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Det er klart at hvis man ikke gjør ting, er 
det heller ingen fare forbundet. Man kan trek
ke den parallell at hvis man hadde forbudt 
privat biltrafikk i Norge, hadde farene for tra
fikkulykker vært dramatisk redusert. Det er 
allikevel ingen som har gått til det skritt å 
foreslå dette. Og jeg understreker at de nye 
områder som nå åpnes for leteboring, under
legges meget sterke miljømessige restriksjo
ner på boreaktiviteten. 

J eg har lyst til å legge vekt på et forhold 
som ikke er berørt av Arbeiderpartiet. Sakens 
ordfører forrige gang Stortinget behandlet en 
letemelding, var representanten Gjørv, som 
den gang mente at det var i strid med Stortin
gets forutsetninger om styring og utvikling i 
Norge å behandle en letemelding som inklu
derte mer enn en runde av tildelinger. Det er 
det vi nå gjør. Det er altså stikk i strid med 
det som var Arbeiderpartiets standpunkt i 
1985, og det ble brukt så pass sterke ord den 
gangen som at man rokket ved maktforholdet 
mellom storting og regjering. 

Jeg forstår nå, etter bl.a. å ha hørt stats
rådens svar, og mangel på svar fra Arbeider
partiets representanter i salen, at maktforhol
det mellom storting og regjering er avhengig 
av hvem som sitter i regjeringsposisjon. Det 
er en interessant prinsipiell linje man der har 
trukket opp. 

La meg til slutt si at jeg ikke har hatt noe 
behov for å bruke de nordnorske fylkesting 
som spydspiss. Jeg har bare konstatert at det 
foreligger flertallsvedtak, som bl.a. Arbeider
partiet står bak, i samtlige nordnorske fylkes
ting om å åpne Troms II. Jeg registrerer med 
samme interesse at nordnorske arbeiderpar
tirepresentanter til dels uttrykker glede over 
nå å få anledning til å stemme mot dette 
synet her i salen. Enhver får jo trekke den 
konklusjon ut av dette som det passer. 

Statsråd Arne Ø ien: Jeg skal komme tilbake 
til de spørsmål representanten Inger Kopper
næs har reist, som jeg for øvrig mente jeg 
godt på vei besvarte i et tidligere innlegg. 

For det første: I den såkalte Øien-rapporten 
fra 1982 er begrepet ringfence brukt i en 
annen forstand enn den representanten Kop
pernæs synes å mene. Med ringfence der 
menes at et oljefelt skal beskattes som om det 
skulle være en selvstendig virksomhel Det 
ville kreve en fordeling av renter og admini
strasjonsomkostninger på selskapenes side, 
og der ligger det særlig store vanskeligheter. 
Det vi sier i denne meldingen, går på helt 
andre ting, det går på bæringen, og reiser der
for ikke disse problemene. Dette er noe av 
bakgrunnen for at man ikke har skiftet opp
fatning. 

Nå må jeg for øvrig peke på at det var et 
utvalg som avgav denne rapporten, og oppfat
ningen jeg hadde som formann for det utval
get, har selvfølgelig ingen bæring for hva jeg 
måtte mene som statsråd. Men det er tilfeldig
vis slik at det er sammenfallende syn her -
kanskje ikke helt tilfeldigvis. 

Når det gjelder nødvendigheten for staten 
og Statoil i å delta i alle funn, knytter det seg 
sammen med det syn Arbeiderpartiet - med 
tilslutning fra flere andre partier - har på 
Statoils rolle. Vi vil bruke Statoil som et in
strument. Vi vil sørge for at staten får en ri
melig andel av den inntektsskaping som skjer. 
Derav ligger forslaget om at vi skal delta med 
minst 35-40 pst. i alle funn. For øvrig gjentar 
jeg at disse spørsmålene tok Stortinget stand
punkt til i forbindelse med behandlingen av 
meldingen om Statoils organisasjon. 

Hvordan kan vi øke selskapenes interesse 
for å delta ved å heve deres utgifter? Spørs
målet gjelder i tilknytning til at vi nå innfører 
bæring på visse felt. Dette er felt som staten 
ellers ikke vil ha tilstrekkelig interesse for å 
få undersøkt, og som staten altså ikke er in
teressert i å delta i uten bæring. Der tror vi 
det kan foreligge den mulighet at et selskap 
- mot at det får store andeler - kan være 
interessert i a gjøre på egen risiko, selv om 
det blir bæring. Poenget med det er at dette 
selskapet har en vesentlig sterkere positiv tro 
pa muligheten for å finne noe, enn det myn
dighetene har forut for letingen. 

Svein Alsaker: Jeg viste i mitt første innlegg 
til avtalen mellom Statoil og Hydro og det 
amerikanske selskapet Enron om markedsfø
ring av LNG på det amerikanske marked med 
sikte p å leveranser allerede i 1993 og årlige 
volumer på 2,5 milliarder m 3 LNG. 

Jeg tar til etterretning at departementet 
ikke har behandlet denne saken. Det er jo i og 
for seg ingen nyhet. Men mitt spørsmål til 
statsråden gikk på om man kan være sikker 
på at man vil legge opp til en helhetlig be
handling av dette spørsmålet, slik at man kan 
vurdere hvor fremtidig LNG-virksomhet i 
Norge skal drives. Eller er det slik at hvis det 
blir leveranser av LNG allerede fra 1993, vil 
virksomheten for all fremtid være lokalisert 
til Kårstø? 

Kåre Kristiansen : Når det foreslås fra Høyres 
side å gi Regjeringen en fullmakt til å lyse ut 
blokker på norsk sokkel uten statlig deltakel
se, må et slikt forslag ses i nøye sammenheng 
med den rolle man har tiltenkt og i fremtiden 
vil tiltenke Statoil. Det har fra denne talerstol 
vært hevdet - og jeg har inntrykk at det har 
hatt bred politisk konsens - at Statoil er det 
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spesielle instrument som staten skal bruke for 
å påvirke sokkelvirksomheten, holde seg un
derrettet om utviklingen på sokkelen og foreta 
de disposisjoner som er nødvendig. 

Det kan selvfølgelig diskuteres om Statoil i 
lengden bør ha en slik rolle. Det har rent mye 
vann i havet siden vi første gang behandlet 
disse spørsmål og la opp til den ordningen 
som stort sett hittil har vært gjeldende. Jeg 
tror nok at tiden er kommet da man igjen bør 
ha en grundig gjennomgang nettopp av Stat
oils rolle på sokkelen og måten man vil bruke 
selskapet på. Jeg synes et sentralt spørsmål i 
den forbindelse bør være om ikke Statoil bør 
få en status mer på linje med det Hydro har, 
og på den måten opptre mer som et rent kom
mersielt selskap, og at man finner andre vir
kemidler for å ivareta de statlige interessene. 

Det er ikke oppe til behandling her i dag, 
men så lenge man altså ikke har hatt en slik 
gjennomgang av Statoils stilling og den even
tuelle nye maten selskapet skal brukes på, må 
jeg nok si at jeg for min del er innstilt på å gi 
den fullmakt til Regjeringen som et av for
slagene går ut på. Jeg synes ikke det bør være 
noen forpliktelse til at Statoil skal gå inn i alle 
felter, slik det ellers vil kunne utvikle seg. 

Når det gjelder den såkalte bæringen, er det 
klart at den nok i mange tilfeller har skremt 
selskaper som ellers ville vært interessert i 
blokker, fra å gå inn i virksomheten. Med de 
ustabile priser - til dels meget lave priser -
som vi har hatt i de senere år, er det åpenbart 
at bæring og de regler som gjelder for den, 
har vært en hindring for mange selskaper til 
å delta. 

Jeg synes for min del det ville være riktig å 
få så rene linjer nå at man gjør dette generelt, 
og heller ser seg om etter andre måter å ta 
inn de fortjenester som staten vil ha på sok
kelvirksomheten. Jeg synes ikke bæringen er 
noen egnet måte å gjøre det på og mener at 
en full opphevelse av disse forpliktelsene på 
tillatelser gitt før 1986 bør følges opp. 

Når det så gjelder Troms Il, må jeg inn
rømme at jeg fullt ut deler det ønsket som 
mange har gitt uttrykk for i dag, om at man 
bør komme ned på en lavere produksjon. Men 
jeg ser i dag ingen mulighet for å gjøre det, 
bl.a. på grunn av den økonomiske politikk som 
føres. 

Carl I. Hagen: Fremskrittspartiet har ved 
flere anledninger tidligere fremmet forslag om 
å åpne Barentshavet for oljeleting og er derfor 
godt fornøyd med at i hvert fall Barentshavet 
Syd nå blir åpnet for letevirksomhet. Etter vår 
oppfatning burde dette ha skjedd for lenge 
siden, men nå kommer man omsider også i 
gang der. 

Ellers har jeg i tillegg lyst til å uttrykke gle
de over den nyorientering i oljepolitikken som 
Høyre nå har lagt inn på. De kommer mer og 
mer på linje med det vi har stått for hele ti
den, og det er jeg glad for. Forleden dag slut
tet Høyre seg til et prinsippvedtak om at Stat
oil skulle helprivatiseres og bli et børsnotert 
selskap og har derved gått bort fra den gamle 
linjen om et heleid statsoljeselskap. 

I dag - så vidt jeg skjønner - tar man et 
skritt videre, i forslag nr. 1: 

«Stortinget gir Regjeringen fullmakt til å 
lyse ut blokker på norsk sokkel uten statlig 
deltagelse.» 
Det vil sikkert være en del fortolkningsdis

kusjoner, men jeg velger nå å legge stor vekt 
på det tidligere stortingspresident Guttorm 
Hansen som regel fremholdt, nemlig at når 
man gir regjeringen en fullmakt, er det å anse 
som et pålegg. Det rna jo bety at Høyre nå har 
kommet til det samme standpunkt som oss, 
nemlig at staten ikke skal delta i oljevirksom
heten - man skal ikke ha noen statlig delta
kelse på blokkene. Vi vil derfor med glede 
stemme for forslag 1, som i realiteten inne
bærer at man ikke ønsker statlig deltakelse i 
oljevirksomheten ved nye blokker i det hele 
tatt - altså det standpunkt vi har hatt hele 
tiden. Vi er glad for at Høyre også her er 
kommet til sans og samling. 

Forslagene nr. 2 og 3 har vi heller ingen 
problemer med å slutte oss til. Vi er godt for
nøyd med den nyorienteringen som nå har 
skjedd. 

Presidenten: Tora Aasland Houg har hatt or
det to gonger og får ordet til ein kort merk
nad, avgrensa til 1 minutt. 

