C within the grow-

ing season. Overall, they found that each “growing degree 

day” spent at a temperature above 30°C decreases yields by 

1 percent under optimal (drought-free) rainfed conditions. 

A test experiment where daily temperatures were artificially 

increased by 1°C showed that—based on the statistical model 

the researchers fitted to the data—65 percent of the currently 

maize growing areas in Africa would be affected by yield 

losses under optimal rainfed conditions. The trial conditions 

the researchers analyzed were usually not as nutrient limited 

as many agricultural areas in Africa. Therefore, the situation 

is not directly comparable to “real world” conditions, but the 

study underlines the nonlinear relationship between warm-

ing and yields.

Figure 18: 

Source:
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• United States: In the United State, significant nonlinear effects 

are observed above local temperatures of 29°C for maize, 30°C 

for soybeans, and 32°C for cotton (Schlenker and Roberts 2009).

• Australia: Large negative effects of a “surprising” dimension 

have been found in Australia for regional warming variations 

of +2°C, which Asseng, Foster, and Turner argue have general 

applicability and could indicate a risk that “could substantially 

undermine future global food security” (Asseng, Foster, and 

Turner 2011).

• India: Lobell et al. 2012 analyzed satellite measurements 

of wheat growth in northern India to estimate the effect of 

extreme heat above 34°C. Comparison with commonly used 

process-based crop models led them to conclude that crop 

models probably underestimate yield losses for warming of 

2°C or more by as much as 50 percent for some sowing dates, 

where warming of 2°C more refers to an artificial increase of 

daily temperatures of 2°C. This effect might be significantly 

stronger under higher temperature increases.

High impact regions are expected to be those where trends in 

temperature and precipitation go in opposite directions. One such 

“hotspot” region is the eastern Mediterranean where wintertime 

precipitation, which contributes most to the annual budget, has 

been declining (Figure 19), largely because of increasing anthro-

pogenic greenhouse gas and aerosol forcing (Hoerling et al. 2012). 

At the same time, summertime temperatures have been increas-

ing steadily since the 1970s (Figure 19), further drying the soils 

because of more evaporation.

These climatic trends accumulated to produce four consecutive 

dry years following 2006 in Syria, with the 2007–08 drought being 

particularly devastating (De Schutter 2011; Trigo et al. 2010). As the 

vast majority of crops in this country are nonirrigated (Trigo et al. 

2010), the region is highly vulnerable to meteorological drought. In 

combination with water mismanagement, the 2008 drought rapidly 

led to water stress with more than 40 percent of the cultivated land 

affected, strongly reducing wheat and barley production (Trigo et 

al. 2010). The repeated droughts resulted in significant losses for 

the population, affecting in total 1.3 million people (800,000 of 

whom were severely affected), and contributing to the migration 

of tens of thousands of families (De Schutter 2011). Clearly, these 

impacts are also strongly influenced by nonclimatic factors, such 

as governance and demography, which can alter the exposure 

and level of vulnerability of societies. Accurate knowledge of the 

vulnerability of societies to meteorological events is often poorly 

quantified, which hampers quantitative attribution of impacts 

(Bouwer 2012). Nevertheless, qualitatively one can state that the 

largely human-induced shift toward a climate with more frequent 

droughts in the eastern Mediterranean (Hoerling et al. 2012) is 

already causing societal impacts in this climatic “hotspot.”

Extreme Events in the Period 2000–12

Recent work has begun to link global warming to recent record-

breaking extreme events with some degree of confidence. Heat 

waves, droughts, and floods have posed challenges to affected 

societies in the past. Table 1 below shows a number of unusual 

weather events for which there is now substantial scientific evidence 

linking them to global warming with medium to high levels of con-

fidence. Note that while floods are not included in this table, they 

have had devastating effects on human systems and are expected 

to increase in frequency and size with rising global temperatures.

Possible Mechanism for Extreme Event 
Synchronization

The Russian heat wave and Pakistan flood in 2010 can serve as an 

example of synchronicity between extreme events. During these 

events, the Northern Hemisphere jet stream exhibited a strongly 

meandering pattern, which remained blocked for several weeks. 

Such events cause persistent and, therefore, potentially extreme 

weather conditions to prevail over unusually longtime spans. These 

patterns are more likely to form when the latitudinal temperature 

gradient is small, resulting in a weak circumpolar vortex. This is just 

what occurred in 2003 as a result of anomalously high near-Arctic 

sea-surface temperatures (Coumou and Rahmstorf 2012). Ongoing 

melting of Arctic sea ice over recent decades has been linked to 

Figure 19: Observed wintertime precipitation (blue), which 
contributes most to the annual budget, and summertime temperature 
(red), which is most important with respect to evaporative drying, with 
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observed changes in the mid-latitudinal jet stream with possible 

implications for the occurrence of extreme events, such as heat waves, 

floods, and droughts, in different regions (Francis and Vavrus 2012).

Recent analysis of planetary-scale waves indicates that with 

increasing global warming, extreme events could occur in a glob-

ally synchronized way more often (Petoukhov, Rahmstorf, Petri, 

and Schellnhuber, in review). This could significantly exacerbate 

associated risks globally, as extreme events occurring simultaneously 

in different regions of the world are likely to put unprecedented 

stresses on human systems. For instance, with three large areas 

of the world adversely affected by drought at the same time, there 

is a growing risk that agricultural production globally may not be 

able to compensate as it has in the past for regional droughts (Dai 

2012). While more research is needed here, it appears that extreme 

events occurring in different sectors would at some point exert 

pressure on finite resources for relief and damage compensation.

Welfare Impacts

A recent analysis (Dell and Jones 2009) of historical data for the 

period 1950 to 2003 shows that climate change has adversely 

affected economic growth in poor countries in recent decades. 

Large negative effects of higher temperatures on the economic 

growth of poor countries have been shown, with a 1°C rise in 

regional temperature in a given year reducing economic growth 

in that year by about 1.3 percent. The effects on economic 

growth are not limited to reductions in output of individual sec-

tors affected by high temperatures but are felt throughout the 

economies of poor countries. The effects were found to persist 

over 15-year time horizons. While not conclusive, this study is 

arguably suggestive of a risk of reduced economic growth rates in 

poor countries in the future, with a likelihood of effects persisting 

over the medium term.

0 
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Table 1: 

Region (Year) Meteorological Record-breaking Event
attribution to 
climate change Impact, costs
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Box 1: What are Emissions Scenarios?

-

SRES Scenarios

• 

• 

• 

• 

Representative Concentration Pathways
-

-

• 
• 
• 
• 
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TURN DOWN THE HEAT: WHY A 4°C WARMER WORLD MUST BE AVOIDED

own right, but it also sets the stage for an even wider divergence 

in the changes that would follow over the subsequent centuries, 

given the long response times of the climate system, including 

the carbon cycle and climate system components that contribute 

to sea-level rise.

The scenarios presented in Figure 22 indicate the likely onset 

time for warming of 4°C or more. It can be seen that most of the 

scenarios remain fairly close together for the next few decades 

of the 21st century. By the 2050s, however, there are substantial 

differences among the changes in temperature projected for the 

different scenarios. In the highest scenario shown here (SRES A1FI), 

the median estimate (50 percent chance) of warming reaches 4°C 

by the 2080s, with a smaller probability of 10 percent of exceeding 

this level by the 2060s. Others have reached similar conclusions 

(Betts et al. 2011). Thus, even if the policy pledges from climate 

convention in Copenhagen and Cancun are fully implemented, 

there is still a chance of exceeding 4°C in 2100. If the pledges are 

not met and present carbon intensity trends continue, then the 

higher emissions scenarios shown in Figure 22 become more likely, 

raising the probability of reaching 4°C global mean warming by 

the last quarter of this century.

Figure 23 shows a probabilistic picture of the regional patterns 

of change in temperature and precipitation for the lowest and 

highest RCP scenarios for the AR4 generation of AOGCMS. Patterns 

are broadly consistent between high and low scenarios. The high 

latitudes tend to warm substantially more than the global mean.

RCP8.5, the highest of the new IPCC AR5 RCP scenarios, can 

be used to explore the regional implications of a 4°C or warmer 

world. For this report, results for RCP8.5 (Moss et al. 2010) from 

the new IPCC AR5 CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Proj-

ect; Taylor, Stouffer, & Meehl 2012) climate projections have been 

analyzed. Figure 24 shows the full range of increase of global mean 

temperature over the 21st century, relative to the 1980–2000 period 

from 24 models driven by the RCP8.5 scenario, with those eight 

models highlighted that produce a mean warming of 4–5°C above 

preindustrial temperatures averaged over the period 2080–2100.

In terms of regional changes, the models agree that the most 

pronounced warming (between 4°C and 10°C) is likely to occur 

over land. During the boreal winter, a strong “arctic amplifica-

tion” effect is projected, resulting in temperature anomalies of 

over 10°C in the Arctic region. The subtropical region consisting 

of the Mediterranean, northern Africa and the Middle East and 

the contiguous United States is likely to see a monthly summer 

temperature rise of more than 6°C.

CO2 Concentration and Ocean 

The high emission scenarios would also result in very high carbon 

dioxide concentrations and ocean acidification, as can be seen in 

Figure 25 and Figure 26. The increase of carbon dioxide concen-

tration to the present-day value of 390 ppm has caused the pH 

to drop by 0.1 since preindustrial conditions. This has increased 

ocean acidity, which because of the logarithmic scale of pH is 

equivalent to a 30 percent increase in ocean acidity (concentration 

of hydrogen ions). The scenarios of 4°C warming or more by 2100 

correspond to a carbon dioxide concentration of above 800 ppm 

and lead to a further decrease of pH by another 0.3, equivalent to 

a 150 percent acidity increase since preindustrial levels.

Ongoing ocean acidification is likely to have very severe 

consequences for coral reefs, various species of marine calcifying 

organisms, and ocean ecosystems generally (for example, Vézina 

& Hoegh-Guldberg 2008; Hofmann and Schellnhuber 2009). 

A recent review shows that the degree and timescale of ocean 

acidification resulting from anthropogenic CO
2 
emissions appears 

to be greater than during any of the ocean acidification events 

identified so far over the geological past, dating back millions of 

years and including several mass extinction events (Zeebe 2012). 

If atmospheric CO
2
 reaches 450 ppm, coral reef growth around 

the world is expected to slow down considerably and at 550 ppm 

reefs are expected to start to dissolve (Cao and Caldeira 2008; 

Silverman et al. 2009). Reduced growth, coral skeleton weakening, 

Figure 22: Median estimates (lines) from probabilistic temperature 

these emissions are compared to scenarios in which current pledges 
are met and to mitigation scenarios holding warming below 2°C with 
a 50 percent chance or more (Hare, Cramer, Schaeffer, Battaglini, 

an illustrative comparison against pathways that are technically and 

Illustrative low-emission scenario with negative CO2 emissions
from upper half of literature range
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and increased temperature dependence would start to affect coral 

reefs already below 450 ppm. Thus, a CO
2
 level of below 350 ppm 

appears to be required for the long-term survival of coral reefs, 

if multiple stressors, such as high ocean surface-water tempera-

ture events, sea-level rise, and deterioration in water quality, are 

included (Veron et al. 2009).

Based on an estimate of the relationship between atmo-

spheric carbon dioxide concentration and surface ocean acidity 

(Bernie, Lowe, Tyrrell, and Legge 2010), only very low emission 

scenarios are able to halt and ultimately reverse ocean acidifica-

tion (Figure 26). An important caveat on these results is that the 

approach used here is likely to be valid only for relatively short 

timescales. If mitigation measures are not implemented soon to 

reduce carbon dioxide emissions, then ocean acidification can be 

expected to extend into the deep ocean. The calculations shown 

refer only to the response of the ocean surface layers, and once 

ocean acidification has spread more thoroughly, slowing and 

reversing this will be much more difficult. This would further 

add significant stress to marine ecosystems already under pres-

sure from human influences, such as overfishing and pollution.

Figure 24: 

(and labeled) curves show those simulations reaching a global mean 

Figure 23: The correlation between regional warming and precipitation changes in the form of joint distributions of mean regional temperature 
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Droughts and Precipitation

As explained earlier, modeling, observations and theoretical 

considerations suggest that greenhouse-gas forcing leads to an 

intensification of the water cycle (Trenberth 2010). This implies 

that on the planetary scale, in a warmer world generally dry areas 

will become drier and wet areas wetter, in the absence of additional 

forcing by aerosols (Chen et al. 2011), which are projected to play 

a much smaller role relative to greenhouse gases compared to the 

20th century. The most robust large-scale feature of climate model 

projections seems to be an increase in precipitation in the tropics 

and a decrease in the subtropics, as well as an increase in mid 

to high latitudes (Trenberth 2010; Allen 2012). On the regional 

scale, observational evidence suggests soil-moisture feedbacks 

might lead to increased vertical air transport (convection) trig-

gering afternoon rains over drier soils, hence providing a negative 

feedback that dampens an increased dryness trend, although it 

is as yet unclear if and how the small-scale feedbacks involved 

translate to longer time scales and larger subcontinental spatial 

scales (Taylor de Jenet 2012).

Using the results from the latest generations of 13 climate 

models (CMIP5) that will form major input for IPCC AR5, Sill-

mann et al. (2012) showed that total precipitation on wet days is 

generally projected to increase by roughly 10 percent. They also 

found that extreme precipitation events, expressed as total annual 

precipitation during the five wettest days in the year, is projected to 

increase by 20 percent in RCP8.5 (4+°C), indicating an additional 

risk of flooding. Large increases in mean total precipitation are 

projected for large parts of the Northern Hemisphere, East Africa, 

and South and Southeast Asia, as well as Antarctica, while changes 

are amplified in high northern and southern latitudes for scenarios 

in which global mean warming exceeds 4°C.

Significant increases in extreme precipitation are projected 

to be more widespread. The strongest increases of 20–30 percent 

precipitation during the annually wettest days were found for 

South Asia, Southeast Asia, western Africa, eastern Africa, Alaska, 

Greenland, northern Europe, Tibet, and North Asia. The projected 

increases in extreme precipitation seem to be concentrated in 

the Northern Hemisphere winter season (December, January, 

and February) over the Amazon Basin, southern South America, 

western North America, central North America, northern Europe, 

and Central Asia.

Overall drier conditions and droughts are caused by net 

decreases in precipitation and evaporation, the latter enhanced 

by higher surface temperatures (Trenberth 2010), as explained in 

Chapter 2 on observations. Since the net change determines soil 

moisture content, and since increased precipitation might occur in 

more intense events, an increase in overall precipitation might be 

consistent with overall drier conditions for some regions. Trenberth 

(2010) and more recently Dai (2012), who used the CMIP5 model 

results mentioned above, showed that particularly significant 

soil moisture decreases are projected to occur over much of the 

Americas, as well as the Mediterranean, southern Africa, and 

Australia. He also found that soil moisture content is projected 

to decrease in parts of the high northern latitudes.

Figure 25: Projected impacts on coral reefs as a consequence 
of a rising atmospheric CO2

CO2 concentration at which the reaction of CO2 with seawater reduces 
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A different indicator of drought is the Palmer Drought Index, 

which measures the cumulative balance of precipitation and 

evaporation relative to local conditions, therefore indicating what 

is normal for a geographical location. The most extreme droughts 

compared to local conditions are projected over the Amazon, 

western United States, the Mediterranean, southern Africa, and 

southern Australia (Dai 2012). Further discussion of droughts and 

their implications for agriculture appears in section 6.

Increasing intensity of extreme dry events appears likely to have 

adverse implications for poverty, particularly in developing coun-

tries in the future. According to models that bring together the 

biophysical impacts of climate change and economic indicators, 

food prices can be expected to rise sharply, regardless of the 

exact amount of warming (Nelson et al. 2010). A recent projec-

tion of the change in poverty and changes in extreme dry event 

intensity in the 2071 to 2100 period under the SRES A2 scenario 

(with warming of about 4.1°C above preindustrial temperatures) 

indicates a significant risk of increased climate-induced poverty 

(Ahmed, Diffenbaugh, and Hertel 2009). The largest increase in 

poverty because of climate change is likely to occur in Africa, 

with Bangladesh and Mexico also projected to see substantial 

climate-induced poverty increases.

Tropical Cyclones

For some regions, the projected increased intensity of tropical 

cyclones poses substantial risks. The IPCC´s Special Report on 

Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 

Climate Change Adaptation (SREX) reports that the average maxi-

mum cyclone intensity (defined by maximum speed) is likely to 

increase in the future (Field et al. 2012). This is to be expected 

from both theory and high-resolution modeling (Bender et al. 

2010; Knutson et al. 2010), although uncertainty remains as to 

whether the global frequency of tropical cyclones will decrease 

or remain essentially the same. Increasing exposure through 

economic growth and development is likely to lead to higher 

economic losses in the future, with floodwaters in many locations 

increasing in the absence of additional protection measures. In 

the East Asia and Pacific and South Asian regions as a whole, 

gross domestic product (GDP) has outpaced increased losses 

because of tropical cyclone damage, but in all other regions the 

risk of economic losses from tropical cyclones appears to be 

growing faster than GDP per capita; in other words, the risk of 

loss of wealth because of tropical cyclone disasters appears to be 

increasing faster than wealth (UNISDR 2011). Recent work has 

demonstrated that the mortality risk from tropical cyclones depends 

on such factors as tropical cyclone intensity, exposure, levels of 

poverty, and governance structures (Peduzzi et al. 2012). In the 

short term, over the next 20 years or so, increases in population 

and development pressure combined with projected increases 

in tropical cyclone intensity appear likely to greatly increase 

the number of people exposed to risk and exacerbate disasters 

(Peduzzi et al. 2012). Mendelsohn, Emanuel, Chonabayashi, and 

Bakkensen (2012) project that warming reaching roughly 4°C by 

2100 is likely to double the present economic damage resulting 

from the increased projected frequency of high-intensity tropical 

cyclones accompanying global warming, with most damages 

concentrated in North America, East Asia, and the Caribbean 

and Central American region.

0 
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Focus: Sea-level Rise Projections

-

It is now understood that, in addition to global rise in sea levels, 

a number of factors, such as the respective contribution of the ice 

sheets or ocean dynamics, will affect what could happen in any 

particular location. Making estimates of regional sea-level rise, 

therefore, requires having to make estimates of the loss of ice on 

Greenland and Antarctica and from mountain glaciers and ice caps.

Furthermore, there is at present an unquantifiable risk of 

nonlinear responses from the West Antarctic Ice Sheet and pos-

sibly from other components of Greenland and Antarctica. In the 

1970s, Mercer hypothesized that global warming could trigger 

the collapse of the West Antarctic Ice Sheet, which is separated 

from the East Antarctic Ice Sheet by a mountain range. The West 

Antarctic Ice Sheet is grounded mainly below sea level, with the 

deepest points far inland, and has the potential to raise eustatic 

global sea level by about 3.3 m (Bamber, Riva, Vermeersen, and 

LeBrocq 2009). This estimate takes into account that the reverse 

bedslope could trigger instability of the ice sheet, leading to an 

unhalted retreat. Since the first discussion of a possible collapse of 

the West Antarctic Ice Sheet because of this so-called Marine Ice 

Sheet Instability (Weertman 1974) induced by global anthropogenic 

greenhouse gas concentrations (Hughes 1973; Mercer 1968, 1978), 

the question of if and how this might happen has been debated. 

In their review of the issue in 2011, Joughin and Alley conclude 

that the possibility of a collapse of the West Antarctic Ice Sheet 

cannot be discarded, although it remains unclear how likely such 

a collapse is and at what rate it would contribute to sea-level rise.

A range of approaches have been used to estimate the regional 

consequences of projected sea-level rise with both a small and 

a substantial ice sheet contribution over the 21st century (see 

Appendix 1 and Table 2 for a summary).

Using a semi-empirical model indicates that scenarios that 

approach 4°C warming by 2100 (2090–2099) lead to median esti-

mates of sea-level rise of nearly 1 m above 1980–1999 levels on this 

time frame (Table 2). Several meters of further future sea-level rise 

would very likely be committed to under these scenarios (Schaef-

fer et al. 2012). In this scenario, as described in Appendix 1, the 

Antarctic and Greenland Ice Sheets (AIS and GIS) contributions 

to the total rise are assumed to be around 26 cm each over this 

time period. Applying the lower ice-sheet scenario assumption, 

the total rise is approximately 50 cm, the AIS and GIS contribu-

tions to the total rise 0 and around 3 cm, respectively (Table 2). 

Process-based modeling considerations at the very high end of 

physically plausible ice-sheet melt, not used in this report, suggest 

that sea-level rise of as much as 2 m by 2100 might be possible at 

maximum (Pfeffer et al. 2008).

For a 2°C warming by 2100 (2090–99), the median estimate 

of sea-level rise from the semi-empirical model is about 79 cm 

above 1980–99 levels. In this case, the AIS and GIS contributions 

to the total rise are assumed to be around 23 cm each. Applying 

the lower ice-sheet scenario assumption, the median estimate of 

the total rise is about 34 cm, with the AIS and GIS contributing 

0 and around 2 cm respectively (Table 2).
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Box 2: Predictability of Future Sea-level Changes

-

-
�

-

-

Figure 27. Sea level (blue, green: scale on the left) and Antarctic air temperature (orange, gray: scale on the right) over the last 550,000 

Source:

continued on next page
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The benefit of choosing a 2°C pathway rather than a 4°C 

pathway can be to limit up to about 20 cm of total global sea-level 

rise by the end of the century.

Schaeffer et al. (2012) report, with a semi-empirical model, 

significant potential to reduce the rate of sea-level rise by 2100 with 

deep mitigation scenarios, such as RCP3PD, and even more so with a 

scenario consistent with limiting warming to 1.5°C by 2100 (Figure 28). 

For example, under deep mitigation scenarios the rate of sea-level 

rise could be either stabilized (albeit at three times the present level 

under RCP3PD) or reduced from peak levels reached at mid-century 

(under a 1.5°C consistent scenario). Under emissions scenarios that 

reach or exceed 4°C warming by 2100 the rate of sea-level rise would 

continue to increase throughout the 21st century (Figure 29).

Regional Sea-level Rise Risks

Sea level is not “flat” nor uniformly distributed over the Earth. 

The presence of mountains, deep-ocean ridges, and even ice sheets 

perturb the gravity field of the Earth and give the ocean surface 

mountains and valleys. Wind and ocean currents further shape 

the sea surface (Yin, Griffies, and Stouffer 2010), with strong cur-

rents featuring a cross-current surface slope (because of Earth 

rotation). This effect results in a so-called “dynamic” sea-level 

pattern (Figure 30), which describes local deviations from the 

gravity-shaped surface (also called geoid), which the ocean would 

have if it were at rest. This dynamic topography also adjusts to the 

temperature and salinity structure, and thereby the local density 

distribution of the underlying water. Apart from those changes in 

the sea level itself (or in the absolute sea level, as measured from 

the center of the Earth), the vertical motion of the Earth’s crust also 

influences the perceived sea level at the coast (also called relative 

sea level, as measured from the coast). The elevation of the land 

surface responds to current and past changes in ice loading, in 

particular the glacial isostatic adjustment since the last deglacia-

tion (Peltier and Andrews 1976). Local land subsidence can also 

occur in response to mining (Poland and Davis 1969), leading to 

a perceived sea-level rise. In what follows, this publication refers 

to sea-level changes regardless of whether they are absolute or 

relative changes.

continued

Table 2: 
th th

Scenario Thermal expansion (cm) MGIC (cm)
Thermal 

+MGIC (cm) GIS (cm) AIS (cm) Total (cm)
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Climate change perturbs both the geoid and the dynamic topog-

raphy. The redistribution of mass because of melting of continental 

ice (mountain glaciers, ice caps, and ice sheets) changes the gravity 

field (and therefore the geoid). This leads to above-average rates 

of rise in the far field of the melting areas and to below-average 

rise—sea-level drop in extreme cases—in the regions surround-

ing shrinking ice sheets and large mountain glaciers (Farrell and 

Clark 1976) (Figure 31). That effect is accentuated by local land 

uplift around the melting areas. These adjustments are mostly 

instantaneous.

Changes in the wind field and in the ocean currents can 

also—because of the dynamic effect mentioned above—lead to 

strong local sea-level changes (Landerer, Jungclaus, and Marotzke 

2007; Levermann, Griesel, Hofmann, Montoya, and Rahmstorf 

2005). In certain cases, however, these large deviations from the 

global mean rate of rise are caused by natural variability (such as 

the El Niño phenomenon) and will not be sustained in the future. 

The very high rates of rise observed in the western tropical Pacific 

since the 1960s (Becker et al. 2012) likely belong to this category 

(B. Meyssignac, Salas y Melia, Becker, Llovel, and Cazenave 2012).

In the following, the authors apply two scenarios (lower 

ice-sheet and higher ice-sheet) in a 4°C world to make regional 

sea-level rise projections. For methods, please see Appendix 1 and 

Table 2 for global-mean projections.

A clear feature of the regional projections for both the lower 

and higher ice-sheet scenarios is the relatively high sea-level rise 

at low latitudes (in the tropics) and below-average sea-level rise 

at higher latitudes (Figure 32). This is primarily because of the 

polar location of ice masses whose reduced gravitational pull 

accentuates the rise in their far-field, the tropics, similarly to 

present-day ice-induced pattern of rise (Figure 31). Close to the 

main ice-melt sources (Greenland, Arctic Canada, Alaska, Pata-

gonia, and Antarctica), crustal uplift and reduced self-attraction 

cause a below-average rise, and even a sea-level fall in the very 

Figure 30: 
shows the sea-level deviations from the geoid (that is, the ocean surface 

Source:

Figure 28: As for Figure 22 but for global mean sea-level rise 
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near-field of a mass source. Further away, the eastern Asian coast 

and the Indian Ocean experience above-average contribution 

from land-ice melt.

While this is clearly the dominant effect in the higher ice-sheet 

case, where the median land-ice contribution makes up around 

70 percent of the total, it explains only part of the pattern in the 

lower ice-sheet case, where land ice accounts for only 40 percent 

of the total median. Ocean dynamics also shape the pattern of 

projected sea-level. In particular, above-average contribution 

from ocean dynamics is projected along the northeastern North 

American and eastern Asian coasts, as well as in the Indian Ocean 

(Figure A1.3). In the northeastern North American coast, gravi-

tational forces counteract dynamic effects because of the nearby 

location of Greenland. Along the eastern Asian coast and in the 

Indian Ocean, however, which are far from melting glaciers, both 

gravitational forces and ocean dynamics act to enhance sea-level 

rise, which can be up to 20 percent higher than the global mean.

In summary, projected sea-level rise by 2100 presents regional 

variations, which are generally contained within ±20 percent of 

the global mean rise, although higher values are also possible 

(Figure 32). Sea-level rise tends to be larger than the global mean at 

low latitudes, such as in vulnerable locations in the Indian Ocean 

or in the western Pacific, and less than the global mean at high 

latitudes, for example along the Dutch coast, because of the polar 

location of the ice sheets and their reduced gravitational pull after 

melting. On top of ice-induced patterns, changes in ocean currents 

can also lead to significant deviations from the global mean rise. 

The northeastern North American coast has indeed been identified 

as a “hotspot” where the sea level is rising faster than the global 

mean (Sallenger et al. 2012), and might continue to do so (Yin et 

al. 2009), if the gravitational depression from the nearby melting 

Greenland and Canadian glaciers is moderate.

The biggest uncertainties in regional projections of sea-level 

rise are caused by insufficient knowledge of the contributions 

from the large ice sheets, especially from dynamic changes in the 

Antarctic ice sheet. So far, semi-empirical models or approaches 

using kinematic constraints11 have been used to bridge the gap 

11 A kinematic constraint is, for example, estimating the maximum ice flux that can 

in total pass through the narrow fjords around the Greenland ice sheet assuming an 

upper limit of a physically reasonable speed of the glaciers.

Figure 32: 

average over a particular coast as shown in the inlet map in the upper 
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between the few available projections of ice-sheet contribution and 

the need to provide estimates of future sea-level rise. It should be 

noted that warming of 4°C above preindustrial temperatures by 

2100 implies a commitment to further sea-level rise beyond this 

point, even if temperatures were stabilized.

While a review of the regional impacts of sea level rise has not 

been undertaken here, it is useful to indicate some particular risks.

Because of high population densities and often inadequate 

urban planning, coastal cities in developing regions are particu-

larly vulnerable to sea-level rise in concert with other impacts of 

climate change. Coastal and urban migration, with often associated 

unplanned urban sprawl, still exacerbates risks in the future. Sea-

level rise impacts are projected to be asymmetrical even within 

regions and countries. Of the impacts projected for 31 developing 

countries, only ten cities account for two-thirds of the total expo-

sure to extreme floods. Highly vulnerable cities are to be found in 

Mozambique, Madagascar, Mexico, Venezuela, India, Bangladesh, 

Indonesia, the Philippines, and Vietnam (Brecht et al. 2012)

Because of the small population of small islands and poten-

tial problems with adaptation implementation, Nicholls et al. 

(2011) conclude that forced abandonment seems a possible outcome 

even for small changes in sea level. Similarly, Barnett and Adger 

(2003) point out that physical impacts might breach a threshold that 

pushes social systems into complete abandonment, as institutions 

that could facilitate adaptation collapse. Projecting such collapses, 

however, can potentially lead to self-fulfilling prophecies, if foreign 

aid decreases. Barnett and Adger cite Tuvalu as a case in which 

negotiations over migration rights to New Zealand might have 

undermined foreign aid investor confidence and thereby indirectly 

undermined the potential for adaptive capacity.

A recent detailed review (Simpson et al. 2010) of the conse-

quences for 1 m sea-level rise in the Caribbean illustrates the scale 

of the damage that could be caused to small island developing 

states by the 2080s. Total cumulative capital GDP loss was estimated 

at US$68.2 billion equivalent to about 8.3 percent of projected 

GDP in 2080, including present value of permanently lost land, 

as well as relocation and reconstruction costs. Annual GDP costs 

were estimated by the 2080s at $13.5 billion (1.6 percent of GDP), 

mainly in the tourism and agricultural sectors. These estimates 

do not include other potential factors, such as water supply costs, 

increased health care costs, nonmarket damages, and increased 

tropical cyclone damages. The tourism industry, a major source of 

economic growth in these regions, was found to be very sensitive 

to sea-level rise. Large areas of important wetlands would be lost, 

affecting fisheries and water supply for many communities: losses 

of 22 percent in Jamaica, 17 percent in Belize, and 15 percent in 

the Bahamas are predicted.

Nicholls and Cazenave (2010) stress that geological processes 

also drive sea-level rise and, therefore, its impacts. In additional, 

human activities, such as drainage and groundwater fluid with-

drawal, exacerbate subsidence in regions of high population density 

and economic activity. River deltas are particularly susceptible to 

such additional stresses. These observations highlight the potential 

for coastal management to alleviate some of the projected impacts. 

At the same time, they hint at the double challenge of adapting to 

climate change induced sea-level rise and impacts of increasing 

coastal urbanization, particularly in developing regions. It thus 

appears paramount to include sea-level rise projections in coastal 

planning and decisions on long-term infrastructure developments.
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Focus: Changes in Extreme Temperatures

Meehl and Tebaldi (2004) found significant increases in intensity, 

duration, and frequency of three-day heat events under a business-

as-usual scenario. The intensity of such events increases by up to 

3°C in the Mediterranean and the western and southern United 

States. Based on the SRES A2 transient greenhouse-gas scenario, 

Schär et al. (2004) predict that toward the end of the century about 

every second European summer could be as warm as or warmer 

than the summer of 2003. Likewise, Stott et al. (2004) show that 

under unmitigated emission scenarios, the European summer of 

2003 would be classed as an anomalously cold summer relative 

to the new climate by the end of the century. Barnett et al. (2006) 

show that days exceeding the present-day 99th percentile occur more 

than 20 times as frequently in a doubled CO
2
 climate. In addition, 

extremely warm seasons are robustly predicted to become much 

more common in response to doubled CO
2 
(Barnett et al. 2006). 

Based on the same ensemble of simulations, Clark, Brown, and 

Murphy (2006) conclude that the intensity, duration, and frequency 

of summer heat waves are expected to be substantially greater 

over all continents, with the largest increases over Europe, North 

and South America, and East Asia.

These studies, which analyze extreme weather events in 

simulations with a doubling of CO
2
 and those following a business-

as-usual emissions path, can provide useful insights. Without 

exception, such studies show that heat extremes, whether on 

daily or seasonal time scales, greatly increase in climates more 

than 3°C warmer than today.

To the authors’ knowledge, no single study has specifically 

analyzed the number of extremes in a world beyond 4°C warmer 

than preindustrial conditions. The authors address this gap in the 

science and provide statistical analysis of heat extremes in CMIP5 

(Coupled Model Intercomparison Project) climate projections that 

reach a 4°C world by the end of the 21st century (Taylor et al. 

2012). Methods are described in Appendix 2.

A Substantial Increase in Heat Extremes

The authors’ statistical analysis indicates that monthly heat extremes 

will increase dramatically in a world with global mean temperature 

more than 4°C warmer than preindustrial temperatures. Temperature 

anomalies that are associated with highly unusual heat extremes 

today (namely, 3-sigma events occurring only once in several hun-

dreds of years in a stationary climate)12 will have become the norm 

over most (greater than 50 percent) continental areas by the end 

of the 21st century. Five-sigma events, which are now essentially 

12 In general, the standard deviation (sigma) shows how far a variable tends to devi-

ate from its mean value. In the authors’ study it represents the possible year-to-year 

changes in local monthly temperature because of natural variability. For a normal 

distribution, events warmer than 3 sigma away from the mean have a return time 

of 740 years and events warmer than 5 sigma have a return time of several million 

years. Monthly temperature data do not necessarily follow a normal distribution (for 

example, the distribution can have “long” tails making warm events more likely) 

and the return times can be different. Nevertheless, 3-sigma events are extremely 

unlikely and 4-sigma events almost certainly have not occurred over the lifetime 

of key infrastructure. A warming of 5 sigma means that the average change in the 

climate is 5 times larger than the normal year-to-year variation experienced today.
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absent, will become common, especially in the tropics and in the 

Northern Hemisphere (NH) mid-latitudes during summertime.