Tora Aasland Houg: Når representanh>n 
Foss sier at SV viser sin diskriminering av 
den nordnorske landsdel ved det standpunktet 
vi har inntatt, må jeg bare fa si at det er det 
stikk motsatte vi egentlig gjør. Vårt hensyn og 
vårt ansvar knytter seg til det miljøet som 
særpreger ikke minst Nord-Norge - det mil
jøet som handler om at fisk og fiskeri er vikti
ge interesser. Det er Høyre som diskriminerer 
dette særpregete miljøet med en tut-og-kjør
politikk i forhold til oljevirksomheten som 
helt opplagt går ut over det som SV gjerne vil 
være med på å bevare og styrke i den nord
norske landsdel. 

Når det gjelder styrking av fiskeriene og en 
omlegging av fiskeripolitikken slik at f.eks. 
Barentshavet kan komme i balanse igjen, er 
jeg sikker på at det er delte meninger om det 
i Høyre og i SV. Det avslører da våre funda
mentalt forskjellige syn på hva som er dis
kriminering og hva som er favorisering. Vi 
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har strukket oss langt når det gjelder olje
virksomheten. Vi aksepterer en stor del av det 
som foregår i Nordsjøen, men vi mener at det 
finnes grenser for denne virksomheten nett
opp av hensyn til miljø og natur. Derfor er det 
så viktig å bygge opp alternativ aktivitet ba
sert på de ressursene, f.eks. fisk, som Nord
Norge har fra før, og som ikke belaster miljøet 
så sterkt. 

Inger Lise Gjørv: Bare helt kort. J eg vil av
vise den sammenligning som Per-Kristian 
Foss nettopp gjorde med letemeldingen fra 
1985 - de fullmakter som den gang ble gitt, 
og de fullmakter som gis nå. Det var den gang 
langt videre fullmakter som ble gitt, uten de 
samme trange premisser. Dermed er sam
menligningen ikke relevant. 

Presidenten : Per-Kristian Foss har hatt or
det to gonger og får ordet til ein kort merk
nad, avgrensa ti l 1 minutt. 

Per-Kristian Foss: La meg bare konstatere at 
saksordføreren fra den gang, Inger Lise Gjørv. 
tar feil. Det er den samme type fullmakter 
som na gis, men de gis altså til en annen re
gjering. Det er der forskjellen ligger, og det er 
greit a få konstatert det. 

Det er synd å frata Hagen gleder i disse 
dager, men jeg rna bare gjøre oppmerksom pa 
at det han oppfatter som nye Høyre-stand
punkter, er standpunkter Høyre har stemt for 
ved en rekke tidligere anledninger - i for
bindelse med petroleumsmeldingen som ble 
behandlet i fjor, og ved behandlingen av Stat
oils organisering tidligere i vår. Ved en av dis
se anledningene stemte han ikke sammen 
med oss. Jeg forstar at han na vil gjøre det, og 
det er velkomment. Så er det spørsmålet om 
hvem som kom først. Det er for vårt vedkom
mende i og for seg ikke noe avgjørende spørs
mål. Jeg konstaterer bare at dette er et syn vi 
har stått for i lang tid. 

La meg bare til slutt si at uttrykket «ring
fence» som brukes i denne debatten, er sann
synligvis ikke så lett å forstå. Det betyr altså 
utsettelse av fradragsføring av utgifter for sel
skapene, og det betyr med norske ord at det 
blir dyrere a lete. Jeg konstaterer at statsrå
den ikke på noe punkt har sannsynliggjort at 
økte utgifter betyr økt interesse for å lete fra 
selskapenes side. 

Carl I. Hagen : Jeg tror jeg har fulgt rimelig 
godt med, men det kan hende at jeg ikke har 
oppfattet at Høyre tidligere har gått mot stat
lig deltakelse i oljevirksomheten. Jeg har i 
hvert fall ikke oppfattet at Høyre tidligere i 
forslags form har gått mot enhver form for 

statlig deltakelse ved utlysing av nye blokker. 
Det er det forslag nr. 1 i dag innebærer. Men 
jeg får da tolke hr. Foss dit hen at det nå er 
slått klinkende klart fast at partiet Høyre er 
mot enhver form for statlig deltakelse ved ut
lysing av nye blokker. Jeg får bare ta til etter
retning at jeg ikke har oppfattet det tidligere, 
men nå har vi alle oppfattet det. 

Per Kristian Foss (fra salen): Kan jeg få opp
klare en åpenbar misforståelse? 

Presidenten: Presidenten er i sterk tvil om 
det ligg føre noka mistyding, men hr. Foss får 
ordet til ein kort merknad. 

Per Kristian Foss: Misforståelsen er hos re
presentanten Hagen ved tolkningen av forslag 
nr. 1. Det er ikke noe pålegg om å gå ned til 
null i enhver sammenheng, men det er en 
fullmakt til å gå ned til null i de letekonsesjo
ner hvor man ønsker det. Det er et stand
punkt Høyre stod på ved behandlingen av pe
troleumsmeldingen i Stortinget i fjor, og det 
gjentok vi ved behandlingen av Statoils orga
nisering tidligere i vår med nøyaktig identiske 
formuleringer. 

Carl I. Hagen: Når man i forslags form gir 
Regjeringen en fullmakt, er det el palegg, og 
her gir man Regjeringen et palegg om for 
fremtiden a lyse ut blokker uten statlig delta
kelse. Det er klart at jeg har oppfattet dette 
som et pålegg om at når Regjeringen for 
fremtiden utlyser blokker, skal det være uten 
statlig deltakelse. Nå påstår altså hr. Foss at 
det som star i forslaget, egentlig ikke er ment. 
Da må det være en misforståelse, men jeg 
tror ikke at den er hos meg. 

Arne S kauee: Et sted går grensen for hva 
man kan sitte rolig i Stortinget og høre på. 
For ordens skyld skal jeg lese høyt for Stor
tinget hva Høyres forslag går ut på: 

«Stortinget gir Regjeringen fullmakt til å 
lyse ut blokker på norsk sokkel uten statlig 
deltagelse.» 
De som mener at dette er et pålegg til Re

gjeringen om at i enhver sak skal utlysningen 
være uten statlig deltakelse, får jammen leve 
med sin egen oppfattelsesevne. 

Presidenten: Fleire har ikkje bede om ordet, 
og debatten er slutt. 

Under debatten har Tora Aasland Houg be
de om at det blir votert over innstillinga i sak 
nr. 10 før innstillinga i sak nr. 9. Presidenten 
har for sin del ikkje noko mot dette, og der
som det ikkje kjem innvendingar, vil det bli 
gatt fram på denne måten. 
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Kom i teen hadde tilrådd i sak nr. 1 O: 

Dokument nr. 8:36 for 1988-89 - Om for
slag fra stortingsrepresentant Tora Aasland 
Houg, om å innstille all petroleumsvirksomhet 
i Barentshavet - bifalles ikke. 

Presidenten: Her har Tora Aasland Houg 
satt fram dette forslaget: 

«All petroleumsvirksomhet i Barentshavet 
innstilles.» 
Presidenten føreslår at det blir votert alter

nativt mellom innstillinga og forslaget frå 
Tora Aasland Houg. 

Votering: 

Ved alternativ votering mellom innstillinga 
frå komiteen og forslaget frå Tora Aasland 
Houg vart innstillinga vedteken med 107 mot 
9 røyster. 

(Voteri ngsu tskrift 14.13.42.) 

Presidenten: Under debatten har fru Inger 
Koppernæs på vegner av Høgre fremma for
slaga nr. 1, 2 og 3 til sak nr. 9. Forslaga står i 
innstillinga på side 13. Presidenten tar forsla
ga opp til votering i nummerert rekkjefølgje. 

Forslag nr. 1 lyder: 
«Stortinget gir Regjeringen fullmakt til å 

lyse ut blokker på norsk sokkel uten statlig 
deltagelse.» 

Votering: 

Forslaget frå Inger Koppel'næs vart med 81 
mot 41 røyster ikkje vedteke. 

(Voteringsutskrift 14.14.34.) 

Presidenten: Forslag nr. 2 lyder: 
«!:itortinget ber H.egjermgen oppheve bo

ringsforpliktelsene på tillatelser gitt før 1986 
og på testproduksjon.» 

Votering: 

Forslaget frå Inger Koppernæs vart med 80 
mot 42 røyster ikkje vedteke. 

(Voteringsutskrift 14.14.59.) 

Presidenten : Forslag nr. 3 lyder: 
«Troms Il inkluderes i de områder som 

åpnes for letevirksomhet i Barentshavet 
Syd.• 

Votering: 

Forslaget frå Inger Koppernæs vart med 81 
mot 41 røyster ikkje vedteke. 

(Voteringsutskrift 14.15.24.) 

Komiteen hadde tilrådd i sak nr. 9: 

St.meld. nr. 40 for 1988-89 - Om åpning av 
Barentshavet syd for letevirksomhet -- ved
legges protokollen. 

Votering: 

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes 
ved teken. 

Sak nr. 11. 

Innstilling fra energi- og industrikomiteen 
om Oljedirektoratets årsberetning 1987 og 
1988 og sikkerheten i petroleumsvirksomhe
ten (Innst. S. nr. 239, jf. St.meld. nr. 50, kap. 5). 

Komiteen hadde tilrådd: 

St.meld. nr. 50 - Oljedirektoratets beret
ning 1987 og 1988 og sikkerheten i petrole
umsvirksomhet, kapittel 5 - vedlegges pro
tokollen. 

Votering: 

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes 
ved teken. 

Presidenten: Sak nr. 12, Referat, utgår. 

Møtet slutt kl. 14.20. 
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Bilag 14 - Del 2

Innst. S. nr. 216. 
(1988-89) 

Innstilling fra energi- og industrikomiteen om åpning av Barentshavet 
Syd for letevirksomhet. 

(St.meld. nr. 40.) 

Til Stortinget. 

I meldingen foreslår Olje- og energidepar
tementet at Barentshavet Syd - med unntak 
av området Troms Il - åpnes for leting etter 
olje og gass. Dette området er på ca. 210 000 
km2, og er inndelt i 749 hele blokker og 47 
delblokker. Barentshavet Syd omfatter den 
sydlige delen av Finnmark Vest , Troms Il og 
Troms Ill - slik som vist på fig. 5.1.1 i mel
dingen. I meldingen er alle disse områdene 
gitt samlebetegnelsen Barentshavet Syd. 

En betydelig del av meldingen (kap. 5) er 
viet konsekvensutredningen som er utført i 
henhold til Petroleumslovens § 7 i forbindel
se med åpning av nye områder for petro
leumsvirksomheten. I denne sammenheng 
gjengir meldingen høringsuttalelser som er 
innkommet på grunnlag av disse utredninge
ne. Vedlegg 1 til meldingen er en fullstendig 
samling av disse høringsuttalelsene. 