According to the authors’ analysis, the most pronounced 

warming will occur over land (see Figure 33, top row). Monthly 

mean temperatures over oceans will increase between 0°C and 

4°C and over continents between 4°C and 10°C. Warming over 

continental regions in the tropics and in the Southern Hemisphere 

(SH) is distributed rather evenly without strong spatial and 

seasonal variations. The only exception is Argentina, which is 

expected to see less wintertime (JJA) warming. In the NH, much 

stronger spatial and seasonal variations in continental warming 

patterns are observed. During the boreal winter, strong warming 

in the near Arctic region is observed due to the so-called “arctic 

amplification” effect, resulting in temperature anomalies of over 

10°C. Two NH regions can be identified that are expected to see 

more warming in summertime than in wintertime: The subtropical 

region consisting of the Mediterranean, northern Africa, and the 

Middle East, as well as the contiguous United States, are likely to 

see monthly summer temperatures rise by more than 6°C.

All land areas show a mean warming of at least 1-sigma above 

the present-day mean and most land areas (greater than 80 per-

cent) show warming of at least 2-sigma. Roughly half of the land 

area will likely experience a mean warming of more than 3-sigma 

during the boreal winter and more than 4-sigma during the boreal 

summer. This seasonal difference is due to enhanced warming 

over NH mid-latitudinal land areas during the boreal summer.

Shifts in Temperature by Region

In the authors’ analysis, a 4°C warmer world will consistently 

cause temperatures in the tropics to shift by more than 6 standard 

deviations for all months of the year (Figure 33 bottom panels). 

Particularly, countries in tropical South America, Central Africa, 

and all tropical islands in the Pacific will see unprecedented 

extreme temperatures become the new norm in all months of 

the year. In fact, a temperature shift of 6 standard deviations or 

more implies a new climatic regime with the coolest months in 

2080–2100 being substantially warmer than the warmest months 

in the end of the 20th century. In the SH mid-latitudes, monthly 

temperatures over the continents by the end of the 21st century 

lie in the range of 2- to 4-sigma above the present-day mean in 

both seasons. Over large regions of the NH mid-latitudes, the con-

tinental warming (in units of sigma) is much stronger in summer, 

Figure 33: 
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reaching 4- to 5-sigma, than in winter. This includes large regions 

of North America, southern Europe, and central Asia, including 

the Tibetan plateau.

From this analysis, the tropics can be identified as high 

impact regions, as highlighted in previous studies (Diffenbaugh 

and Scherer 2011). Here, continental warming of more than 4°C 

shifts the local climate to a fundamentally new regime. This 

implies that anomalously cold months at the end of the 21st 

century will be substantially warmer than record warm months 

experienced today.

Outside the tropics, the NH subtropics and mid-latitudes are 

expected to experience much more intense heat extremes during 

the boreal summer. In the Mediterranean, North Africa, the Middle 

East, the Tibetan plateau, and the contiguous United States, almost 

all (80 percent to 100 percent) summer months will be warmer 

than 3-sigma and approximately half (about 50 percent) will be 

warmer than 5-sigma. This implies that temperatures of the warm-

est July within the period 2080–2100 in the Mediterranean region, 

for example, are expected to approach 35°C, which is about 9°C 

warmer than the warmest July estimated for the present day. This 

strong increase in the intensity of summertime extremes over NH 

continental regions is likely because of soil moisture feedbacks 

(Schär and et al. 2004; Zwiers and Kharin 1998). Once the soil 

has completely dried out due to strong evaporation during heat 

waves, no more heat can be converted into latent heat, thus further 

increasing temperatures. This effect is much more important dur-

ing summers (Schär and et al. 2004) and has been a characteristic 

of major heat and drought events in Europe and North America.

Months

Figure 34 shows the frequency of months warmer than 3-, 4-, 

and 5-sigma occurring during 2080–2100 for JJA and DJF. This 

figure clearly shows that the tropics would move to a new 

Figure 34: 
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climatic regime. In the authors’ analysis, even months warmer 

than 5-sigma are very common over tropical regions, reaching 100 

percent frequencies in central Africa and parts of tropical South 

America. In addition, the tropical ocean maintains anomalies 

above 3-sigma 100 percent of the time for all months. Over SH 

extra-tropical land areas, the patterns are again broadly similar 

between the warm and cold season. Australia and Argentina are 

expected to see summer months (DJF) warmer than 3-sigma about 

50 percent of the time, but 5-sigma events will still be rare. In the 

NH mid-latitudes, especially summertime extremes (3-, 4- and 

5-sigma events) will increase dramatically. In the Mediterranean, 

North Africa, and Middle East almost all (80 percent to 100 per-

cent) summer months will be warmer than 3-sigma and about 

half (about 50 percent) will be warmer than 5-sigma. The same 

approximate values hold for summer extremes over the contiguous 

United States and the Tibetan plateau. For the Mediterranean, 

North Africa, and Middle East, the strong increase in summer-

time extremes is directly related to the enhanced summertime 

warming trends in these areas (Figure 33). In contrast, the high 

number of summertime extremes over the Tibetan plateau is due 

to much smaller standard deviations here in JJA in combination 

with a moderate warming. Over the continental both effects play 

a role. Warm extremes during the boreal winter hardly increase 

over some areas of NH continents, including the eastern United 

States and central Europe.

Figure 35 plots the multi-model mean of the warmest July and 

January temperatures encountered during the period 2080–2100. 

The warmest July month in the Sahara and the Middle East will see 

temperatures as high as 45°C, or 6–7°C above the warmest July 

simulated for the present day. In the Mediterranean and central 

United States, the warmest July in the period 2080–2100 will see 

temperatures close to 35°C, or up to 9°C above the warmest July 

for the present day. Finally, in the Southern Hemisphere, record 

monthly summer extremes (namely, January) will be as warm as 

40°C in Australia, or about 5°C warmer than the most extreme 

present-day January. Note that temperatures presented here are 

monthly averages, which include night-time temperatures. Day-

time temperatures can be expected to significantly exceed the 

monthly average.

Monthly heat extremes exceeding 3 standard deviations or more 

that occur during summer months are associated with the most 

prolonged, and therefore high-impact, heat waves. The authors’ 

results show that the number of such prolonged heat waves will 

increase dramatically in a 4°C warmer world over essentially all 

continental regions, with the tropics and the NH subtropics and 

mid-latitudes most severely impacted. This is consistent with 

Figure 35: 
for the months of July (left) and January (right) in absolute temperatures (top) and anomalies compared to the most extreme monthly temperature 
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modeling studies on the increase of heat wave intensity over 

the 21st century based on business-as-usual emission scenarios 

(Meehl and Tebaldi 2004; Schär and et al. 2004; Stott et al. 2004) or 

doubled CO
2
 simulations (Barnett et al. 2005; Clark et al. 2006; 

Zwiers and Kharin 1998). These results also corroborate recent 

modeling studies indicating that the tropics are especially vulnerable 

to unprecedented heat extremes in the next century (Beaumont 

et al. 2011; Diffenbaugh and Scherer 2011).

The Impacts of More Frequent Heat 
Waves

Given the humanitarian impacts of recent extreme heat waves, 

the strong increase in the number of extreme heat waves in a 

4°C world as reported here would pose enormous adaptation 

challenges for societies. Prolonged heat waves are generally the 

most destructive as mortality and morbidity rates are strongly 

linked to heat wave duration, with excess deaths increasing each 

additional hot day (Kalkstein and Smoyer 1993; Smoyer 1998; Tan 

et al. 2006; Fouillet et al. 2006). Temperature conditions experi-

enced during these recent events would become the new norm in 

a 4°C warmer world and a completely new class of heat waves, 

with magnitudes never experienced before in the 20th century, 

would occur regularly. Societies and ecosystems can be expected 

to be especially vulnerable to the latter as they are not adapted to 

extremes never experienced before. In particular, the agricultural 

sector would be strongly impacted as extreme heat can cause severe 

yield losses (Lobell et al. 2012) (see Section 6). Ecosystems in 

tropical and sub-tropical regions would be particularly vulnerable 

to climate change. The authors’ analysis show that the increase in 

absolute temperatures relative to the past variability is largest in 

these regions and thus the impacts on ecosystems would become 

extreme here (see Section 6).
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Sectoral Impacts

-

In light of the knowledge gaps with respect to future effects of 

climate change, there are two international research projects that 

were recently initiated to quantify impacts within a sector and 

across sectors at different levels of global warming, including 

high-end scenarios. First, the Agriculture Model Intercomparison 

and Improvement Project AgMIP (launched in October 2010) is 

bringing together a large number of biophysical and agro-economic 

modelling groups explicitly covering regional to global scales to 

compare their results and improve their models with regard to 

observations (Rötter, Carter, Olesen, and Porter 2011). Second, 

the first Inter-Sectoral Model Intercomparison Project (ISI-MIP) 

was launched in December 2011 with a fast-track phase designed 

to provide a synthesis of cross-sectoral global impact projections 

at different levels of global warming (Schiermeier 2012). Both 

projects will profit from the new RCPs where the highest reaches 

about 5°C of global warming.

Agriculture

The overall conclusions of IPCC AR4 concerning food production 

and agriculture included the following:

• Crop productivity is projected to increase slightly at mid- to 

high latitudes for local mean temperature increases of up to 

1 to 3°C depending on the crop, and then decrease beyond 

that in some regions (medium confidence) {WGII 5.4, SPM}.

• At lower latitudes, especially in seasonally dry and tropical 

regions, crop productivity is projected to decrease for even small 

local temperature increases (1 to 2°C) which would increase 

the risk of hunger (medium confidence) {WGII 5.4, SPM}.

• Globally, the potential for food production is projected to 

increase with increases in local average temperature over a 

range of 1 to 3°C, but above this it is projected to decrease 

(medium confidence) {WGII 5.4, 5.5, SPM}.

These findings clearly indicate a growing risk for low-latitude 

regions at quite low levels of temperature increase and a grow-

ing risk for systemic global problems above a warming of a few 

degrees Celsius. While a comprehensive review of literature is 

forthcoming in the IPCC AR5, the snapshot overview of recent 

scientific literature provided here illustrates that the concerns 

identified in the AR4 are confirmed by recent literature and in 

important cases extended. In particular, impacts of extreme heat 

waves deserve mention here for observed agricultural impacts 

(see also Chapter 2).

This chapter will focus on the latest findings regarding possible 

limits and risks to large-scale agriculture production because of 

climate change, summarizing recent studies relevant to this risk 

assessment, including at high levels of global warming approach-

ing 4°C. In particular, it will deliberately highlight important 

13 (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/ – October 17, 2012.
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findings that point to the risks of assuming a forward projection 

of historical trends.

Projections for food and agriculture over the 21st century indi-

cate substantial challenges irrespective of climate change. As early 

as 2050, the world’s population is expected to reach about 9 billion 

people (Lutz and Samir 2010) and demand for food is expected to 

increase accordingly. Based on the observed relationship between 

per capita GDP and per capita demand for crop calories (human 

consumption, feed crops, fish production and losses during food 

production), Tilman et al. (2011) project a global increase in the 

demand for crops by about 100 percent from 2005 to 2050. Other 

estimates for the same period project a 70 percent increase of 

demand (Alexandratos 2009). Several projections suggest that 

global cereal and livestock production may need to increase by 

between 60 and 100 percent to 2050, depending on the warming 

scenario (Thornton et al. 2011).

The historical context can on the one hand provide reassurance 

that despite growing population, food production has been able 

to increase to keep pace with demand and that despite occasional 

fluctuations, food prices generally stabilize or decrease in real 

terms (Godfray, Crute, et al. 2010). Increases in food production 

have mainly been driven by more efficient use of land, rather than 

by the extension of arable land, with the former more widespread 

in rich countries and the latter tending to be practiced in poor 

countries (Tilman et al. 2011). While grain production has more 

than doubled, the area of land used for arable agriculture has 

only increased by approximately 9 percent (Godfray, Beddington, 

et al. 2010).

However, although the expansion of agricultural produc-

tion has proved possible through technological innovation and 

improved water-use efficiency, observation and analysis point to 

a significant level of vulnerability of food production and prices 

to the consequences of climate change, extreme weather, and 

underlying social and economic development trends. There are 

some indications that climate change may reduce arable land in 

low-latitude regions, with reductions most pronounced in Africa, 

Latin America, and India (Zhang and Cai 2011). For example, 

flooding of agricultural land is also expected to severely impact 

crop yields in the future: 10.7 percent of South Asia´s agricultural 

land is projected to be exposed to inundation, accompanied by a 

10 percent intensification of storm surges, with 1 m sea-level rise 

(Lange et al. 2010). Given the competition for land that may be 

used for other human activities (for example, urbanization and 

biofuel production), which can be expected to increase as climate 

change places pressure on scarce resources, it is likely that the main 

increase in production will have to be managed by an intensification 

of agriculture on the same—or possibly even reduced—amount of 

land (Godfray, Beddington et al. 2010; Smith et al. 2010). Declines 

in nutrient availability (for example, phosphorus), as well as the 

spread in pests and weeds, could further limit the increase of 

agricultural productivity. Geographical shifts in production pat-

terns resulting from the effects of global warming could further 

escalate distributional issues in the future. While this will not be 

taken into consideration here, it illustrates the plethora of factors 

to take into account when thinking of challenges to promoting 

food security in a warming world.

New results published since 2007 point to a more rapidly 

escalating risk of crop yield reductions associated with warming 

than previously predicted (Schlenker and Lobell 2010; Schlenker 

and Roberts 2009). In the period since 1980, patterns of global crop 

production have presented significant indications of an adverse 

effect resulting from climate trends and variability, with maize 

declining by 3.8 percent and wheat production by 5.5 percent 

compared to a case without climate trends. A significant portion 

of increases in crop yields from technology, CO
2
 fertilization, and 

other changes may have been offset by climate trends in some 

countries (Lobell et al. 2011). This indication alone casts some 

doubt on future projections based on earlier crop models.

In relation to the projected effects of climate change three 

interrelated factors are important: temperature-induced effect, 

precipitation-induced effect, and the CO
2
-fertilization effect. The 

following discussion will focus only on these biophysical factors. 

Other factors that can damage crops, for example, the elevated 

levels of tropospheric ozone (van Groenigen et al. 2012), fall outside 

the scope of this report and will not be addressed.

Largely beyond the scope of this report are the far-reaching and 

uneven adverse implications for poverty in many regions arising 

from the macroeconomic consequences of shocks to global agri-

cultural production from climate change. It is necessary to stress 

here that even where overall food production is not reduced or is 

even increased with low levels of warming, distributional issues 

mean that food security will remain a precarious matter or worsen 

as different regions are impacted differently and food security is 

further challenged by a multitude of nonclimatic factors.

One of the significant developments since the IPCC AR4 relates 

to improvements in understanding of the effect of an increase in 

temperature on crop production. In broad terms, the overall pat-

tern of expected responses to temperature increases has been well 

established for some time. Rising temperature may increase yields 

at higher latitudes where low temperatures are a limiting factor on 

growth; for example, winter wheat varieties become suitable in 

comparison to lower-yielding summer varieties (Müller et al. 2009). 

At lower latitudes, increases in temperature alone are expected to 

reduce yields from grain crops. The effect is due to the fact that 

grain crops mature earlier at higher temperatures, reducing the 

critical growth period and leading to lower yields, an effect that 

is well studied and documented. A reduction of 8 percent per 1°C 
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of regional mean warming during the growing season is estimated 

from U.K. field conditions (Mitchell et al. 1995), which is in line 

with estimated 3 to 10 percent reduction per 1°C for wheat yields 

in China (You et al. 2009).

Between 2000 and 2050, and for warming levels of between 

1.8°C and 2.8°C (2.2°C and 3.2°C compared to preindustrial 

temperatures), Deryng et al. (2011) project decreases in yields of 

14 to 25 percent for wheat, 19 to 34 percent for maize, and 15 

to 30 percent for soybean (without accounting for possible CO
2
 

fertilization effects). These authors also show that when adaptive 

measures are taken into account, overall losses can be significantly 

reduced. By simulating adaptation with respect to changes in 

planting and harvesting date, as well as changes in cultivar type in 

terms of rates of maturation, they find that adaptation can reduce 

losses by about a factor of two for spring wheat and maize and 

by 15 percent for soybeans (Table 3).

Not included in the analysis of Deryng et al. (2011) are cultivar 

adaptations for heat and drought tolerance. However, Challinor et 

al. (2010) indicate that the negative effects of climate change on 

spring wheat yields in northeastern China can be averted through 

either developing cultivars with greater drought or heat tolerance, 

or that yields can even possibly be increased if both are pursued. 

These results suggest that crop adaptation could conceivably 

play a major role in ensuring food security in a changing climate, 

although realization of this potential will likely require substantial 

investment in developing suitable cultivars.

Recent research also indicates that there may be larger nega-

tive effects at higher and more extreme temperatures, giving rise 

to a growing concern with respect to the sensitivity of crop yields 

to temperature increases and, in particular, extreme temperature 

events. There seem to be larger negative effects at higher tem-

peratures (Semenov et al. 2012), as documented in higher yield 

losses per degree of regional mean warming in Australia (Asseng 

et al. 2011) and India (Lobell et al. 2012). In particular, there is 

an emerging risk of nonlinear effects on crop yields because of 

the damaging effect of temperature extremes. Field experiments 

have shown that crops are highly sensitive to temperatures above 

certain thresholds (see also Chapter 2). This effect is expected to 

be highly relevant in a 4°C world. Most current crop models do 

not account for this effect, leading to recent calls for an “overhaul” 

of current crop-climate models (Rötter et al. 2011).

Recent projections and evaluations against historical records point 

to a substantially increased risk of drought affecting large parts 

of the world (see also Chapter 3). The total “drought disaster-

affected” area is predicted to increase from currently 15.4 percent 

of global cropland to 44 ±6 percent by 2100 based on a modified 

Palmer Drought Severity Index. The largest fractions of affected 

sown areas are expected for Africa and Oceania, reaching about 59 

percent by 2100 in each region. Climate projections of 20 General 

Circulation Models were used to estimate the change in drought 

disaster affected area under different emission scenarios. In the 

considered scenarios, global mean temperature change in 2100 

reaches 4.1°C relative to 1990 temperatures or 4.9°C relative to 

preindustrial values (Li et al. 2009).

The regions expected to see increasing drought severity and 

extent over the next 30 to 90 years are in southern Africa, the 

United States, southern Europe, Brazil, and Southeast Asia (Dai 

2012). Increasing temperatures (with higher evaporation) in com-

bination with decreasing precipitation in already drought prone 

areas, particularly in the tropics and subtropics, mean a greater 

threat to food security.

The effects of the increasing CO
2
 concentrations on crop yields 

represent one of the most critical assumptions with respect to 

biophysical crop modeling. However, there is ongoing debate about 

the magnitude of this effect under field conditions (Ainsworth 

et al. 2009). In broad terms, if the effects of CO
2
 fertilization 

occurs to the extent assumed in laboratory studies, then global 

crop production could be increased; if not, then a decrease is 

possible. Different assumptions about the efficiency of this pro-

cess have the potential to change the direction and sign of the 

projected yield changes between 2000 and 2050 on the global 

level for a temperature increase in the range of 1.8°C to 3.4°C 

(SRES A1b, A2, B1, equivalent to 2.5°C to 4.1°C). For example, 

Müller et al. (2010) simulate a global mean increase in yields of 

13 percent when fully accounting for the CO
2
 fertilization effect, 

while without CO
2
 fertilization effect a decrease of 7 percent is 

projected by 2050. Even if such a yield increase resulting from 

CO
2
 fertilization were achieved, Müller et al. (2010) conclude that 

increased crop yields may not be sufficient to balance popula-

tion increases in several regions, including Sub-Saharan Africa, 

the Middle East, North Africa, South Asia, and Latin America 

and the Caribbean.

When considering risks to future crop production and attempting 

to account for the effects of CO
2 
fertilization, it is also important to 

Table 3: Projected Impacts on Different Crops Without and With 
Adaptation

Without adaptation With adaptation

Source:
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recall that a key constraint of the carbon fertilization effect is that it 

would operate in situations where enough nutrients (for example, 

phosphorus and nitrogen) are available. While the response to 

enhanced CO
2
 varies across crop types, optimal temperatures for 

a selection of crop types (C4, for example maize) are higher than 

others (C3, for example rice), so that response to temperature 

varies as well.14 The fertilization effect is therefore likely to be 

more or less offset due to higher temperatures depending on what 

crop is sown. The magnitude of the CO
2 
fertilization effect in a 

4°C world thus remains uncertain.

While the preceding sections have looked at risks arising from 

individual factors, the combined effect of different factors can 

complicate the picture to a considerable extent. A recent study 

by Tao and Zhang (Tao and Zhang 2010) of maize production in 

China at different levels of warming illustrates some of the com-

plexities here, while still pointing to a substantial level of risk. 

In the study, regional changes in climate were linked to global 

mean temperature increases of 1, 2, and 3°C above 1961–1990 

levels (1.4°C, 2.4°C and 3.4°C above preindustrial temperatures, 

respectively). These authors adopted a probabilistic approach 

using different climate models to predict regional climatic changes 

over the next century to drive a process-based crop model to 

project maize yields. The results shown in Table 4 indicate that 

for the high end of yield losses there is a consistent increase with 

increasing global mean warming for both rainfed and irrigated 

maize, with the loss larger without the CO
2 
fertilization effect. 

However, precipitation changes turn out to be more positive at 

one end of the probability distribution, as the loss in yield might 

be reduced above 2°C warming. The median estimates in all 

cases show increasing losses.

Another study for China (Challinor et al. 2010), involving wheat 

and also taking a probabilistic approach, finds a significant increase 

in the risk of crop failure in the future arising from a combination 

of increased heat and water stress, after taking into account the 

CO
2
 fertilization effect. This study shows that adaptation measures 

may be able to ameliorate many of the risks.

Hertel et al. (2010) use updated estimates of the effects of 

climate change on crop yields to explore the consequences 

for poverty and welfare of climate change using the Global 

Trade Analysis Project model. In a scenario that results in a 

1.5°C temperature increase as soon as 2030, Hertel et al. (2010) 

report that effects on welfare as a result of the direct impact 

of climate change on crops will be felt most in Sub-Saharan 

Africa, followed by China and the United States. In addition, 

adverse effects on future cereal yields and reduced food secu-

rity potentially increase the risk of hunger or undernutrition, 

often differentially affecting children. It is well established 

that child undernutrition has adverse implications for lifetime 

economic earning potential and health. Recent projections of 

the consequences of a warming of 2°C to 2.5°C (2.7°C to 3.2°C 

relative to preindustrial temperatures) by the 2050s for childhood 

Table 4. Projected Changes in Median Maize Yields under Different Management Options and Global Mean Warming Levels

Experiment
Irrigated maize

No CO2 fertilization
Irrigated maize

With CO2 fertilization
Rainfed maize

No CO2 fertilization
Rainfed maize

With CO2 fertilization

Source:

14 C3 plants include more than 85% of plants on Earth (e.g. most trees, wheat 

and rice) and respond well to moist conditions and to additional carbon dioxide in 

the atmosphere. C4 plants (for example, sugarcane) are more efficient in water and 

energy use and outperform C3 plants in hot and dry conditions. C3 and C4 plants 

differ in the way they assimilate CO
2
 into their system to perform photosynthesis. 

During the first steps in CO
2
 assimilation, C3 plants form a pair of three carbon-atom 

molecules. C4 plants, on the other hand, initially form four carbon-atom molecules.
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stunting indicate substantial increases, particularly in severe 

stunting in Sub-Saharan Africa (23 percent) and South Asia 

(62 percent) (Lloyd, Kovats, and Chalabi 2011).

Water Resources

It is well established that climate change will bring about sub-

stantial changes in precipitation patterns, as well as in surface 

temperature and other quantities that govern evapotranspiration 

(see for example, Meehl, Stocker, and Collins 2007). The associated 

changes in the terrestrial water cycle are likely to affect the nature 

and availability of natural water resources and, consequently, 

human societies that rely on them. As agriculture is the primary 

water consumer globally, potential future water scarcity would put 

at risk many societies’ capacity to feed their growing populations. 

However, other domestic and industrial water uses, including cooling 

requirements, for example, for thermal power plants, as well as the 

functioning of natural ecosystems also depend on the availability 

of water. The magnitude and timing of surface water availability 

is projected to be substantially altered in a warmer world. It is 

very likely that many countries that already face water shortages 

today will suffer from increased water stress in a 4°C world and 

that major investments in water management infrastructure would 

be needed in many places to alleviate the adverse impacts, and 

tap the potential benefits, of changes in water availability. In the 

following, recent model predictions are referenced in order to 

provide an outline of the nature and direction of change expected 

for warming of 4°C and beyond.

Fung et al. (2011) explicitly investigate the difference between 

a 4°C world and a 2°C world, using the MacPDM hydrological 

model, which is driven by a large perturbed-physics climate model 

ensemble based on the HadCM3L climate model. Because they 

define the 1961–1990 average temperature as their baseline, their 

4°C world is actually about 4.4°C warmer than the preindustrial one.

The bottom line of this study is that globally changes in 

annual runoff are expected to be amplified once warming has 

reached 4°C compared to one in which it has reached 2°C; that 

is, on a large scale, the hydrological response to global warm-

ing appears rather linear. Regions experiencing drier conditions 

—namely, generating less runoff—under 2°C warming are pro-

jected to become even drier under 4°C (and vice versa). Drier 

conditions are projected for southern Europe, Africa (except 

some areas in the northeast), large parts of North America and 

South America, and Australia, among others. Wetter conditions 

are projected for the northern high latitudes, that is, northern 

North America, northern Europe, and Siberia. In the ensemble 

average, mean annual runoff decreases in a 2°C world by around 

30, 20, 40, and 20 percent in the Danube, Mississippi, Amazon, 

and Murray Darling river basins, respectively, while it increases 

by around 20 percent in both the Nile and the Ganges basins, 

compared to the 1961–190 baseline period. Thus, according to 

Fung et al. (2011), all these changes are approximately doubled 

in magnitude in a 4°C world.

Fung et al. (2011) also look at a simple water stress index, using 

the ratio of annual mean runoff to population in a given basin as 

a measure of water resources per capita. The SRES A1B emissions 

scenario, from which the 2°C and 4°C climate projections are 

derived, is set in relation to a scenario of future population growth 

based on a medium UN population projection. In a 2°C world, 

relatively small runoff changes combined with large population 

growth over the next few decades mean that changes in water stress 

would mostly be dominated by population changes, not climate 

changes. Increasing water demand would exacerbate water stress 

in most regions, regardless of the direction of change in runoff. 

However, in a 4°C world, climate changes would become large 

enough to dominate changes in water stress in many cases. Again, 

water stress is expected to increase in southern Europe, the United 

States, most parts of South America, Africa, and Australia, while 

it is expected to decrease in high latitude regions. A fragmented 

picture emerges for South and East Asia, where increased runoff 

from monsoon rainfall in some areas competes with population-

driven increases in demand (while other areas may see reduced 

monsoon runoff).

There are complexities beyond this large-scale, annual mean 

picture. In five of the six major river basins studied in detail by 

Fung et al. (2011), the seasonality of runoff increases along with 

global warming, that is, wet seasons become wetter and dry sea-

sons become drier. This means that while an increase in annual 

mean runoff, for example, in the Nile or the Ganges basin may 

appear beneficial at first sight, it is likely to be distributed unevenly 

across the seasons, possibly leading to increased flooding in the 

high-flow season, while hardly improving water stress in the 

low-flow season. This would have severe adverse consequences 

for affected populations, especially if the seasonality of runoff 

change would be out of phase with that of demand, such as for 

crop growing or the cooling of thermal power plants. Major invest-

ments in storage facilities would be required in such cases in order 

to control water availability across the year and actually reap the 

local benefits of any increases in runoff. For such basins as the 

Ganges, another reason to strengthen water management capaci-

ties is that hydrological projections for the Indian monsoon region 

are particularly uncertain because of the inability of most climate 

models to simulate accurately the Indian monsoon. Quantitative 

results for this region based on a single climate model (as used by 
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Fung et al. [2011]) must be taken with great caution. Substantial 

improvement of climate models is needed to be able to make 

more robust statements about future water stress in this region.

The uncertainty related to the disagreement among climate 

model projections is highlighted in the study of Arnell et al. (2011), 

who contrast a reference scenario approaching 4°C warming (above 

preindustrial temperatures) by 2100 with a mitigation scenario that 

stabilizes below 2°C. They employ the same hydrological model as 

in the study described above, but use projections by four different 

climate models, which all exhibit different patterns of precipitation 

change under global warming, resulting in different patterns of runoff 

change produced by the hydrological model. While in all four cases 

an increase in annual mean runoff is projected for the high northern 

latitudes and a decrease for the eastern Mediterranean and southern 

Africa, there is no consensus on the direction of change for most 

other regions. Despite this disagreement in spatial patterns, however, 

the difference between a 2°C world and a 4°C world is similar in all 

four cases. According to Arnell et al. (2011) about 50 percent of the 

runoff changes in either direction expected with warming of 4°C 

could be avoided if warming were constrained to 2°C.

In terms of water stress, however, the difference appears to be 

smaller. In a 2°C world, about 20 to 30 percent less people globally 

are expected to be affected by increased water stress, based on 

per-capita availability, than in a 4°C world. Moreover, based on the 

ratio of water withdrawals to availability, about 15 to 47 percent 

less people would be affected. The large range of this estimate 

is due to differences between the four climate change patterns. 

Thus, when it comes to the difference between a 2°C world and 

a 4°C world, much more uncertainty is associated with the actual 

societal impacts of climate change than with the physical change 

in runoff. This is partly because the geographical distribution of 

runoff changes, which determines what proportion of the global 

population will be affected by runoff increases or decreases, is 

very uncertain. In addition, it is hard to assess which of the simpli-

fied metrics used in these studies better reflects the actual water 

stress that people experience. Although such simplified metrics 

as per-capita availability or the ratio of withdrawals to availability 

are useful for a large-scale impact assessment, actual water stress 

in a given location depends on many other factors that are not 

reflected in these metrics (Rijsberman 2006).

Arguably one of the most important of these other factors when it 

comes to direct impacts on humans is the amount of water actu-

ally required to produce a certain amount and type of food in a 

given location. Gerten et al. (2011) attempt to take this factor into 

account and, for this purpose, develop an indicator that not only 

reflects the availability of “blue water” contained in rivers, lakes, 

reservoirs, and other open water bodies, but also that of the “green 

water” contained in the soil. The latter is globally more important 

for sustaining agricultural productivity. Moreover, Gerten et al. 

(2011) use a combined vegetation and hydrology model (LPJmL) 

to consistently evaluate water availability and water requirements 

for crop production. As the efficiency of crops in utilizing available 

water differs greatly among regions—depending on regional climate, 

but also management practices—the spatially explicit comparison 

of agricultural water requirements to green-blue water (GWBW) 

availability yields a more accurate pattern of water scarcity than 

the application of a globally uniform threshold.

In their projections for the 2080s under the SRES A2 scenario 

(which implies a warming by approximately 4°C compared to 

preindustrial temperatures), Gerten et al. (2011) find that 43 to 

50 percent of the global population will be living in water-scarce 

countries, compared to 28 percent today. Water scarcity (defined 

as the ratio between the GWBW availability and the water require-

ment for producing a balanced diet) is very likely to be amplified 

due to climate change in many countries that are already water 

scarce today, mainly in Northern and Eastern Africa and South 

Asia. However, compared to this climate-change only signal, the 

(uncertain) direct effect of rising CO
2
 concentrations on lowering 

plant water requirements might ease water scarcity over East Africa 

and South Asia. Additional countries, particularly in Sahelian and 

equatorial Africa, are projected to become water scarce because of 

projected population changes, rather than climate change.

There are some common results among the few recent studies 

that assess the impact of 4°C warming on global water resources 

that have been referenced above. Studies that compare different 

levels of warming conclude that changes found at lower levels of 

warming are expected to be amplified in a 4°C world, while the 

direction and spatial patterns of change would be similar. The 

climate impact on global water resources will likely be spatially 

heterogeneous, with increasing water availability mainly in the 

high latitudes of the Northern Hemisphere, and decreasing water 

availability in many regions across the tropics and subtropics, 

including large parts of Africa, the Mediterranean, the Middle 

East, and parts of Asia. Regardless of which indicator of water 

scarcity is used, it is clear that many world regions are at risk of 

being more severely impacted under strong climate change, but 

some regions are expected to experience advantages because of 

such factors as regional precipitation increases, low population, 

or high agricultural water use efficiency. Another factor that will 

likely complicate the picture in terms of which regions will see 

increased demand for water, is related to water use in energy 

production. Increased demand in different parts of the world 
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could lead to greater tensions and conflicts over claims to water 

sources and priority of water uses.

However, the exact spatial patterns of change in water stress 

remain uncertain, mainly because of the persistent shortcomings 

of global climate models in simulating future precipitation pat-

terns. This is particularly relevant in the Indian monsoon domain, 

where a large share of the world’s population depends highly 

on natural water resources, which are already under significant 

stress today, while up to now no robust statement can be made 

about the future response of monsoon rainfall to climate change. 

Moreover, while this climate model uncertainty is apparent from 

the studies discussed here, it should also be noted that each of 

these studies only uses a single hydrological model. As hydrological 

models have many structural differences, systematic comparison 

of different models is necessary to quantify the associated uncer-

tainty, but has hardly been carried out, particularly for scenarios 

near 4°C warming.

The above studies also highlight the difficulty of assessing 

on-the-ground water stress or scarcity on a global scale. Locations 

around the world differ greatly in water management practices, 

water-use efficiency of agriculture and other water users, and adap-

tation options to changing water availability, among other factors. 

Moreover, looking only at long-term averages of seasonal-mean 

water availability neglects the importance of subseasonal processes. 

Climate change is expected to alter the seasonal distribution of 

runoff and soil water availability, likely increasing the number of 

such extreme events as floods and droughts, both of which can 

have devastating effects, even if annual mean numbers remain 

unchanged. In order to better estimate climate change impacts 

on water resources at potentially vulnerable locations, future 

water resources research will thus increasingly have to consider 

finer spatial and temporal scales. Besides changes in runoff and 

soil moisture, there are many other physical processes that are 

important for a comprehensive assessment of water related climate 

change impacts, including groundwater extraction and recharge, 

salination of aquifers and estuaries, melting glaciers, water tem-

peratures, sediment fluxes, and the ability of existing hydrological 

features—both natural (for example, river beds) and artificial (for 

example, dams and reservoirs)—to handle changed water flows. 

Glacial runoff, for example, is critical in the dry season in India, 

China, and South America. Global-scale studies of these factors 

are rare, let alone for temperatures at or above 4°C.

Finally, one major outcome of the above studies is that it is 

primarily the combination of climate change, population change, 

and changes in patterns of demand for water resources that will 

determine future water stress around the world, rather than climate 

change alone. This will be further shaped by levels of adaptive 

capacity. In many countries, particularly in the developing world, 

the adverse impacts of decreasing runoff and total water avail-

ability would probably be greatly exacerbated by high rates of 

population growth and by the fact that many of these countries 

are already water scarce and thus have little capacity to satisfy the 

growing demand for water resources. Conversely, positive impacts 

of climate change are expected to occur primarily in countries that 

have higher adaptive capacities and lower population growth rates. 

In the context of a 4°C world, the strong dependence of water 

stress on population also means that the timing of the warming 

is important. Depending on the scenario, world population is 

projected to grow until the second half of this century, but this 

trend is expected to reverse towards the year 2100 and beyond, 

shrinking the world population. Thus, in a rapidly warming world, 

the most adverse impacts on water availability associated with a 

4°C world may coincide with maximum water demand as world 

population peaks (Fung et al. 2011).

Ecosystems and Biodiversity

Ecosystems and their species provide a range of important goods 

and services for human society. These include water, food, cultural 

and other values. In the AR4 an assessment of climate change 

effects on ecosystems and their services found the following:

• If greenhouse gas emissions and other stresses continue at or 

above current rates, the resilience of many ecosystems is likely 

to be exceeded by an unprecedented combination of change 

in climate, associated disturbances (for example, flooding, 

drought, wildfire, insects, and ocean acidification) and other 

stressors (global change drivers) including land use change, 

pollution and over-exploitation of resources.

• Approximately 20 to 30 percent of plant and animal species 

assessed so far are likely to be at increased risk of extinction, if 

increases in global average temperature exceed of 2–3° above 

preindustrial levels.

• For increases in global average temperature exceeding 2 to 3° 

above preindustrial levels and in concomitant atmospheric 

CO
2
 concentrations, major changes are projected in ecosystem 

structure and function, species’ ecological interactions and 

shifts in species’ geographical ranges, with predominantly 

negative consequences for biodiversity and ecosystem goods 

and services, such as water and food supply.

It is known that past large-scale losses of global ecosystems 

and species extinctions have been associated with rapid climate 

change combined with other ecological stressors. Loss and/or 

degradation of ecosystems, and rates of extinction because of 

human pressures over the last century or more, which have inten-

sified in recent decades, have contributed to a very high rate of 

extinction by geological standards. It is well established that loss 

or degradation of ecosystem services occurs as a consequence of 
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species extinctions, declining species abundance, or widespread 

shifts in species and biome distributions (Leadley et al. 2010).

Climate change is projected to exacerbate the situation. This 

section outlines the likely consequences for some key ecosystems 

and for biodiversity. The literature tends to confirm the conclu-

sions from the AR4 outlined above.

Despite the existence of detailed and highly informative case 

studies, upon which this section will draw, it is also important to 

recall that there remain many uncertainties (Bellard, Bertelsmeier, 

Leadley, Thuiller, and Courchamp, 2012). However, threshold 

behavior is known to occur in biological systems (Barnosky et al. 

2012) and most model projections agree on major adverse con-

sequences for biodiversity in a 4°C world (Bellard et al., 2012). 

With high levels of warming, coalescing human induced stresses 

on ecosystems have the potential to trigger large-scale ecosystem 

collapse (Barnosky et al. 2012). Furthermore, while uncertainty 

remains in the projections, there is a risk not only of major loss 

of valuable ecosystem services, particularly to the poor and the 

most vulnerable who depend on them, but also of feedbacks being 

initiated that would result in ever higher CO
2
 emissions and thus 

rates of global warming.

Significant effects of climate change are already expected for 

warming well below 4°C. In a scenario of 2.5°C warming, severe 

ecosystem change, based on absolute and relative changes in carbon 

and water fluxes and stores, cannot be ruled out on any continent 

(Heyder, Schaphoff, Gerten, & Lucht, 2011). If warming is limited 

to less than 2°C, with constant or slightly declining precipitation, 

small biome shifts are projected, and then only in temperate and 

tropical regions. Considerable change is projected for cold and 

tropical climates already at 3°C of warming. At greater than 4°C 

of warming, biomes in temperate zones will also be substantially 

affected. These changes would impact not only the human and 

animal communities that directly rely on the ecosystems, but would 

also exact a cost (economic and otherwise) on society as a whole, 

ranging from extensive loss of biodiversity and diminished land 

cover, through to loss of ecosystems services such as fisheries and 

forestry (de Groot et al., 2012; Farley et al., 2012).

Ecosystems have been found to be particularly sensitive to 

geographical patterns of climate change (Gonzalez, Neilson, 

Lenihan, and Drapek, 2010). Moreover, ecosystems are affected 

not only by local changes in the mean temperature and precipi-

tation, along with changes in the variability of these quantities 

and changes by the occurrence of extreme events. These climatic 

variables are thus decisive factors in determining plant structure 

and ecosystem composition (Reu et al., 2011).

Increasing vulnerability to heat and drought stress will likely 

lead to increased mortality and species extinction. For example, 

temperature extremes have already been held responsible for mor-

tality in Australian flying-fox species (Welbergen, Klose, Markus, 

and Eby 2008), and interactions between phenological changes 

driven by gradual climate changes and extreme events can lead to 

reduced fecundity (Campbell et al. 2009; Inouye, 2008).

Climate change also has the potential to facilitate the spread 

and establishment of invasive species (pests and weeds) (Hellmann, 

Byers, Bierwagen, & Dukes, 2008; Rahel & Olden, 2008) with often 

detrimental implications for ecosystem services and biodiversity.

Human land-use changes are expected to further exacerbate 

climate change driven ecosystem changes, particularly in the 

tropics, where rising temperatures and reduced precipitation are 

expected to have major impacts (Campbell et al., 2009; Lee & Jetz, 

2008). Ecosystems will be affected by the increased occurrence of 

extremes such as forest loss resulting from droughts and wildfire 

exacerbated by land use and agricultural expansion (Fischlin et 

al., 2007).

Climate change also has the potential to catalyze rapid shifts 

in ecosystems such as sudden forest loss or regional loss of 

agricultural productivity resulting from desertification (Barnosky 

et al., 2012). The predicted increase in extreme climate events 

would also drive dramatic ecosystem changes (Thibault and 

Brown 2008; Wernberg, Smale, and Thomsen 2012). One such 

extreme event that is expected to have immediate impacts on 

ecosystems is the increased rate of wildfire occurrence. Climate 

change induced shifts in the fire regime are therefore in turn 

powerful drivers of biome shifts, potentially resulting in consid-

erable changes in carbon fluxes over large areas (Heyder et al., 

2011; Lavorel et al., 2006)

It is anticipated that global warming will lead to global biome 

shifts (Barnosky et al. 2012). Based on 20th century observa-

tions and 21st century projections, poleward latitudinal biome 

shifts of up to 400 km are possible in a 4°C world (Gonzalez et 

al., 2010). In the case of mountaintop ecosystems, for example, 

such a shift is not necessarily possible, putting them at particular 

risk of extinction (La Sorte and Jetz, 2010). Species that dwell at 

the upper edge of continents or on islands would face a similar 

impediment to adaptation, since migration into adjacent eco-

systems is not possible (Campbell, et al. 2009; Hof, Levinsky, 

Araújo, and Rahbek 2011).

The consequences of such geographical shifts, driven by 

climatic changes as well as rising CO
2
 concentrations, would be 

found in both reduced species richness and species turnover (for 

example, Phillips et al., 2008; White and Beissinger 2008). A study 

by (Midgley and Thuiller, 2011) found that, of 5,197 African plant 

species studied, 25–42 percent could lose all suitable range by 2085. 

It should be emphasized that competition for space with human 

agriculture over the coming century is likely to prevent vegetation 

expansion in most cases (Zelazowski et al., 2011)

Species composition changes can lead to structural changes 

of the entire ecosystem, such as the increase in lianas in tropical 

and temperate forests (Phillips et al., 2008), and the encroach-

ment of woody plants in temperate grasslands (Bloor et al., 2008, 
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Ratajczak et al., 2012), putting grass-eating herbivores at risk of 

extinction because of a lack of food available—this is just one 

example of the sensitive intricacies of ecosystem responses to 

external perturbations. There is also an increased risk of extinc-

tion for herbivores in regions of drought-induced tree dieback, 

owing to their inability to digest the newly resident C4 grasses 

(Morgan et al., 2008).

The following provides some examples of ecosystems that have 

been identified as particularly vulnerable to climate change. The 

discussion is restricted to ecosystems themselves, rather than the 

important and often extensive impacts on ecosystems services.

Boreal-temperate ecosystems are particularly vulnerable to 

climate change, although there are large differences in projections, 

depending on the future climate model and emission pathway 

studied. Nevertheless there is a clear risk of large-scale forest 

dieback in the boreal-temperate system because of heat and 

drought (Heyder et al., 2011). Heat and drought related die-back 

has already been observed in substantial areas of North American 

boreal forests (Allen et al., 2010), characteristic of vulnerability 

to heat and drought stress leading to increased mortality at the 

trailing edge of boreal forests. The vulnerability of transition zones 

between boreal and temperate forests, as well as between boreal 

forests and polar/tundra biomes, is corroborated by studies of 

changes in plant functional richness with climate change (Reu 

et al., 2011), as well as analyses using multiple dynamic global 

vegetation models (Gonzalez et al., 2010). Subtle changes within 

forest types also pose a great risk to biodiversity as different plant 

types gain dominance (Scholze et al., 2006).

Humid tropical forests also show increasing risk of major 

climate induced losses. At 4°C warming above pre-industrial 

levels, the land extent of humid tropical forest, characterized by 

tree species diversity and biomass density, is expected to contract 

to approximately 25 percent of its original size [see Figure 3 in 

(Zelazowski et al., 2011)], while at 2°C warming, more than 75 

percent of the original land can likely be preserved. For these 

ecosystems, water availability is the dominant determinant of 

climate suitability (Zelazowski et al., 2011). In general, Asia is 

substantially less at risk of forest loss than the tropical Americas. 

However, even at 2°C, the forest in the Indochina peninsula will 

be at risk of die-back. At 4°C, the area of concern grows to include 

central Sumatra, Sulawesi, India and the Philippines, where up 

to 30 percent of the total humid tropical forest niche could be 

threatened by forest retreat (Zelazowski et al., 2011).

There has been substantial scientific debate over the risk of 

a rapid and abrupt change to a much drier savanna or grassland 

ecosystem under global warming. This risk has been identified 

as a possible planetary tipping point at around a warming of 

3.5–4.5°C, which, if crossed, would result in a major loss of bio-

diversity, ecosystem services and the loss of a major terrestrial 

carbon sink, increasing atmospheric CO
2
 concentrations (Lenton 

et al., 2008)(Cox, et al., 2004) (Kriegler, Hall, Held, Dawson, and 

Schellnhuber, 2009). Substantial uncertainty remains around the 

likelihood, timing and onset of such risk due to a range of factors 

including uncertainty in precipitation changes, effects of CO
2
 con-

centration increase on water use efficiency and the CO
2
 fertilization 

effect, land-use feedbacks and interactions with fire frequency 

and intensity, and effects of higher temperature on tropical tree 

species and on important ecosystem services such as pollinators.

While climate model projections for the Amazon, and in par-

ticular precipitation, remain quite uncertain recent analyses using 

IPCC AR4 generation climate indicates a reduced risk of a major 

basin wide loss of precipitation compared to some earlier work. If 

drying occurs then the likelihood of an abrupt shift to a drier, less 

biodiverse ecosystem would increase. Current projections indicate 

that fire occurrence in the Amazon could double by 2050, based 

on the A2 SRES scenario that involves warming of approximately 

1.5°C above pre-industrial levels (Silvestrini et al., 2011), and can 

therefore be expected to be even higher in a 4°C world. Interactions 

of climate change, land use and agricultural expansion increase 

the incidence of fire (Aragão et al., 2008), which plays a major 

role in the (re)structuring of vegetation (Gonzalez et al., 2010; 

Scholze et al., 2006). A decrease in precipitation over the Amazon 

forests may therefore result in forest retreat or transition into a 

low biomass forest (Malhi et al., 2009). Moderating this risk is a 

possible increase in ecosystem water use efficiency with increas-

ing CO
2
 concentrations is accounted for, more than 90 percent of 

the original humid tropical forest niche in Amazonia is likely to 

be preserved in the 2°C case, compared to just under half in the 

4°C warming case (see Figure 5 in Zelazowski et al., 2011) (Cook, 

Zeng, and Yoon, 2012; Salazar & Nobre, 2010).

Recent work has analyzed a number of these factors and their 

uncertainties and finds that the risk of major loss of forest due 

to climate is more likely to be regional than Amazon basin-wide, 

with the eastern and southeastern Amazon being most at risk 

(Zelazowski et al., 2011). Salazar and Nobre (2010) estimates a 

transition from tropical forests to seasonal forest or savanna in the 

eastern Amazon could occur at warming at warming of 2.5–3.5°C 

when CO
2
 fertilization is not considered and 4.5–5.5°C when it is 

considered. It is important to note, as Salazar and Nobre (2010) 

point out, that the effects of deforestation and increased fire risk 

interact with the climate change and are likely to accelerate a 

transition from tropical forests to drier ecosystems.

Increased CO
2
 concentration may also lead to increased plant 

water efficiency (Ainsworth and Long, 2005), lowering the risk 

of plant die-back, and resulting in vegetation expansion in many 

regions, such as the Congo basin, West Africa and Madagascar 

(Zelazowski et al., 2011), in addition to some dry-land ecosystems 

(Heyder et al., 2011). The impact of CO
2
 induced ‘greening’ would, 

however, negatively affect biodiversity in many ecosystems. In 

particular encroachment of woody plants into grasslands and 
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savannahs in North American grassland and savanna communi-

ties could lead to a decline of up to 45 percent in species richness 

((Ratajczak and Nippert, 2012) and loss of specialist savanna plant 

species in southern Africa (Parr, Gray, and Bond, 2012).

Mangroves are an important ecosystem and are particularly 

vulnerable to the multiple impacts of climate change, such as: 

rise in sea levels, increases in atmospheric CO
2 
concentration, 

air and water temperature, and changes in precipitation pat-

terns. Sea-level rise can cause a loss of mangroves by cutting 

off the flow of fresh water and nutrients and drowning the roots 

(Dasgupta, Laplante et al. 2010). By the end of the 21st century, 

global mangrove cover is projected to experience a significant 

decline because of heat stress and sea-level rise (Alongi, 2008; 

Beaumont et al., 2011). In fact, it has been estimated that under 

the A1B emissions scenario (3.5°C relative to pre-industrial 

levels) mangroves would need to geographically move on 

average about 1 km/year to remain in suitable climate zones 

(Loarie et al., 2009). The most vulnerable mangrove forests are 

those occupying low-relief islands such as small islands in the 

Pacific where sea-level rise is a dominant factor. Where rivers 

are lacking and/ or land is subsiding, vulnerability is also high. 

With mangrove losses resulting from deforestation presently 

at 1 to 2 percent per annum (Beaumont et al., 2011), climate 

change may not be the biggest immediate threat to the future 

of mangroves. However if conservation efforts are successful 

in the longer term climate change may become a determining 

issue (Beaumont et al., 2011).

Coral reefs are acutely sensitive to changes in water tem-

peratures, ocean pH and intensity and frequency of tropical 

cyclones. Mass coral bleaching is caused by ocean warming and 

ocean acidification, which results from absorption of CO
2
 (for 

example, Frieler et al., 2012a). Increased sea-surface temperatures 

and a reduction of available carbonates are also understood to 

be driving causes of decreased rates of calcification, a critical 

reef-building process (De’ath, Lough, and Fabricius, 2009). The 

effects of climate change on coral reefs are already apparent. The 

Great Barrier Reef, for example, has been estimated to have lost 

50 percent of live coral cover since 1985, which is attributed in 

part to coral bleaching because of increasing water temperatures 

(De’ath et al., 2012). Under atmospheric CO
2
 concentrations that 

correspond to a warming of 4°C by 2100, reef erosion will likely 

exceed rates of calcification, leaving coral reefs as “crumbling 

frameworks with few calcareous corals” (Hoegh-Guldberg et al., 

2007). In fact, frequency of bleaching events under global warm-

ing in even a 2°C world has been projected to exceed the ability 

of coral reefs to recover. The extinction of coral reefs would be 

catastrophic for entire coral reef ecosystems and the people who 

depend on them for food, income and shoreline. Reefs provide 

coastal protection against coastal floods and rising sea levels, nurs-

ery grounds and habitat for a variety of currently fished species, 

as well as an invaluable tourism asset. These valuable services 

to often subsistence-dependent coastal and island societies will 

most likely be lost well before a 4°C world is reached.

The preceding discussion reviewed the implications of a 4°C 

world for just a few examples of important ecosystems. The sec-

tion below examines the effects of climate on biological diversity 

Ecosystems are composed ultimately of the species and interactions 

between them and their physical environment. Biologically rich 

ecosystems are usually diverse and it is broadly agreed that there 

exists a strong link between this biological diversity and ecosystem 

productivity, stability and functioning (McGrady-Steed, Harris, 

and Morin, 1997; David Tilman, Wedin, and Knops, 1996)(Hector, 

1999; D Tilman et al., 2001). Loss of species within ecosystems 

will hence have profound negative effects on the functioning 

and stability of ecosystems and on the ability of ecosystems to 

provide goods and services to human societies. It is the overall 

diversity of species that ultimately characterizes the biodiversity 

and evolutionary legacy of life on Earth. As was noted at the outset 

of this discussion, species extinction rates are now at very high 

levels compared to the geological record. Loss of those species 

presently classified as ‘critically endangered’ would lead to mass 

extinction on a scale that has happened only five times before 

in the last 540 million years. The loss of those species classified 

as ‘endangered’ and ‘vulnerable’ would confirm this loss as the 

sixth mass extinction episode (Barnosky 2011).

Loss of biodiversity will challenge those reliant on ecosystems 

services. Fisheries (Dale, Tharp, Lannom, and Hodges, 2010), and 

agronomy (Howden et al., 2007) and forestry industries (Stram & 

Evans, 2009), among others, will need to match species choices to 

the changing climate conditions, while devising new strategies to 

tackle invasive pests (Bellard, Bertelsmeier, Leadley, Thuiller, and 

Courchamp, 2012). These challenges would have to be met in the 

face of increasing competition between natural and agricultural 

ecosystems over water resources.

Over the 21st-century climate change is likely to result in some 

bio-climates disappearing, notably in the mountainous tropics 

and in the poleward regions of continents, with new, or novel, 

climates developing in the tropics and subtropics (Williams, 

Jackson, and Kutzbach, 2007). In this study novel climates are 

those where 21st century projected climates do not overlap with 

their 20th century analogues, and disappearing climates are those 

20th century climates that do not overlap with 21st century pro-

jected climates. The projections of Williams et al (2007) indicate 

that in a 4°C world (SRES A2), 12–39 percent of the Earth’s land 

surface may experience a novel climate compared to 20th century 

analogues. Predictions of species response to novel climates are 

difficult because researchers have no current analogue to rely 

upon. However, at least such climates would give rise to disrup-

tions, with many current species associations being broken up or 

disappearing entirely.
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Under the same scenario an estimated 10–48 percent of the 

Earth’s surface including highly biodiverse regions such as the 

Himalayas, Mesoamerica, eastern and southern Africa, the Philip-

pines and the region around Indonesia known as Wallacaea would 

lose their climate space. With limitations on how fast species 

can disperse, or move, this indicates that many species may find 

themselves without a suitable climate space and thus face a high 

risk of extinction. Globally, as in other studies, there is a strong 

association apparent in these projections between regions where 

the climate disappears and biodiversity hotspots. Limiting warming 

to lower levels in this study showed substantially reduced effects, 

with the magnitude of novel and disappearing climates scaling 

linearly with global mean warming.

More recent work by Beaumont and colleagues using a dif-

ferent approach confirms the scale of this risk (Beaumont et al., 

2011, Figure 36). Analysis of the exposure of 185 eco-regions of 

exceptional biodiversity (a subset of the so-called Global 200) 

to extreme monthly temperature and precipitation conditions in 

the 21st century compared to 1961–1990 conditions shows that 

within 60 years almost all of the regions that are already exposed 

to substantial environmental and social pressure, will experience 

extreme temperature conditions based on the A2 emission sce-

nario (4.1°C global mean temperature rise by 2100) (Beaumont 

et al., 2011). Tropical and sub-tropical eco-regions in Africa and 

South America are particularly vulnerable. Vulnerability to such 

extremes is particularly acute for high latitude and small island 

biota, which are very limited in their ability to respond to range 

shifts, and to those biota, such as flooded grassland, mangroves 

and desert biomes, that would require large geographical displace-

ments to find comparable climates in a warmer world.

The overall sense of recent literature confirms the findings of 

the AR4 summarized at the beginning of the section, with a number 

Figure 36: 

2070 A2 Annual Temperature Distance

Tropical/Subtrop Moist Broadleaf Forests (47)
Tropical/Subtrop Dry Broadleaf Forests (8)

Tropical/Subtrop Coniferous Forests (3)

Trop/Subtrop Grasslands, Savannas, Shrublands (8)
Temperate Grasslands, Savannas, Shrublands (3)

Temperate Broadleaf/Mixed Forests (9)

Temperate Conifer Forests (8)

Mediterranean Forests, Woodlands, Scrub (6)
Montane Grasslands/Shrublands (9)

Flooded Grasslands/Savannas (4)

Boreal Forests/Taiga (5)
Tundra (5)

Deserts/ Xeric Shrublands (9)

Mangroves (8)

Terrestrial Ecoregions Freshwater Ecoregions

Distance

a

b

1s 2s 3s 4s

Large Lake (4)
Large River (7)
Large River Delta (5)
Large River Headwaters (5)

Small Lake (7)
Small River Basin (21)
Xeric Basin (3)

Source:

- - -- - - -- - - -- - -- -- -- -
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of risks such as those to coral reefs occurring at significantly lower 

temperatures than estimated in that report. Although non-climate 

related human pressures are likely to remain a major and defining 

driver of loss of ecosystems and biodiversity in the coming decades, 

it is also clear that as warming rises so will the predominance of 

climate change as a determinant of ecosystem and biodiversity 

survival. While the factors of human stresses on ecosystems are 

manifold, in a 4°C world, climate change is likely to become a 

determining driver of ecosystem shifts and large-scale biodiversity 

loss (Bellard et al., 2012; New et al., 2011). Recent research sug-

gests that large-scale loss of biodiversity is likely to occur in a 4°C 

world, with climate change and high CO
2
 concentration driving a 

transition of the Earth´s ecosystems into a state unknown in human 

experience. Such damages to ecosystems would be expected to 

dramatically reduce the provision of ecosystem services on which 

society depends (e.g., hydrology—quantity flow rates, quality; 

fisheries (corals), protection of coastline (loss of mangroves).

Barnosky has described the present situation facing the 

biodiversity of the planet as “the perfect storm” with multiple 

high intensity ecological stresses because of habitat modification 

and degradation, pollution and other factors, unusually rapid 

climate change and unusually high and elevated atmospheric CO
2
 

concentrations. In the past, as noted above, this combination of 

circumstances has led to major, mass extinctions with planetary 

consequences. Thus, there is a growing risk that climate change, 

combined with other human activities, will cause the irrevers-

ible transition of the Earth´s ecosystems into a state unknown in 

human experience (Barnosky et al., 2012).

Human Health

Climatic changes have in the past affected entire societies on 

various time scales, often leading to social upheavals and unrest 

(McMichael, 2012). In what follows, a brief overview of possible 

adverse effects of warming on human health is presented.

The “Great Famine” in Europe in the 14th century is an example of 

an event related to extreme climatic conditions. While the event can 

be attributed to the complex interplay of several factors, including 

socio-economic conditions, the fact that the famine coincided with 

dire weather conditions worsened its impacts as the floods, mud 

and cold that accompanied the famine helped diseases spread and 

undermined social coping capacity (McMichael, 2012).

Famine is caused or exacerbated by a variety of factors, many 

of which are environmental in nature. In the future, malnutrition 

and under-nutrition, which are major contributors to child mortal-

ity in developing countries, are likely to increase as an effect of 

potential crop failure resulting from extreme weather events and 

changing climate patterns. Undernourishment in turn is known 

to increase vulnerability to illness and infection severity (World 

Health Organization, 2009; World Bank, 2010), thereby indirectly 

producing further health impacts. One instance of such a causal 

chain was reported in the World Development Report 2010: drought, 

which is one extreme weather event that can trigger famine, has 

been shown to be strongly correlated to past meningitis epidemics 

in Sub-Saharan Africa (World Bank Group, 2010).

Extreme events have affected health not only in developing regions. 

The death toll of the 2003 heat wave in Europe is estimated at 

70,000. Impacts of warming could include deaths, injuries, and 

mental health trauma because of extreme weather events, and, 

in high-vulnerability settings, increases in respiratory and diar-

rheal infections. Heat amplified levels of some urban-industrial 

air pollutants could cause respiratory disorders and exacerbate 

heart and blood vessel disease (‘cardiovascular disease’), while 

in some regions increases in concentrations of aeroallergens 

(pollens, spores) are likely to amplify rates of allergic respiratory 

disorders (McMichael and Lindgren, 2011). Heat extremes have 

been shown to contribute to mortality rates of circulatory diseases 

(WHO, 2009). In addition, catastrophic events can cause damage 

to facilities that provide health related services (UN Habitat, 2011), 

potentially undermining the capacity to meet the challenges of 

excess illness and injury.

Applying a set of coherent, high-resolution climate change 

projections and physical models within an economic modeling 

framework, (Ciscar et al., 2011) project climate impacts for different 

levels of global warming. Within this framework, the LISFLOOD 

hydrological model provides estimates for the impacts of river floods 

(Tables 5. The authors project that, with no additional adaptation 

measures other than those already in place, with 4.1°C (relative to 

1961–1990; 4.5°C relative to pre-industrial) warming in the 2080s, 

251,000 people per year in Europe are likely to be affected by river 

flooding; and with a 5.4 °C (5.8°C relative to pre-industrial) warm-

ing in the 2080s 396,000 people per year are projected to be affected 

by river flooding. With a 2.5°C (2.9°C relative to pre-industrial) 

warming, in the 2080s, 276,000 people would be affected by river 

flooding. The river flood damages are expected to mostly affect 

western Europe, the British Isles, and Central and South Central 

European regions. The projections assume no growth in exposed 

value and population. The same study quantifies the effects of 

heat and cold related mortality. In the 2080s, without adaptation 

measures and physiological acclimatization, the annual increase 

mortality caused by heat in Europe is between 60,000 and 165,000. 

The decrease in cold-related mortality in Europe is projected to 

be between 60,000 and 250,000.
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The number of people affected by weather extremes can 

be expected to be higher in developing countries than in the 

industrialized world, as has been also seen with extreme events 

in the past (for example, Cyclone Nargis in Myanmar in 2008). 

However, the authors are not aware of any studies that project 

weather extremes related health risks in developing countries for 

different levels of global warming.

Heat related mortality particularly affects the old, the young 

and those with pre-existing cardiovascular or other illnesses. With 

population ageing and an increasing proportion of people living in 

urban areas, combined with climate change, it is anticipated that 

the effects of heat stress will increase considerably. Heat waves 

and heat extremes are projected to increase as a consequence of 

climate change, as reported earlier in this report. Effects on human 

comfort and well-being are linked to a combination of increase 

in temperature and humidity. Recent projections of changes in 

the wet-bulb global temperature (WBGT) indicate a substantial 

increase in exposure to extreme heat conditions, taking into account 

both temperature and humidity changes. (Willett and Sherwood, 

2012) project that heat events may become worse in the humid 

tropical and mid-latitude regions, even though these regions warm 

less in absolute terms than the global average because of greater 

absolute humidity increases. In this study, significant increases in 

WBGT are projected by the 2050s for all regions examined: India, 

China, and the Caribbean region in the developing world and for the 

United States, Australia and parts of Europe in the developed world.

Another dimension of the impact of climate change on human 

health is that of the complex and often indirect repercussions for 

the quality of life of affected populations. It can be expected that 

warmer temperatures and exposure to extreme weather events 

will have negative effects on psychological and mental health, 

as well as increase the occurrence of conflict and violence (for 

example, McMichael and Lindgren, 2011; (World Bank Group, 

2009). This remains, however, an under-researched area and there 

are very few studies that quantify these relationships. (Zivin and 

Neidell, 2010) point out that increased temperatures could also 

affect lifestyle by reducing the time spent on outdoor recreational 

activities, which in turn could potentially affect obesity, diabetes, 

and cardiovascular disease rates. In their study based on the 

American Time Use Survey, temperatures over 100°F (37.7°C) 

lead to a statistically significant decrease in outdoor leisure of 22 

minutes compared to 76–80°F (24.4–26.6°C). On the other hand, 

temperatures in autumn, winter and spring more conducive to 

outdoor activity could produce the opposite effect in some areas. 

A further point arguably contributing to mental stress might be 

that changes to climatic regimes and associated environments 

will have ramifications for national identification and alter the 

dynamics of traditional cultures.

According to (McMichael and Lindgren, 2011), climate change 

affects the rates of spread and multiplication of pathogens and 

changes the ranges and survival of non-human host species. 

Changes in temperature, precipitation and humidity influence 

vector-borne diseases (for example, malaria and dengue fever), 

as well as hantaviruses, leishmaniasis, Lyme disease and schis-

tosomiasis (World Health Organization, 2009). In the Northern 

Hemisphere, the risk of tick-borne diseases in particular is expected 

to increase with higher temperatures. The tick species studied 

can transmit Mediterranean-spotted fever, Lyme borreliosis, and 

tick-borne encephalitis in Europe (Gray et al., 2009). (Reyburn et 

al. 2011) find a correlation between temperature increase and an 

increased cholera risk. Furthermore, flooding can introduce con-

taminants and diseases into water supplies and can increase the 

incidence of diarrheal and respiratory illnesses in both developed 

and developing countries (UN Habitat, 2011); (World Bank Group, 

Table 5: 

People affected 
‡

Southern 
Europe Central Europe

South Central 
Europe

North British 
Isles

Northern
Europe

Source: Ciscar et al
Note:

‡ 
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2009). Increased transmission of disease because of favorable condi-

tions on the one hand, and undernourishment because of famine 

on the other, can be more likely to coincide under higher levels 

of warming, potentially compounding the overall health impact.

Malaria is an example of a vector borne disease whose dis-

tribution is likely to be influenced by climate change. Climate 

conditions including rainfall patterns, temperature and humidity 

affect the amount and the survival of mosquitoes, the vector of 

malaria. For instance, the peak of transmission often occurs during 

and just after the rain seasons (World Health Organization, 2012). 

Sudden changes to climatic conditions can lead to the outbreak 

of malaria in areas in which there is rarely malaria and people 

have little or no immunity (World Health Organization, 2012). For 

example, (Peterson, 2009) forecasts an increased malaria risk in 

East Africa and southern Africa where annual mean temperatures 

are increasing at such a rate as to permit new species of mosquitoes 

to establish populations.

However, according to (Gollin et al., 2010), in a scenario in 

which temperature increases by 3°C, the impact on malaria trans-

mission can be minimized somewhat if the protection measures 

(including vaccines, bed nets and screens in houses) that may be 

taken up by some individuals are taken into account. This study 

finds that with a protection efficacy ranging from 90 percent to 

70 percent (based on the assumption that these measures may 

not be effective all of the time), the increase in people affected 

oscillates between 0.32 and 2.22 percent.

In another study, (Béguin et al., 2011) estimate that the increased 

population at risk of contracting malaria in 2050 is over 200 mil-

lion, under the IPCC´s A1B scenario (2.8°C relative to 1980–1999; 

3.5°C relative to pre-industrial levels). The total population at 

risk in 2050 is projected to be about 5.2 billion if only climate 

impacts are considered and decreases to 2 billion if the effects of 

climate change and socio-economic development are considered. 

Furthermore, considering the effects of climate change only, some 

areas in South America, Sub-Saharan Africa and China would be 

exposed to a 50 percent higher malaria transmission probability 

rate (Béguin et al., 2011).

Vulnerability toward health impacts of temperature extremes var-

ies from different subgroups of population. Mid and low income 

countries face more challenges compared to OECD countries. 

Children and women are generally expected to be affected more 

severely (WHO, 2009; (EACC Synthesis World Bank Group, 2010)). 

The World Health Organization (2009) identifies Small Island 

Developing States and low lying regions as particularly vulnerable 

towards health impacts, because of salinization of fresh water and 

arable land as well as exposure to storm surges. The vulnerability 

of indigenous people in the Arctic region is likely be increased 

due to a decrease in food sources as reduced sea ice causes the 

animals on which they depend to decline, disrupting their hunt-

ing and food sharing culture (Arctic Climate Impact Assessment 

(ACIA), 2004; Crowley, 2010).Furthermore, urban populations are 

at greater risk of suffering from increasing temperatures because 

of a combination of higher inner-city temperatures, population 

densities and inadequate sanitation and freshwater services (WHO, 

2009). Furthermore, health risks associated with climate change 

are closely linked to as yet unclear climate impacts in other fields, 

such as agriculture (Pandey, 2010).