Foruten dette gir meldingen en kort pre
sentasjon av framtidsutsiktene for den nors
ke petroleumsvirksomheten mot år 2000 
(kap. 2). Videre, tar meldingen opp til drøf
ting ressursgrunnlaget og letestrategi, i sær 
konsesjonsrundene som nylig er sluttførte og 
de som er planlagt i nær framtid (kap. 4). 

I mellom dette gir meldingen en kort re
degjørelse (kap. 3) om utfallet av tidligpro
duksjon på Heidrunfeltet. Det blir pekt på, 
og akseptert, at prosjektet med tidligpro
duksjon på Heidrun ikke lot seg gjennomfø
re innen de tids- og kostnadsrammer som 
Stortinget godkjente, og at prosjektet derfor 
ikke vil bli videreført. 

Meldingen framhever at mot år 2000 er mål
setningen med letevirksomhet å finne olje 
fordi innen den tid vil 70-75 pst. av Norges 
kjente oljeressurser være utvunnet. Derfor er 
det viktig å påvise mer olje de nærmeste åre
ne, slik at aktivitetsnivået innen oljesektoren 
kan opprettholdes i framtiden. 

Når det gjelder gass er det påvist utvinnba
re reserver tilstrekkelig for 100 års utvinning, 
med dagens utvinningsmengder. Slik situa-

sjonen tegner seg framstår Barentshavet som 
et usikkerhetsmoment når det gjelder framti
dig oljeutvinning på norsk sokkel. Resultate
ne fra leteboringer i Barentshavet har hittil 
vært negative med hensyn til å finne olje. 
Følgelig er ressurspotensialet blitt nedjus
tert. I meldingen blir det lagt fram en del il
lustrasjoner på hva slags virkninger ulike 
framtidige utbyggingsmønster kan få for in
vesteringsnivået i oljevirksomheten. Dette er 
funnavhengig , men viser at selv med betyde
lige funn også i Barentshavet, med etterføl
gende feltutbygginger, vil det inntreffe en in
vesteringsnedgang i norsk petroleumssektor 
fra midten av 1990-årene. 

Ressursgrunnlag og letestrategi 
I kap. 4 i meldingen blir det først gitt en de

taljert orientering om ressurssituasjonen på 
norsk sokkel. Det blir forklart hvorfor Nord
sjøen fortsatt er attraktiv for oljeutvinning, 
samt de forskjemge geologiske formasjonene 
som ennå ikke er utforsket, men som allike
vel er lovende. En lignende framstilling blir 
gitt for Midt-norsk sokkel. 

Når det gjelder Barentshavet Syd peker 
meldingen på at oljeselskapene forventer at 
det her kan finnes mellom 1 W 2 mrd. tonn 
oljeekvivalenter. Hovedmengden av dette er 
gass. Pr. 1 februar 1989 er det boret til sam
men 40 undersøkelseshull i Barentshavet og 
ca. 5 mrd. kroner er benyttet i denne sam
menheng. Fem av disse hullene er boret på 
såkalte nøkkelblokker. 

Boringen i Barentshavet har hitW bare re
sultert i ikkedrivverdige, ubetydelige funn. I 
meldingen blir det pekt på at boringene 
imidlertid har bidratt til å øke forståelsen av 
geologien i området. Det blir også vist til at 
vinteren 1989 ble det påvist olje i en blokk 
som er tildelt i 11. konsesjonsrunde, i det om
rådet i Barentshavet som allerede er åpnet 
for letevirksomhet. Blokken ligger helt nord i 
Troms I, det vil si nordvest for Snøhvitfeltet. 
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Resultatene fra boringene på blokker til
delt i 12. konsesjonsrunde, del B , vil først fo
religge i 2. halvdel av 1989. Resultatene av 
disse boringene vil være avgjørende for hvor
dan man legger opp videre letevirksomhet. 
Når det gjelder den videre letevirksomheten 
sier meldingen at det kan ta noe tid før man 
finner fram til blokker som i lys av resultate
ne fra gjennomførte boringer er mest interes
sante. Det heter derfor at utlysning av nye 
blokker i Barentshavet i en 13. konsesjons
runde tidligst kan skje tidlig i 1990. 

Meldingen framholder at den videre lete
aktivitet i Barentshavet i stor grad vil være 
avhengig av om det gjøres oljefunn i området 
og eventuelt når disse gjøres. I meldingen 
blir det bebudet at Olje- og energideparte
mentet tar sikte på å utlyse blokker fra alle 
områdene på norsk sokkel i de nærmeste 
konsesjonsrundene. Dette begrunnes ut fra 
risikohensyn. Ved å inkludere blokker fra al
le områdene får selskapene bedre mulighet 
til å jevne ut risikoen og departementet hå
per på denne måten å få bedre deltakelse i 
konsesjonsrundene. Utlysingen av blokker 
for 13. konsesjonsrunde er tidsatt til tidlig i 
1990. I 1989 vil det bli igangsatt konsekvens
analyser innen flere delområder: Dette gjel
der delområdene i Trøndelag I Øst, Nordland 
IV, V, VI og VII og Vøringsplatået på Midt
norsk-sokkel, Skagerrak i Nordsjøen og Ba
rentshavet Nord. Videre bebudes utlysing av 
blokker i en 14. konsesjonsrunde i 1991-92. 
Også i denne runden vil det være aktuelt å 
inkludere blokker fra Nordsjøen, Midt
norsk-sokkel og Barentshavet. 

Når det gjelder letestrategien peker mel
dingen på at det på norsk sokkel nå er slik at 
funnraten har gått ned og at flere av de frem
tidige leteområdene er forbundet med høy ri
siko. 

Ut fra målsetningen om å finne olje, ønsker 
myndighetene å se på alternative strategier 
for tildeling av blokker: Myndighetene øns
ker å føre en letepolitikk som stimulerer til 
nytenking og utvikling av nye letemodeller i 
den videre letevirksomheten på hele sokke
len. 

Departementet ønsker å legge forholdene 
til rette for tildeling av høyrisikoblokker som 
myndighetene har liten tro på, men som et 
eller flere selskaper er interessert i. Det blir 
pekt på at stor usikkerhet ved enkelte blok
ker reiser spørsmål om det er hensiktsmessig 
at staten bærer så stor risiko som den gjør 
ved letingen i dag. Det blir også pekt på at 
skattesystemet slik det er i dag gjør at staten 
gjennom fradragsmulighetene til selskapet 
betaler en god del av leteutgiftene for de sel
skapene som er i skatteposisjon. 

Meldingen framholder at det ikke er aktu
elt å gjennomføre en generell begrensning i 
utgiftsføringen av leteutgifter i forbindelse 
med petroleumsvirksomheten, men at det 
kan være aktuelt å vurdere visse begrens
ninger i utgiftsføringen av leteutgiftene på 
høyrisikoblokker. I meldingen blir det skis
sert flere skattetekniske måter å justere dette 
på. Hensikten med dette er å skjerme statens 
skatteinntekter. Det er særlig to måter som 
blir fremhevet. Det ene er å innføre en be
grenset bæring av statens utgifter. Det andre 
er at leteutgiftene ikke kan utgiftsføres før et 
eventuelt funn er utbygningsklart og utbyg
ningsutgifter blir utgiftsført. 

Det blir i meldingen pekt på at departe
mentet i samarbeid med Finansdepartemen
tet vil vurdere disse spørsmålene og even
tuelt innføre enkelte justeringer i konse
sjonsvilkårene i forbindelse med 13. runde. 
Det heter videre at departementet regner 
med at slike endringer kan innføres uten at 
saken forelegges Stortinget igjen dersom 
dette ikke trenger lovendringer. 

Når det gjelder endring av bærebestem
melser på eldre utvinningstillatelser peker 
meldingen på at bæring av statens og Statoils 
kostnader i letefasen har vært en del av kon
sesjonsvilkårene siden Statoil ble opprettet i 
1972. Disse betingelsene har blitt justert og 
endret opp gjennom årene. Fra 1985 dekker 
Statoil sine egne letekostnader og inntekte
ne fra de utenlandske selskapenes bærefor
pliktelser tilfaller statens direkte økonomis
ke engasjement. Etter 1986 har alle rettig
hetshaverne betalt leteutgifter i henhold til 
sine eierandeler. 

I meldingen blir det hevdet at bæringsbe
stemmelsene på tillatelser tildelt før 1986 i 
dag kan være til hinder for at det blir gjen
nomført samfunnsøkonomiske lønnsomme 
prosjekter på sokkelen. Dette skyldes ifølge 
meldingen at de utenlandske oljeselskapene 
er pålagt å dekke en andel av kostnadene til
svarende det dobbelte av sin eierandel. Mel
dingen peker på at de utenlandske oljesel
skaper finner at det kan være økonomisk 
mer interessant å bore på nye utvinningstil
latelser uten bæring enn på utvinningstilla
telser med ofte større ressurspotensiale, men 
der det følger med bæreforpliktelser. 

Meldingen peker på at et direkte resultat 
av dagens bæringsregler er at samfunnsøko
nomiske interessante uborede strukturer 
ikke blir boret. Altså er disse bestemmelsene 
til hinder for igangsetting av testproduksjon 
før drivverdighetserklæring foreligger. 

Departementet sier derfor at det i samar
beid med Finansdepartementet vurderer å 
bruke hel eller delvis opphevelse av bæring 
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som et selektivt virkemiddel for å oppnå den 
ønskede aktivitet på uborede strukturer og 
for å få igangsatt testproduksjon. 

Når det gjelder forsynings- og helikopter
baser redegjør meldingen for de ulike typer 
av og antall baser som finnes langs norske
kysten, samt aktivitetene på disse. Det blir 
vist til at energi- og industrikomiteen i Innst. 
S . nr. 118 for 1984-85 ba departementet om en 
opptrapping av letevirksomheten i nord slik 
at det som et minstemål ville være tilstrekke
lig arbeidsoppdrag for operatørselskapene på 
helårsbasis. 

Det ble videre vist til at i konsesjonsbe
tingelsene for alle utvinningstillatelser som 
er tildelt nord for Stad inneholder bestem
melser om bruk av baser. Disse bestemmel
sene innebærer at oljeselskapene er forplik
tet til å benytte bestemte baser. Selskapene 
er dessuten forpliktet til å bidra økonomisk 
slik at driften av basene balanserer. Med 
bakgrunn i dagens overkapasitet bør det ikke 
vurderes etablering av nye baseanlegg. 

pning av Barentshavet Syd for letevirksomhet 
I denne delen av meldingen gis det først en 

presentasjon av konsekvensutredningen for 
Barentshavet Syd. Det blir her først redegjort 
for fremgangsmåten i forbindelse med kon
sekvensutredningen og denne er gjennom
ført i henhold til petroleumslovens § 7, der 
det heter at det skal finne sted en avveining 
av ulike interesser som gjør seg gjeldende før 
et nytt område eventuelt åpnes for petro
leumsvirksomhet. Det ble her presisert at på 
åpningsstadiet av et nytt område er det ikke 
mulig å drøfte de samfunnsøkonomiske 
spørsmålene og arealmessige konsekvense
ne annet enn på et generelt nivå. Det ble un
derstreket at dette skyldes at man ikke vet 
om eller når et funn blir gjort, hvor det befin
ner seg og hvordan det er tenkt bygget ut. 
Det ble her vist til at det i forbindelse med en 
eventuelt utbygningplan er pålagt operatø
ren å legge fram en konsekvensutredning for 
slike prosjekter. 