Although future vulnerability toward climate change induced 

health impacts is therefore likely to heavily depend on future socio-

economic developments, quantitative assessments of various climate 

change related health impacts allow for a first understanding of the 

scope of future risks. However, quantitative assessments of health 

risks and different future temperature increase levels are rare to 

find. Moreover, studies that carry out such an analysis often focus 

on a single health risk rather than a comprehensive assessment of 

various interrelated risks at different levels of global warming. It 

can, however, plausibly be argued that the risks overviewed here 

will increase with rising temperatures, disproportionally affecting 

the poor and thus most vulnerable.
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System Interaction and Non-linearity—The Need for 
Cross-sector Risk Assessments

-

It is important to also consider how the impacts, risks, and vul-

nerabilities scale with increasing levels of global mean warming 

and CO
2
 concentration. Many of the impacts identified for a 4°C 

world can be avoided with high confidence by limiting warming 

to lower levels. Other risks cannot be eliminated, but they can be 

very substantially reduced with lower levels of warming and CO
2 

concentration. A comprehensive assessment of these issues has 

not been undertaken in this report.

In its Fourth Assessment Synthesis Report, the IPCC found it 

very likely that the net economic damages and costs of climate 

change would increase over time as global temperatures increase. 

The IPCC pointed out that responding to climate change involves 

an iterative risk management process, including adaptation and 

mitigation that takes into account climate damages, cobenefits, 

sustainability equity, and attitudes to risk. Another finding of the 

AR4 Synthesis Report (IPCC 2007), relating to the question of 

avoiding 4°C warming, is also relevant here: “mitigation efforts 

and investment over the next two to three decades will have a 

large impact on opportunities to achieve lower stabilization levels. 

Delayed emission reductions significantly constrain the opportuni-

ties to achieve lower levels and increase the risk of more severe 

climate change impacts.” Earlier sections of this report pointed to 

recent literature that reinforces and extends these findings, and in 

particular, shows that it is still possible to hold warming below 2°C.

One of the striking conclusions one can draw from the pro-

jected impacts and risks is that the high level of risk and damages 

for temperature increases when approaching 4°C, and for some 

systems even well below 2°C. Findings from the AR4 Synthesis 

Report and from additional research are indicating that the risks 

of climate change are tending to become larger in magnitude or 

occur at lower increases in global temperature than found in earlier 

assessments (for example, Smith et al. 2009).

If one considers the impacts in a 4°C world from a risk plan-

ning perspective, some of the questions that immediately arise 

include the following:

• How will the impacts unfold? How fast and how will the likely 

impacts and adaptation needs differ from those expected for 

2°C warming?

• Will the impacts and adaptation costs expected from a 4°C 

warming be twice as high as from a 2°C warming? Are there 

likely to be nonlinear increases in impacts and costs, or con-

versely a saturation of damages after 2°C or 3°C warming?

• Will the consequences of climate change be qualitatively similar 

independent of the temperature increase? Will investments 

made to adapt to 2°C warming be scalable to 4°C warming 

or is there a chance that these investments may be wasted, or 

at least become useless? Is such a targeted adaptation feasible 

at all, given the uncertainties associated with the impacts of 

high levels of global warming?

• Will increasing wealth in the future be sufficient to reduce 

vulnerability to acceptable levels, or will climate change reduce 

economic development prospects and exacerbate vulnerabilities?

For many of these questions there is no readily available quan-

titative modeling assessment that can provide reliable answers. 
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The climate modeling community can provide projections of global 

mean warming and even regional climatic changes up to at least 

a 4–5°C warming, albeit with increasing uncertainty. For most 

regions, the patterns of climate change projected for 2°C warming 

are expected to be roughly similar, but substantially greater for 

warming of 4°C. However, lurking in the tails of the probability 

distributions are likely to be many unpleasant surprises. The new 

projections for unprecedented heat waves and temperature extremes 

for 4°C warming are one illustration of this. Many systems and 

changes in the extremes have much more impact than changes in 

the mean. Researchers expect that many extremes, including heat 

waves, droughts, extreme rainfall, flooding events, and tropical 

cyclone intensity, are likely to respond nonlinearly to an increase 

in global mean warming itself. They are already observing some of 

these effects, which are forcing a recalibration of important impact 

parameters, such as the responses of crops and the agricultural 

system to climate change. Warming to these levels of risks com-

mits the climate system to very long-term warming (Solomon, 

Plattner, Knutti, and Friedlingstein 2009; Hare and Meinshausen 

2006) and to impacts, such as very long-term, multimeter sea-level 

rise, because of the response of the ice sheets over thousands of 

years (Huybrechts et al. 2011)

The scale and rapidity of climate change will not be occur-

ring in a vacuum. It will occur in the context of economic growth 

and population increases that will place increasing stresses and 

demands on a planetary ecosystem already approaching, or 

even exceeding, important limits and boundaries (Barnosky et 

al. 2012; Rockström et al. 2009). The resilience of many natural 

and managed ecosystems is likely to be adversely affected by 

both development and growth, as well as the consequences of 

climate change.

Although systems interact, sometimes strongly, present tools 

for projecting impacts of climate change are not yet equipped to 

take into account strong interactions associated with the intercon-

nected systems impacted by climate change and other planetary 

stresses, such as habitat fragmentation, pollution, and invasive 

species (Warren 2011). Scientific findings are starting to indicate 

that some of these interactions could be quite profound, rather 

than second-order effects. Impacts projected for ecosystems, agri-

culture, and water supply in the 21st century could lead to large-

scale displacement of populations, with manifold consequences 

for human security, health, and economic and trade systems. 

Little is understood regarding the full human and economic 

consequences of a collapse of coral reef ecosystems, combined 

with the likely concomitant loss of marine production because of 

rising ocean temperatures and increasing acidification, and the 

large-scale impacts on human settlements and infrastructure in 

low-lying fringe coastal zones of a 1 m sea-level rise within this 

century. While each of these sectors have been examined, as yet 

researchers do not fully understand the consequences for society 

of such wide ranging and concomitant impacts, many of which 

are likely before or close to 4°C warming.

An aspect of the risks arising from climate change that requires 

further research to better understand the consequences for society 

is how nonlinear behavior in the Earth and human systems will 

alter and intensify impacts across different levels of warming. This 

is discussed in the following sections.

Risks of Nonlinear and Cascading 
Impacts

In the outline of impacts presented in this report, an implicit 

assumption in nearly all of the modeling and assessment exercises 

is that the climate system and affected sectors will respond in a 

relatively linear manner to increases in global mean temperature. 

Large-scale and disruptive changes in the climate system, or its 

operation, are generally not included in modeling exercises, and 

not often in impact assessments. However, given the increasing 

likelihood of threshold crossing and tipping points being reached or 

breached, such risks need to be examined in a full risk assessment 

exercise looking at the consequences of 4°C warming, especially 

considering that even further warming and sea-level rise would 

be expected to follow in the centuries ahead. What follows is a 

sketch of potential mechanisms that point to a nonlinearly evolving 

cascade of risks associated with rising global mean temperature. 

The list does not claim to be exhaustive; for a more extensive 

discussion, see, for example, Warren (2011).

With global warming exceeding 2°C, the risk of crossing activa-

tion thresholds for nonlinear tipping elements in the Earth System 

and irreversible climate change impacts increases (Lenton et al. 

2008), as does the likelihood of transitions to unprecedented cli-

mate regimes. A few examples demonstrate the need for further 

examination of plausible world futures.

Amazon Rain Forest Die-back
There is a significant risk that the rain forest covering large areas 

of the Amazon basin will be lost as a result of an abrupt transition 

in climate toward much drier conditions and a related change in 

the vegetation system. Once the collapse occurs, conditions would 

likely prevent rain forest from re-establishing. The tipping point 

for this simulation is estimated to be near 3–5°C global warming 

(Lenton et al. 2008; Malhi et al. 2009; Salazar and Nobre 2010). 

A collapse would have devastating consequences for biodiversity, 

the livelihoods of indigenous people, Amazon basin hydrology 

and water security, nutrient cycling, and other ecosystem services. 
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Continuing deforestation in the region enhances the risks of reduc-

tions in rainfall and warming (Malhi et al. 2009) and exacerbates 

climate change induced risks.

Ocean Ecosystems
Disruption of the ocean ecosystems because of warming and 

ocean acidification present many emerging high-level risks 

(Hofmann and Schellnhuber 2009). The rising atmospheric 

carbon dioxide concentration is leading to rapid acidification of 

the global ocean. Higher acidity (namely, lower pH) of ocean 

waters leads to reduced availability of calcium carbonate (ara-

gonite), the resource vital for coral species and ecosystems to 

build skeletons and shells.

The combination of warming and ocean acidification is likely to 

lead to the demise of most coral reef ecosystems (Hoegh-Guldberg 

2010). Warm-water coral reefs, cold-water corals, and ecosystems 

in the Southern Ocean are especially vulnerable. Recent research 

indicates that limiting warming to as little as 1.5°C may not be 

sufficient to protect reef systems globally (Frieler et al. 2012). 

This is a lower estimate than included in earlier assessments (for 

example, the IPCC AR4 projected widespread coral reef mortality at 

3–4°C above preindustrial). Loss of coral reef systems would have 

far-reaching consequences for the human societies that depend 

on them. Moreover, their depletion would represent a major loss 

to Earth’s biological heritage.

A particularly severe consequence of ocean warming could 

be the expansion of ocean hypoxic zones, ultimately interfering 

with global ocean production and damaging marine ecosystems. 

Reductions in the oxygenation zones of the ocean are already being 

observed, and, in some ocean basins, these losses are reducing 

the habitat for tropical pelagic fishes, such as tuna (Stramma et 

al. 2011). Loss of oceanic food production could have very nega-

tive consequences for international food security as well as lead 

to substantial economic costs.

West Antarctic Ice Sheet
It has long been hypothesized that the West Antarctic Ice Sheet, 

which contains approximately 3 m of sea-level rise equivalent 

in ice, is especially vulnerable to global warming (Mercer 1968; 

1978). The observed acceleration in loss of ice from the West 

Antarctic Ice Sheet is much greater than projected by modeling 

studies and appears to be related to deep ocean warming caus-

ing the retreat of vulnerable ice streams that drain the interior 

of this region (Rignot and Thomas 2002; Pritchard, Arthern, 

Vaughan, and Edwards 2009; Scott, Schell, St-Onge, Rochon, 

and Blaso 2009; Velicogna 2009). While scientific debate on 

the subject remains vigorous and unresolved, the risk cannot 

be ignored because an unstable retreat could lead over the next 

few centuries to significantly higher rates of sea level rise than 

currently projected.

Greenland Ice Sheet
New estimates for crossing a threshold for irreversible decay of 

the Greenland ice sheet (which holds ice equivalent to 6 to 7 m 

of sea level) indicate this could occur when the global average 

temperature increase exceed roughly 1.5°C above preindustrial 

(range of 0.8 to 3.2°C) (Robinson et al. 2012). This value is lower 

than the earlier AR4 range of 1.9 to 4.6°C above preindustrial. 

Irreversible decay of this ice sheet would likely occur over many 

centuries, setting the world on a course to experience a high rate 

of sea-level rise far into the future.

Significant uncertainty remains about the timing and onset 

of such tipping points. However, such singularities could lead to 

drastic and fundamental change and, therefore, deserve careful 

attention with regard to identifying potential adaptation options 

for the long term. While the risk of more rapid ice sheet response 

appears to be growing, there remains an open question as to 

whether risk planning should be oriented assuming 1 meter 

rise by 2100 or a substantially larger number, such as, 2 meters. 

The onset of massive transitions of coral reefs to much simpler 

ecosystems could happen quite soon and well before even 2°C 

warming is reached. Along with the uncertainty regarding onset 

and associated human impact of these and other nonlinearities, 

the extent of human coping capacity with these impacts also 

remains uncertain.

Within individual sectors and systems there can be nonlinear 

responses to warming when critical system thresholds are crossed. 

One such nonlinearity arises because of a threshold behavior 

in crop growth. In different regions of the world, including the 

United States, Africa, India, and Europe, nonlinear temperature 

effects have been found on important crops, including maize, 

wheat, soya, and cassava (see Chapter 2). For example, in the 

United States, significant nonlinear effects have been observed 

when local temperature rises to greater than 29°C for corn, 30°C 

for soybeans, and 32°C for cotton. Under the SRES A1F scenario, 

which exceeds 4°C warming by 2100, yields are projected to 

decrease by 63 to 82 percent (Schlenker and Roberts 2009). The 

potential for damages to crops because of pests and diseases 

plus nonlinear temperature effects is likely to grow as the world 

warms toward 2°C and above. Most current crop models do 

not account for such effects—one reason that led Rötter et al. 

(2011) to call for an “overhaul” of current crop-climate models. 

In light of the analysis of temperature extremes presented in this 

report, adverse impacts on agricultural yields may prove to be 

greater than previously projected. For example, in the Mediter-

ranean and central United States the warmest July in the latter 

decades of the 21st century are projected to lead to temperatures 
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rising close to 35°C, or up to 9°C above the warmest July for the 

past two decades. However, more research is required to better 

understand the repercussions for agriculture in a 4°C world given 

the uncertainty in both temperature and impact projections, as 

well as the potential for adaptive responses and the possibility of 

breeding high temperature crop varieties.

Similarly, social systems can be pushed beyond thresholds 

that existing institutions could support, leading to system col-

lapse (Kates et al. 2012). The risk of crossing such thresholds 

is likely to grow with pressures increasing as warming pro-

gresses toward 4°C and combines with nonclimate related social, 

ecological, economic, and population stresses. Barnett and Adger 

(2003) point to the risks of sea-level rise in atoll countries pushing 

controlled, adaptive migration to collapse, resulting in complete 

abandonment. Similarly, stresses on human health—such as 

heat waves, malnutrition, decreasing quality of drinking water 

resulting from salt water intrusion, and more—could overbur-

den health-care systems to the point where adaptation to given 

stresses is no longer possible. Immediate physical exposure of 

facilities such as hospitals to extreme weather events, storm 

surge, and sea-level rise may also contribute to this pressure 

on health care systems.

Box 3: Sub-Saharan Africa

-

-

-
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Where a system responds linearly and proportionately to 

warming, there is a better basis for systematic planning. A non-

linear response in a sector or human system is likely instead to 

raise far greater challenges and should be taken into account for 

adaptation planning.

Potential interactions of sectoral impacts can introduce a further 

dimension of nonlinearity into analyses of the potential for sig-

nificant consequences from global warming.

If changes were to be small, it is plausible that there would 

be few interactions between sectors. For example, a small change 

in agricultural production might be able to be compensated for 

elsewhere in another region or system. However, as the scale and 

number of impacts grow with increasing global mean temperature, 

interactions between them seem increasingly likely, compounding 

the overall impact. A large shock to agricultural production result-

ing from extreme temperatures and drought across many regions 

would, for example, likely lead to substantial changes in other 

sectors and in turn be impacted by them. For example, substantial 

pressure on water resources and changes of the hydrological cycle 

could ultimately affect water availability for agriculture. Shortages 

in water and food could in turn impact human health and liveli-

hoods. Diversion of water from ecosystem maintenance functions to 

meet increased human needs could have highly adverse effects on 

biodiversity and vital ecosystem services derived from the natural 

environment. This could cascade into effects on economic develop-

ment by reducing a population´s work capacity that could, in turn, 

diminish GDP growth.

Nonclimatic factors can interact with impacts to increase vulner-

ability. For example, increasing demands on resources needed to 

address the population increase could lead to reduced resilience, if 

resources are not distributed adequately and equitably. As another 

example, an aging population will experience higher vulnerability 

to particular impacts, such as health risks. Furthermore, such 

mitigation measures as land-use change to provide for biomass 

production and incremental adaptation designed for a 2°C world 

could increase—perhaps exponentially—vulnerability to a 4°C 

world by increasing land and resource value without guarding 

against abrupt climate change impacts (Kates et al. 2012). Warren 

(2011) further stresses that future adaptation measures to projected 

high impacts, such as changes in irrigation practices to counteract 

crop failures, might exacerbate impacts in other sectors, such as 

water availability.

With the possibility of installed adaptation capacities failing in a 

4°C world, infrastructure that plays a key role in the distribution 

of goods is more exposed to climate change impacts. This could 

lead to impacts and damages cascading into areas well beyond 

the initial point of impact. Thus, there is a risk that vulnerability 

is more widely dispersed and extensive than anticipated from 

sectoral impact assessment.

Projections of damage costs for climate change impacts typically 

assess the costs of directly damaged settlements, without taking 

surrounding infrastructure into account. However, in a more and 

more globalized world that experiences further specialization in 

production systems and higher dependency on infrastructure to 

deliver produced goods, damages to infrastructure can lead to sub-

stantial indirect impacts. For example, breakdowns or substantial 

disruption of seaport infrastructure could trigger impacts inland 

and further down the distribution chain.

A better understanding of the potential for such cascading 

effects, their extent, and potential responses is needed. To date, 

impacts on infrastructure and their reach has not been sufficiently 

investigated to allow for a quantitative understanding of the full 

scope and time frame of total impacts. Such potential examples 

present a major challenge for future research.
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Concluding Remarks

A 4°C world will pose unprecedented challenges to humanity. It 

is clear that large regional as well as global scale damages and 

risks are very likely to occur well before this level of warming is 

reached. This report has attempted to identify the scope of these 

challenges driven by responses of the Earth system and various 

human and natural systems. Although no quantification of the full 

scale of human damage is yet possible, the picture that emerges 

challenges an often-implicit assumption that climate change will 

not significantly undermine economic growth.15 It seems clear that 

climate change in a 4°C world could seriously undermine poverty 

alleviation in many regions. This is supported by past observations 

of the negative effects of climate change on economic growth 

in developing countries. While developed countries have been 

and are projected to be adversely affected by impacts resulting 

from climate change, adaptive capacities in developing regions 

are weaker. The burden of climate change in the future will very 

likely be borne differentially by those in regions already highly 

vulnerable to climate change and variability. Given that it remains 

uncertain whether adaptation and further progress toward devel-

opment goals will be possible at this level of climate change, the 

projected 4°C warming simply must not be allowed to occur—the 

heat must be turned down. Only early, cooperative, international 

actions can make that happen.

15 The Stern Report being a notable exception, Stern, N. 2007. The Economics of Climate 

Change: The Stern Review. Cambridge and New York, Cambridge University Press.
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Methods for Modeling Sea-level Rise in a 4°C World

-

For the upper end of the sea-level scenario construction, the 

authors apply a semi-empirical sea-level rise model (Rahmstorf, 

Perrette, and Vermeer 2011; Schaeffer et al. 2012), giving a global 

estimate for specific emission scenarios leading to a 2°C or 4°C 

increase in global mean temperature by 2100. As the semi-empirical 

sea-level rise models do not separately calculate the individual 

terms giving rise to sea-level increases, further steps are needed 

to characterize plausible ice sheet contributions. The authors 

calculate the contribution from thermal sea-level rise and from 

mountain glaciers and icecaps and deduct this from the total 

global sea-level rise and assign this difference to the ice sheets, 

half to Greenland and the other half to Antarctica. The resulting 

contributions from the ice sheets are significantly above those 

estimated by most process based ice sheet models and approxi-

mates the ice sheet contribution that would arise, if the rates of 

acceleration of loss observed since 1992 continued unchanged 

throughout the 21st century.

For the lower end of the scenario construction, the authors use 

as a starting point the calculated thermal sea level-rise and the 

contribution from mountain glaciers and ice caps. To this, they add 

a surface mass balance contribution from the Greenland ice sheet 

(GIS; excluding ice dynamics) and assume that the Antarctic ice 

sheet (AIS) is in balance over the 21st century. Most AIS models 

project that this ice sheet would lower sea-level rise in the 21st 

century as it does not warm sufficiently to lose more ice than it 

gains because of enhanced precipitation over this period. On the 

other hand, observations indicate that the ice sheet is losing ice 

at a slowly increasing rate close to that of the Greenland ice sheet 

at present. Setting the AIS contribution to zero is, thus, a way of 

leaving open the possibility that short-term processes may have 

been at work over the last 20 years. This very low ice sheet contri-

bution scenario approaches the levels of some process-based model 

projections, where the projected net uptake of ice by Antarctica 

is balanced by ice melting from Greenland over the 21st century.

In the lower ice-sheet scenario (47 cm sea-level rise in the 

global mean), eastern Asian and northeastern American coasts 

both experience above-average sea-level rise, about 20 percent and 

15 percent, respectively above the global mean (for example, –3 

percent to +23 percent around New York City, 68 percent range). 

In the higher ice-sheet scenario (96 cm sea-level rise in the global 

mean), where ocean dynamic effects are relatively less significant, 

the eastern Asian coast clearly stands out as featuring the highest 

projected coastal sea-level rise of 20 percent above the global mean. 

In that scenario, sea-level rise is projected to be slightly below the 

global mean in northeast America, and 20 percent (5–33 percent, 

68 percent range) below the global mean along the Dutch coast 

(Figure A1.1, Figure 32). It is important to note the likely weaken-

ing in the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) 

with increasing warming could be exacerbated by rapid ice sheet 

melt from Greenland. That effect, which is not included in the 

authors’ projections, could potentially add another 10 cm to the 

local sea-level rise around New York City, as currently discussed 

in the scientific literature (Sallenger et al. 2012; Slangen et al. 2011; 

Stammer, Agarwal, Herrmann, Köhl and Mechoso 2011; Yin et al. 

2009). Post-glacial adjustment would also add another 20 cm, 

albeit with large uncertainties (Slangen et al. 2011).
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The difference in regional sea-level rise patterns between 4°C 

and 2°C warming above preindustrial temperatures is indicated in 

Figure A1.2 for both ice-sheet scenarios by the end of the century. 

In both ice-sheet scenarios, the spatially variable component of the 

difference is closely related to ocean dynamics (see Figure A1.3). 

The benefit of choosing a 2°C pathway, rather than a 4°C pathway 

can be to limit more than 20 cm of local sea-level rise (Figure A1.2). 

Note that the authors do not exclude higher benefits of mitigation: 

in particular, potential (but uncertain) crossing of tipping points 

with respect to ice-sheet collapse could increase the impact of a 

4°C world compared to a 2°C world.

The regional projections presented here incorporate the uncer-

tainties from the methods that were applied to estimate global 

mean sea-level rise. In order to reduce these uncertainties, further 

research on the dynamic changes in the ice sheets is needed, using 

reconstruction of past responses to climate and observations of 

Figure A1.2: 
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APPENDIX 1

ongoing changes, as well as numerical modeling. Another need, 

which is more specific to regional sea-level projections, is to com-

bine projections such as those presented in this report with local, 

specific information about uplift or subsidence rates because of 

nonclimatic processes, such as sediments accretion, mining, or long-

term glacial isostatic adjustment ongoing since the last deglaciation. 

This report considered regional sea-level rise by 2100, but shorter 

time scales are also of high societal relevance. Decadal rates of 

sea-level change can, indeed, vary significantly at the regional 

level because of the superimposed effect of natural variability. On 

subannual time scales, storm surges and waves can inundate and 

erode coastlines even for a small rise of the annual mean sea level.

Figure A1.3: 
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Methods for Analyzing Extreme 
Heat Waves in a 4°C World

For each of the selected 4°C world simulations, the local monthly 

standard deviation because of due to natural variability over the 

entire 20th century (1901–2000) for each individual month was 

determined. To do so, first a singular spectrum analysis to extract 

the long-term, non-linear warming trend (namely, the climatological 

warming signal) was used. Next the 20th century monthly time 

series was detrended by subtracting the long-term trend, which 

provides the monthly year-to-year variability. From this detrended 

signal, monthly standard deviations were calculated, which were 

then averaged seasonally (that is, seasonally averaged monthly-

standard deviations). In the present analysis, the standard deviation 

calculated for the entire 20th century (1901–2000) was employed;, 

however, it was found that this estimate was robust with respect 

to shorter time periods. All results concerning extreme events 

are presented in terms of standard deviation, which allows for a 

calculation of multi-model means, even though natural variability 

might be different between the models.

Figure A2.1: 
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Sammendrag 

Olje- og energidepartementet (OED) har igangsatt arbeider med 
”Konsekvensutredning (KU) som en del av prosessen med åpning av 
havområdene ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet” og 
”Konsekvensutredning (KU) som en del av prosessen med åpning av det 
tidligere omstridte området vest for avgrensingslinjen i Barentshavet Sør”. 
Oppdraget med en faglig delutredning som gjelder ”regulære utslipp til luft” er 
tildelt NILU – Norsk institutt for luftforskning sammen med NIVA – Norsk 
institutt for vannforskning og NINA – Norsk institutt for naturforskning. 
 
 
I denne studien er det modellert avsetning av nitrogen, svovel og partikler, og det 
er beregnet dannelse av ozon. Videre er det vurdert effekter på vegetasjon og 
fauna og beregnet forsuring av overflatevann.  
 
I henhold til scenarioer fra Oljedirektoratet (OD) er det lagt til grunn 
petroleumsaktivitet i Barentshavet og Jan Mayen fra år 2017 til år 2050. Utslipp 
fra fremtidig aktivitet vil være avhengig av hvilke funn som blir gjort. Det er 
derfor ikke mulig å angi noe presist utslipp fra petroleumsaktiviteten. OD har 
utarbeidet utslippsscenarioer for hvert havområde med ulike aktivitetsnivå. I 
denne rapporten har vi modellert og vurdert effektene ved: 

 Bakgrunnssituasjonen (dagens situasjon) 
 Et høyt framtidig aktivitetsnivå (scenario 1) 

 
Scenario 1 vil utgjøre et ”worst case” i forhold til utslipp til luft, mens 
bakgrunnssituasjon er dagens scenario uten petroleumsaktivitet i disse områdene. 
Disse to scenarioene vil utgjøre ytterpunktene i form av minimal- og maksimal 
påvirkning av miljøet som følge av ingen- eller stor fremtidig petroleumsaktivitet 
i havområdene. 
 
Beregninger av fotokjemi, transport og avsetning av luftforurensning er gjort med 
en kjemisk spredningsmodell, kalt EMEP-modellen. Denne modellen har vært 
brukt til beregninger av atmosfærisk spredning og kjemi i over 30 år i Europa. I 
dette prosjektet har vi valgt å benytte et nyutviklet modellsystem der EMEP-
modellen kjøres på flere delområder med gradvis finere oppløsning. Alle 
beregningene ble basert på meteorologi for 2006 (hele året). Dette var et år med 
mange episoder med langtransport av luftmasser fra kontinentet til Arktis. 
Temperaturen gjennom vinteren og forsommeren var uvanlig høy, noe som trolig 
vil være representativt for et framtidig klima og dermed passende for denne 
studien som tar for seg konsekvensen av utslipp rundt 2030.  
 
Beregningene viser at knapt halvparten av det samlede nitrogen-utslippet, 60 % av 
svovel-utslippet og knapt 2/3 av sot-utslippet (BC) fra petroleumsaktiviteten 
avsettes innenfor det største modellområdet (som dekker Atlanteren, Europa og 
deler av Asia). Bare 16 % av N- og S- utslippet fra petroleumsaktiviteten avsettes 
innenfor det mellomste modellområdet (som dekker nordområdene)  mens 
andelen av BC som avsettes i dette området er litt høyere, 26 %. Resten av 
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utslippene vil – året sett under ett – enten transporteres ut av modellområdet eller 
finnes igjen som svakt forhøyede konsentrasjoner av luftkonsentrasjonene. 
 
Når det gjelder mulige miljøeffekter, er bidraget til utslippene for 
luftkonsentrasjoner og avsetning til landområdene i nord vurdert, nærmere 
bestemt Svalbard og Nord-Norge. Resultatet av beregningene er vist i Tabell 1.1 
for Svalbard og i Tabell 1.2 for Nord-Norge. Det er beregnet avsetning av 
nitrogen og svovel. For ozon er det beregnet 3 måneders- og 6 måneders 
AOT40-verdi1, som er relevant for hhv. planter og skog. Videre er det også 
beregnet N1202 for ozon. Beregningene viser at effekten fra framtidig 
petroleumsaktivitet ved Jan Mayen og i Barentshavet gir en økning som er mindre 
enn 0,5 % i forhold til dagens situasjon for alle parametere som er beregnet med 
unntak av N120. Beregning av N120 gir bare 1 ekstra dag med 8-timers middel 
over 120 μg/m3 både på Svalbard og i Finnmark.  
 
 

Tabell 1.1 Nøkkeltall fra modellberegningene for Svalbard (landområdet) 
 Dagens situasjon 

(modellert bakgrunn) 
Tillegg fra petroleumsaktiviteten 

(høyt scenario) 
Maks. N-avsetning 
(mg N/m2) 400 0.5 

Maks. S-avsetning 
(mg S/m2) 400 0.1 

Ozon 
(maks. 3-mnd AOT40) 2500 4 

Ozon 
(N120) 6 1 

Avsetning av BC 
(μg C/m2) 3.291 0.003 

 
 

Tabell 1.2 Nøkkeltall fra modellberegningene for Nordre del av Nordland, Troms 
og Finnmark (landområdet) 

 Dagens situasjon 
(modellert bakgrunn) 

Tillegg fra petroleumsaktiviteten 
(høyt scenario) 

Maks. N-avsetning 
(mg N/m2) 400 1 

Maks. S-avsetning 
(mg S/m2) 400 0.5 

Ozon 
(maks. 3-mnd AOT40) 2000 - 3505 6-10 

Ozon 
(maks. 6-mnd AOT40) 2000 - 5355 10 

Ozon 
(N120) 10 1 

 
 

                                                 
1 AOT40 = “Accumulated exposure over the threshold of 40 ppb”, dvs. summert overskridelse av 
grenseverdien på 40 ppb.  
2 Antall dager med 8-timers løpende middelverdi over 120 μg/m3 
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Basert på disse resultatene er konklusjonen at bidraget til forsuring på Svalbard og 
i Nord-Norge fra petroleumsaktiviteten ved Jan Mayen og i Barentshavet er 
ubetydelig, men generelt kan man si at for områder som i dag har overskridelser 
av tålegrensen for forsuring, eller ligger på grensen til overskridelse, vil et hvert 
bidrag til økning av svovel- og nitrogenavsetningen potensielt endre 
vannkvaliteten. Videre, vil bidragene av NOx, SO2 og ozon, samt avsetninger av 
nitrogen og svovel fra den planlagte petroleumsaktivitet høyst sannsynlig ikke 
føre til negative effekter på vegetasjon og fauna i de terrestriske 
influensområdene. Det er noe usikkert om ozon kan ha uheldige konsekvenser for 
fugl som oppholder seg i områder med høyest belastning og blir eksponert for 
inntak av ozon, da det her er mangelfull kunnskap om dose-respons forhold. 
 
Usikkerheten i modellberegningene i denne studien er stor. Selv om det er brukt 
deterministiske modeller, vil flere parametre, som nedbørsmengde og -hyppighet, 
vekst og dannelse av partikler, tørr- og våtavsetning osv. være beheftet med stor 
usikkerhet. De beregnede konsekvensene er imidlertid så små at studiens 
hovedkonklusjon er robust selv om usikkerheten i tallene er stor. Hovedgrunnen 
til at petroleumskildene får såpass liten effekt er at de fleste kildene befinner seg 
langt til havs i et område med langsomme kjemiske prosesser i atmosfæren og 
med lite nedbør. Med ineffektiv kjemi og lite utvasking i nedbør vil utslippene 
spres over store avstander og bidra lite på landområdene.    
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Åpning av havområdene vest for delelinjen i 
Barentshavet Sør for petroleumsvirksomhet. 

Konsekvenser av regulære utslipp til luft. 
 

1 Innledning 
Olje- og energidepartementet (OED) har igangsatt en prosess med 
Konsekvensutredning (KU) som en del av prosessen med åpning av havområdene 
ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet og Konsekvensutredning (KU) som en 
del av prosessen med åpning av det tidligere omstridte området vest for 
avgrensingslinjen i Barentshavet Sør. Basert på et fastsatt utredningsprogram er 
en rekke problemstillinger identifisert. Faglige studier blir gjennomført i tråd med 
disse problemstillingene. Oppdraget med fagutredningen som omhandler 
”regulære utslipp til luft” ble tildelt NILU - Norsk institutt for luftforskning som 
prosjektleder, sammen med NIVA (Norsk institutt for vannforskning) og NINA 
(Norsk institutt for naturforskning). 
 
Arbeidet med disse to utredningene ble gjort under ett, og med samme metodikk, 
men blir rapportert i to rapporter – en for Jan Mayen og en for Barentshavet. 
Rapportenes innhold er identisk med unntak av de delene hvor resultatene for de 
enkelte områdene er omtalt.  
 
Temaet for studien er konsekvensene av utslipp til luft fra mulig framtidig 
petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen og Barentshavet. Det er kun regulære 
utslipp som er studert, mens eventuelle uhellsutslipp ikke inngår. Temaet for 
studien er utslipp av SO2, NOx, nmVOC og partikler. Prognoser over framtidige 
utslippstall for disse komponentene ble mottatt fra oppdragsgiveren. Basert på 
dem har vi foretatt numeriske modellberegninger med en fotokjemisk 
spredningsmodell for atmosfæren og beregnet avsetningen av nitrogen, svovel og 
sotpartikler. Bidraget fra utslippene til dannelse av ozon er også studert. Vi har 
deretter, på bakgrunn av modellresultatene, foretatt vurderinger av mulige effekter 
på naturmiljøet på Jan Mayen, Spitsbergen og i Nord-Norge.  
 
Rapportene er strukturert på følgende måte: Sammendraget i starten gir en 
oppsummering av studien med våre hovedkonklusjoner.  
 