Konsekvensutredningene 
Første del av presentasjonen av konse

kvensutredningene tar utgangspunkt i de er
faringene som oljevirksomhet på norsk sok
kel allerede har høstet og i hvilken grad man 
ut fra disse erfaringene kan si noe om mulige 
virkninger ved letevirksomhet i Barentsha
vet Syd. Det ble her pekt på at Norge etter 25 
år med petroleumsvirksomhet er godt rustet 
til å utføre petroleumsvirksomhet på en sik
kerhetsmessig forsvarlig måte, også ut fra 
hensynet til bl.a. levende ressurser og miljø. 

Det som skiller Barentshavet Syd ut fra and
re områder på norsk sokkel hvor det har vært 
petroleumsvirksomhet, er de spesielle klima
tiske forhold og mørketid som kan være pro
blematiske dersom et uhell skulle inntreffe. 

Meldingen viser til at Miljøverndeparte
mentet påpeker at det ikke er utviklet til
fredsstillende oljevernsberedskap beregnet 
på de spesielle fysiske forholdene i Barents
havet. Oljeoppsamlingen i Barentshavet 
vanskeliggjøres store deler av året av kulde, 
mørketid, tåke, tett nedbør og ising. Videre at 
det i dag ikke eksisterer oljevernberedskap 
for isfylte farvann. Det ble også vist til at an
svaret for å bygge opp og drive oljevernsbe
redskap for petroleumsvirksomhet i Barents
havet tilligger ifølge forurensningsloven ope
ratørene. Det er også operatørene som har 
ansvaret for å utvikle et egnet oljevernutstyr. 

I meldingen blir det så redegjort for hvor
dan arbeidet med konsekvensutredninger 
ble organisert: Over Olje- og energideparte
mentets budsjett er det fram til utgangen av 
1988 disponert rundt 25 mill. kroner til utred
ningsprogrammer for Barentshavet Syd. Det 
er gjennomført et 30-talls prosjekter innenfor 
dette utredningsprogrammet. 

Videre blir det opplyst at en uavhengig re
daksjonskomite utarbeidet konsekvensana
lyse (sammenfatningsrapport) for Barentsha
vet Syd på grunnlag av fagrapportene fra dis
se prosjektene og annet relevant materiale. 
Denne redaksjonskomiteen sto ansvarlig for 
de konklusjoner som ble presentert i denne. 
I meldingen blir det opplyst at enkelte fag
miljøer har kritisert at sammenfatningsarbei
det ikke alltid gjengir innholdet i grunnlags
rapportene på en fyldestgjørende måte. 

I meldingen blir det hevdet at konsekvens
utredningen legger for stor vekt på de nega
tive virkninger ved virksomheten. Departe
mentet vil på sin side fremheve at det i for
hold til åpningsspørsmålet også er viktig å 
fremheve de positive sidene ved oljevirk
somheten, samt å peke på at det er meget li
ten sannsynlighet for at et omfattende uhell 
skal inntreffe. 

Når det gjelder selve konsekvensutrednin
gen konstaterer den at Barentshavet er ett av 
verdens største og mest produktive grunt
havsområder. Blandingen av vannmasser 
der kalde og varme havstrømmer møtes, isen 
som smelter og trekker seg tilbake gjør at 
man får en intens oppblomstring av plante
plankton om våren og forsommeren. Plante
plankton er næringsgrunnlaget for en stor 
produksjon av dyreplankton. Dyreplankton 
er igjen næring for larver, yngel og alle fiske
bestander, samt hovednæringen for sild og 
lodde. Barentshavet er et gyte- og oppvekst-
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område for noen av verdens største fiskebe
stander og Norges største fiskerier foregår på 
disse områdene. Store forekomster av plank
ton og planktonspisende fisk danner grunn
laget for et tallrikt og variert dyreliv. Det an
slås at det er ca. 4-5 mill. sjøfugler i Barents
havet, dessuten isbjørn, hval og sel. Konse
kvensutredningen har derfor konsentrert 
seg i stor grad om de miljømessige virkninge
ne og mulige farer for forurensing som kan 
oppstå som følge av oljesøl, f.eks. ved en 
ukontrollert utblåsning. 

Sannsynlighet for utblåsning 
Når det gjelder sannsynligheten for utblås

ning blir det først redegjort for de generelle 
erfaringer og sannsynligheter for at utblås
ning skal skje, bl.a. ved henvisning til utblås
ningsfrekvenser i Mexico-gulfen. Ut fra dette 
blir det anslått at en utblåsning kan inntreffe 
en gang pr. 1 800 hull. På grunnlag av dette 
konkluderer Olje- og energidepartementet at 
sjansen for å få et alvorlig oljesøl i Barentsha
vet under letefasen vil være meget liten. Ved 
en eventuell fremtidig oljeproduksjon kan 
faren for utblåsning derimot øke. I meldin
gen vises det til at konsekvensutredningen 
regner med at en utblåsning fra slike brønner 
i gjennomsnitt inntreffer 1 gang pr. 20 000 
brønner pr. år. 

Som en konklusjon på denne delen av re
degjørelsen sier meldingen at de ovennevnte 
sannsynlighetstall gjør at sannsynligheten 
for en utblåsning i Barentshavet Syd vil være 
liten de første årene. 

Virkninger for fiskeressursene 
Når det gjelder virkninger for fiskeressur

sene framholder meldingen at i en normal si
tuasjon vil leteaktiviteten i liten grad berøre 
fiskeressursene. Det blir pekt på at perioden 
fra rundt 20. mars til ut i juli representerer 
den mest sårbare perioden for torskeegg og 
larver som er gytt i Barentshavet Syd og for 
det som driver inn i området fra de viktigste 
gyteområdene lenger sør. Disse sårbare fore
komster befinner seg i hovedsak vest for en 
linje fra Bjørnøya til Nordkapp. 

I meldingen blir det vist til forsøk som er 
gjort i laboratoriet på Havforskningsinstitut
tet når det gjelder mulige skadevirkninger 
for fiskeeggene og larver på grunn av oljeut
slipp. Disse forsøkene viste at sjansen for 
skader var betydelige. Videre viste forsøkene 
at skadene er tydelig artsbestemt når det 
gjelder fisk . Torsk er mer følsom for olje enn 
lodde, og lodde er mer følsom enn sild som 
ikke synes å bli påvirket i det hele tatt. 

Virkninger for sjøfugl 
Når det gjelder virkninger for sjøfugl blir 

det pekt på at Barentshavet er ett av verdens 
mest sjøfuglrike områder og er således av 
meget stor internasjonal betydning. Det blir 
videre hevdet at tyngdepunktet av landets 
sjØfuglebestand ligger i dette området og at 
til alle årstider er det flere millioner sjøfugler 
her. Mer en ½ av de sjøfuglsbestander som 
forekommer i området er av spesiell verne
verdi. De typiske sjøfuglene tilbringer meste
parten av sin tid på-, og henter all sin næring 
fra, havet. 

I meldingen vises det til at konsekvensana
lysen av olje i sjøfugl viste at 56 av bestande
ne i undersøkelsesområdet generelt er svært 
sårbare for olje. Uansett hvilket deleområde 
eller i hvilken sesong et oljesøl oppstår i ut
redningsområdet vil svært mange sjøfuglsbe
stander av internasjonal verneverdi stå i fare 
for å bli meget hardt rammet. De mest typis
ke sjøfuglene, bestander med pelagisk til
knytning står her i fremste rekke. Særlig kri
tisk er situasjonen for lomv1. 

Hekke- og mytebestanden langs fastlands
kysten er generelt mer utsatt for oljesøl enn 
bestander i Svalbard-området, med unntak 
av bestandene på Bjørnøya som er blant de 
mest sårbare områdene i begge sesonger. 
Vinterstid er hele fastlandskysten svært ut
satt på grunn av store overvintrende bestan
der, mens oljesøl fra områdene nordøst i Ba
rentshavet Syd kan få meget store virkninger 
for sjøfuglbestander som oppholder seg på 
bankene og i iskantsonen. 

Virkninger for sjøpattedyr 
Når det gjelder konsekvenser for sjøpatte

dyr blir det pekt på at det er en stor selbe
stand i Barentshavet. Den består av i alt syv 
arter og den totale forekomsten er på over 2 
millioner dyr. Videre er det isbjørn langs de 
islagte farvannene i Barentshavet. Sommer
bestanden av isbjørn rundt Svalbard er an
slått til 1500 til 2500 individer mens det i hele 
området mellom Øst-Grønland og Frans Jo
sefs land er antatt å være fra 3 000 til 5 000 
dyr. Det heter i meldingen at ut fra eksiste
rende undersøkelser vil alle isbjørner som 
kommer i kontakt med olje dø. 

Konsekvenser for strandsonen og iskanten 
Når det gjelder konsekvenser for strandso

nen og i iskanten blir det pekt på at isforhol
dene i området varierer meget fra år til år. 
Imidlertid blir det pekt på at iskanten har en 
svært viktig økologisk funksjon i Barentsha
vet og at det antas at den er et av de viktigste 
produksjonsområdene. Den mest produktive 
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sesongen er fra april og utover våren og som
meren. Plankton, isfauna, sel og isbjørn er or
ganismer som er sårbare for oljesøl i iskan
ten. Ifølge konsekvensutredningen vil kyst
linjen være utsatt ved et uhell, og da spesielt 
Troms- og Vest-Finnmarkskysten. Det er 
dessuten kostbart å gjennomføre opprens
ningsaksjoner på strandsonen. 

Oljevernberedskap 
Den viktigste faktoren for å beskytte mil

jøet mot skader fra oljevirksomhet er utvik
ling av maksimal sikkerhet mot oljeutslipp 
ombord på plattformene. I meldingen bl ir 
den norske oljevernsberedskapen beskrevet. 
Oljevernsberedskapen er organisert av ope
ratørselskapene etter pålegg fra Statens For
urensningstilsyn. Den havbårne oljeverns
beredskapens kapasitet er satt til å kunne 
bekJcmpe et oljesøl fra en utblåsning på 8 000 
tonn pr. døgn i inntil 3 meter gjennomsnitt!. 
bølgehøyde og i 1,5 knop strøm. Det er videre 
et krav at nord for 62° N skal denne bered
skapen være operativ på skadestedet innen 
24 timer. Norsk Oljevernforening for Opera
tørselskap (NOFO) har etablert fem oljevern
baser hvorav 3 ligger i nord: i Tromsø, Ham
m rfest og Vardø. 