Kap. 2 gir en oversikt over temaet med de sentrale spørsmålene som hører til, og 
er ment å gi den faglige bakgrunnen som trengs for å forstå den videre 
diskusjonen i rapporten. Kap. 3 gir en gjennomgang av tålegrenser og 
miljøeffekter generelt. Kap. 4 beskriver utslippstallene som studien er basert på og 
de tilpasninger og antagelser som er gjort. Kap. 5 presenterer modellverktøyet 
som er brukt. Kap. 6 presenterer resultatene fra modellberegningene, mens Kap. 7 
og Kap. 8 gir våre vurderinger av miljøeffektene basert på resultatene sett i lys av 
tålegrenser og terskelverdier. Studiens hovedkonklusjoner er gitt i Kap. 9. Til slutt 
(Kap. 10 og 11) kommer en referanseliste samt forklaringer på faguttrykk og 
forkortelser som er benyttet i rapporten.  
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2 Luftforurensning i nordområdene 
Luftforurensninger i Arktis har vært et sentralt forskningstema gjennom mange år. 
På 1950-tallet ble det rapportert om høye nivåer av partikler i atmosfæren basert 
på observasjoner fra fly, og begrepet ”Arctic haze” ble lansert. Dataene og 
problemstillingene ble imidlertid liggende i rundt tjue år helt til observasjoner på 
1970-tallet viste høye konsentrasjoner av sulfat, nitrat og partikler generelt i 
nordområdene. Gjennom 1970- og 1980-tallet økte oppmerksomheten om 
forurensninger i Arktis sterkt, og det første pan-arktiske måleprogrammet ble 
etablert på starten av 1980-tallet (Rahn og Heidam, 1981). Norge var en sentral 
aktør, spesielt gjennom arbeid på NILU og målinger ved Ny-Ålesund på 
Spitsbergen.  
 
Forskningen viste at hele Arktis var utsatt for langtransporterte luftforurensninger, 
særlig fra utslipp som stammet fra det Eurasiske kontinent. De første tiårene var 
det svovel og nitrogenforbindelser som var hovedfokuset, men etter hvert ble det 
klart at alle typer luftforurensninger, som PCB, hydrokarboner, sot, tungmetaller 
osv., ble fraktet med atmosfæren inn i Arktis. Samtidig viste målingene en svært 
markert sesongvariasjon. Konsentrasjonen av partikler var f.eks. 20-40 ganger 
høyere om vinteren enn om sommeren (Barrie, 1986). 
 
Sesongvariasjonen og de høye nivåene om vinteren/våren kan forklares med de 
spesielle meteorologiske forholdene i Arktis. Vinterstid, i mangel av 
soloppvarming, kan atmosfæren i Arktis bli svært stabil, dvs. at den vertikale 
blandingen reduseres. Det arktiske grenselaget kan ligge som en kappe av tung, 
kald luft (”Arctic dome”) nær bakken, mens forurensningene fra utslippsområder i 
sør forenklet sett transporteres oppover langs skrå ”flater” og løftes over denne 
polkappen. I det såkalte BP-prosjektet viste Iversen og Joranger (1985) at 
transporten inn i Arktis skjer langs flater med konstant entropi (isentrope flater). 
Forurensningene i nord vil dermed vise en lagdelt vertikal struktur der høyden 
reflekterer luftmassenes opprinnelige temperatur ved bakken. Utslipp fra varme 
områder lengst sør (f.eks. i Asia) vil finnes igjen høyt oppe over Arktis, mens det 
bare er de nærmeste, kalde utslippsområdene, dvs. det nordlige Eurasia, som kan 
bidra til forurensninger ved overflaten i Arktis (Stohl et al., 2007). Figur 2.1 viser 
en skjematisk framstilling av transporten av forurensninger (sotpartikler) inn i 
Arktis.  
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Figur 2.1 Skjematisk framstilling av transporten (av BC) til Arktis (Stohl, 2006; 

AMAP, 2011). Tegningen er mest relevant for situasjonen om 
vinteren. Sommerstid er polkappen (”polar dome”) mindre.  

 
Samtidig er såkalte blocking-tilstander en av de viktigste mekanismene for 
transport fra nordlige utslippsområder inn i Arktis om vinteren. Vandrende 
lavtrykk i Nord-Atlanteren kombinert med et stabil ”blokkerende” høytrykk over 
Russland/Sibir vil sette opp en luftstrøm fra Norden/Øst-Europa nordvestover inn 
i denne delen av Arktis. Dette regnes som den viktigste transportveien inn i Arktis 
om vinteren. Dermed er Svalbard blant de arktiske områdene som er mest 
eksponert for langtransporterte luftforurensninger (Simoes et al., 2001). 
Trendstudier av Hole et al. (2008) viste at langtidsutviklingen i SO2 og sulfat i 
Arktis er styrt av utslippstrenden i det nordlige Eurasia.  
 
Den kjemiske nedbrytningen i atmosfæren er også redusert vinterstid, og spesielt i 
Arktis. Det er lite nedbør i Arktis om vinteren, og større områder kan nærmest ha 
”ørkentilstander”. Utvasking av forurensninger i nedbør og skyer, som ellers er en 
av de viktigste tapsprosessene, blir dermed lite effektiv (Barrie og Platt, 1997). 
Halveringstiden av sulfat kan komme opp i to uker (Barrie, 1986), og 
transportstrekningen kan være flere tusen kilometer (Seinfeld og Pandis, 1998) 
vinterstid. Avsetning til underlaget (”tørravsetning”) vil dessuten være lite 
effektiv over snø og is.  
 
Uten solas UV-stråling vil dessuten konsentrasjonen av oksidanter (som OH) bli 
lav, og oksidasjonen og den fotokjemiske nedbrytningen av gasser som NOx, SO2 
og hydrokarboner, skjer langsomt.  
 
Lang kjemisk levetid kombinert med rask transport av utslippene fra Eurasia inn i 
Arktis er årsaken til de høye nivåene som observeres i nordområdene i perioden 
desember-april. Om sommeren ligger polarfronten lenger nord, lavtrykkene er 
svakere, og transporten inn i Arktis er langsommere. Den vertikale stabiliteten er 
også mindre, og konveksjon over åpent hav kan føre til vertikal blanding av 
luftmassene. I tillegg er den kjemiske levetiden kortere om sommeren. Tåke og 
lave skyer forekommer hyppig i Arktis, og utvasking av sulfat, nitrat og andre 
partikler i yr og regn er en effektiv tapsmekanisme (Barrie, 1986). Lange dager 
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med solstråling øker hastigheten av de fotokjemiske reaksjonene i atmosfæren, og 
nedbrytningen av SO2, NO2 og nmVOC øker.    
 
På 1970- og 1980-tallet var det SO2/sulfat og NO2/nitrat som var hovedtemaet for 
Arktis-forskningen, mens i senere år har bl.a. ozon (Solberg et al., 1996), 
kvikksølv (Berg et al., 2003) og sotpartikler (Stohl et al., 2007) blitt viktig. 
Klimaeffekten av BC (”black carbon” = sot) og andre partikler i Arktis har vært et 
sentralt forskningstema (Skeie et al., 2011) de siste årene.  
 
Arktis har en nøkkelrolle i spørsmålet om menneskeskapte klimaendringer. Det er 
her temperaturendringene er antatt å kunne bli størst, og det er her vi finner 
viktige tilbakekoblingsmekanismer som kan forsterke klimaendringene. 
Konsekvensen av økt absorbsjon av solstråling gjennom redusert havisutbredelse 
er ett eksempel på en slik mekanisme. Frigivelse av drivhusgassen metan fra 
smeltende permafrost er et annet eksempel. Middeltemperaturen i Arktis har da 
også økt mer enn dobbelt så mye som den globale middeltemperaturen de siste 
100 årene (AMAP, 2011).  
 
Atmosfæriske partikler har betydning både for klima, lokal luftkvalitet og 
menneskers helse. Klimakonsekvensene ved bruk og utvinning av fossilt brensel i 
arktiske områder, er spesielt knyttet til sulfat og sot (også omtalt som BC). Dette 
skyldes de lysabsorberende og/eller reflekterende egenskapene til partiklene.  
 
BC-partikler kan påvirke strålingsbalansen og klimaet på tre måter (AMAP, 
2011):  

1. BC i luft absorberer solstråling effektivt og har dermed en direkte, 
oppvarmende effekt.  

2. Avsetning av de mørke BC-partiklene på hvit snø/is vil føre til redusert 
bakkealbedo (mindre tilbakespredning av sollys) og dermed en indirekte 
oppvarming.  

3. BC i luft kan fungere som kondensasjonskjerner og dermed føre til økt 
skydannelse, redusert størrelse på skydråpene og dermed en indirekte 
avkjølende effekt.  

 
Sulfat vil på sin side reflektere, og ikke absorbere, solstrålingen og har dermed en 
direkte avkjølende effekt. I tillegg vil sulfat på samme måte som BC bidra til 
skydannelse og dermed i tillegg gi en indirekte avkjølende effekt (Ødemark et al., 
2012). 
 
Klimaeffekten av BC og andre partikler i Arktis er vanskelig å tallfeste. Dagens 
”state-of-the-art”-modeller som brukes til slike beregninger, har problemer med å 
gi riktige konsentrasjonsnivåer av BC i Arktis (AMAP, 2011), og netto 
strålingseffekt, dvs. summen av de positive og negative direkte og indirekte 
effektene, blir dermed en usikker størrelse. Dagens modeller indikerer imidlertid 
at strålingspådrivet (”radiative forcing”) fra utslipp av BC øker jo lenger nord 
utslippet skjer. Utslipp av BC i selve Arktis vil gi større strålingspådriv enn et 
tilsvarende utslipp lenger sør. En åpning av nordområdene for storstilt skipstrafikk 
og petroleumsaktivitet kan dermed føre til utslipp som potensielt sett har større 
effekt på klimaet enn tilsvarende aktivitet lenger sør.  
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3 Generelle miljøeffekter av utslipp til luft, luftkvalitetskriterier 
og tålegrenser 

 
3.1 Effekter på vegetasjon og fauna 

3.1.1 Bakkenært ozon 
Ozon er en sekundært dannet gass, dvs. at den dannes i atmosfæren via kjemiske 
reaksjoner mellom utslippsgasser. På global skala er det reaksjoner mellom NOx 
og metan, CO og NMVOC som fører til ozondannelse, men på mer regional skala, 
som er av interesse i denne studien, er det bare reaksjonene mellom NOx og 
NMVOC som har betydning. Metan og CO er for lite reaktive til å bidra på 
regional skala. De kjemiske reaksjonene som danner ozon er avhengig av solas 
UV-stråling, og de øker vanligvis med temperaturen. Dermed er det i 
sommersesongen at ozondannelsen er effektiv på våre breddegrader. Bakkenært 
ozon overvåkes kontinuerlig av et nett av europeiske bakkestasjoner og ble i 2011 
målt på 8 norske stasjoner, hvorav 7 på fastlandet og 1 ved Ny-Ålesund, 
Spitsbergen. De siste målingene er rapportert i Aas et al. (2012). Anbefalte 
luftkvalitetskriterier for ozon for å beskytte menneskelig helse og vegetasjon mot 
skadelige effekter er satt av både EU, UN-ECE og Klif, og verdiene og 
definisjonene fra de ulike instansene varierer.  
 
3.1.1.1 Effekter på vegetasjon 
Ozon er en sterk oksidant som påvirker vegetasjonen alt ved svært lave 
konsentrasjoner. Gassen tas opp gjennom plantenes spalteåpninger og kan gi 
skader på enzymer, koenzymer og andre proteiner, samt pigmenter og 
nukleinsyrer, noe som forstyrrer cellefunksjonen og reduserer fotosyntesen. 
Redusert fotosyntese er påvist ved så lave konsentrasjoner som 40-120 μg/m3. 
Akutte skader opptrer som nekrose og klorose, med redusert vekst som resultat. I 
naturlige plantesamfunn kan artssammensetningen påvirkes som følge av artenes 
ulike toleranse for ozon (Ashmore og Ainsworth, 1995; Ashmore et al., 1995). 
 
3.1.1.2 Luftkvalitetskriterier for vegetasjon 
Luftkvalitetskriterier for vegetasjon baseres på akkumulerte eksponeringsdoser, 
beregnet som summen av differansene mellom timemiddelkonsentrasjonen og 80 
μg/m3 (40 ppb) for hver time der ozonkonsentrasjonen overskrider 80 μg/m3. 
Parameteren betegnes AOT40 (Accumulated exposure Over a Threshold limit of 
40 ppb). Disse konsentrasjonsbaserte, kritiske nivåene har blitt fastsatt for både 
avlinger og naturlig vegetasjon (LRTAP, 2011). For nordiske forhold, med relativ 
kort vekstsesong, er verdiene beregnet for en vekstsesong på 3 måneder (3 mnd 
AOT40). Det finnes flere grenseverdier fastsatt av både EU og ECE basert på 
ulike perioder (1. mai - 1. august, 15. mai -15. august, 1.april - 1.oktober), type 
vegetasjon og langtidsmål. Vi har valgt å benytte EUs langtidsmål for planter 
(vegetasjon) basert på 3-måneders AOT40, men med en nordisk tilpasning av 
vekstperioden, dvs. 15. mai - 15.august, med tålegrense på 3000 ppb-timer, og for 
skog (trevekst) en 6-måneders AOT40-verdi basert på perioden 1. april til 1. 
oktober. 
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3.1.1.3 Effekter på fauna 
Ozon er sterkt reaktivt med de fleste organiske molekyler, og vil for virveldyr 
(inkludert mennesket) særlig være ødeleggende når den kommer inn i luftveis-
systemet (Menzel, 1984; LaCoss, 2000; Jaffe, 2007; Amann et al., 2008). 
Forhøyede konsentrasjoner av ozon er påvist å føre til betennelsesreaksjoner og 
overfølsomhet i luftveiene, lavere oksygenopptak, nedsatt lungefunksjon og 
kroppstemperatur, og økt mottakelighet for infeksjoner. Hos mennesker har man 
funnet betennelsesreaksjoner ved konsentrasjoner av ozon på ned mot 160 μg/m3 
over 6 timer. Eksponering over lengre tid vil få reaksjoner ved lavere 
konsentrasjoner av ozon. Laveste observerte effektnivå for korttidseksponering 
synes å ligge rundt 200-300 μg/m3. Det er blitt antatt at dette gjelder generelt hos 
pattedyr. 
 
Sammenliknet med pattedyr har fugler høyere metabolsk hastighet og et hurtigere 
og mer effektivt respirasjonssystem, og derav et større volum luft som pustes per 
tidsenhet (Brown et al., 1997; Campbell og Lack, 1985; Evans og Heiser, 2001). 
Et resultat av dette er at de mottar også relativt høye doser med forurensning. 
Generelt vet man mindre om de fysiologiske effektene av luftforurensninger på 
fuglenes respirasjonssystem enn hos pattedyr. Respirasjonssystemet hos fugl er 
annerledes enn hos pattedyrenes lunger, både anatomisk, fysiologisk og mekanisk. 
Fugler har blant annet luftsekker i tillegg til relativt små lunger, en lengre 
luftveiskanal og et mer effektivt opptak av oksygen gjennom hele luftveiene 
(Brown et al., 1997).  
 
Forsøk med å utsette fugler for doser av ozon på 300 μg/m³ gjennom 7 dager ga 
klare effekter på flere funksjoner i luftveiene (Rombout et al., 1987; 1991). 
Generelt synes fugler å kunne være mer sårbare enn pattedyr ved de samme 
konsentrasjoner av ozon i lufta, men det finnes lite forskning som kan avgjøre 
hvor grenser går for hva fugler tåler av eksponering. Det er også lite kjent hvordan 
eksponeringen virker på fugler i flukt, men da mer volum luft går gjennom 
luftveissystemet per tidsenhet (Brown et al., 1997), vil effektene antakelig være 
større. Forsøk med eksperimentering med ozon på levende dyr er i dag uaktuelt. 
 
Vi har ikke funnet noen studier som gir informasjon om ulike responser av ozon 
hos ulike systematiske fuglegrupper eller i forhold til type økosystem. Derfor må 
vi så langt forutsette at det er samme effekter av ozon på både sjøfugl og 
landlevende fugl. Ansamlinger av sjøfugl vil imidlertid føre til at eventuelle 
utslipp treffer flere individer. 
 
3.1.1.4 Luftkvalitetskriterier for fauna 
Klifs anbefalte luftkvalitetskriterier for ozon med hensyn på menneskelig helse er 
her valgt som grenseverdi for fauna. Den er satt til 120 μg/m3 midlet over 8 timer. 
EUs ”target value”, som skulle vært oppfylt innen 2012, er på maksimum 25 
dagers overskridelse per år (midlet over tre år). Samtidig har EU et langtidsmål at 
ingen dager skal overskride 120 μg/m3. 
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3.1.2 Nitrogen 

3.1.2.1 Ulike nitrogenforbindelser 
Atmosfærisk reaktivt nitrogen (alle N-forbindelser unntatt ikke-reaktiv N2 gass) 
transporteres gjennom luft og avsettes i naturen i mange ulike kjemiske former. 
Nitrogenoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), samlet kalt NOx, kommer 
hovedsakelig fra forbrenning av fossilt organisk materiale og oksideres i aerosoler 
til nitrat (NO3

-) og salpetersyre i gassform (HNO3). Slike oksiderte N-forbindelser 
(kalt NOy) kan transporteres over svært lange avstander fra kontinentet i Europa 
til arktiske strøk (Hodson et al., 2005). Ammoniakkutslipp (NH3), hovedsakelig 
fra landbruk, danner ammonium NH4

+ i aerosoler og i nedbør. I tillegg kommer 
avsetning av organisk nitrogen i form av aminer (R-NH3). Disse reduserte N-
formene, også kalt NHx, transporteres over kortere avstander enn de oksiderte 
forbindelsene (Nordin et al., 2009). 
 
Avsetningen av lufttransportert nitrogen i form av NHx og NOy skjer både via 
våtavsetning ved nedbør (regn, tåkepartikler og snø) og ved tørravsetning 
(aerosoler og gass). Den totale nitrogenavsetning fra atmosfæren regnes som 
summen av tørravsetning og våtavsetning (Knudsen et al., 2002). 
 
Både flora og fauna påvirkes av reaktive nitrogenforbindelser i luft enten ved 
påvirkninger fra gasser eller fra avsetning av nitrogenforbindelser på bakken. 
 
3.1.2.2 Direkte påvirkning på planter av NOx og luftkvalitetskriterier 
Nitrogen-gasser, aerosoler og oppløste stoffer kan gi direkte skader på 
overjordiske plantedeler (Bobbink & Hicks, 2009). Både NO2 og NO tas opp 
gjennom plantenes spalteåpninger og løses i vann med dannelse av nitrater og 
nitritter som ved høye konsentrasjoner gir toksiske effekter (Aunan, 1992). 
Dersom for store mengder NO2 tas opp over tid, oppstår akutte skader i form av 
nekrose (områder med dødt vev), fysiologiske endringer og redusert vekst 
(Pearson & Stewart, 1993; Krupa, 2003). Lav er den organismegruppen som er 
mest sensitiv til direkte nitrogentoksisitet fra tørravsatt NH3, mens direkte 
toksiske effekter fra våtavsatt nitrogen er blitt rapportert for moser og lav ved 
nokså lave N-avsetninger (Bates, 2003; Van Herk et al., 2003). I samspill med 
ozon og svoveldioksid øker imidlertid skadevirkningene av NO2. 
 
Klifs anbefalte luftkvalitetskriterier for NO2 med hensyn på vegetasjon er satt til 
50 μg/m3 med midlingstid 6 måneder og en grenseverdi midlet over ett år på 
30 μg/m3. Dette samsvarer med ECEs (Economic Commission for Europe) og 
WHOs (World Health Organization) luftkvalitetskriterier. WHO har også en 
kortidskonsentrasjon (midlingstid 4 timer) for vegetasjon på 95 μg/m3. Verdien er 
gitt med forbehold om at konsentrasjonen av SO2 ikke overskrider 30 μg/m3 og 
ozonkonsentrasjonen ikke overskrider 60 μg/m3, regnet som årsmiddel. 
 
3.1.2.3 Direkte påvirkning av NOx på fauna og luftkvalitetskriterier 
Effektene av nitrogenoksider (NOX) på dyreliv kan være enten direkte eller 
indirekte via jordforsuring (Pedersen & Nybø, 1990). Direkte kan nitrogendioksid 
ha flere typer skadelige effekter på dyreorganismer, men det er lite undersøkt hos 
andre dyregrupper enn pattedyr (og mennesker). Generelt vil respirasjonssystemet 
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bli påvirket hos alle dyr, men antakelig med svært ulike effekter hos ulike 
dyregrupper (Kampa & Castanas, 2008). Nitrogenoksider påvirker særlig 
luftveisorganene hos mennesker, pattedyr og fugler, bl.a. ved nedsatt 
lungefunksjon, og økt mottakelighet for både akutte og kroniske 
luftveissykdommer. (Lee, 1980; Chauhan et al., 1998; Kampa & Castanas, 2008; 
Folkehelseinstituttet; 2010). 
 
Klifs anbefalte luftkvalitetskriterier for NO2 med hensyn på menneskelig helse er 
her valgt som grenseverdi for fauna. Denne er satt til 100 μg/m3 midlet over 
1 time og 50 μg/m3 midlet over 6 måneder. EUs kritiske verdi er satt til 40 μg/m3 
midlet over 6 ett år. Data for fastsetting av tålegrenser for NO er dårlige, men også 
høye nivåer av NO synes å føre til skadevirkninger. 
 
3.1.2.4 Effekter av nitrogenavsetning på økosystemer 
Figur 3.1 gir en skjematisk oversikt over de viktigste prosesser knyttet til effekter 
av økt nitrogenavsetning på økosystemer både når det gjelder eutrofiering 
(gjødsling), forsuring og stress på planter. 
 

 
Figur 3.1: Skjematisk oppsett av de viktigste effekter av økt nitrogenavsetning på 

økosystemer.↑ indikerer økning. ↓ indikerer reduksjon. Røde piler: 
effekter kan inntreffe etter kort tid (< 5 år), blå piler indikerer 
langtidseffekter. (+): positiv feedback, (-): negativ feedback. Grønne 
felter representerer viktige ledd i gjødslingseffekten. N i klamme er 
konsentrasjon av nitrogen. Figuren er bearbeidet etter Bobbink & 
Lamers (2002). 
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Effekter av eutrofiering på vegetasjon 
Nitrogen (N) er det begrensende næringsstoff for plantevekst i mange naturlige og 
semi-naturlige terrestriske økosystemer, særlig gjelder dette under oligotrofe og 
mesotrofe forhold. Økt N-avsetning resulterer i økt tilgjengelighet av uorganisk N 
i øvre jordlag. I Norge vil N-forbindelser i stor grad bli tatt opp av vegetasjonen, 
fordi vegetasjonstypene for en stor del har en underoptimal tilgang på N (Stuanes 
& Abrahamsen, 1996). Karplanter tar opp tilført N fra jord via røtter og 
mykorrhiza og benytter det som byggemateriale i celleproduksjonen. Dette fører 
til økt vekst og økt strøproduksjon (dødt plantemateriale som samler seg opp på 
bakken), noe som igjen gir økt mineralisering (nedbrytning av organisk materiale 
til N-forbindelser som blir tilgjengelige for planter), næringsopptak og 
planteproduktivitet (Achermann & Bobbink, 2003). Økt N-tilgang gir 
gjødslingseffekter som økt biomasseproduksjon, endringer i konkurranseforhold 
mellom planter og endringer av artssammensetningen av plantesamfunn mot mer 
N-krevende vegetasjon dominert av urter og gras (Tamm, 1991). Rasktvoksende 
og N-elskende planter som gras og enkelte urter vil ”skygge ut” karakteristiske 
arter i næringsfattige og middels næringsrike (oligotrofe og mesotrofe) habitater, 
særlig de arter som har lav dekning, noe som igjen fører til en reduksjon i 
artsdiversitet (Bobbink et al., 1998, 2003, 2010; Suding et al., 2005). Naturtyper 
som fra før er tilpasset et lavt N-nivå er mest utsatt for påvirkninger fra N-
gjødsling. 
 
Moser og lav tar opp alle former for N-forbindelser i ioneform (Dahlman et al., 
2004; Forsum et al., 2006). Samtidig har disse plantene en stor overflate, noe som 
forsterker opptaket av N (Jones et al., 2007). Flere kryptogamer reagerer 
imidlertid negativt på økt N-tilgang, og sammen med konkurransen fra et tettere 
feltsjikt av urter og gras vil dette ofte bidra til en reduksjon av mose- og lavdekket 
(Fremstad et al., 2005). Når økosystemene blir mettet med N, dvs. at N ikke 
lenger er den begrensende faktor, vil planteveksten bli begrenset av andre 
faktorer, f.eks. fosfor (P). En endring fra N- til P-begrensing vil gradvis føre til 
endringer i artssammensetning, noe som bl.a. er påvist i nedbørmyrer i Sverige 
(Aerts et al., 1992; Gunnarson et al., 2002). 
 
Effekter av forsuring på jordsmonn og vegetasjon 
N-avsetning kan i tillegg til eutrofiering føre til forsuring både av terrestriske og 
akvatiske systemer. Forsuring er definert som tap av bufferkapasitet (mengde 
utbyttbare basekationer på leirkolloider i jord, kalt basemetning) og alkalinitet 
eller ANC (Acid Neutralizing Capacity) i vann, noe som kan føre til nedgang i 
pH. Tilført N tas opp av vegetasjonen, men tilføres det mer N enn vegetasjonen 
kan utnytte, vil ”overskuddet” renne ut gjennom jordsmonn og løsmasser og ende 
i vassdrag som nitrationer (Knudsen et al., 2002). Nitrationet er et mobilt anion og 
må transporteres sammen med like mengder kationer, hovedsakelig av hydrogen, 
aluminium, kalsium og magnesium. De to førstnevnte fører til forsuring av vann, 
mens utvasking av kalsium og magnesium fører til lavere basemetning i jord, noe 
som igjen fører til lavere bufferkapasitet mot hydrogen. Når N tilføres i form av 
salpetersyre (HNO3) vil også H+-komponenten kunne forsure jordsmonnet, men 
dersom NO3

- tas opp av vegetasjonen, vil et OH--ion frigjøres. Dette vil igjen 
nøytralisere H+-ionet (Reuss & Johnson, 1986). Forsuringseffekten av N-
avsetning er således avhengig av vegetasjonens evne til å ta opp nitrogenet. 
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På grunn av store mengder kalsiumkarbonat i kalkrike jordsmonn er 
bufferkapasiteten så god at pH ikke endres, mens i mer silikatrike jordsmonn vil 
pH synke raskt pga. lavere bufferkapasitet (Bobbink & Hicks, 2009). Ved lav pH 
vil også leirmineraler brytes ned og bidra til frigjøring av giftige 
aluminiumoksider. Ved lav pH vil nitrifiseringsprosesser avta eller opphøre helt, 
noe som fører til en akkumulasjon av ammonium i jordsmonnet, mens 
nitratinnholdet reduseres til nesten nullnivå. (Roelofs et al., 1985). Nedbrytningen 
av organisk materiale vil avta og det vil skje en akkumulasjon av organisk 
materiale i humus og strølag (Ulrich, 1991). Som et resultat av de mange 
komplekse endringene vil plantevekst og artssammensetningen endre seg mot en 
mer artsfattig, syreresistent vegetasjon der typiske arter som trives ved midlere og 
høyere pH verdier vil forsvinne (jfr. Achermann & Bobbink, 2003). 
 
Effekter av eutrofiering på fauna 
Effektene av økt nitrogentilgang på faunaen er mest sannsynlig sekundære og 
komplekse, og avhenger både av interaksjoner mellom organismer på lavere 
trofiske nivå og hvor stor evne en bestemt populasjon av dyr har til å respondere 
på endringer i mattilgang (Furness, 1993). Dette medfører at noen dyre-
populasjoner kan bli begunstiget av N-gjødsling, mens andre får dårligere kvalitet 
på sine habitater. Vegetasjonsendringer på grunn av økt avsetning av nitrogen vil 
indirekte påvirke faunaen ved at dyrearter som beiter på gress og andre 
nitrogenkrevende plantearter vil få bedre betingelser. Dette vil kunne endre 
faunaens sammensetning både hos evertebrater, fugler og pattedyr. De påvirkede 
vegetasjonstypene kan få en annen sammensetning av faunaen av virvelløse dyr, 
og dette gir indirekte effekter på f.eks. fugler.  
 
Sekundære effekter omfatter både forhold mellom byttedyr og rovdyr/rovfugler 
og endrede konkurransebetingelser mellom dyrepopulasjoner. Det foreligger 
imidlertid ingen studier som viser konkret hvilke effekter N-gjødsling kan ha på 
faunasammensetning (Pedersen og Nybø, 1990). Overgjødsling er særlig viktig i 
marint miljø og vil påvirke overlevelse og fordeling av mange organismer (Signe 
Nybø pers. medd.). Sjøfuglenes forekomster er i stor grad et resultat av høy 
primær- og sekundærproduksjon. De viktigste byttedyrene er dyreplankton, ulike 
krepsdyr og små pelagiske stimfisk (f.eks. sild og tobis), og den naturlige 
variasjon i sjøfuglenes næringsvalg gjennom året kan være stor (Golman et al., 
2008). Ved overgjødsling til sjø vil tilbudet av næringsorganismer til sjøfugl 
kunne endres. 
 
3.1.2.5 Empiriske nitrogentålegrenser for naturtyper 
Grensen for hvor mye nitrogen naturen kan nyttiggjøre seg før den endrer karakter 
(tålegrensen, Kap. 3.2.3), avhenger sterkt av jordsmonn, klima og hva slags 
vegetasjon som finnes i området. Tålegrensen for ulike 
vegetasjonstyper/naturtyper som kan opptre i influensområdet varierer mellom 
300 og 2000 mg N/m2 per år (Tabell 3.1). Tålegrensene for naturtyper er 
empiriske, dvs. at de er fastsatt på bakgrunn av observerte endringer i økosystemet 
ved hjelp av eksperimentelle data, feltobservasjoner og dynamiske 
økosystemmodeller (Grennfelt og Thörnelöf, 1992; Achermann og Bobbink, 
2003; Bobbink og Hettelingh 2010). 
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Endringer i plantevekst, artssammensetning og kjemiske substanser i planter er 
blitt brukt som målbare effekter av nitrogenavsetning. I noen tilfeller er endringer 
i økosystemfunksjoner, slike som utvasking av nitrogen eller 
nitrogenakkumulasjon, blitt benyttet. Tålegrensene er fastsatt med en nedre og en 
øvre grense da det innen de analyserte økosystemene er reelle variasjoner knyttet 
til eksperimentelle behandlinger, usikkerhet i avsetningsverdier, variasjoner i 
økosystemenes nærings- og klimaforhold og ulik kulturpåvirkning. Ut fra 
kunnskapsnivået blir tålegrensene angitt som enten pålitelige, ganske pålitelige 
eller mer usikre ekspertvurderinger (Tabell 3.1). 
 
I denne rapporten benyttes de nyeste tålegrenser for økosystemer som er relevante 
for influensområdet (Bobbink og Hettelingh, 2010), der tålegrensene er relatert til 
naturtyper beskrevet i EUNIS habitatklassifiseringssystem for Europa 
(http://eunis.eea.eu.int/habitats.jsp). Disse habitatene er igjen relatert til norske 
natur- og vegetasjonstyper, så langt råd er. Her er det benyttet informasjon fra 
”Vegetasjonstyper i Norden” (Påhlsson, 1998) og ”Vegetasjonstyper i Norge” 
(Fremstad, 1997) og ”Naturtyper i Norge” – NiN (Halvorsen et al., 2009). 
 

Tabell 3.1 Empiriske N-tålegrenser for sensitive norske naturtyper (etter NiN) 
med EUNIS-klasse i parentes innen influensområdet, og mulige 
effekter ved tålegrenseoverskridelser. ## pålitelig, # ganske pålitelig, 
(etter Bobbink og Hettelingh 2011. 

Naturtype Grunntype/underenhet mg N/m2 per år Effekter 
Fastmarksskogs-
mark T23  

 
(Woodland G) 

T23.1 Blåbærskog, T23.11 Lyngskog, 
T23.21 Lavskog  
 
(G3B - Pine Taiga woodland, G4.2 
Mixed taiga woodland with Betula) 

500-1000 
# 

Endringer i bakkenær vegetasjon 
og mykorrhiza, økt risiko for 
parasittisme, økt innslag av 
frittlevende alger 

Åpen myrflate V6  
 
(Mire, bog and fen 
D) 

V6.1-3 Ombrogene myrflater 
(D1 Raised and blanket bogs) 

500-1000 
## 

Økt innslag av karplanter, endret 
moseflora, N-metning i torvmoser, 
N-akkumulasjon i torv og torvvann 

V6.4-6 Kalkfattige myrflater 
(D2 Valley mires, poor fens and 
transition mires) 

1000-1500 
# 

Økt innslag av halvgras og 
karplanter, negativ effekt på moser 

Kystlynghei T5  
(Temperate shrub 
habitats: wet and 
dry hetahs F4) 

T5.1-2 Kalkfattig kystlynghei 
(F4.11 Northern wet Calluna heath, 
F4.2 Dry heaths) 

1000-2000 
## 

Nedgang i røsslyngdominans, 
moser og lav, 
økt vekst av graminider, økt N-
lekkasje 

Kulturmarkseng 
T4 
(Grasslands E) 

T4.1-13 Fattige slåtte og beiteenger 
(E Grassland and tall forb habitats) 

1000-2000 
# 

Økt grasvekst, nedgang i 
diversitet, tilbakegang av typiske 
arter 

Fjellhei og tundra 
T29 o.a. 
 