Det blir i meldingen imidlertid påpekt at 
det i Norge I dag ikke eksisterer noe oljevern
beredskap for is fylte farvann. P å grunnlag av 
felttester med operatørselskapenes oljeut
styr hete r det i meldingen at under gode vær
forhold kan det samles opp inntil ca. 90 pst. 
av oljen som innbringes i lenser. Når bølge
høydene er på mellom 2,5 til 4 meter reduse
res opptakskapasiteten nesten 60 pst. Miljø
faktorer som mørke, tåke og kulde vil reduse
re opptaks vnen enda mer. I meldingen he
ter det at i spesielt sårbare områder i Barents
havet vil Økt krav om oljevernsberedskap 
medføre betydelig merkostnader for opera
tørselskapene. Strenge krav om oljevernsbe
redskap vil i slike områder kunne medføre 
ekstra omkostninger i størrelsesorden 6 til 8 
mill. kroner pr. borehull. 

Det blir også pekt på at som et supplement 
til den private beredskapen som oljeselska
pene har, har også staten og kystkommunene 
etablert oljevernberedskap. 

Virkninger for fiskerinæringene 
Når det gjelder konsekvenser for fiskeri

næringen - peker meldingen på at det er 24 
og 18 kystkommuner i henholdsvis Troms og 
Finnmark. I 15 av disse kommunene er den 
lokale fiskeflåte og fiskeindustri særlig av
hengig av fisket i utredningsområdet. I de 15 
kommunene er størstedelen av fiskeflåten 

knyttet til kystfisket og avhengig av lokale 
fiskefelt. Det er 2600 fiskere i kommunene, 
og dette utgjør 68 pst. av produksjonsanleg
g ne og 70 pst. av sysselsettingen innenfor 
fiskeindustrien i Troms og Finnmark. 

Konsekvensutredningen er gjennomført 
med utgangspunkt i hvilken konflikt en lete
virksomhet vil ha overfor fiskeriene. Konklu
sjonen er at de positive effekter av et even
tuelt oljefunn oppveier eventuelle negative 
effekter fra letevirksomheten for fiskeriene. 

Konsekvensutredningen påpeker at olje
virksomheten i størst grad vil berøre kystom
rådene fra Sørøya i vest til Tanafjorden i øst. 
De viktige fiskeriene på eggakanten utenfor 
Troms (Troms Il) vil imidlertid også bli sterkt 
berørt av arealbeslag. Innenfor Troms II fin
nes flere av de viktigste fangstområdene i d 
nordnorske torskefiskeriene, og området lig
ger så nært land at de fleste fartøygrupper 
blir berørt. Troms II er smalt, og nesten hele 
feltet ligger innenfor eggakanten på for
holdsvis grunt hav. Den nære koblingen mel
lom virksomheten på sjø og land gjør både 
flåten og foredlingsvirksomheten svært sår
bar overfor inngrep som kan redusere fangst
mulighetene. 

Samfunnsmessige og økonomiske virkninger 
M.h.t. sosioøkonomiske konsekvenser pe

ker meldingen på at i de senere år har Troms 
og spesielt Finnmark opplevd en svikt i næ
ringsgrunnlaget. I en situasjon der den f1am
tidige næringsutvikling er usikker, er olje
virksomheten en vekstfaktor som kan bidra 
til å redusere fraflyttingen og nedgangen i 
sysselsettingen. Samtidig advares det mot 
for stor optimisme med hensyn til størrelsen 
av de direkte virkningene for landsdelen. 

Enkelte lokalsamfunn kan bli sterkt berørt 
dersom fiskefelt av stor betydning tas i bruk 
til permanent petroleumsvirksomhet. Tap av 
arbeidsplasser innen fiskerinæringen vil 
sannsynligvis føre til et mer sentralisert bo
settingsmønster i de nordligste fylkene fordi 
livsgrunnlaget i små kommuner kan falle 
bort. 

I de høringsuttalelsene som er innkommet, 
går de fleste inn for en åpning for letevirk
somhet i hele det konsekvensutredede områ
det. 

Kommunene i landsdelen og de tre nord
ligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark, 
går alle inn for å intensivere leteboringen i 
området. Det er først og fremst fiskerinæ
ringens organisasjoner, samt enkelte kom
muner i Finnmark som stiller seg negativt til 
åpning for leteboring etter olje og gass i Ba
rentshavet. 
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I samsvar med petroleumslovens bestem
melser sendte Olje- og energidepartementet 
konsekvensutredningen på høring den 8. juli 
1988. 

Av høringsuttalelsene er det særlig spørs
målet om Troms Il skal åpnes som er berørt. I 
meldingen heter det at både Fiskerideparte
mentet og Miljøverndepartementet har gått 
mot dette. Disse vurderer at eventuelt olje
uhell her vil ha store skadevirkninger for 
egg- og larveforekomster som driver gjen
nom dette området nordover. Oljedirektora
tet peker på at området er geologisk kompli
sert, og at det er behov for mer informasjon 
om disse forholdene før blokker fra området 
kan utlyses. Nærhet til land gjør at området 
er verdifullt som fiskefelt. Dette gjør at de
partementet i denne omgang vil holde Troms 
Il utenfor området som anbefales åpnet for 
letevirksomhet. 

Departementets vurderinger 
Proposisjonen peker på at selv om Barents

havet Syd er et stort område, vil det bare bli 
boret et lite antall brønner, og at dette kan 
skje på en måte som tar hensyn til fiskeri- og 
miljøinteresser. Videre, at oljevirksomhet i 
normalsituasjon ikke vil utgjøre noen stor 
miljørisiko, og at det heller ikke er geologis
ke eller tekniske forhold i Barentshavet Syd 
som tilsier at det er vanskeligere her enn i 
andre områder på norsk sokkel. Dersom det 
skulle skje uhell, vil det imidlertid være mer 
problematisk her pga. klima og mørke: Den 
oljevernberedskap som finnes i dag fungerer 
ikke i isfylte farvann. 

Når det gjelder den videre leteaktiviteten 
sier meldingen at dette skal skje etter samråd 
med fiskeri- og miljøvernmyndigheter. Vide
re vil det innenfor visse områder bli innført 
tidsbegrensninger i borevirksomheten. Vest 
for en linje fra Bjørnøya til Nordkapp vil det 
ikke bli boring i oljeførende lag i perioden 20. 
mars til 1. august. Av hensyn til problemene 
med å samle opp oljesøl i iskanten vil det hel
ler ikke bli boring nord for 73° N i perioden 
1. november til 1. juli, før det foreligger bedre 
oljevernberedskap for olje i is. 

Spørsmålet om helårsboring i nord er skis
sert i meldingen. På den ene siden ser den 
nordlige landsdel på helårsboring i nord som 
et virkemiddel til å oppnå ringvirkninger i 
landsdelen. På den annen side tilsier miljø
og fiskerihensyn at boring bør foregå i gitte 
tidsperioder. Departementet går inn for at en 
søker å opprettholde målsettingen om helårs
boring, men at det tas nødvendige hensyn til 
miljø- og fiskeriinteresser. 

Komiteens merknader 
I forbindelse med arbeidet med denne mel

dingen, har komiteen hatt høringer med: 
Landsdelsutvalget for Nord-Norge (som re
presenterer fylkene Finnmark, Troms og 
Nordland), Norges Fiskarlag, Norges Natur
vernforbund, Norsk Oljeforening for Rettig
hetshavere (NORRET), Oljeindustriens 
Landsforening (OLF), Oljedirektoratet og 
Olje- og energidepartementet. 

Apning av Barentshavet Sydfor 
Letevirksomhet 

Komiteen viser til at de påviste ressur
sene av gass på norsk sokkel er tilstrekkelige 
for 100 års produksjon på dagens nivå, mens 
70-75 pst. av kJente oljeressurser vil være pro
dusert innen år 2000. 

Komiteen viser videre til at den totale 
produksjon av olje og gass fra felt som er be
sluttet utbygget, vil øke fra 100 mill. tonn ol
jeekvivalenter i 1989 til rundt 110 mill. tonn 
oljeekvivalenter i begynnelsen av 1990-åre
ne. Den vil deretter avta. Hvis man tar med 
felt som er under vurdering, vil produksjo
nen kunne nå en topp på 115 mill. tonn olje
ekvivalenter i 1996. 

Oljeproduksjonen fra norsk sokkel vil stige 
fra dagens nivå på ca. 70 mill. tonn olje årlig 
til ca. 80 mill. tonn olje årlig i 1991. I perioden 
1991 til 1996 vil produksjonen ligge mellom 
75-85 mill. tonn oljeekvivalenter pr. år. Deret
ter vil produksjonen avta dersom det ikke 
blir påvist nye felt. 

De gasskontrakter som Norge i dag er bun
det av, tilsier en jevn produksjon fram mot år 
2000 på omkring 20-25 mill. tonn oljeekviva
lenter årlig. 

Komiteen konstaterer at den forvente
de utbyggingsaktivitet vil medføre at alle 
større påviste oljefelt kan bli besluttet utbyg
get i løpet av to-tre år. Dersom Norge skal ha 
vesentlige ressurser å produsere utover år 
2000, vil en måtte påvise betydelige nye olje
ressurser. Produksjonen forventes da å kun
ne opprettholdes, men på et lavere nivå. 

Komiteen er enig i at målsettingen må 
være å finne mer olje. Gassressursene er i 
dag så store at det er lite tjenlig med en stra
tegi som går ut på å finne mer gass. 

Komiteen viser til meldingens tre al
ternative investeringsbaner for årene 1995-
2010. Et basis-alternativ forutsetter gjen
nomsnittlige årlige investeringer i feltutbyg. 
ginger på 15 mrd. 1988-kroner i nevnte tids
rom. Dette alternativ forutsetter påvisning av 
flere mindre oljefelt i Barentshavet, eller at 
selskapene øker omfanget av tilleggsprosjek
ter for utvinning der man bruker ulike in-
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jeksjonsmetoder for å øke produksjons
mengden på eksisterende felt. Lavalternati
vet forutsetter investeringer i feltutbyg
ginger på ca. 10 mrd. 1988-kroner årlig i tids
rommet. Det forutsettes ingen oljefunn som 
gjør feltutbygginger i Barentshavet lønnsom
me, men at det gjøres nye funn i modne om
råder som Nordsjøen og Haltenbanken. Høy
alternativet forutsetter investeringer på ca. 
20 mrd. 1988-kroner. Funnraten må under 
dette alternativet bli vesentlig høyere enn 
det har vært de siste årene, og et slikt inve
steringsnivå er antakelig bare mulig om det 
gjøres et større oljefunn i Barentshavet raskt. 
Driftskostnadene forutsettes å øke gradvis i 
perioden. 