(Heathland, scrub 
and tundra F) 

T 29 Undertyper av hei og rabb 
(F2 Arctic, alpine and subalpine scrub 
habitats,  

500-1500 
# 

Nedgang i lav, moser og 
lyngvekster, økt grasvekst 

T29 Undertyper av eng 
(E4.3 Alpine and subalpine acid 
grasslands, E4.4 Alpine and subalpine 
grasslands) 

500-1000 
# 

Endringer i artssammensetning, 
økt planteproduksjon 

 T28 Frostmark og frosttundra, T16 
Mosetundra, V7 og V8 Arktisk 
våtmark, T 27 Arktisk steppe, T30 
Snøleier 
(F1 Tundra) 

300-500 
# 

Endringer i biomasse, fysiologiske 
effekter, endringer i 
artssammensetning i mosesjikt, 
tilbakegang av lav 

Ferskvanns-
systemer F 
(Inland surface 
water C) 
 

F2-F7 Næringsfattige typer 
(C1.1 Permanent oligotrophic waters) 

300-1000 
## 

Endringer i artssammensetning av 
makrofyttsamfunn. Økning i 
grønnalgevekst. Endring i 
næringsbegrensing for 
fytoplankton fra N til P. 
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Tålegrensene i nordiske områder, inkludert arktiske strøk antas å ligge i nedre del 
av skalaen da vegetasjonen her er tilpasset lave bakgrunnsverdier av nitrogen, en 
relativt kort vekstsesong med lave temperaturer og næringsfattige bergarter som 
gir et fattig jordsmonn.  
 
3.1.3 Svovel  

3.1.3.1 Effekter på vegetasjon og luftkvalitetskriterier 
Svoveldioksid kan påvirke vegetasjonen direkte ved opptak gjennom overjordiske 
plantedeler eller indirekte gjennom jord ved forsuring etter oksidasjon til sulfat 
(Aunan 1992). Bartrær, enkelte gras og lavarter er spesielt følsomme for SO2. Fra 
korttidsforsøk med SO2 er det påvist akutte skader for en rekke arter ved 200 
μg/m3. Fra langtidsforsøk er det påvist redusert vekst på følsomme arter ved 
konsentrasjoner ned til 38 μg/m3. 
 
Vegetasjonen påvirkes også av sur nedbør (H2SO4 og HNO3 løst i vann) både 
direkte ved fysisk kontakt mellom overflaten av planten og den sure nedbøren, og 
indirekte via forsurende prosesser i jord ved utvasking av næringsstoffer, slik at 
plantene får mindre næringstilgang. I tillegg vil økt jordforsuring medføre økt 
tilgang på aluminium som kan være giftig for enkelte arter. ECEs 
luftkvalitetskriterium for SO2 med hensyn på vegetasjon er på 20 μg/m3 midlet 
over ett år, og årlig avsetning av svovel bør ikke overstige 300 mg/m2 per år. 
 
3.1.3.2  Effekter på fauna og luftkvalitetskriterier 
Svoveldioksid kan påvirke fauna direkte ved innpusting eller indirekte via 
jordforsuring. Atmosfærisk tilførsel av svovelforbindelser som overskrider netto 
opptak og immobilisering i biomassen, kan medføre etterfølgende jordforsuring. 
Slik jordforsuring øker løseligheten og mobiliteten av mange metaller, noe som 
igjen kan øke bio-tilgjengeligheten av giftige metaller for alle typer organismer i 
det terrestriske miljø (Pedersen & Nybø, 1990). 
 
Svoveldioksid kan føre til luftveisplager hos mennesker (Bales et al., 1987; 
Kampa & Castanas, 2008). For mennesker er EUs grenseverdi, midlet over ett år, 
satt til 125 μg/m3.midlet over ett år. Det er imidlertid betydelige forskjeller i 
lungefysiologi og respirasjonsmønster mellom mennesker og dyr. Dyr renser 
innåndingsluften bedre enn mennesker (Aunan, 1992). Dyreeksperimentelle 
forsøk har vist forandringer i lungemotstand og slimproduksjon hos flere arter ved 
konsentrasjoner over 14300 μg/m3 (Sheppard, 1988). Det er ikke funnet tegn til 
lungeskader ved mikroskopiske undersøkelser av dyr ved konsentrasjoner under 
71500 μg/m3. Dyreeksperimentelle modeller har således vist at SO2 alene neppe 
har stor betydning for luftforurensingsinduserte helseeffekter ved langtransportert 
luftforurensing (Aunan, 1992).  
 
3.2 Effekter på overflatevann 

3.2.1 Forsuring 
Forurenset luft og nedbør inneholder nitrogen og svovel i form av nitrat (NO3-) 
og ammonium (NH4+) og sulfat (SO4=). Disse komponentene bidrar til forsuring 
av jord og vann. Særlig vannforsuring er et betydelig problem i Norge. Problemet 
er spesielt stort på Sør- og Sørvestlandet, men registreres også på Østlandet og i 
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Øst-Finnmark. Langtransporterte svovel- og nitrogenforbindelser fra kilder ellers i 
Europa er viktigste årsak til forsuringsproblemer i Norge.   
 
Svovel tas i begrenset grad opp i vegetasjonen og de tilførte sulfationene vil 
normalt renne gjennom jorda og ut i vassdraget. Sulfat kalles derfor et mobilt 
anion. Når sulfat som er et anion (negativt ladet ion) transporteres gjennom 
systemet, må det samtidig transporteres like store mengder kationer (positivt 
ladete ioner). Kationene er hovedsakelig hydrogen-, aluminium-, kalsium- og 
magnesiumioner. Hydrogenioner gjør vannet surt og aluminiumioner kan gi 
biologiske skader. 
 
Hoveddelen av naturlig tilført nitrogen til skog og jord kommer fra atmosfæren i 
form av våt- og tørravsetninger og ved biologisk nitrogenfiksering. I forhold til 
svovel er nitrogenets kretsløp meget komplisert. Nitrogen opptrer i mange 
oksidasjonsformer og finnes i naturen både som positivt og negativt ladet ion, og i 
mer eller mindre komplekse organiske forbindelser, samt i gassform. 
 
Nitrogenforbindelser er gjødsel for vegetasjonen. Normalt vil derfor det meste av 
nitrogenet tas opp av trær og planter. I ukultivert jord, f.eks. skogsjord, er nitrogen 
et vekstbegrensende stoff (minimumsstoff), og atmosfærisk tilført nitrogen kan 
derfor gi en øket vekst. Det er derfor sjelden en finner mye nitrat i avrennings-
vannet fra områder som ikke er påvirket av menneskelige aktiviteter som landbruk 
og sur nedbør. Men kommer det mer nitrogen gjennom nedbøren enn vege-
tasjonen kan bruke, vil ”overskuddet” renne gjennom jordsmonn og løsmasser og 
ende i vassdragene som nitrat. Nitrationet vil da virke forsurende på samme måte 
som sulfat gjør. 
 
I Norge er det en klar positiv sammenheng mellom N-deposisjon og N-konsen-
trasjon i overflatevann. De høyeste N-konsentrasjonene i vann finnes derfor i 
områder av landet med den høyeste N-deposisjonen (Skjelkvåle et al., 1996). 
 
3.2.2 Nitrogen som næringssalt i ferskvann 
I naturlige økosystemer som mesteparten av denne undersøkelsen omfatter vil 
nitrogen som avsettes i stor grad bli tatt opp i jord og vegetasjon. Som beskrevet 
ovenfor kan nitrogen som ikke blir tatt opp bidra til forsuring på samme måte som 
svovel, men kan også bidra til økte N-tilførsler til innsjøen. Dette sammen med 
nitrogen som faller rett på innsjøoverflaten kan bidra til å øke næringstilgangen i 
innsjøen.  
 
Den rådende teorien i dag er at primærproduksjon i ferskvann er begrenset av 
fosfor (P), noe som betyr at økte N-tilførsler ikke påvirker vekst av alger og 
vannplanter. En litteraturgjennomgang utført av de Wit og Lindholm (2010) viser 
til arbeider som dokumenterer at økt tilgjengelighet av nitrogen i næringsfattige 
innsjøer i boreale og arktiske områder kan påvirke biologien. Studier av 
innsjøsedimenter har vist at endringer i algesamfunn og økt algevekst kan 
relateres til økning av nitrogen i vannsøylen. Regionale undersøkelser i boreale 
innsjøer viser høyere klorofyllkonsentrasjon per enhet P i områder med høyere N 
deposisjon, noe som er en indikasjon på at økte tilførsler av nitrogen kan bidra til 
større primærproduksjon. Storskalaeksperimenter i innsjøer underbygger disse 
funnene ved å vise at algevekst også kan være begrenset av tilgjengeligheten av 
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nitrogen, spesielt i områder som til vanlig har lav tilgjengelighet av nitrogen.  Det 
er også vist at økt tilgjengelighet av nitrogen i næringsfattige innsjøer kan bidra til 
en endring i plantesamfunnet (tap av viktige arter, dominans av nye arter).  
 
Økt tilførsel av N til innsjøer i områder som er fattige på N kan altså påvirke 
akvatisk botanikk (og dermed hele det akvatiske økosystemet). Helt konkret er det 
antydet at fytoplankton samfunn kan endres ved N deposisjon > 70 mekv/m2/år 
(de Wit og Lindholm, 2010). 
 
3.2.3 Tålegrenser 
Tålegrenser for atmosfærisk tilførsel av forurensende stoffer til et økosystem, 
utledet fra Nilsson og Grennfelt (1988), kan beskrives slik: 
 

“Et kvantitativt mål for tilførsel av forurensninger som, ut fra dagens viten, 
ikke fører til skadelige effekter på følsomme komponenter i økosystemet, 
slik som reduserte fiskebestander/fiskedød, skogskader/skogsdød og 
endringer i artssammensetning og mengde av arter.” 

 
Tålegrensedefinisjonen gir oss en ramme for å lage tallmessig anslag for de 
belastninger som kan gi uønskede skader.  
 
3.2.4 Tålegrenser for forsuring 
Tålegrenser for forsuring av overflatevann er knyttet til en grenseverdi for ANC 
(ANC = Acid Neutralising Capacity, norsk: syrenøytraliserende kapasitet). ANC 
beregnes fra konsentrasjonen av ioner i vann og angir hvor mange 
syreekvivalenter som kan nøytraliseres av de andre ionene tilstede i vannet. 
Grenseverdien for ANC bygger på informasjon om vannkjemi og fiskestatus, 
basert på resultater fra "1000-sjøers undersøkelsen" i 1986 (Henriksen et al., 
1988). Resultatene fra dette arbeidet viste at for verdier av ANC < 20 μekv/l er 
det stor sannsynlighet for skader på fiskepopulasjoner.  
 
Det har vist seg at grenseverdien på ANC < 20 μekv/l ikke alltid er holdbar. Det 
finnes områder i Norge hvor livet i vann (akvatisk biota) er tilpasset lavere ANC-
verdier enn 20 μekv/l og det finnes områder som er tilpasset høyere verdier. Vi 
har antatt at grenseverdien for ANC har en sammenheng med tålegrensen. Fisk og 
andre akvatiske organismer i områder som har lave tålegrenser vil sannsynligvis 
være tilpasset en lavere ANC-verdi enn områder med høye tålegrenser. For ikke å 
beregne for store arealer med overskridelsene av tålegrensen ved å bruke en for 
høy fast grenseverdi for ANC, har vi innført en variabel ANC som er en funksjon 
av tålegrensen. I områder med lave tålegrenser er grenseverdien for ANC satt = 
0 μekv/l, og stiger til ANC = 50 μekv/l i områder med høy tålegrense (Henriksen 
og Buan 2000). 
 
 
4 Utslippsbetingelser og scenarioer 
4.1 Scenarioer 
Det er i scenariene fra Oljedirektoratet lagt til grunn petroleumsaktivitet i 
Barentshavet og Jan Mayen fra år 2017 til år 2050. Utslipp fra fremtidig aktivitet 
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vil være avhengig av hvilke funn som blir gjort. Det er derfor ikke mulig å angi 
noe presist utslipp fra petroleumsaktiviteten. Det er fire scenarioer som kan være 
aktuelle å utrede: 

 Bakgrunnssituasjonen, dvs. dagens situasjon. 
 Framskriving av bakgrunnssituasjonen, dvs. fremtidig situasjon uten 

åpning av de aktuelle havområdene. 
 Lavt aktivitetsnivå, en fremtidig situasjon hvor områdene åpnes og det blir 

gjort noen funn både ved Jan Mayen og i Barentshavet (jf. OD’s scenario 
2). 

 Høyt aktivitetsnivå, en fremtidig situasjon hvor områdene åpnes og det blir 
gjort flere funn enn ved lavt aktivitetsnivå. Det er antatt at det blir funnet 
både olje og gass både ved Jan Mayen og i Barentshavet (jf. OD’s scenario 
1) 

 
For scenarioet ”lavt aktivitetsnivå” (OD scenario 2) er følgende funn lagt til 
grunn: 

 Jan Mayen: Antatt funn av 40 millioner Sm3 olje på Jan Mayenryggen i 
2017. 

 Barentshavet: Antatt funn av 20 milliarder Sm3 i 2017 
 
For scenarioet ”høyt aktivitetsnivå” (OD scenario 1) er følgende funn lagt til 
grunn: 

 Ved Jan Mayen: 
o 2017 - 100 milliarder Sm3 gass på Jan Mayenryggen. 
o 2020 - 40 millioner Sm3 olje på Jan Mayenryggen. 
o 2023 - 40 millioner Sm3 olje på Vesterisen. 

 I Barentshavet: 
o 2017 - 40 milliarder Sm3 gass. 
o 2018 - 30 millioner Sm3 olje nord i Barentshavet. 
o 2019 - 40 milliarder Sm3 gass. 
o 2020 - 15 millioner Sm3 olje sør i Barentshavet. 
o 2021 - 20 milliarder Sm3 gass. 
o 2022 - 20 milliarder Sm3 gass. 

 
Scenarioet for høyt aktivitetsnivå vil således utgjøre et ”worst case” i forhold til 
utslipp til luft. NILU vurderer at det er faglig tilstrekkelig å gjøre beregninger for 
bakgrunnssituasjonen i dag og for et høyt framtidig aktivitetsnivå. Disse to 
scenarioene vil utgjøre ytterpunktene i form av minimal- og maksimal påvirkning 
av miljøet som følge av ingen eller stor fremtidig petroleumsaktivitet i 
havområdene. Dette er faglig forsvarlig ettersom konsekvensutredningen skal gi 
svar på hva som er maksimal tilleggseffekt ved framtidig petroleumsaktivitet, dvs. 
differansen mellom disse to scenarioene. Denne rapporten skal se på effekter som 
avsetning, ozondannelse og klima. Dette er effekter som er relevante på en 
regional- eller globalskala. Derfor er utslipp fra ”høyt aktivitetsnivå” for både 
Barentshavet og området omkring Jan Mayen inkludert i alle modellberegninger.  
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4.2 Funnsteder og letebrønner 
Det er per i dag ikke mulig å angi presise steder for funn og letebrønner. Derfor 
blir også disse primært bestemt ut i fra hvor det er mest sannsynlig å gjøre funn av 
olje og gass i områdene, men også for å ta hensyn til spesielle miljøutfordringer 
og gi en bedre geografisk dekning. Det betyr at det er lagt til grunn to funnsteder 
sør for Jan Mayen, langs den undersjøiske Jan Mayen-ryggen og et funn i 
Vesterisen, vest for øya. Figur 4.1 viser mulige funnsted som er lagt til grunn i 
konsekvensutredningen. 
 
 

 
Figur 4.1: Posisjoner for ODs scenario 1, her omtalt ”høyt aktivitetsnivå”. 
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Figur 4.2: Posisjoner for ODs scenario 1, her omtalt ”høyt aktivitetsnivå”. Det 

inngår også et landanlegg et uspesifisert sted ved Finnmarkskysten. 

 
 
4.3 Utslippsdata 
Utslippsdataene som er brukt i denne studien er gitt i et grunnlagsdokument levert 
av oppdragsgiveren 6. juli 2012. Grunnlagsdokumentet gir årsutslippene for CO2, 
NOx , SO2, nmVOC, CH4, PM10, BC og OC for tre punkter ved Jan Mayen og to 
punkter i Barentshavet. Utslipp fra et uspesifisert landanlegg på Finnmarkskysten 
er også gitt for disse komponentene unntatt for utslipp av partikler. I tillegg er det 
gitt årsutslipp for skipstrafikk knyttet til petroleumsaktiviteten for ulike 
fartøytyper (oljetankere, supplyskip osv.).  
 
Utslipp av CO2 og CH4 ble ikke inkludert i denne studien i og med at dette er 
forbindelser med svært lang levetid i atmosfæren. Disse gassene vil ikke ha 
lokale/regionale effekter av betydning, men vil spres i hele atmosfæren og bidra 
til klimaeffekter på global skala.   
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4.3.1 Punktkilder 
Den samlede effekten av seks punktkilder ble beregnet – tre ved Jan Mayen, to i 
Barentshavet og en på kysten av Finnmark. Tallene for maksimalåret for hver 
enkelt kilde ble benyttet, selv om prognosene tilsier at disse årene ikke er helt de 
samme. Dette gir en tilsiktet ”worst-case” situasjon.  
 
Utslippsdataene var gitt som årstotalverdier. I modellen ble disse fordelt jevnt 
over året, dvs. at vi så bort fra eventuelle sesong- og døgn-variasjoner i 
aktiviteten. Videre ble utslippene fordelt på modellens ulike utslippskategorier. 
Modellen opererer med 11 såkalte SNAP-kategorier (”Selected Nomenclature for 
sources of Air Pollution”) (Tabell 4.1), og kildefordelingen i 
grunnlagsdokumentet ble fordelt på disse som vist i Tabell 4.2. 
Grunnlagsdokumentet ga et kildeprofil for NOx og nmVOC som vist i Figur 4.3. 
 
 

Tabell 4.1: Utslippskategorier som er benyttet i modellberegningene. Kategoriene 
tilsvarer de såkalte SNAP-kategoriene (”Selected Nomenclature for 
sources of Air Pollution”) utarbeidet gjennom prosjektet CORINAIR. 

Utslippstype 
1. Forbrenning knyttet til enregiproduksjon 
2. Ikke-industrielle forbrenningsanlegg 
3. Forbrenning i produksjonsindustri 
4. Produksjonsprosesser 
5. Utvinning og distribusjon av fossile brennstoffer og geotermisk energi 
6. Løsemidler 
7. Veitransport 
8. Andre mobile kilder og maskinbruk 
9. Avfallshåndtering 
10. Jordbruk  
11. Naturlige kilder 

 

Tabell 4.2: Fordeling av punktkilder på modellens kildetyper   

 SNAP 1 SNAP 5 
Turbin  x 
Motor  x 
Fakkel x  
Brønntest x  
Kjel x  
Lasting (nmVOC)  x 
Lagring (nmVOC)  x 
Diffuse utslipp/kald-vent (nmVOC)  x 
Andre (antatt = fakkel) x  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Fordelingen på modellens ulike SNAP-sektorer har betydning for 
vertikalfordelingen av utslippene. SNAP1 gir et høyere røykløft enn SNAP5. 
Utslipp i høyere luftlag vil kunne transporteres raskere og lengre enn 
bakkeutslipp, men forskjellen er neppe så stor i dette området. Utslippene av SO2 
ble lagt inn som SNAP5-utslipp, mens utslippene av partikler (PM, OC og BC) 
ble lagt inn med samme kildefordeling som for NOx).  
 
Kildefordelingen for nmVOC er viktig for reaktiviteten av utslippsgassen i og 
med at SNAP-sektoren bestemmer hvordan den totale nmVOC-massen fordeles 
på individuelle komponenter i modellen. Forbrenningsutslipp (SNAP1) gir en mye 
større andel av reaktive (”potente”) forbindelser (eten og o-xylen) enn utslipp 
knyttet til lasting og lagring (SNAP5). De sistnevnte vil i modellen få en høyere 
andel av lette alkaner (etan og n-butan) som er mindre reaktive. Denne 
fordelingen på reaktive og mindre reaktive organiske forbindelser i modellen har 
stor betydning for hvor effektiv ozondannelsen blir og hvor raskt og effektivt 
oksidasjonen av NOx til HNO3 (og SO2 til SO4) og derved avsetningen av 
nitrogen og svovel blir.  
 
Dataene i denne studien viser at den klart største delen av nmVOC-utslippene er 
knyttet til lasting, lagring og diffuse utslipp, dvs. relativt lite reaktive forbindelser 
(sammenlignet med nmVOC-utslipp fra f.eks. trafikk). Over tid vil også disse 
nmVOCene oksideres til CO og CO2 og bidra til ozondannelse, men det vil skje 
over lengre tid og dermed over et større område i atmosfæren. Den lokale og 
regionale betydningen for ozondannelse og avsetning av nitrogen og svovel i 
nordområdet vil dermed bli mindre enn hvis nmVOC-utslippene inneholdt mer 
reaktive gasser. På global skala vil utslippene likevel ha betydning for ozon, N- og 
S-avsetning og for klimapåvirkning gjennom CO2, som er sluttproduktet fra 
oksidasjonen av nmVOC i atmosfæren. 
 
 

 
Figur 4.3: Kildeprofiler for punktkildene for NOx (venstre) og nmVOC (høyre). 

Kilde: OLFs miljørapport 2011. 

 
Figur 4.4 og Figur 4.5 viser utslipp fra anleggene ved hhv. Jan Mayen og 
Barentshavet for et framtidig scenario med høyt aktivitetsnivå. 
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Figur 4.4: Tidslinjer for antatt utslipp fra et høyt aktivitetsnivå i om
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Figur 4.5: Tidslinjer for antatt utslipp fra et høyt aktivitetsnivå i om

rådet ved 
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2050. Utslippet er gitt i Tabell 4.3. I beregningene inngår utslippene av NOx, SO2 
og nmVOC. Kildefordeling av NOx-utslippene er vist i Figur 4.6. 
 

Tabell 4.3: Utslipp til luft fra et tenkt landanlegg ved Finnmarkskysten for 
høy-scenarioet.    
 Utslipp til luft (tonn/år) 

CO2 NOx SO2 PM CH4 nmVOC BC OC 
Total 570 000 420 3,9 1693 335 

 
 
 

 
Figur 4.6: Kildefordeling av NOx-utslipp fra et tenkt landanlegg ved 

Finnmarkskysten. Data basert på Melkøya LNG (Statoil, 2010). 

 
 
4.3.2 Skipsutslipp 
Utslippsdataene i grunnlagsdokumentet var gitt for punktkildene, som er diskutert 
over, og for skipsutslipp. Skipsutslippene var gitt for bakgrunnssituasjonen og for 
et høyt og et lavt scenario for den planlagte petroleumsaktiviteten. I og med at 
dagens utslipp fra skip allerede lå inne i modellens offisielle utslippsdata, brukte 
vi bare de ekstra petroleumsrelaterte utslippene fra høy-scenarioet. 
Bakgrunnsutslippene representerer altså dagens situasjon (2006) og ikke en 
framtidig bakgrunnssituasjon (ca. 2030) hvor den generelle aktiviteten i 
havområdene i nord kan være høyere enn i dag. Utslippene fra skipstrafikk knyttet 
til planlagt petroleumsaktivitet i Barentshavet og Jan Mayen er gitt i Tabell 4.4 og 
Tabell 4.5. 
 
Grunnlagsdokumentet skisserte to skipstraseer i Barentshavet og tre for Jan 
Mayen, dvs. en rute til hver punktkilde, som vist  i Figur 4.7. De årlige utslippene 
(Tabell 4.4 og Tabell 4.5) ble fordelt på de skisserte strekningene. For Jan Mayen 
ble det antatt samme skipsfrekvens på de tre traseene, mens for Barentshavet 
antok vi en fordeling på 62 % til feltet i nord og 38 % i sør (tilsvarer 31 laster i 
nord og 19 i sør). Totalutslippene ble deretter fordelt jevnt over året og jevnt over 
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strekningene slik at utslipp/km ble likt. Utslippstallene ble ”griddet”, dvs. fordelt 
på de respektive rutene i modellens tre områder med henholdsvis 50, 10 og 2 km 
oppløsning.  
 
Som nevnt over ble utslipp av CO2 og CH4 ikke tatt med i beregningene siden 
disse komponentene er kjemisk stabile på den tid- og romskalaen som modellen 
dekker. Alle de andre komponentene ble lagt inn som SNAP-kategori 8, dvs. som 
offshore mobile kilder (Tabell 4.1).  
 
For utslipp av partikler opererte grunnlagsdokumentet med betegnelsen ’PM10’ for 
punktkildene og ’PM’ for skipsutslippene, mens det ikke var spesifisert noe 
partikkelutslipp for landanlegget i Finnmark. Uten noe data for 
størrelsesfordelingen, antok vi at utslippet av PM (punkt) og PM10 (skip) kunne 
fordeles 50:50 på PM2.5 (partikler < 2.5 μm) og PM[10-2,5] (partikler mellom 2.5 og 
10 μm). I modellen er utslippet av BC og OC spesifisert som fraksjoner av 
PM-utslippet.  
 
 

Tabell 4.4: Utslipp til luft fra petroleumsassosiert skipstrafikk i analyseområdet i 
Barentshavet for høy- scenarioet.    

Skipstype Utslipp til luft (tonn/år) 

CO2 NOX SO2 PM CH4 NMVOC BC OC 
Oljetankere 3552 50 11 4 0.2 2 0.1 0.1 
Gasstankere 7678 97 24 5 0.4 3 0.3 0.3 
Offshore supply-skip 

4230 35 2 0 0.2 2 0.1 0.2 
Andre offshore service-skip 

2981 26 3 1 0.2 1 0.1 0.1 
Total 18441 208 40 10 0.9 7 0.6 0.7 

 
 

Tabell 4.5: Utslipp til luft fra petroleumsassosiert skipstrafikk i analyseområdet 
ved Jan Mayen for høy-scenarioet.    

Skipstype Utslipp til luft (tonn/år) 

CO2 NOx SO2 PM CH4 NMVOC BC OC 
Oljetankere 8516 125 26.9 9.8 0.4 3.3 0.3 0.4 
Gasstankere 4257 1 0.2 1.9 0.1 0.2 
Offshore supply-skip 

4231 35 2.3 0.8 0.2 1.6 0.1 0.2 
Andre offshore service-skip 

2982 24 1.7 0.6 0.1 1.2 0.1 0.1 
Total 19985 186 30.5 11 1 8 0.6 0.8 
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Figur 4.7: Traseer for skipstrafikk (grønne streker) knyttet til framtidig 

petroleumsaktivitet i Barentshavet (venstre) og ved Jan Mayen 
(høyre). Kilde: Kystverket. 

 
 
4.3.3 Oppsummering av alle utslipp 
Tabell 4.6 viser alt uslipp som er inkludert i denne studien. Tabellen har 
oppsummerte utslipp innenfor 5 kildegrupper.  
 

Tabell 4.6: Oppsummering av utslipp til luft som inngår i denne studien.    

Kilder 
Utslipp til luft (tonn/år) 

CO2 NOx SO2 PM CH4 NMVOC BC OC 
Jan Mayen, 
offshore punktkilder* 793 000 2 337 48 50 2 120 2 640 14 15 

Skipstrafikk, Jan Mayen 19 985 186 31 11 1 8 0.6 0.8 

Barentshavet, 
offshore punktkilder** 874 000 2 575 53 55 2 063 2 100 15 17 

Skipstrafikk, Barentshavet 18 441 208 40 10 1 7 0.6 0.7 

Landanlegg i Finnmark 570 000 420 4  1 693 335   

Total utslipp som inngår i 
modellen 2 275 426 5 726 176 127 5 878 5 090 30 33 

 *  Utslippet gjelder for året med høyest utslipp ved Jan Mayen, 2033. 
** Utslippet gjelder for året med høyest utslipp i Barentshavet, 2027 i nord og 2035 i sør. 
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5 Modellverktøy og beregninger 
Beregninger av fotokjemi, transport og avsetning av luftforurensning er gjort med 
en kjemisk spredningsmodell, kalt EMEP-modellen (Simpson et al., 2012). Denne 
modellen har vært brukt til beregninger av atmosfærisk spredning og kjemi i over 
30 år i Europa og er et av de viktigste instrumentene for FNs 
langtransportkonvensjon (UN-ECEs Long range transport of air pollutants 
(LRTAP)) som regulerer utslipp som bidrar til forsuring, eutrofiering og 
ozondannelse i Europa.  
 
Modellen dekker Europa og store deler av Atlanterhavet med en romlig 
oppløsning på 50 x 50 km2 (ved 60º N). Vertikalt er modellen inndelt i 20 lag som 
er terrengfølgende (σ-koordinater) og som går opp til 100 hPa (ca 15 km høyde). 
Kjemien i modellen er representert med 72 komponenter og 137 kjemiske 
reaksjoner (skjemaet ”EmChem09”). Felter med meteorologiske data (vind, 
temperatur, trykk osv.) leses inn i modellen hver 3. time.  
 
Utslippskildene i denne studien består av punktkilder (faste installasjoner) og 
skipsutslipp. Kjemien i atmosfæren er ikke-lineær, og modellskalaen kan dermed 
ha betydning. En fordeling av de enkelte punktutslippene jevnt over et areal på 50 
x 50 km2 kan dermed gi unøyaktige resultater. I tidligere studier av denne typen 
har man enten brukt såkalte gaussiske punktkildemodeller uten kjemi eller en 
fotokjemisk punktkildemodell (Solberg m. fl., 2003).  
 
I dette prosjektet har vi valgt å benytte et nyutviklet modellsystem der EMEP-
modellen kjøres på flere delområder med gradvis finere oppløsning og der verdier 
fra de respektive ”moder-områdene” mates inn som initial- og randverdier for de 
mindre områdene (Solberg og Svendby, 2012). Ved hjelp av denne metoden ble 
det gjort beregninger for tre områder: standard EMEP-domene med 50 km 
oppløsning, et underområde for nordområdene med 10 km oppløsning, og et 
tredje underområde rundt Jan Mayen med 2 km oppløsning. Områdene og 
punktkildene er vist i Figur 5.1.  
 
For å generere meteorologiske inngangsdata til modellen på hver av disse tre 
områdene har vi brukt modellen WRF (the Weather Research and Forecasting 
model), som er en fritt tilgjengelig modell utviklet ved NCAR, USA (http://wrf-
model.org/). Dette er et fleksibelt, ”state-of-the-art”-modellsystem, med mulighet 
for å foreta beregninger på ulike skalaer.  
 
Sammen gir dette et koblet WRF-EMEP-modellsystem som vi anser å være godt 
egnet for nettopp de problemstillingene som er aktuelle i dette prosjektet. Et 
tilsvarende modellsystem på fin skala har vært utviklet og anvendt for 
Storbritannia (Vieno m. fl., 2010).  
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Figur 5.1. Modellens tre hovedområder: Det ytre hovedområdet viser geografisk 

område med 50 km oppløsning, det mellomste området med 10 km 
oppløsning og det innerste med 2 km oppløsning. De svarte symbolene 
viser posisjonen for tre punktkilder ved Jan Mayen og to i 
Barentshavet.   

 
 
Alle beregningene ble basert på meteorologi for 2006 (hele året). Dette var et år 
med mange episoder med langtransport av luftmasser fra kontinentet til Arktis 
(Stohl m. fl., 2007). Temperaturen gjennom vinteren og forsommeren var uvanlig 
høy, noe som trolig vil være representativt for et framtidig klima og dermed 
passende for denne studien som tar for seg konsekvensen av utslipp rundt 2030.  
For hver av disse tre områdene ble det gjort to sett av modellberegninger:  

1. Bakgrunnssituasjonen (utslipp og meteorologi for 2006)  
2. ”Petroleumsscenarioet” (utslipp og meteorologi for 2006 pluss 

tilleggsutslippene, dvs. høyt scenario, beskrevet ovenfor).   
 
Bakgrunnssituasjonen skal dermed representere en framtidig situasjon uten 
utslippene i nord, mens differansen mellom 2 og 1 gir tilleggsbidraget fra de 
petroleumskildene som er temaet i denne studien.  
 
For  å kunne foreta de seks modellberegningene nevnt over (3 områder x 2 
scenarioer) var det behov for bakgrunnsutslipp for de tre områdene vist i Figur 5.1 
på henholdsvis  50, 10 og 2 km. For 2006 eksisterer både offisielle EMEP-
utslippsdata med 50 km oppløsning og utslippsdata på 10 km. De offisielle 50 km-
dataene er produsert av EMEP CEIP (Centre on Emission Inventories and 
Projections ; www.ceip.at), mens dataene på 10 km er utarbeidet av TNO som en 
del av EU-prosjektet GEMS (Visschedijk et al., 2007). Utslippsdata med 2 km 
oppløsning for det innerste modellområdet var ikke tilgjengelig. Vi brukte isteden 
EMEP/TNO-dataene med 10 km oppløsning til dette formålet. Utslippene i 10 
km-rutene ble fordelt jevnt over de tilsvarende 5 x 5 rutene med 2 km oppløsning.  
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Den eneste forskjellen mellom de to scenarioene var altså utslippene beskrevet i 
kapittel 4. Mulige framtidige endringer i sjøis-utbredelse, lufttemperatur, 
vegetasjon, bakgrunnsutslipp osv. ble ikke inkludert.  
 
 
6 Resultater fra modellberegningene 
Modellberegningene beskrevet ovenfor ga resultater for hver av de tre områdene 
med henholdsvis 50, 10 og 2 km oppløsning. I denne studien brukte vi resultater 
fra det mellomste domenet med 10 km oppløsning for vurdering av effekter i 
Nord-Norge og på Spitsbergen, mens resultatene for det innerste domenet, med 2 
km oppløsning, ble brukt til å vurdere effekter på Jan Mayen. Vi tok ut årstotaler 
av S-, N- og partikkel-avsetning og timesverdier av ozon ved bakken. Detaljer for 
de enkelte komponentene og landområdene er gitt nedenfor.  
 