Komiteen vil i denne sammenheng vi
se til at lave oljepriser i den senere tid har 
framtvunget nye og rimeligere tekniske løs
ninger for flere utbyggingsprosjekter på 
norsk sokkel. 

Komiteen vil u ndcrstreke behovet for 
at denne kostnadsbevissthet fortsetter uav
hengig av en eventuell oppgang i oljeprisene. 
Komiteen vil anta at dette også vil kunne 
redusere de framtidige driftskostnader. 

Komiteen viser til at de totale oppda
gede ressursene på norsk sokkel utgjør ca. 
5,2 mrd. tonn oljeekvivalenter. De forvente
de ressurser er beregnet å kunne gi et tillegg 
på ca. 3,3 mrd. tonn oljeekvivalenter. Gjen
værende ressurser anslås til 7,8 mrd. tonn ol
jeekvivalenter. 

Nordsjøen 
Det er i Nordsjøen påvist 4 400 mill. tonn 

utvinnbare oljeekvivalenter. De ytterligere 
forventede ressursene i området er anslått til 
mellom 600 og 1 300 mill. tonn oljeekvivalen
ter med en veiet middelverdi på 800 mill. 
tonn oljeekvivalenter. Det forventes i gjen
nomsnitt å finnes like mye gass som olje. I 
sørlige del av Nordsjøen forventes å finne 
mer olje enn gass, mens en forventer at det i 
den nordlige del vil bli funnet mer gass enn 
olje. Komiteen peker på at det fortsatt er 
nødvendig og Ønskelig å videreføre en aktiv 
leteinnsats i Nordsjøen. 

Midt-norsk sokkel 
Komiteen konstaterer at det er påvist 

480 mill. tonn utvinnbare oljeekvivalenter på 
midt-norsk sokkel innenfor et begrenset om
råde på Haltenbanken. Forholdet olje/gass er 
ca. 50/50. De forventede ressursene i hele 
området anslås til mellom 700 og 1 400 mill. 
tonn oljeekvivalenter med en veiet middel
verdi på 1 000 mill. tonn oljeekvivalenter. 

Komiteen viser i denne sammenheng 
til at de mest aktuelle utlysninger på midt
norsk sokkel i de nærmeste konsesjonsrun
der i dag synes å være Nordland III, Trønde
lag I og Il og Møre I. Det kan i tillegg være 
aktuelt å inkludere blokker på Nordland II. 

Tidligproduksjon på Heidrun 
Komiteen viser til at Heidrungruppen 

har vedtatt ikke å videreføre tidligproduk
sjonsprosjektet basert på en innleiet produk
sjonsenhet, da prosjektet ikke kunne ferdig
stilles innenfor den forutsatte tids- og kost
nadsramme som ble angitt i St.meld. nr. 17 
for 1988-89. 

Komite c n tar dette til etterretning. 

Barentshavet 
Når det gjelder Barentshavet konstaterer 

komiteen at de påviste ressursene i åp
net område i Barentshavet er beregnet til ca. 
270 mill. tonn oljeekvivalenter. De forvente
de ressursene i hele Barentshavet anslås av 
Oljedirektoratet til å være mellom 1,0 og 2,2 
mrd. tonn oljeekvivalenter, med en veiet 
middelverdi på ca. 1,8 mrd. tonn oljeekviva
lenter. Oljeselskapene forventer at det totalt i 
Barentshavet Syd kan finnes 1-2 mrd. t.o.e og 
at hovedmengden vil være gass. En del av 
selskapene forventer en større oljeandel enn 
det Oljedirektoratet gjør. 

Kom i teen viser til at det er boret til
sammen 40 undersøkelseshull i området, og 
at det til disse er medgått kostnader på ca. 5 
mrd. kroner. Fem av hullene er boret på så
kalte nøkkelblokker. 

Selskapenes forventninger til å gjøre funn i 
området er varierende. 

Den fremtidige leteaktiviteten vil bli kon
sentrert om de sentrale områdene i Barents
havet. Utlysning av nye blokker vil være av
hengig av boreresultater fra blokker tildelt i 
11. og 12. konsesjonsrunde. 

Komiteen er enig i at man søker å opp
rettholde målsettingen om helårsboring i Ba
rentshavet, men viser til at det er flere hen
syn åta i denne sammenheng. Miljø- og fiske
rihensyn tilsier begrensninger og at boring 
bør foregå i bestemte perioder. 

Komiteen slutter seg til at det er nød
vendig å innhente og analysere boreresulta
tene fra allerede tildelte blokker før en legger 
opp den videre letevirksomheten. 

Komiteen legger i denne sammenheng 
stor vekt på at ny boreinformasjon fra hvert 
enkelt letehull i tillegg til å gi viktig geolo
gisk informasjon før nye blokker tildeles, og
så styrker sikkerheten. 
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Letevirksomheten 
Komiteen konstaterer at funnraten på 

norsk sokkel har gått ned, og at flere av de 
framtidige leteområdene er forbundet med 
høy økonomisk risiko. 

Komiteen er enig i at det er ønskelig å 
påvise nye oljefunn relativt raskt for å dempe 
fallet i oljeproduksjonen ved århundreskif
tet, og at det i den forbindelse kan være be
hov for justeringer av letepolitikken for å sti
mulere til nytenkning og utvikling av even
tuelle nye letemodeller. 

Kom i teen registrerer i denne sammen
heng at flere utenlandske oljeselskaper, iføl
ge departementet, ønsker større frihet til å 
søke blokker de er interessert i. Videre at fle
re av selskapene også ønsker frihet til å gå 
sammen i grupper for å finne fram til de mest 
interessante blokkene. 

Komiteen har merket seg at departe
mentet ikke vil gå bort fra den ordning man 
har i dag, hvor selskapene søker enkeltvis og 
departementet setter sammen rettighetsha
vergruppene på grunnlag av innkomne søk
nader. Det vurderes heller ikke å gå bort fra 
rundebaserte tildelinger. 

Komiteen er enig i dette. 
Komiteen har merket seg at departe

mentet vurderer å la selskapene gjennom 
forhandlinger få mulighet til selv å danne en 
gruppe på enkelte blokker. Dette skal even
tuelt skje etter søknadsfristens utløp, og etter 
at departementet har vurdert interessen for 
de enkelte blokker. Dette vil være på blokker 
med høy risiko, som myndighetene har liten 
tro på, og som det ellers vil være vanskelig å 
få tildelt. Det vil antakelig ifølge departe
mentet kun dreie seg om en eller et par blok
ker pr. runde. Dette vil i praksis kunne med
føre at de interesserte utenlandske selskape
ne vil kunne få vesentlige større eierandeler i 
letefasen. 

Komiteen er av den oppfatning at det 
er viktig å opprettholde det mangfold, den 
ideskapning og konkurranse blant selskape
ne, også mellom de norske og utenlandske 
som man har på norsk sokkel i dag. Kom i
teen forutsetter derfor at en slik ordning 
ikke må gå på bekostning av disse grunnleg
gende prinsipper i petroleumspolitikken, og 
at det ikke medfører redusert antall blok
ker/andeler eller deltakelse for de norske 
selskapene totalt sett. 

Komiteen viser til at det med den erfa
ring en har i dag kun finnes et begrenset an
tall blokker pr. runde som OD, Statoil, Norsk 
Hydro og Saga har mindre tro på, men som et 
tilstrekkelig antall andre oljeselskaper kan 
finne interessante. 

Komiteen har merket seg at departe-

mentet ved tildeling av slike blokker som 
myndighetene har mindre tro på, men som et 
tilstrekkelig antall oljeselskaper finner inter
essante, vil vurdere å redusere statens øko
nomiske engasjement i letefasen. I mel
dingen foreslås to forskjellige måter å gjøre 
dette på: 

Staten belastes ikke leteutgifter på blok
ken før det er klart at det er gjort et driv
verdig funn. 

- Selskapene forplikter seg til at leteutgifte
ne ikke skal kunne utgiftsføres før et evt. 
funn er utbyggingsklart og utbyggingsut
gifter blir utgiftsført. 

Komiteen konstaterer at det i slike til
feller ikke er aktuelt å gjeninnføre tidligere 
bæringssystem, men at selskapene fra tids
punktet for tiltredelse av drivverdighet får si
ne totale kostader i forbindelse med letingen 
refundert. 

Komiteen viser til at en eventuell end
ring i dagens tildelingssystem ogsa må sees i 
sammenheng med statens utgifter i forbin
delse med virksomheten. Totale letekostna
der på norsk sokkel i 1988 anslås til 4 ,2 mrd. 
kroner i.h.t. Statistisk Sentralbyrå. Statens 
utgifter gjennom statens direkte økonomiske 
engasjement anslås til 15 pst. av dette (ca. 627 
mill. kroner). Departementet har på forespør
sel opplyst at staten gjennom skattesystemet 
under bestemte forutsetninger indirekte i til
legg vil bære omlag 40-50 pst. av leteutgifte
ne. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti 
og Senterpartiet, lederen, Arve Berg, 
Kjell Bohlin, Erik Dalheim, Inger 
Lise Gjørv, Kjell Helland, Ragna Ber
get Jørgensen, Berit Brørby Larsen , 
Kjell Opseth, Svein Alsaker og Helga 
Haugen, viser i denne sammenheng til den 
justering som tidligere er foreslått i St.meld. 
nr. 21 for 1988-89 om organiseringen av Sta
toil mv. og Innst. S. nr. 115 for 1988-89 av 9. 
mars 1989, som innebærer at den samlede 
statlige deltakelsen som et minimum skal 
ligge på ca. 35-40 pst. i letefasen, men økes til 
minst 51 pst. ved økonomisk utvinnbare 
funn. Det forutsettes at Statoil deltar på alle 
utvinningstillatelser med minimum 10 pst.. 
Mydighetenes innsyn i letefasen vil med dette 
dekkes også i en eventuell justert letestrategi. 

Flertallet er i denne sammenheng enig 
i at det er lite hensiktsmessig med en betyde
lig statlig deltakelse i letefasen på blokker 
myndighetene har liten tro på, og som Statoil 
også finner mindre attraktive. 
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Flertallet er innstilt på at departemen
tet utreder videre de foreslåtte endringer i le
tepolitikken. 

Flertall t forutsetter at man i en utprø
ving av de foreslåtte endringer, forholder seg 
til gjeldende skattebestemmelser. 

Flertallet forutsetter at skattemessige 
og andre forhold som kan innvirke på selska
penes leteinteresse, avklares i denne sam
menheng. 

Kom i teens mindretall, medlem-
mene fra Høyre, Per -Kristian Foss, 
Gunnar Fatland , Ingvald Godal, Ole 
Fr. Klemsdal og Inger Koppernæs, 
viser til St.meld. nr. 21 for 1988-89 om organi
seringen av Statoil m.v. og Innst. S. nr. 115 for 
1988-89 av 9. mars 1989 som innebærer at den 
samlede statlige deltakelsen som et minimum 
skal ligge på ca. 35-40 pst. i letefasen, men 
økes til 51 pst. ved økonomisk utvinnbare 
funn. 

Min d re ta Ile t vil peke på den betydPli
ge risikoeksponering staten og Statoil utset
tes for ved å holde fast på disse prinsipper. 
Dette kan føre til at statens risikoekspone
ring innenfor en forsvarlig statsfinansiell 
ramme og/eller Statoils Økonomiske evne til 
å bære sin del av risikoen i letefasen vil be
grense leteaktiviteten på norsk sokkel, selv 
om nasjonale hensyn skulle tilsi et høyere ni
vå. 

Mindretallet vil også peke på at det vil 
være en uheldig utvikling dersom slike be
grensninger fører til at blokker som flere se
riøse selskaper er interessert i, ikke blir til
delt og utforsket. Selskapene kan ha en an
nen vurdering enn staten både av funnsann
synlighet, kostnad og priser. Dersom selska
pene får anledning til å lete på egen risiko, 
øker dette mulighetene til å få frem funn som 
staten kan få gode skatteinntekter fra på et 
senere tidspunkt. Myndighetenes innsyn i le
tefasen kan etter mindretallets oppfat
ning ivaretas gjennom lov- og regelverk. 

Mindretallet konstaterer at departe
mentets mål for en alternativ strategi for til
deling er å redusere statens risikoekspone
ring og samtidig å påvise nye oljefunn rela
tivt raskt. Mindretallet er enig i departe
mentets målsetting men finner det ikke 
sannsynliggjort at de virkemidler som fore
slås av departementet for å få frem såkalte ri
sikoblokker vil bidra vesentlig til å nå en slik 
målsetting. Den politiske begrensning ligger 
i Stortingets forutsetning om at staten/Stat
oil forpliktes til å delta med minst 35-40 pst i 
letefasen og minst 51 pst av økonomisk ut
vinnbare funn. 

Ved innføring av bæring av staten i letefa
sen på risikoblokker slik departementet fo
reslår, vil statens risiko i letefasen falle bort. 
Imidlertid vil selskapenes risiko og letekost
nader øke tilsvarende. Det er ikke utredet 
hvilke motytelser selskapene kan vente å 
oppnå som skal kompensere for Økte kostna
der og økt risiko. 

I Nordsjøen har departementet pekt på at 
tidligere bæringsforpliktelser hindrer ønsket 
boreaktivitet, og foreslår hel eller delvis opp
heving av slike bæringsforpliktelser for å øke 
aktiviteten. 

Mindretallet kan ikke se det dokumen
tert i meldingen hvorfor bæring på risiko
blokker vil gi økt aktivitet, når bæring i Nord
sjøen er til hinder for ønsket økt aktivitet. 

Innføring av skattekreditt, såkalt "ringfen
ce" som også er foreslått av departementet 
som et mulig virkemiddel, er tidligere avvist i 
Øyen-utvalgets rapport 1981-82 hvor det he
ter: 

«I dag oppmuntres det til utstrakt letevirk
somhet pa norsk sokkel. Ringfence for lete
utgifter er vanskelig forenlig med en slik le
tepolitikk." 

Mindretallet kan vanskelig se at 
St.meld. nr. 40 påviser vesentlig nye forhold 
som tilsier at de foreslåtte endringer i letepo
litikken for risikoblokker vil bidra til økt lete
aktivitet på sokkelen. 

Den foreliggende melding til Stortinget gir 
etter min d re ta Ile t s syn ikke Stortinget 
tilstrekkelig grunnlag til å gi departementet 
fullmakt til, i samarbeid med Finansdeparte
mentet, å vurdere disse spørsmål og eventu
elt innføre nødvendige justeringer i 13. run
de. 

Min dret a 11 et viser til sine mer kna der 
under behandlingen av St.meld. nr. 21 for 
1988-89 om organiseringen av Statoil m.v. og 
Innst. S. nr. 115 for 1988-89 av 9. mars 1989 
hvor medlemmene fra Høyre peker på at sta
ten i motsetning til oljeselskapene har en 
mulighet til å velge mellom investor- og skat
teoppkreverrollen når det gjelder deltakelse i 
petroleumsvirksomheten. Det må derfor vur
deres som et aktuelt alternativ for staten å re
dusere sin investorrolle i utbyggingsprosjek
ter, dersom dette gir en bedre risikoprofil og 
sannsynlighet for økte statsinntekter. 
Mindretallet ser ingen spesielle grunner 
til at taten skal løpe unødig risiko ved delta
kelse i letefasen i såkalte høyrisikoblokker, 
som myndighetene har liten tro på, og som 
Statoil ikke finner tilstrekkelig interessant til 
å anbefale eller selv å delta i. Mindretal
let vil ta opp forslag om at myndighetene 
får fullmakt til å lyse ut blokker uten statlig 
deltakelse. 
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Komiteen konstaterer at en utlysning 
av alle åpnede områder på sokkelen samtidig 
er vurdert. Så mange utlyste blokker vil iføl
ge departementet ikke gi tilstrekkelig søker
mengde på den enkelte blokk til at de kan 
tildeles. Komiteen er derfor enig i at det 
er mer hensiktsmessig å la selskapene få an
ledning til å nominere blokker på forhånd 
slik det gjøres i dag. Selskapene vil da kon
sentrere søknadene sine om færre blokker. 
Konsesjonsrunden kan inneholde blokker 
fra alle deler av sokkelen eventuelt i et større 
antall enn tidligere, dersom det er ønskelig 
og hensiktsmessig for å øke muligheten for 
funn. 

Bæringsbetingelser på blokker tildeltfør 1986 
Komiteen viser til at bæringsbetingel

sen på tillatelser tildelt før 1986 i dag ifølge 
departementet kan være til hinder for at det 
blir gjennomført samfunnsøkonomiske lønn
somme prosjekter på sokkelen. 

Komiteens flertall , medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti 
og Senterpartiet, slutter seg til at departe
mentet i samarbeid med Finansdepartemen
tet vurderer å bruke hel tuer delvis opphe
velse av bæring på tillatelser gitt før 1986 som 
et selektivt virkemiddel for å oppnå den øns
kede aktivitet på u borede strukturer og for å 
kunne få igangsatt testproduksjon. 

Komiteens mindretall, medlem-
mene fra Høyre, viser til at de utenlandske 
selskapene finner det i enkelte tilfeller mer 
interessant å bore på nye utvinningstillatelser 
uten bæring enn på utvinningstillatelser med 
ofte større ressurspotensiale, men med 
bæring. Et direkte resultat av dagens 
bæringsregler kan være at samfunnsøkono
misk interessante, uborede strukturer ikke 
blir boret. Mindretallet viser videre til at 
departementet er av den oppfatning at 
bæring er et hinder for igangsetting av test
produksjon. Mindretallet er enig i at 
bæringsregler ikke bør hindre en Ønsket 
utvikling av petroleumsvirksomheten på sok
kelen. Imidlertid ser mindretallet prinsipi
elle betenkeligheter dersom myndighetene 
gjennom enkelte søknader skal kunne 
behandle selskapene ulikt. Mindretallet 
går derfor ikke inn for bruk av hel eller delvis 
oppheving av bæring etter søknad som et 
selektivt virkemiddel i oljepolitikken, men 
tar opp forslag om en generell oppheving av 
bæringsforpliktelsene på tidligere tildelte 
utvinningstillatelser og for testproduksjon. 

Mindretallet henviser også til departe
mentets brev av 8. mai 1989 pkt f, hvor depar
tementet gir uttrykk for at det ikke vil være 
noen betydelig risikoøkning for staten for
bundet med oppheving av bæring. 

Forsynings- og helikopterbaser 
Kom i teen viser til at aktivitetsnivået 

på letesiden i de nærmeste år vil bli dekket 
av de baser som allerede eksisterer. Disse er 
Norcem N orse A/S og Aker N orsco A/S i 
Stavanger-området, CCB-basen utenfor Ber
gen og basene lokalisert til Flora, Stord, 
Mongstad, Kristiansund, Sandnessjøen, 
Harstad/SØr-Stangnes, Andøya og Hammer
festJSørøysund. 

Kom i teen viser til at flere baser også i 
årene som kommer vil ha overkapasitet, og at 
det derfor ikke er aktuelt å vurdere å oppret
te nye baser. 

Komiteen er enig id tte . 

Kommende konsesjonsrunder 
Komiteen viser til at departementet tar 

sikte på å utlyse blokker fra Nordsjøen, midt
norsk sokkel og i Barentshavet i de nærmes
te konsesjonsrunder. Det er stor forskjell 
med hensyn til økonomisk risiko i de ulike 
områder og ved å inkludere blokker fra alle 
områdene, får selskapene bedre muligheter 
til å jevne ut risikoen. En kan også på denne 
måten få bedre deltakelse i konsesjonsrun
dene. 

Komiteen viser til at departementet tar 
sikte på å utlyse en 13. konsesjonsrunde i 
1990. Man kan da ta hensyn til boreresultate
ne fra de siste konsesjonsrundene. 

Komiteen har merket seg at Regje
ringen tar sikte på å gjennomføre utlysning 
av 2-3 konsesjonsrunder innenfor de områ
der som er åpnet for letevirksomhet, og de 
områder som foreslås åpnet i meldingen. 

Komiteen viser til at det også er vur
dert å utlyse blokker i en 14. konsesjonsrun
de i 1991-92. 

Komiteen er enig i dette. 
Komiteen viser til at det fortsatt er om

råder som ikke er åpnet for letevirksomhet. 
Komiteen viser i denne sammenheng 

til at det i 1989 vil bli igangsatt konsekvens
analyser innenfor flere nye delområder. Det
te gjelder delområdene Trøndelag I Øst, 
Nordland IV, V, VI og VII og Vørings-platået 
på midt-norsk sokkel, Skagerrak i Nordsjøen 
og Barentshavet Nord. Komiteen regi
strerer at det ikke vil bli utlyst blokker fra 
disse områdene før det er gjennomført kon
sekvensutredninger. Eventuelle forslag om 
åpning av områdene for letevirksomhet vil 
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kunne forelegges for Stortinget i 1993, eller 
når konsekvensutredningene er gjennom
ført. 