Før detaljdiskusjonen kan det være nyttig å sette de samlede utslippene inn i en 
større sammenheng. Utslippsprognosene for petroleumsaktiviteten gir et samlet, 
maksimalt årsutslipp på knapt 6000 tonn NOx. Det er av samme størrelsesorden 
som trafikkutslipp av NOx fra Oslo (Gram, 2005). SOx-utslippet er derimot svært 
lavt, under 200 tonn, noe som er mindre enn halvparten av dagens Oslo-utslipp.  
 
Disse utslippene er fordelt på fem skipstraseer og seks utslippspunkter som (med 
unntak av landanlegget på Finnmarkskysten) ligger langt til havs og langt nord. 
Dessuten vil, som diskutert over, den kjemiske levetiden og transportavstanden i 
atmosfæren kunne bli stor i vinterhalvåret i Arktis når det er lite sollys og lite 
nedbør og skydannelse. Det er dermed grunn til å anta at effekten av 
petroleumsutslippene vil spres og fortynnes over et stort geografisk område.  
 
Totalavsetningen av N i de to ytterste modellområdene (Figur 5.1) er vist i Figur 
6.1. Figurene viser at N-utslippet (og avsetningen) spres over store deler av 
Barentshavet og N-Atlanteren og også videre sørover i Europa. Utvasking i 
nedbør er en viktig avsetningsmekanisme, og N-nedfallet er delvis styrt av 
nedbørsfordelingen, som har maksimalverdier langs kysten av N-Norge og på 
Island (og delvis på Spitsbergen). Men selv om nedbørsmengdene over disse 
landområdene er høye, blir N-nedfallet i nedbøren lite siden utslippskildene er så 
langt unna.  
 

 
Figur 6.1: Beregnet total årsavsetning av nitrogen fra petroleumskildene til hele 

EMEP-området (venstre) og det mellomste modellområdet (høyre). 
Enhet: mg N/m2.   
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I Tabell 6.1 er vist en budsjettberegning for N, S og BC. Denne viser at knapt 
halvparten av nitrogen-utslippet, 60 % av svovelutslippet og knapt 2/3 av BC-
utslippet avsettes innenfor det store EMEP-området. Bare 16 % av N- og S- 
utslippet avsettes innenfor det mellomste modellområdet, mens andelen av BC 
som avsettes i dette området er litt høyere (26 %). Resten av utslippet vil – året 
sett under ett – enten transporteres ut av modellområdet eller finnes igjen som 
svakt forhøyede konsentrasjoner av luftkonsentrasjonene.  
 
Selv om dette ikke er analysert nærmere, vil vi anta at det er en betydelig 
sesongvariasjon i disse tallene, slik at en relativt sett mindre andel av utslippene 
avsettes i nordområdene vinterstid og en relativt sett høyere andel sommerstid, 
som diskutert over.  
 

Tabell 6.1: Totalutslippet av NOx, SOx og BC fra petroleumskildene og den 
samlede avsetningen innenfor de to ytre modellområdene. Enhet: tonn 
(N), tonn(S) og tonn (C) 

 N S BC 
Utslipp 1743 88 30 
Modellområde 1 (EMEP) 833 51 18 
Modellområde 2 (Nord-Atlanteren, 
Barentshavet) 

284 14 8 

 
 
Bidraget fra petroleumsutslippene til landområdene omkring (Spitsbergen, N-
Norge, Jan Mayen, Island osv.) er et resultat av atmosfærisk spredning med 
vinden, vertikal utveksling (f.eks. konveksjon), nedbørshyppighet, opptak i havet, 
opptak i vegetasjon på land osv. Strengt tatt burde beregningene dermed vært 
gjort for en lengre klimatisk periode (~ 30 år), men dette er urealistisk å 
gjennomføre pga. de svært ressurskrevende modellberegningene. Den totale 
beregningstiden på tungregneanlegget Notur for modellkjøringene i denne studien 
var av størrelsesorden en måned. Figur 6.2 viser eksempler på modellresultater for 
to tilfeldige dager (i 2006) for den integrerte kolonnen av NO2. Figurene viser 
bidraget fra petroleumskildene (differansen mellom de to scenarioene). Røykfanen 
fra de tre punktkildene ved Jan Mayen og de tre i Barentshavet øst kan sees over 
svært lange avstander.  
 
 

 
Figur 6.2: Eksempler på modellresultater. Totalkolonne av NO2. Differanseplott 

som viser spredningen av punktkildene for to dager i 2006.  
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6.1 Sammenligning med målinger – modellevaluering 
Fokuset i denne rapporten er Arktis og nordområdene. Dette er et område med få 
målestasjoner og liten mulighet for å vurdere modellberegningene mot 
observasjoner. En detaljert modellevaluering er uansett utenfor rammen for denne 
rapporten, men figurene nedenfor viser noen sammenligninger mellom 
beregninger og målinger.  
 
Figur 6.3 viser målte og modellerte luftkonsentrasjoner av ozon (døgnlig maks) og 
NO2 (døgnmiddel) på Zeppelin-stasjonen på Spitsbergen og Karasjok i 2006. 
Sammenligningen viser at modellen fanger opp tidsvariasjonen i ozon på en 
ganske god måte. Både den midlere årsvariasjonen og enkeltepisoder reflekteres i 
beregningene. Samtidig er det klart at noen episoder underestimeres i modellen. 
Mest markert er en systematisk underestimering av ozonnivået på Zeppelin-
stasjonen i april. Ozonepisoden på Zeppelin i månedsskiftet april/mai fanges opp i 
modellen, men de modellerte verdiene er lavere enn målingene. Dette var en 
ekstrem episode som ga de høyeste ozonnivåene som har vært målt på 
Ny-Ålesund på 25 år og skyldes store skog- og landbruksbranner i Russland og 
Baltikum (Stohl et al., 2007). Dette er utslipp og prosesser som er ekstra usikre i 
modellen.  
 
Resultatene for NO2 viser at modellen fanger opp episodene i vinterhalvåret, men 
at nivået sommerstid blir systematisk underestimert i modellen. Den kjemiske 
levetiden til NO2 om sommeren er svært kort (~12 timer), og NO2-nivået langt 
nord vil normalt reflektere bakgrunnsnivået pluss eventuelle bidrag fra lokale 
kilder nær stasjonen. Det er vanskelig å konkludere med om avviket sommerstid 
skyldes begrensninger i modellen eller lokale kilder rundt Karasjok-stasjonen.    
 
Vi har også gjort sammenligninger for meteorologiske parametre, trykk (P) og 
temperatur (T). Dette viser en svært god korrelasjon når vi sammenligner 
timesverdier gjennom året 2006 (Tabell 6.2) og indikerer at meteorologien er godt 
representert i modellen.  
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Figur 6.3: Modellerte og målte verdier av døgnlig maksimal ozonkonsentrasjon 

og døgnmiddel av NO2 i 2006 på Zeppelin-stasjonen (Ny-Ålesund) og 
Karasjok. Enhet: ug/m3. 

 
 

Tabell 6.2: Lineær korrelasjonskoeffisient (r) mellom modellerte og observerte 
timesverdier av P (trykk) og T (temp) på Zeppelin-stasjonen, Jan 
Mayen og Karasjok for 2006.   

 Zeppelin Jan Mayen Karasjok 
Lufttrykk 0.998 0.998 0.992 
Lufttemperatur 0.956 0.961 0.928 
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6.2 Avsetning av nitrogen og svovel 
Totalavsetningen av nitrogen ble basert på tørr- og våtavsetning (utvasking i nedbør) 
av både oksidert og redusert nitrogen, mens totalavsetningen av svovel ble basert på 
tørr- og våtavsetning av SO2 og sulfat:   

Ndep = Σ [DD(Noks) + WD(Noks) + DD(Nred) + WD(Nred)] 
Sdep = Σ [DD(SO2) + WD(SO2) + DD(SO4) + WD(SO4)] 

 
Noks er summen av alle oksiderte nitrogenforbindelser (NO2, HNO3, NO3 osv.), mens 
Nred er summen av alle reduserte nitrogenforbindelser (NH3 og NH4). 
Petroleumskildene bidrar imidlertid bare til oksidert nitrogen.  
 
 

  

  

  
Figur 6.4: Beregnet total årsavsetning av nitrogen for tre regioner for 

bakgrunnssituasjonen (venstre) og forskjellen pga 
petroleumsutslippene (høyre). Legg merke til at skalaen er forskjellig. 
Enhet: mg N/m2.  
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Figur 6.5: Beregnet total årsavsetning av svovel for tre regioner for 

bakgrunnssituasjonen (venstre) og forskjellen pga 
petroleumsutslippene (høyre). Legg merke til at skalaen er forskjellig. 
Enhet: mg S/m2. 

 
 
6.3 Bakkenært ozon 
Beregninger av bakkenært ozon for Nord-Norge, Spitsbergen og Jan Mayen er 
vist i figurene nedenfor. Figurene viser bakgrunnssituasjonen (2006) og 
tilleggsbidraget fra petroleumskildene og viser resultatene for tre 
effektindikatorer:  

 6-mnd AOT40 (relevant for skog) 
 3-mnd AOT40 (relevant for planter) 
 N120 (relevant for helse) (N120 = antall dager med 8-timers løpende 

middelverdi av ozon over 120 μg/m3.) 
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Figur 6.6: Beregnet 6-mnd AOT40-verdi for ozon (relevant for skog) for Nord-

Norge for bakgrunnssituasjonen (venstre) og forskjellen pga 
petroleumsutslippene (høyre).Legg merke til at skalaen er forskjellig. 
Enhet: ppb-timer. Grenseverdi: 5000. 

 

 
Figur 6.7: Beregnet 3-mnd AOT40-verdi for ozon (relevant for planter) for tre 

regioner  for bakgrunnssituasjonen (venstre) og forskjellen pga 
petroleumsutslippene (høyre). Legg merke til at skalaen er forskjellig. 
Enhet: ppb-timer. Grenseverdi: 3000. 
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Figur 6.8: Beregnet N120-verdi for ozon (relevant for helse) for tre regioner  for 
bakgrunnssituasjonen (venstre) og forskjellen pga 
petroleumsutslippene (høyre). Skalaen er forskjellig. Det var ingen 
forskjell for Jan Mayen med petroleumsutslippene, så den figuren er 
derfor utelatt. Enhet: antall dager. Grenseverdi: 25 (”target value”) 
og 0 (”long-term objective”). 

 
6.4 Partikler og klimaeffekter 
I de senere årene har klimaeffekten av sotpartikler i Arktis fått en del 
oppmerksomhet. En tallfesting av denne effekten er imidlertid ganske usikker. I 
tillegg råder en vis forvirring med hensyn på terminologi og begreper. I 
litteraturen brukes både BC (Black Carbon), EC (Elemental Carbon) og EBC 
(Equivalent Black Carbon). Forskjellene gjenspeiler ulike målemetoder. Vanligvis 
brukes betegnelsen BC ved optiske målinger (f.eks. av lysabsorbsjon), mens EC 
brukes ved termiske målemetoder (oppvarming av partikler avsatt på filtre). I 
denne rapporten har vi valgt å holde oss til betegnelsen BC.  
 
BC kan påvirke strålingsbalansen og dermed klimaet på flere måter: Avsetning av 
sotpartikler på snø og is kan redusere albedoen og dermed bidra til oppvarming; 
partiklene kan fungere som kondensasjonskjerner og dermed bidra til skydannelse 
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og redusert dråpestørrelse; BC-partikler i luft absorberer solstråling effektivt og 
kan dermed også bidra til oppvarming. Generelt gjelder at BC-utslippene vil ha 
størst effekt jo lenger nord utslippet skjer. BC-utslipp i selve Arktis er dermed 
potensielt mest uheldig for klimaet.  
 
Den største kilden til BC i arktiske områder er forbrenning av fossilt brensel. Det 
kan enten dreie seg om lufttransportert BC fra utslippskilder lenger sør eller BC 
fra kilder i selve Arktis. I modellberegningene har vi studert bidrag fra fossilt BC i 
finfraksjonen, BC(f), og grovfraksjonen, BC(c). Utslipp fra skogbranner, som i 
enkelte tilfeller kan være svært viktige for situasjonen i Arktis (Stohl et al., 2007), 
er også inkludert.  
 
Figur 6.9 viser beregnet avsetning av BC (fin- og grovfraksjon) på Spitsbergen for 
bakgrunnssituasjonen og for endringen som skyldes petroleumsutslippene. Den 
beregnede avsetningen på Svalbard (for bakgrunnssituasjonen i 2006) er på 
maksimalt 4.6 mg/m2 for BC(f) (venstre figur, øverst)  og 8.8 mg/m2 for BC(c) 
(venstre figur, nederst).  
 
Modellberegningene viser marginale økninger i BC-avsetningen dersom 
petroleumsutslippene inkluderes: en økning på opptil 0.0007 mg/m2 for 
finfraksjonen og 0.0135 mg/m2 (0.15%) for grovfraksjonen (Figur 6.9).  
 

 

 
Figur 6.9: Beregnet avsetning av BC i finfraksjonen (øverst) og 

grovfraksjonen(nederst) fra fossilt brensel på Spitsbergen for 
bakgrunnssituasjonen (venstre) og forskjellen pga 
petroleumsutslippene (høyre). Legg merke til at skalaen er forskjellig. 
Enhet: mg/m2.  

 
Figur 6.10 viser en tilsvarende situasjon for luftkonsentrasjonen av BC. Venstre 
figur viser årlig midlere konsentrasjonen av BC (finfraksjon) for Svalbard- 
området. Høyre figur viser BC økning som følge av petroleumsutslipp. Også her 
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er det snakk om nokså beskjedne BC-økninger: mellom 0.04% og 0.1% som årlig 
middelverdi på Svalbard. 
 

 
Figur 6.10: Beregnet årsmiddelkonsentrasjon i finfraksjonen av BC på 

Spitsbergen for bakgrunnssituasjonen (venstre) og den relative 
økningen pga petroleumsutslippene (høyre). Enheter: μg/m3 og %. 

 
Figur 6.11 viser daglige verdier av modellert BC på NILUs målestasjon på 
Zeppelin-fjellet ved Ny-Ålesund for 2006. Den beregnede middelverdien for 
2006, 0.027 μg/m3, er i bra samsvar med målte gjennomsnittsverdier på stasjonen 
i 2006 (AMAP, 2011). Det er interessant å merke seg de høye BC verdiene rundt 
1. mai (rød kurve), forårsaket av kraftige skog- og bråtebranner i Øst-Europa, 
kombinert med effektiv lufttransport inn i Arktis (Stohl et al., 2007). Denne 
episoden var et ekstremtilfelle, men viser med tydelighet hvordan arktiske 
områder kan påvirkes av luftforurensning ved lavere breddegrader. 
 

 
Figur 6.11: Beregnede BC- konsentrasjoner på Zeppelin-stasjonen (Spitsbergen) 

for 2006. Beregningene gjelder fossilt BC i finfraksjonen (EC(f), svart 
kurve), fossilt BC i grovfraksjonen (EC(c), blå kurve)og BC fra 
branner (rød kurve). Den stiplede kurven viser økning i BC som følge 
av petroleumsaktiviteter (høyre akse). 

 
Den beregnede økningen av BC på Zeppelin-stasjonen fra petroleumsaktiviteten 
er vist ved den stiplede linjen i Figur 6.11 (høyre figurakse). Beregningene 
indikerer at utslippene fra disse kildene treffer Zeppelin-stasjonen et begrenset 
antall dager og at tilleggsbidraget er veldig lite. Maksimal modellert BC-økning 

t,Oe,on(fll 
(uw'tnlJ 

- 0-'~7,?. 

• .-.:.J .. 

- OJ~95 

- 02955 
• o.,,,s 

- 01(17 

-"' 

1 

0 .8 

E -.... o.6 
!,li 
u 
UJ 0 .4 

0 .2 

0 

Mea~ E (f) 

- OOJJII 

+ EC~~_fossi/ +- EC(c)_fos~il 
... L .. Økring i Et 

~epp in 

.L .JfL .... .l.. ....... ~t/ 

: l 

cA!t-1L1rn1~Jj11~ .. L.t 11 . ;f< 
" i 

... :~;t~ 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

0 .001 

0 .0005 "' E ...... 
Ill) 
:::s 

0 Ill) 
C ·c 

.::.: e. 
-0.0005 

u 
UJ 

-0.001 

3021



 

NILU OR 33/2012 

42 

på Zeppelin-stasjonen er 0.0006 μg/m3, mens den midlere årlige økningen i BC er 
på 0.07%. Til sammenlikning er den beregnede økning i BC som følge av 
brannene i Øst-Europa i mai 2006 på rundt 0.8 μg/m3. 
 
Beregnet gjennomsnittlig bakgrunnsnivå av BC på et tilfeldig punkt på Jan Mayen 
(70.93⁰N, -8.67⁰E) for 2006  ligger på omlag 0.037 μg/m3, mens 
petroleumsaktiviteten i området kan gi et tilleggsbidrag på opptil 0.006 μg/m3. De 
høyeste tilleggskonsentrasjonene oppstår på dager med spesielt ”gunstige” 
meteorologiske forhold. På årsbasis gir petroleumsaktiviteten utenfor Jan Mayen 
en beregnet BC-økning på ca 0.5%. 
 
Bakgrunnskonsentrasjoner av BC, sulfat og PM10 er vist i Tabell 6.3, sammen 
med prosentvise økninger knyttet til petroleumsaktiviteter. For Zeppelin og Jan 
Mayen er økningen av sulfat i samme størrelsesorden som økningen i BC. 
Økningen i PM10 er imidlertid en god del mindre. Det skyldes at PM10 er dominert 
av sjøsalt-partikler (~19 μg/m3 rundt Jan Mayen), og tilleggsbidraget fra 
petroleumsgenererte partikler blir derfor marginalt.  
  

Tabell 6.3: Beregnede bakgrunnskonsentrasjoner og avsetning av partikler ved 
ulike stasjoner, samt den prosentvise økningen som følge av 
petroleumsaktivitet ved Jan Mayen og Barentshavet 

  
BC luft 
μg/m3 

 
Økning 
BC luft 
% 

 
Avsetn. 
BC 
μgC/m2 

 
Økning 
avsetn. 
BC 
% 

 
SO4 
μg/m3 

 
Økning 
SO4, 
% 

 
PM10 
μg/m3 

 
Økning 
PM10, 
%  

Zeppelin 0.027 0.058 3.291 0.085 0.586 0.074 9.96 0.021 
Jan Mayen 0.037 0.396 1.148 0.369 0.724 0.481 20.40 0.061 
Middelverdi2 0.066 0.097   0.845 0.148 17.82 0.030 
2 Middelverdi for hele 10 km modelldomenet, som inkluderer Jan Mayen, Svalbard, Barentshavet og mesteparten av 
Norskekysten 
 
 
Vi har ikke foretatt beregninger av klimaeffekten (gjennom endret 
strålingsbalanse) fra petroleumsutslippene i denne rapporten. Med de små 
endringene i partikler (og ozon) som petroleumskildene er beregnet å gi, er det 
ikke hensiktsmessig å gjøre beregninger med strålingsmodeller. Slike beregninger, 
som er ganske ressurskrevende, ville være beheftet med stor usikkerhet, og i lys 
av de små tilleggene som er tema i denne rapporten vil resultatene ha liten 
informasjonsverdi. Effekten av for eksempel BC-avsetning avhenger av 
snøens/isens beskaffenhet, krystallstørrelser, smeltevann, etc. (Skeie et al., 2011).  
 
I en studie av Ødemark et al. (2012) er det brukt ulike modeller for å beregne 
endret strålingspådriv knyttet til dagens olje- og skipsaktivitet i Arktis. De 
konkluderer med at de høye sulfatutslippene, spesielt fra skipsfart, bidrar til et 
netto negativt strålingspådriv hvis alle kilder tas med. Petroleumsaktiviteten alene, 
dvs. når skipstrafikken utelates, gir derimot et positivt strålingspådriv. Det skyldes 
hovedsakelig BC-avsetning på is/snø. De store sulfatutslippene fra skipstrafikken 
har en avkjølende klimaeffekt og vil således oppveie en oppvarming knyttet til 
BC. 
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Utslippene fra de planlagte aktivitetene ved Jan Mayen og Barentshavet har en 
tilsvarende sammensetning som dagens utslipp i Arktis. Sett i lys av 
publikasjonen fra Ødemark et al. (2012) er det derfor nærliggende å konkludere 
med at klimaeffektene knyttet til de nye installasjonene vil bli svært liten. Dersom 
framtidens utslipp fra skipstrafikk og petroleumsaktivitet endrer sammensetning, 
for eksempel ved reduserte svovelutslipp, kan imidlertid den totale klimaeffekten 
endres.  
 
 
7 Vurdering av miljøeffekter på vegetasjon og fauna 
7.1 Ozon 

7.1.1 Vegetasjon 
Svalbard. Bakgrunns AOT40-verdiene basert på tre måneders vekstsesong fra 15. 
mai-15. august (Figur 6.7) for ozon på Svalbard er ca. 2500 ppb-timer og ligger 
under EUs grenseverdi på 3000 ppb-timer for vegetasjon. Ekstrabelastningen er 
beregnet til maksimalt 4 ppb-timer over 3 måneder. Grenseverdien vil ikke bli 
overskredet og det er således ingen grunn til å anta at den planlagte 
petroleumsvirksomheten for Barentshavet Sør og Jan Mayen vil føre til 
ozonskader på vegetasjonsdekket på Svalbard. 
 
Verdier for AOT40, basert på seksmåneders vekstsesong, er ikke beregnet for 
Svalbard, da denne parameteren representerer luftkvalitetskriterier for skog som 
ikke finnes på Svalbard. 
 
Nordre del av Nordland, Troms og Finnmark. Bakgrunns AOT40-verdiene, 
basert på tre måneders vekstsesong fra 15. mai-15. august for ozon (Figur 6.7), er 
høyest langs kysten av Nordland (Vesterålen) og Troms, med maksimalt 3505 
ppb-timer og noe lavere i Finnmark der verdiene ligger jevnt rundt 2000 
ppb-timer. Bakgrunnsverdien langs kysten av Nordland og Troms er således 
høyere enn EUs grenseverdi på 3000 ppb-timer for vegetasjon. Ozonbelastningen 
ligger således i grenseland for eventuelle negative effekter. En ekstra belastning 
på maksimalt 6-10 ppb-timer (Figur 6.7) vil bidra til ytterlige overskridelser av 
grenseverdien for vegetasjon i de mest utsatte områdene langs kysten av Nordland 
og Troms. Men estimatene er noe usikre og høyst sannsynlig vil 
tilleggsbelastningen være så liten at negative effekter neppe kan måles. Det er 
således lite sannsynlig at den planlagte petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet Sør vil gi ozonskader på vegetasjon i Nord-Norge. 
 
Bakgrunns AOT40-verdiene, basert på seks måneders vekstsesong fra 1. april til 
1. oktober for ozon (Figur 6.6), er også høyest langs kysten av Nordland 
(Vesterålen) og Troms med maksimalt 5355 ppb-timer og noe lavere i Finnmark, 
der verdiene ligger mellom 2000 og 3000 ppb-timer. Bakgrunnsverdiene i deler av 
Nordland og Troms er således noe høyere enn EUs grenseverdi på 5000 ppb-timer 
for skog. En ekstra belastning på maksimalt 6 til 10 ppb-timer (Figur 6.6) vil bidra 
til ytterlige overskridelser av grenseverdien for skog i de mest utsatte områdene 
langs kysten av Nordland og Troms. Områdene i Vesterålen har imidlertid lite 
skog og siden ozonestimatene er noe usikre og tilleggsbelastningen er relativt 
liten, er det lite sannsynlig at den planlagte petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet Sør vil gi ozonskader på skog i Nord-Norge. 
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7.1.2 Fauna  
Bakgrunnsverdiene for ozon er beregnet til 6 dager med verdier > 120 μg/m3 for 
deler av Svalbard (Figur 6.8) og 10 dager med verdier > 120 μg/m3 for kysten av 
Troms og Finnmark (Figur 6.8). Beregnet tilleggsbelastning for begge disse to 
områdene er 1 dag med > 120 μg/m3. EUs mål oppfylt innen 2012 for fauna er 
maks 25 dager med > 120 μg/m3, mens langtidsmålet er ingen overskridelse av 
120 μg/m3. 
 
Vi kan derfor konkludere med at tilleggsbelastningen ikke vil føre til at målet 
innen 2012 blir overskredet for hverken Svalbard eller kysten av Nordland, Troms 
og Finnmark. Langtidsmålet er allerede overskredet og en tilleggsbelastning vil 
føre til en ytterligere overskridelse av dette målet. 
 
Det er noe usikkert om disse verdiene vil ha uheldige konsekvenser for fugler som 
oppholder seg i disse områdene og blir eksponert for inntak av ozon, da det er 
mangelfull kunnskap om dose-respons av ozon. Det er også usikkert hvor høy 
konsentrasjonen av ozon kan være lokalt. Vi minner om at forsøket med å utsette 
fugler for doser av ozon på 300 μg/m3 gjennom 7 dager ga klare effekter på flere 
funksjoner i luftveiene. 
 
 
7.2 Nitrogen 

7.2.1 Vegetasjon 
Tillegg av NOx som et resultat av utslippene vil være helt ubetydelige i 
influensområdet og er derfor ikke beregnet i dette prosjektet. Det blir således 
ingen direkte påvirkning på planter på Svalbard og i Nord-Norge av NOx som 
skyldes fremtidig petroleumsvirksomhet i Barentshavet Sør. 
 
Svalbard. Vegetasjonen på Svalbard består i hovedsak av arktiske naturtyper som 
på Jan Mayen, men med et mindre arktisk preg (Johansen et al. 2009; Arnessen et 
al., 2012). Etter EUNIS sitt klassifikasjonssystem havner de fleste av naturtypene 
på Svalbard under kategorien tundra, som er gitt en nedre empirisk tålegrense for 
nitrogen på 300 mg N/m2 per år (Tabell 3.1). Områdene på Spitsbergen, har den 
største bakgrunnsavsetningen med mindre overskridelser av tålegrensen, 
hovedsakelig i områder med isbreer (Figur 6.4). Dette området ligger således i 
faresonen for ekstra nitrogenbelastninger. 
 
En maksimal tilleggsavsetning på 0,5 mg N/m2 per år på Spitsbergen (Figur 6.4) 
er imidlertid så lite at den knapt vil påvirke totalnedfallet av nitrogen. Det er 
derfor svært liten sannsynlighet for at økt nedfall av nitrogen fra fremtidig 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet Sør vil kunne påvirke vegetasjonen på 
Svalbard, verken ved eutrofiering eller forsuring. 
 
Nord-Norge. Vegetasjonen i Nordland, Troms og Finnmark omfatter både 
fastmarksskogsmark, åpne myrflater, kystlynghei, kulturmarkseng og fjellhei 
beskrevet etter det nye naturtypesystemet NiN (Halvorsen et al. 2009). Etter 
EUNIS sitt klassifikasjonssystem, er det fattige typer av fastmarksskogsmark, 
ombrogene myrflater og fjellhei som har de laveste tålegrensene på 500 mg N/m2 
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per år (Tabell 3.1). Noen områder på Varangerhalvøya i Finnmark kan også 
klassifiseres som tundra med en tålegrense på 300 mg N/m2 per år. 
 
Bakrunnsavsetningene for total nitrogen i deler av Nordland og Troms ligger rett 
under tålegrensene for fattig skog, ombrogen myr og fjellvegetasjon med verdier 
over 400 mg N/m2 per år (Figur 6.4). En tilleggsavsetning på maksimalt 
1 mg N/m2 per år er imidlertid så liten i forhold til størrelsen og variasjonen i 
bakgrunnsavsetningene at økt N-avsetning fra den planlagte 
petroleumsvirksomheten i Barentshavet ikke vil påvirke naturtypene i Nord-Norge 
hverken ved eutrofiering eller forsuring. 
 
7.2.2 Fauna 
Bakgrunnsverdiene for NOx på Svalbard og i Nord-Norge ligger høyst sannsynlig 
godt under luftkvalitetskriteriene for menneskelig helse og dermed for fauna. Da 
det ikke forventes økninger av NOx i luft ved fremtidig petroleumsvirksomhet, vil 
fauna ikke bli påvirket. 
 
Det er heller ingen grunn til å tro at en svak økning av total nitrogennedfall på 
under 1 mg N/m2 per år vil ha en indirekte påvirkning på dyreliv, da det ikke er 
forventet endringer i beiteegenskaper ved vegetasjonen hverken på Svalbard eller 
i Nord-Norge. 
 
7.3 Svovel 

7.3.1 Vegetasjon 
Svalbard og Nord-Norge ligger langt unna de store utslippene av svoveldioksid på 
det europeiske kontinent. SO2 konsentrasjonene i luft er således trolig svært små. 
ECEs luftkvalitetskriterier for direkte skader på vegetasjon er satt til 20 μg/m3 
midlet over ett år, og verdien er trolig ikke overskredet (beregninger ikke utført). 
Svovelavsetningene er også lave. På Svalbard finnes de høyeste avsetningen i 
mindre områder på Spitsbergen (Figur 6.5) med verdier så vidt over 400 mg S/m2 
per år. Høyeste avsetninger på fastlandet finnes i Nordland og på kysten av Troms 
med noe høyere verdier enn på Svalbard (Figur 6.5). Begge områdene har således 
en svovelavsetning som ligger over den anbefalt tålegrense på 300 mg S/m2 per 
år. Tilleggsavsetningene er imidlertid minimale med verdier under 
0,5 - 0,1 mg S/m2 per år. Det er således ingen indikasjon på at tilleggsavsetninger 
av svovel vil påvirke vegetasjonen på Svalbard eller i Nord-Norge gjennom 
forsurende prosesser i jord ved en fremtidig petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet Sør. 
 
7.3.2 Fauna 
Luftkvalitetskriteriet for menneskelig helse er satt til 125 μg/m3 midlet over ett år 
og fauna antas å ha en betydelig høyere grenseverdi. Siden SO2 verdiene på 
Svalbard og i Nord-Norge høyst sannsynlig ligger godt under disse verdiene, vil 
dagens SO2 konsentrasjoner ikke påvirke fauna ide to områdene. 
 
Eventuelle tilleggsbelastninger ved fremtidig petroleumsaktivitet vil også være 
små og ikke bidra til negative helseeffekter på dyr. Det er således ingen grunn til å 
tro at SO2 ved fremtidig petroleumsvirksomhet vil ha negativ påvirkning på 
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faunaen på Svalbard og i Nord-Norge, hverken direkte gjennom opptak gjennom 
luftveiene eller indirekte gjennom jordforsuring. 
 
 
8 Vurdering av miljøeffekter på overflatevann 
8.1 Forsuring av overflatevann - Dagens situasjon 
 
8.1.1 Vannforekomster Svalbard 
Svalbard er lite påvirker av langtransporterte forurensinger i dag. Årlig S- og N-
deposisjon på stasjonen i Ny Ålesund er hhv. 21 mg S/m2 og 115 mg N/m2. 
 
Det er anslagsvis 500 innsjøer på Svalbard > 0.1 km2 (Skjelkvåle et al. 2001). 
Vannkjemien i disse innsjøene er svært variabel pga. den variable 
berggrunnsgeologien på øygruppa.  
 
Av innsjøene som inngikk i en undersøkelse i 1990-1992 (Lien et al 1993) viser 
størsteparten en svakt alkalisk vannkvalitet med pH > 7. Størsteparten av de 
undersøkte innsjøene hadde relativt høye (sammenlignet med innsjøer på 
fastlands-Norge) Ca-konsentrasjoner (> 3 mg/l) og ANC (syrenøytraliserende 
kapasitet) > 150 μekv/l . Som en tommelfingerregel sier vi at innsjøer må ha en 
ANC < 200 μekv/l for at de skal komme i kategorien forsuringsfølsomme. 
Tålegrensene for forsuring av vann (CLA) er også relativt høye, 75% av de 
undersøkte innsjøene har CLA > 73 meq m-2 år-1. En del av de undersøkte 
innsjøene var også meget forsuringsfølsomme med lave konsentrasjoner av 
kalsium og ANC og lave tålegrenser. De fleste av disse innsjøene ligger på 
nordlige og vestlige siden av Svalbard. 
 
En del av innsjøene på Svalbard har høye konsentrasjoner av sulfat og fosfor. 
Dette er i all hovedsak forårsaket av kilder i berggrunnen, men for fosfor kan 
guano fra fuglefjell også være en kilde. 
 
Konsentrasjonen av nitrat og ammonium er lave og på forventet nivå for 
upåvirkede systemer. 
 

Tabell 8.1: Prosentiler for utvalgte vannkjemiske parametere og tålegrenser for 
forsuring for 106 innsjøer og 52 elver på Svalbard (Lien et al 1993). 
Vannkjemiske data er fra 1990-92 og tålegrenser er beregnet ved bruk 
av nedbørfeltspesifikk ANClimit   (Henriksen and Posch 2001). 

Prosentil pH Ca SO4 NH4-N NO3-N TOC TOTP ANC1 CL 
  mg/l mg/l μg/l N μg/l N mg/l C μg/l P μEq/l meq m-2 år-1 
25 7.1 3.1 1.9 11 10 0.3 4 138 73 
50 7.5 9.1 5.4 15 34 0.7 14 429 193 
75 7.9 16.8 17 26 71 1.4 99 788 440 
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Figur 8.1: Tålegrenser for tilførsler av sterke syrer på Svalbard. Tålegrensene er 
beregnet på grunnlag av ANClimit = 20 μekv/l. Rød – orange – gul – 
blå viser økende tålegrenser. Hvite felt er breer og isdekket land. Grå 
felter er nunatak og mindre øyer som ikke er prøvetatt. (Lien et al 
1993).  
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Figur 8.2: Områder på Svalbard der tålegrensene for svovel og nitrogen er 
overskredet (gul)og ikke er overskredet (blå). Hvite og blå felt som 
Figur 8.1.(Lien et al 1993).  

 
 
8.1.2 Vannforekomster i Norge fra Trøndelag og nordover 
Vannkjemien i norske innsjøer er bestemt av berggrunnsgeologi, nedbørkjemi og 
hydrologi, jordsmonn og vegetasjon. Berggrunnen i Norge består hovedsakelig  av 
forvitringsresistente mineraler som avgir lite ioner til vann. Norske innsjøer har 
derfor generelt lavt innhold av basekationer (Ca, Mg, Na og K) og bikarbonat 
(alkalitet). De naturgitte forholdene i Norge gjør at tålegrensene for tilførsler av 
syre generelt er lav over hele landet.  
 
Svovel og nitrogen i nedbør fra langtransportert forurensing ("sur nedbør") har de 
høyeste avsetningene på Sørlandet og Vestlandet og avtar nordover, men også 
østlige deler av Finnmark er berørt av sur nedbør fra industri på Kola.  
 
Influensområdet i denne undersøkelsen omfatter områdene fra Trøndelag og 
nordover. I Trøndelag, Nordland og Troms er det 15 innsjøer som overvåkes årlig 
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gjennom Statlig Program for forurensingsovervåking (Schartau, A.K. et al., 2011). 
Selv i disse regionene med svært lav forurensningsbelastning, har vi registrert en 
nedgang i sulfat (ca 50% fra 1986 - 2011), økning i alkalitet, ANC 
(syrenøytraliserende kapasitet) og pH og nedgang i uorganisk bundet Al (den 
formen som er giftig for bl. annet fisk). Nitrat har vist en svak nedgang selv i disse 
regionene som i utgangspunktet har veldig lave konsentrasjoner. Dette viser at 
også  disse områdene av Norge har vært relativt sterkt påvirket av 
langtransporterte forurensninger og at dette er avtagende. 
 
I Sør-Varanger kommune er det 16 innsjøer som overvåkes årlig (Schartau, A.K. 
et al., 2011). Dette området er påvirket av svovel, kobber- og nikkelutslipp fra 
smelteverksindustrien. Forurensningsbelastningen av svovel er relativt stor, mens 
N-deposisjonen er lav. Utslippene av SO2 fra Ni-verket er redusert med 75 % fra 
400.000 tonn i 1979 til 100.000 tonn i 2006.  
 
Undersøkelser i 1986 viste at konsentrasjonene av sulfat i innsjøene i Øst-
Finnmark var mer enn fordoblet siden 1966 og var på samme nivå som de mest 
utsatte innsjøene på Sørlandet. Selv større innsjøer hadde lite igjen av sin 
opprinnelige motstandskraft mot forsuring. Undersøkelser i 1987-1989 viste at 
store områder i Sør-Varanger ville få omfattende skader og tap av fiskebestander 
hvis belastningen med sur nedbør fra smelteverkene på Kolahalvøya økte 
ytterligere. Innsjøovervåkingen frem til 1991 tydet på at den negative 
forsuringsutviklingen hadde stoppet opp og stabilisert seg på 1986-nivået. I 1992 
var pH-verdiene gjennomgående høyere enn tidligere. Siden 1993 har 
gjennomsnittlig pH for disse sjøene vært > 6. 
 
I perioden 2004 til 2006 ble 313 innsjøer undersøkt mhp vannkjemi og 
sedimentkjemi (Skjelkvåle et al., 2008). Innsjøene som inngikk i denne 
undersøkelsen hadde ingen lokale forurensingskilder i nedbørfeltet. I Tabell 8.2 er 
prosentiler for et utvalg av kjemiske komponenter vist for Midt-Norge (Sør og 
Nord Trøndelag), Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark uten Sør-Varanger) 
og Øst Finnmark (omfatter Sør-Varanger kommune). Denne tabellen viser at 
innsjøene generelt har lave konsentrasjoner av basekationer og ANC og er 
forsuringsfølsomme, men med pH-verdier > 6 som viser at de likevel ikke er 
særlig sure. Både nitrat, ammonium og total fosfor viser svært lave 
konsentrasjonsnivåer. 
 
I denne undersøkelsen ble områdene i Sør-Varanger spesielt godt undersøkt. Dette 
er et område som fra naturen side har en vannkvalitet som er relativt godt bufret 
mot forsuring. Sulfatkonsentrasjonene i innsjøer i dette området er av de høyeste i 
landet, men det er også konsentrasjonene av basekationer (Ca + Mg). Dette 
medfører at på tross av en relativt stor forurensningsbelastning fra industri på 
Kola-halvøya er ikke innsjøene spesielt sure.  
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Tabell 8.2: Prosentiler for utvalgte vannkjemiske parametere for 136 undersøkte 
innsjøer fra Nordland, Troms og Finnmark, 2006. (Skjelkvåle et al. 
2008). 

  pH Ca SO4 NH4 NO3 TOC TOTP ANC 
  prosentil  mg/L mg/L μgN/L μgN/L mg/L μgP/L μekv/L 
Midt-Norge 25 6.05 0.53 0.95 5 6 1.0 2 19 
N=20 50 6.31 0.92 1.31 7 21 2.7 3 57 
  75 6.57 1.54 1.66 10 33 3.7 5 99 
Nord-Norge 25 6.29 0.75 1.32 3 1 0.5 2 36 
N=91 50 6.59 1.28 1.93 5 1 0.8 2 85 
  75 6.88 2.43 2.80 9 5 1.4 3 155 
Øst-Finnmark 25 6.35 1.31 2.33 3 1 1.3 2 53 
N=25 50 6.52 1.95 3.34 4 1 2.0 3 71 
  75 6.76 2.40 4.27 7 2 2.6 4 138 

 
Tålegrenser for forsuring fra sterke syrer til overflatevann (Critical Loads of 
Acidity) for Norge er beregnet på grunnlag av en stor nasjonal vannkjemisk 
undersøkelse gjennomført i 1995. Tålegrenser kan beregnes med (CLAoaa) og 
uten (CLA) justering for organiske syrer. (Se Figur 8.3). Framgangsmåten for 
beregning av tålegrensene er beskrevet i Larssen et al. 2008 og i Vedlegg A.  
 
Siden forsuring ikke har vært ansett som noe problem i den aktuelle delen av 
Norge er datagrunnlaget og kunnskapsnivået om forsuringsfølsomhet for det 
aktuelle influensområdet derfor betydelig dårligere enn i Sør-Norge. Dataene er 
samlet inn med formål å få et statistisk representativt utvalg. De mest 
forsuringsfølsomme vann i området er derfor ikke nødvendigvis inkludert i 
datamaterialet. Resultatene viser at vann med lave tålegrenser er spredt over hele 
området, men mange av vannene er lokalisert på Finnmarksvidda og i Øst-
Finmark.  
 
Overskridelse av tålegrensene er beregnet på bakgrunn av målte deposisjoner for 
5-årsperioden 2002 – 2006 (Aas et al. 2008). I beregningene av overskridelser er 
modellen Steady State Water Chemistry med justering for organiske syrer i 
grenseverdien (SSWCoaa), benyttet. Metoder og detaljerte resultater er beskrevet i 
Larssen et al. 2008. Det er bare noen få områder med overskridelser i hele Nord-
Norge, og overskridelsene er i området 0 – 25 mEkv/m2/år. Overskridelsen av 
tålegrensene er vist i Figur 8.4.  
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Figur 8.3: Tålegrenser for forsuring av overflatevann hvor det er tatt hensyn til 
organiske syrer (CLAoaa). Influensområdet som er vurdert i denne 
rapporten er skravert. 

  

 
  

Figur 8.4: Overskridelse av tålegrensen for forsuring av vann, beregnet med 
SSWCoaa modellen og dagens avrenning av nitrogen, gitt avsetning av 
nitrogen og svovel som gjennomsnitt for 2002-2006 (Larssen et al. 
2008). Influensområdet som er vurdert i denne rapporten er skravert. 
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8.2 Forsuring av overflatevann – påvirkning på grunn av utslipp fra 
petroleumsaktivitet ved Jan Mayen og Barentshavet 

 
8.2.1 Vannforekomster Svalbard 
Økningen i avsetning av både S og N vil være små, og ikke gi noen merkbar 
økning i forsuringsbelastningen i området. For forsuringsfølsomme områder som i 
dag har overskridelser av tålegrensen for forsuring, eller ligger på grensen til 
overskridelse (begrensede områder nord og vest på Svalbard, se Figur 8.2), vil et 
hvert bidrag til økning av svovel- og nitrogenavsetningen potensielt endre 
vannkvaliteten. 
 
8.2.2 Vannforekomster i Norge fra Trøndelag og nordover 
Forsuring er frem til nå ikke ansett å være noe problem i Nord-Norge, med unntak 
av Øst-Finmark. Øst-Finmark er betydelig påvirket av utslippene rundt Nikel og 
Zapoljarny, men bortsett fra dette mottar Nord-Norge generelt lite langtransportert 
luftforurensning. Influensområdet for aktivitetene som omtales i denne rapporten 
mottar således små mengder langtransportert luftforurensning. Bakgrunnsnivåene 
for avsetning av S og N, som tilsvarer situasjonen uten petroleumsaktivitet ved 
Jan Mayen og i Barentshavet er vist i Figur 8.6 og Figur 8.6.  
 

  
 

Figur 8.5: Bakgrunnsavsetning av S uten petroleumsaktivitet ved Jan Mayen og i 
Barentshavet. 
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Figur 8.6: Bakgrunnsavsetning av N uten petroleumsaktivitet ved Jan Mayen og i 
Barentshavet. 

 
Den beregnede økningen i avsetning av henholdsvis S og N med 
petroleumsaktivitet ved Jan Mayen og i Barentshavet er vist Figur 8.7 og Figur 
8.9. I Figur 8.8 og Figur 8.10 er også den økte avsetningen vist som ‰ (promille)  
av bakgrunnsavsetningen, det vil si som ‰ (promille)  av dagens nivå uten 
petroleumsaktivitet ved Jan Mayen og i Barentshavet. Som det fremgår av 
figurene vil økningen i avsetning av både S og N være små, maksimalt 
henholdsvis ~4 ‰ (promille)  og ~8 ‰ (promille) og ikke gi noen merkbar økning 
i forsuringsbelastningen i området. For de få områdene som i dag har 
overskridelser av tålegrensen for forsuring eller ligger på grensen til 
overskridelse, vil et hvert bidrag til økning av svovel- og nitrogenavsetningen 
potensielt endre vannkvaliteten. 
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Figur 8.7: Beregnet avsetning av S på grunn av utslipp fra petroleumsvirksomhet 
ved Jan Mayen og i Barentshavet. 

 

 
 

Figur 8.8: Beregnet S-avsetning som ‰ (promille)  av bakgrunnsavsetning på 
grunn av utslipp fra petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen og i 
Barentshavet. 
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Figur 8.9: Beregnet avsetning av N på grunn av utslipp fra 
petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen og i Barentshavet. 

 

 
 

Figur 8.10: Beregnet N-avsetning som ‰ (promille) av bakgrunnsavsetning på 
grunn av utslipp fra petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen og i 
Barentshavet. 
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9 Konklusjon 
I Norge viser beregningene at årlig bakgrunnsavsetning er opptil ca. 400 mg N/m2 
i Nordland og avtar nordover til ca. 200 mg N/m2 ved Finnmarkskysten. Økt 
avsetning fra fremtidig petroleumsaktivitet vil øke dette nivået med opptil 
1 mg N/m2 årlig i umiddelbar nærhet av et fremtidig landanlegg, noe som tilsvarer 
en økning på 0,5 %. På Svalbard viser bakgrunnsberegningene at årlig avsetning 
er fra ca 50 mg N/m2 til ca 400 mg N/m2, mens økt tilskudd fra fremtidig 
petroleumsaktivitet årlig vil øke dette nivået med opptil 0,5 mg N/m2.  
 
Beregnet årlig bakgrunnsavsetning av svovel er om lag i samme størrelse: Opptil 
ca 400 mg S/m2 i Nordland og avtagende nordover til ca 100 mg S/m2 ved 
Finnmarkskysten. På Svalbard viser bakgrunnsberegningene at årlig avsetning er 
fra ca 50 mg S/m2 til ca 400 mg S/m2. Utslipp fra fremtidig petroleumsaktivitet vil 
øke dette nivået med opptil 0,5 mg S/m2 årlig i umiddelbar nærhet av et fremtidig 
landanlegg i Finnmark og med opptil 0,1 mg S/m2 på Svalbard.  
 
Det er beregnet 6 måneders AOT40-verdier for ozon som er relevant for skog. 
Beregningene for bakgrunnsnivå viser at det er opptil 5000 ppb-timer i deler av 
Nordland og Sverige (som også er grenseverdien), mens det er om lag halvparten i 
Finnmark. Fremtidig petroleumsaktivitet kan øke 6 måneders AOT40-verdier med 
opptil 10 ppb-timer og da mest i området omkring utslippene i Finnmark og 
Barentshavet hvor belastningen fra før er betydelig lavere enn grenseverdien.  
 
Tilsvarende er det beregnet 3 måneders AOT40-verdier for ozon som er relevant 
for planter. Beregninger av bakgrunnsnivå viser at grenseverdien på 
3000 ppb-timer overskrides i Nordland og deler  av Troms, mens det i Finnmark 
og Svalbard er beregnet ca 2500 ppb-timer. Fremtidig petroleumsaktivitet kan øke 
3 måneders AOT40-verdier med opptil 4 ppb-timer omkring utslippene både i 
Finnmark og på Svalbard hvor belastningen fra før er betydelig lavere enn 
grenseverdien. 
 
Beregnet bakgrunnsnivå av N120-verdi for ozon viser at det er 0-10 dager med 
8-timers middel over 120 μg O3/m3 i Nord-Norge, og tilsvarende 0-6 dager på 
Svalbard. Beregningene viser at fremtidig petroleumsaktivitet kan bidra til 1 
ekstra dag for noen svært begrensede områder både på fastland og på Svalbard. 
 
Også for sotpartikler (EC), PM10 og sulfatpartikler gir modellberegningene små 
tilleggsbidrag på Svalbard fra den framtidige petroleumsaktiviteten. Beregningene 
gir en økning på mindre enn 0,5 % i forhold til dagens situasjon.  
 
Basert på de eksisterende data er konklusjonen at bidraget til forsuring fra 
petroleumsaktivitet ved Jan Mayen og i Barentshavet er ubetydelig, men generelt 
kan man si at for områder som i dag har overskridelser av tålegrensen for 
forsuring, eller ligger på grensen til overskridelse, vil et hvert bidrag til økning av 
svovel- og nitrogenavsetningen potensielt endre vannkvaliteten. 
 
Basert på oppgitte utslipp og beregnede data vil bidragene av NOx, SO2 og ozon, 
samt avsetninger av nitrogen og svovel fra den planlagte petroleumsaktivitet i 
Barentshavet høyst sannsynlig ikke føre til negative effekter på vegetasjon og 
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fauna i de terrestriske influensområdene. Det er noe usikkert om ozon kan ha 
uheldige konsekvenser for fugl som oppholder seg i områder med høyest 
belastning og blir eksponert for inntak av ozon, da det her er mangelfull kunnskap 
om dose. 
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11 Ordforklaringer 
nmVOC non-methane volatile organic compounds, dvs. flyktige organiske 

forbindelser utenom metan. Gruppebetegnelse på et stort antall 
(tusenvis) organiske gasser som alkaner, alkener, aldehyder, ketoner, 
organiske syrer osv.  

AOT40 Summen av timesvise ozonkonsentrasjoner over 40 ppb;  
Σ[(O3 – 40ppb)Δt], når O3 > 40 ppb. Δt = 1 t 

BC Black Carbon. Sotpartikler 
OC Organic Carbon. Partikler som inneholder karbon.  
N120 Antall dager med 8-timers løpende middelverdi av ozon over 

120 μg/m3.  
PM10 Partikler med radius mindre enn 10 μm 
PM2.5 Partikler med radius mindre enn 2.5 μm 
NOx NO + NO2 
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Vedlegg A  
 

Beregning av tålegrenser og overskridelse av 
tålegrenser for tilførsler av syre til overflatevann 
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Definisjoner  
  
Naturens Tålegrense (eng: Critical Load/Levels): Et mål for tilførsel 
av forurensninger som, ut fra dagens viten, ikke fører til skadelige 
effekter på følsomme komponenter i økosystemet slik som reduserte 
fiskebestander/fiskedød og skogskader/skogsdød.  
 
Miljømål (eng: Target Load): Nasjonalt fastsatte belastningsverdier 
som tar tekniske, økonomiske, sosiale og politiske hensyn og som kan 
ligge over eller under naturens tålegrense. Ideelt sett skal miljømålene 
reduseres til tålegrensen eller lavere over tid.  
  
Syrenøytraliserende kapasitet (Acid Neutralizing Capacity, ANC): En 
løsnings evne til å nøytralisere tilførsler av sterke syrer.  
  
Reseptor: Et økosystem av interesse som potensielt kan påvirkes av 
atmosfæriske tilførsler av svovel og nitrogen (f.eks. jord, grunnvann, 
overflatevann).  
  
Biologiske indikator(er): Organisme(r) eller populasjoner som er 
følsomme overfor kjemiske endringer som følge av endringer i 
atmosfæriske tilførsler av svovel og nitrogen (f.eks. trær, fisk, 
bunndyr).  
  
Kritisk kjemisk verdi: Den høyeste verdi for en kjemisk komponent 
eller kombinasjon av komponenter som ikke frembringer en skadelig 
respons hos en biologisk indikator (f.eks. ANC, pH, Al/Ca forholdet).  
  

 
Tålegrense-definisjonen gir oss en ramme for å lage tallmessige anslag for de 
belastninger som kan gi uønskede skader. Det finnes to hovedmetoder for å 
beregne tålegrenser for økosystemer i overflatevann; prosess-orienterte modeller 
og empiriske modeller. De prosess-orienterte modellene forsøker å beskrive 
matematisk de underliggende årsak/virkningsforholdene mellom sur nedbør og 
vannkvalitet. Slike modeller kan enten være dynamiske simuleringsmodeller 
(MAGIC, SMART etc.) eller steady state modeller basert på massebalanse-
beregninger (PROFILE). De empiriske vannkjemiske modellene er "steady state 
modeller" som ikke tar hensyn til tidsavhengige prosesser, og de kan derfor 
brukes på grunnlag av begrenset informasjon. De nasjonale tålegrensekartene er 
laget basert på slike modeller. Denne framgangsmåten er også benyttet i denne 
konsekvensutredningen.  
  
For beregning av tålegrenser for forsuring av overflatevann bruker vi en metode 
som kalles "The Steady-State Water Chemistry (SSWC) method". Denne er 
spesielt anvendelig for overflatevann i områder hvor innsjøer er det mest 
følsomme økosystemet m.h.p. forsuring. Metoden forutsetter at tilnærmet all 
sulfat i avrenningen kommer fra sjøsalter og antropogene kilder (forbrenning av 
fossilt brennstoff) og at veldig lite genereres i nedbørfeltet ved forvitring. 
Tålegrensen for innsjøer kan beregnes på basis av en årlig veid middelverdi, eller 
som i tilfellet med data fra innsjøundersøkelsen, på basis av en høstprøve, som vi 
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antar representerer en slik veid middelverdi. Metoden baserer seg videre på bruk 
av ANC som et kjemisk kriterium for sensitive organismer i vannet.  
 
SSWC-modellen kan benyttes i to varianter: med og uten organiske syrer i 
effektleddet, betegnet henholdsvis SSWCoaa og SSWC. Data for organiske syrer 
(TOC) finnes ikke for hele Norge. Der det ikke finnes data er TOC satt lik 1 mg 
L-1. Fremgangsmåte og metodeutvikling er beskrevet i rapporter av Lydersen et 
al., 2004; og Hindar and Larssen, 2005. 
  
Om forutsetningene i modellen  
 Tålegrensen for en innsjø er definert på grunnlag av den opprinnelige 
forvitringshastigheten i nedbørfeltet. Den totale fluxen av basekationer (BC*t) fra 
et nedbørfelt er et resultat av balansen mellom input fra forvitring (BCw), ione-
bytte (BCi), ikke-marin atmosfærisk avsetning (BC*dep), og opptak i biomassen 
(BCu):  
  
 BC*t = BCw + BCi + BC*dep - BCu       (1)  
  

hvor alle parametere er uttrykt som årlige fluxer (mekv⋅m
-2
⋅år

-1 
). Av disse 

parameterene er BC*t og BC*dep beregnet direkte fra avrenningsmengde, 
nedbørvolum og konsentrasjonsmålinger.  
  
BCi er relatert til langtidsendringer i atmosfæriske tilførsler av sure ikke-marine 
anioner (sulfat og nitrat) (∆AN*) ved en F-faktor:  
  
 F = BCi /∆AN*  eller  BCi = F⋅∆AN*  

 
 (2)

 
 

  
Vi antar nå følgende:  
  
1. BCw endres ikke med endringer i syre avsetning.  
2. BC0 (den "opprinnelige" basekationavrenningen (før-forsuringstid)) = BCw + 

BCd  

3. Sulfat i avrenningen er i likevekt med sulfat i nedbøren (d.v.s det hverken 
lagres eller frigjøres sulfat i nedbørfeltet).  

  
For før-forsuringssituasjonen har vi:  
  
 [BC*]0 = [BC*]t - F⋅(∆[SO4*] + ∆[NO3]) =  = [BC*]t - F⋅([SO4*]t+ [NO3]t - 

[SO4*]0- [NO3]0)   (3)  
  
hvor t referer til dagens konsentrasjon og 0 til før-forsuringskonsentrasjoner.  
  
Verdien av F er en funksjon av basekationkonsentrasjonen og ligger normalt 
mellom 0 og 1. F spenner fra nær 0 i innsjøer med lave konsentrasjoner av 
basekationer til 1 i innsjøer med høye konsentrasjoner av basekationer.  
  
En algoritme for F er:  
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 F = sin((π/2)⋅[BC*]t/S)   (4)  
  
Hvis [BC]t* > S, blir F satt til 1. Her er S basekationkonsentrasjonen for F = 1. I 
Norge har S blitt beregnet til å være 400 μeq/l.  
  
Vi antar videre at [NO3]0 = 0 for alle innsjøer. Bakgrunnskonsentrasjoner av sulfat 
([SO4*]0) er beregnet ut fra norske innsjøer som er lite påvirket av sur nedbør:  
  
 [SO4*]0 = 8 + 0.17 [BC*]t (når konsentrasjonene er i μeq/l)  (5)  
  
Denne ligningen indikerer at det er et atmosfærisk bakgrunnsbidrag av [SO4*] på 
gjennomsnittlig 8 μeq/l og et geologisk bidrag som er proporsjonalt med 
konsentrasjonen av basekationer.   
  
  
Beregning av tålegrenser for syre  
Tålegrensen for tilførsler av syre til innsjøer kan nå beregnes:  
  
 CL(Ac) = ([BC*]0 - [ANC]limit)⋅Q  (6)  
  
hvor:  
CL(Ac) = tålegrensen for syre i innsjøen  
[BC*]0 = opprinnelig ikke-marin basekationkonsentrasjon  
[ANC]limit = grenseverdi for ANC  
Q = avrenning  
  
For å kunne beregne tålegrenser for overflatevann, må man definere en kritisk 
grenseverdi for ANC som indikerer når vannkvaliteten ikke er god nok for en 
bærekraftig, reproduserende fiskebestand. Denne grenseverdien (ANClimit) 
varierer fra 0 til 50 μeq/l avhengig av nedbørfeltets egenskaper.   
  
Dagens overskridelser av tålegrensen for tilførsel av syre kan uttrykkes:  
  
 Ex(Ac) = S*dep + Nleach - BC*dep - CL(Ac)  (7)  
  
hvor Nleach = Ndep - Ns   (8)  
  
der Ns representerer alle nitrogenopptak i nedbørfeltet. Nleach er beregnet fra målte 
konsentrasjoner av nitrat og ammonium i avrenningen. Data for nitrogen-
avsetningen er derfor ikke nødvendig for beregning av dagens overskridelse. For å 
estimere overskridelser forårsaket av fremtidige aktivitetsscenarier brukes 
modellerte avsetningsverdier.   
 

Framgangsmåten for beregning av tålegrenser for overflatevann er 
nærmere beskrevet i: Henriksen A. og Posch, M., 2001. Water Air and 
Soil Pollution Focus no. 1 s. 375-398. 
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Sendt: 
Til: 
Kopi: 
Emne: 
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( OG:?:C>\ 

17. september 2012 16:05 

Bestilling - vurdering av statens inntekter fra petroleumsaktivitet 

har forsøkt å ringe om denne. 
Kan du ta kontakt? 

I pågående prosesser for Kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehavet og Konsekvensutredning for 
Barentshavet sørøst og Jan Mayen er det i foreliggende programmer for utredningsarbeidet beskrevet at inntekter 
til staten vil bli belyst/utredet, jf. referansene under. 

Det bes med dette om et bidrag fra Oljedirektoratet gjennom et kortfattet notat til Olje- og energidepartementet. 
Notatet bør utarbeides slik at omtalen for de tre områdene kan presenteres separat for offentligheten. 

Potensialet for petroleumsressurser i det nordøstlige Norskehavet er forholdsvis godt kartlagt. Det bes derfor om 
vurderinger av statens inntekter basert på uoppdagede ressurser og aktivitetsbilder for området utarbeidet av 
Oljedirektoratet i 2012. OD skal legge til grunn OEDs langsiktige olje- og gassprisprognoser (disse oversendes 
separat). Det kan synes hensiktsmessig at resultatene presenteres på samme måte som i ODs rapport: "Økonomisk 
vurdering av uoppdagede petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (2010)", kap. 
11.4. 

For Barentshavet sørøst og norske havområder ved Jan Mayen er ressursusikkerheten betydelig. Det synes derfor 
hensiktsmessig med en helt overordnet beskrivelse av muligheter for statens inntekter. OD er bedt om et mer 
konkret innspill mot årsskriftet, men dette er etter at Konsekvensutredningene for de to områdene er sendt ut på 
høring. Det er derfor behov for en mer overordnet beskrivelse nå. 

Det bes om et utkast til notat innen utgangen av 24. september og endelig leveranse innen utgangen28. september. 

Det nordøstlige Norskehavet 
B2a Inntekter fra petroleumsvirksomhet. Basert på scenariene for petroleumsvirksomhet, anslå økonomiske 
virkninger på nasjonalt nivå. Petroleumsvirksomheten bidrar vesentlig til statens inntekter. Inntekter fra utvinning 
av petroleum fra området er en viktig faktor i en vurdering av petroleumsvirksomhet i området. 

Barentshavet sørøst 
Følgende tema foreslås utredet basert på scenariene for petroleumsvirksomhet: 
- Inntekter til staten 

Jan Mayen 
Følgende problemstillinger foreslås belyst og /eller utredet: 
Samfunnsmessige konsekvenser: 
• Inntekter til staten 

1 
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Konsekvensutredning - vedlegg til melding til Stortinget om åpning  
av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

Konsekvensutredning etter petroleumsloven vedlagt innkomne 
høringsuttalelser

Åpningsprosess for petroleums- 
virksomhet i Barentshavet sørøst

Bilag 18 - Del 1
----OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 

3056



Konsekvensutredning - vedlegg til melding til Stortinget om åpning 
av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

virksomhet i Barentshavet sørøst
Konsekvensutredning etter petroleumsloven vedlagt innkomne 
høringsuttalelser 

Åpningsprosess for petroleums- 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 
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□ 

Sør-østl ige Barentshav sør for 74"30' vest av delelinjen. Statistikkområde 03/9, 16 og 22, 10/07 samt 13/03, 04, 09 og 10, 15/03 og 04 

Fan"t I tonn rund vekt A, 

Art 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20ll Totalt 
Hyse 582 571 281 826 1502 711 318 671 603 923 6989 

Kongekrabbe 16 16 

Ledde 5479 701 1031 1033 8244 

Reke (dypvanns ) 2169 10310 512 332 541 3750 3534 724 1972 238411 

Sei 69 4 6 61 S7 8 0 10 t3 99 326 
Torsk 5065 3043 952 3291 4249 1706 2343 2657 3436 soru 31749 

Totalt U363 lA629 1751 45(lg 6349 6176 6196 5109 7057 li02!I 7U68 
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Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst
Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Inntekter fra petroleumsvirksomhet  
på nasjonalt nivå

Bilag 18 - Del 2
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Innledning ved Olje- og energidepartementet
Åpningsprosessen for Barentshavet sørøst

Før et område kan åpnes for petroleumsvirksomhet må det gjennom-
føres en åpningsprosess. En åpningsprosess har som formål å utrede 
det faglige grunnlaget for Stortingets beslutning om åpning av et om-
råde.

En åpningsprosess består av to hovedelementer. Den ene delen er 
en vurdering av ressurspotensialet i området. Den andre delen er en 
vurdering av de næringsmessige, miljømessige og andre samfunns-
messige virkninger av petroleumsvirksomhet i området (konsekvens-
utredning).

Konsekvensutredningen skal belyse spørsmål som fare for forurens-
ning og økonomiske og samfunnsmessige virkninger petroleums- 
virksomhet kan ha. En konsekvensutredning er en sentral del av en åp-
ningsprosess og gjennomføres i regi av Olje- og energidepartementet.

Første del av konsekvensutredningsprosessen innebærer utarbeidelse 
av et utredningsprogram. Utredningsprogrammet angir temaene for 
konsekvensutredningen. For å belyse de ulike temaene utarbeides det 
ulike fagutredninger. Olje- og energidepartementet oppsummerer de 
ulike utredningene i en konsekvensutredningsrapport som sendes på 
offentlig høring.

Utredningene, høringsuttalelsene, vurderingen av ressurspotensialet 
og annen relevant informasjon som har framkommet i prosessen  
danner grunnlag for en melding til Stortinget. Stortinget tar stilling til  
åpning eller ikke åpning av hele eller deler av det aktuelle område, 
inklusive eventuelle vilkår. 

Denne rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som inngår 
i en serie underlagsrapporter til Konsekvensutredning om virkninger 
av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Utrederen står inne 
for det faglige innholdet i rapporten.

Utredningen er laget på oppdrag for Olje- og energidepartementet. 
Arbeidet vil inngå i en konsekvensutredningsrapport som er plan-
lagt sendt på offentlig høring 4. kvartal 2012. Det er lagt opp til at  
regjeringens vurdering av spørsmålet om åpning av områder for petro- 
leumsvirksomhet i Barentshavet sørøst legges frem for Stortinget 
våren 2013.
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  2 

Bakgrunn. 

I pågående prosesser for Kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehavet og 
Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst og Jan Mayen er det i foreliggende programmer 
for utredningsarbeidet beskrevet at inntekter fra petroleumsvirksomhet vil bli belyst/utredet. 

Olje- og energidepartementet har bedt Oljedirektoratet belyse/utrede dette gjennom et 
kortfattet notat.  

Utredningen tar utgangspunkt i de aktivitetsbildene/scenarioene for petroleumsvirksomhet1 
som er utarbeidet av Oljedirektoratet til bruk i kunnskapsinnhentingen og 
konsekvensutredningene.  

Potensialet for petroleumsressurser i det nordøstlige Norskehavet er forholdsvis godt kartlagt. 
Basert på de kartlagte ressursene er det derfor mulig å gi et anslag for statens inntekter, selv 
om det er knyttet stor usikkerhet til kvantifiseringen. 
 
Det geologiske datagrunnlaget i havområdene ved Jan Mayen og i Barentshavet sørøst er 
imidlertid svært begrenset, og OD har per i dag ikke et ressursestimat for mulige 
petroleumsressurser i disse områdene. Scenarioene som er utviklet, er derfor basert på mulige 
ressursutfall vurdert ut fra kunnskapen om geologien i området på det tidspunkt scenarioene 
ble utviklet. Ressursutfallene i scenarioene er også styrt av at det er behov for betydelige 
funnstørrelser for å kunne gi lønnsomme utbygginger i områdene. For Jan Mayen er det i 
tillegg valgt å legge et funn i området mellom Jan Mayen og Grønlands kontinentalsokkel for 
å dekke hele området som omfattes av konsekvensutredningen. Dette punktet er primært valgt 
for å kunne vurdere miljøkonsekvenser ved virksomhet i dette området. Det presiseres at 
funnsannsynligheten her, ut fra dagens kunnskap, er svært liten. 
 
Oljedirektoratet har i 2011 og 2012 samlet inn seismiske data ved Jan Mayen og Barentshavet 
sørøst. Dette gir et langt bedre grunnlag for å vurdere potensialet for olje- og gassforekomster. 
Basert på dette datagrunnlaget vil direktoratet frem mot første kvartal 2013 gjennomføre en 
oppdatert ressursevaluering ved Jan Mayen og Barentshavet sørøst.  

 

Metode 
Beregning av inntekter fra mulige petroleumsressurser i områdene er basert på de 
aktivitetsbildene/ scenarioene for petroleumsvirksomhet2 som er utarbeidet av 
Oljedirektoratet. Beregningene bygger på forutsetninger mht tidsplan for aktivitet, 
utbyggingsløsninger, teknologisk utvikling etc. som er beskrevet i de skisserte scenarioene / 
aktivitetsbildene. Det er usikkerhet knyttet til forutsetningene.  
 
Olje- og energidepartementets langsiktige prisprognoser for olje og gass er lagt til grunn for 
beregningene. På kort sikt ligger oljeprisprognosen på vel 100 USD/fat, stigende mot 120 

                                                      

1 Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen, Scenarioer for petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet sørøst og Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet 
2 Ibid 
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U
SD

/fat i 2030 (se figur 1). B
asert på denne oljeprisen er det lagt til grunn en 

gassprisprognose på 2,14 N
O

K
/Sm

3 for hele perioden (se figur 2). For å belyse usikkerhet i 
prisforutsetningene viser figurene to prissensitiviteter – høy (pluss 30 pst.) og lav (m

inus 30 
pst.). 
  

 
 Figur 1 O

ljeprisforutsetning 

 
 Figur 2: G

assprisforutsetning 
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iske engasjem

ent (SD
Ø

E), utbytte fra Statoil sam
t andre skatter og 

avgifter.  
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