Komiteen er enig i dette. 

Apning av Barentshavet Syd m.v. for 
Letevirksomhet 

Komiteen viser til at det i henhold til 
§ 7 i Lov om petroleumsvirksomhet skal fore
tas en gjennomgang og avveiing av de miljø
messige virkningene, mulige farer for for
urensninger, samt de økonomiske og sosiale 
virkninger for andre næringer og berørte 
distrikter. 

Komiteen viser til at det i den anled
ning ble nedsatt en arbeidsgruppe med re
presentanter fra de berørte departementer 
med underliggende institusjoner for å lage 
forslag til et utredningsprogram knyttet til 
områdene sydlig del av Finnmark Vest, 
Troms II, Troms Ill og det resterende ikke
åpnede området i Barentshavet Syd. 

Komiteen viser til at hensikten med ut
redningsprogrammet var å gi en samlet og 
oversiktlig framstilling av problemstillinger 
knyttet W miljø og ressurser og eksisterende 
bruk som reiser seg ved åpning av de aktuel
le områder. Programmet skulle redegjøre for 
de prosjekter man var blitt enige om å igang
sette, og gi de økonomiske og tidsmessige 
rammer for gjennomføringen av utredninge
ne. Gruppens forslag til utredningsprogram 
ble i 1984/85 sendt på høring til berørte de
partementer, fylkeskommuner, Norges Fis
karlag, Nord- og Midt-norsk Oljeråd m.fl. 

Komiteen viser til at det i samsvar med 
utredningsprogrammet ble gjennomført et 
trettitalls prosjekter, og at det til disse ble be
vilget ca. 25 mill. kroner i den tre-årige utred
ningsperioden. På bakgrunn av fagrapporte
ne fra disse prosjektene og annet materiale 
ble det utarbeidet en konsekvensutredning 
(sammenfatningsrapport) av en uavhengig 
redaksjonskomite. 

Komiteen vil peke på at det samlede 
materialet gir et allsidig og omfattende 
grunnlag for å vurdere konsekvensene av 
petroleumsvirksomhet i området. 

Komiteen viser til at konsekvensutred
ningen med henvisnig til grunnlagsrapporte
ne ble sendt på tre måneders høring til berør
te myndigheter og sentrale nærings- og inter
esseorganisasjoner. 

Komiteen viser til at konsekvensutred
ningsarbeidet i stor grad konsentrerer seg 
om de miljømessige virkninger av oljesøl, 
men drøfter også sikkerhetsmessige aspek
ter og samfunnsmessige konsekvenser. 

Komiteen viser til at det er foretatt en 
inndeling av området i soner etter biologisk 

sårbarhet. Utredningen har vist at det særlig 
er i egg- og larvesonen, kystsonen og den 
arktiske sone at følgene av eventuelle oljesøl 
kan bli særlig omfattende, mens oljesøl antas 
å gjøre betydelig mindre skade i åpent hav. 

Når det gjelder mulig skade på fiskeegg og 
-larver har komiteen merket seg at virk
ningene av et oljesøl synes å være tildels be
tydelig mindre enn tidligere antatt, men vil 
likevel understreke usikkerheten, og at ska
dene i gitte situasjoner fortsatt kan bli omfat
tende. Komiteen har videre merket seg 
at sjøfugl, særlig i hekketiden, og andre bio
logiske forekomster i kystsonen og i arktisk 
sone er sårbare, særlig i visse deler av året. 
Komiteen viser videre til at det i hele 
kystsonen fra Sørøya i vest til Tana i øst, vil 
måtte utvises meget stor aktsomhet. I kystso
nen er det også fiske fiskeoppdrett, boset
ting, rekreasjon , turisme og annen nærings
virksomhet som kan bli skadelidende ved 
eventuelle oljesøl. Selvom skadene ved olje
søl kan bli tildels store, vil komiteen i 
overensstemmelse med meldingen peke på 
at sannsynligheten for oljesøl er liten. 

Kom i teen forutsetter at petroleums
virksomheten blir tilrettelagt slik at de nega
tive konsekvensene for sårbare ressurser re
duseres til et minimum. 

Komiteen slutter seg derfor W at det 
innenfor kystsonen og egg- og larvesonen 
ikke vil bli boret i oljeførende lag i den sårba
re perioden for fiskeegg og larver. Dette gjel
der vest for en linje fra Bjørnøya til Nord
kapp i perioden 20. mars til 1. august. Videre 
slutter komiteen seg til at det av hensyn 
til miljøet i og rundt iskanten ikke vil bli bo
ret i oljeførende lag nord for 73 grader N i pe
rioden fra 1. november til 1. juli, før det fore
ligger bedre oljevernberedskap mot olje i is. 

Komiteen viser til omtalt overvåk
ningsprogram av miljøet i Barentshavet Syd 
og er enig i at et overvåkningsprogram bør ta 
utgangspunkt i forvaltningen av ressursene i 
området totalt sett. De fors]rjellige arter va
rierer i utbredelse og antall fra år til år. Mil
jøovervåkinsprogrammet bør derfor bestre
be seg på å inkludere alle de faktorer som for
årsaker variasjonene. Uten denne kunnskap 
om naturlige variasjoner er det vanskelig å 
vurdere hvordan en evt. petroleumsvirksom
het påvirker miljøet. 

Kom i teen er enig i at Fiskerideparte
mentet og Miljøverndepartementet som er 
ansvarlig for de biologiske ressursene i områ
det, har ansvaret for et slikt miljøovervå
kingsprogram i samarbeid med Olje- og ener
gidepartementet. 

Komiteen viser til at en etter 25 år med 
petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, står 
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godt rustet til å utføre denne virksomheten 
på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, også 
slik at det blir tatt hensyn til levende ressur
ser og miljø. Begrenset virksomhet i Barents
havet har foregått i flere år. Under normalsi
tuasjon har virksomheten kun medfø11 små 
effekter på miljøet og de levende ressursene. 
Denne risikoen er nå minimalisert ved de re
guleringer som nå gjennomføres, både ved 
seismiske undersøkelser og ved bruken av 
kjemikalier under leteboring. Det har heller 
ikke vært noen ulykker med utslipp av store 
mengder olje under leteboring. Erfaring vi
ser at leteboring i Barentshavet hverken rei
ser spesielle geologiske eller teknologiske 
problemer, sammenliknet med virksomhet 
på andre deler av norsk sokkel. Det er de spe
sielle klimatiske forhold og mørketid som vil 
være problematisk dersom et uhell skulle 
inntreffe. 

De boreriggene som brukes i Barentshavet 
er siste generasjons borerigger og teknolo
gisk sett meget avanserte. Riggene er er i 
stor utstrekning dimensjonert for de forhold 
som er i Barentshavet. 

Komiteen viser til at det ikke er utvik
let tilfredsstillende oljevernberedskap bereg
net på de spesielle fysiske forholdene i Ba
rentshavet. Oljeoppsamling vanskeliggjøres 
store deler av året av kulde, mørketid, tåke, 
tett nedbør og ising. Det eksisterer ikke olje
vernberedskap for isfylte farvann. Ansvaret 
for å bygge opp og drive oljevernberedskap 
for petroleumsvirksomhet i Barentshavet til
ligger operatørene iht. forurensningsloven. 
Det er også operatørene som har ansvaret for 
å utvikle egnet oljevernutstyr. Komiteen 
legger vekt på at dette arbeidet gis prioritet. 

Komiteen er kjent med at operatørene 
har igangsatt et prosjekt for å videreutvikle 
oljevernberedskap for isfylte farvann. Pro
sjektet har til hensikt å tilpasse eksisterende 
utstyr til forholdene i nord. Parallelt arbei
des det også med å øke kunnskapen om olje i 
is. 

Komiteen viser videre til at det også 
tas sikte på å utarbeide tiltak for spesielt sår
bare områder i Barentshavet. Det er vurdert 
tiltak for å redusere utrykkingstiden for ut
styret. Det kan f.eks. være aktuelt å ha opp
samlingssystem liggende ute på feltet og å lo
kalisere utstyrsdepotene nærmere de aktuel
le områdene. Dette vil gi nordområdene 
strengere beredskapstiltak enn andre deler 
av norsk sokkel. 

Komiteen viser også til at de krav som 
må stilles til sikkerhet og beredskap i en evt. 
produksjonsfase, vil bli vurdert, bl.a. av Olje
direktoratet, i forbindelse med godkjennelse 
av rettighavemes plan for utbygging av fore
komstene. 

Komiteen viser til at for å sikre sikker
heten og beredskapen i Barentshavet har Ol
jedirektoratet utarbeidet retningslinjer, som 
angir hvilke forhold som må ivaretas på en 
fullverdig måte. 

Komiteen viser til at det er nødvendig 
å åpne ovennenvte områder for letevirksom
het i nord for å ha muligheten til å gjøre nye 
oljefunn. Dersom det gjøres betydelige funn, 
vil dette kunne bidra til å opprettholde in
vesterings- og produksjonsnivået fra sokke
len også etter år 2000, og evt. funn vil også 
kun få positive virkninger for landsdelen. 

Troms Il 
Komiteen viser til at området Troms Il 

er geologisk vanskelig sammensatt, og at det 
ifølge departementet er behov for ytterligere 
geologisk informasjon, herunder seismiske 
undersøkelser, før det kan utpek s blokker 
for utlysning. Av den grunn bør man ikke nå 
åpne området for generell letevirk omhet. 
Det kan videre, ifølge departementet ventes 
teknologiske utviklinger med nye utbyg
gingskonsepter som vil gjøre det mulig å byg
ge ut funn i dette området nær land, uten at 
det vil oppstå konflikter med miljøet rundt. 
På grunn av de biologiske ressursene i områ
det og av fiskerimessige hensyn går Fiskeri
departementet og Miljøverndepartementet i 
mot åpning av Troms II nå. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti 
og Senterpartiet, slutter seg til at Troms Il 
ikke åpnes for letevirksomhet nå, men under
streker at den foreliggende konsekvensutred
ning for området anses tilstrekkelig for en 
senere vurdering av åpningsspørsmålet. 

Komiteens mindretall, medlem-
mene fra Høyre, viser til at Regjeringen har 
unntatt Troms II fra leteboring ved åpningen 
av Barentshavet Syd for letevirksomhet. 
Troms II ble inkludert i det utredningspro
grammet som startet i midten av 1985 for å 
analysere konsekvensene av petroleumsvirk
somhet innenfor ikkeåpnede områder nord 
for 69° 30'N og er derfor en del av de konsek
vensutredninger som foreligger for Barents
havet Syd m.m. 

Mindretallet vil peke på at konse
kvensutredningen ikke unntar Troms II fra 
en generell åpning av letevirksomheten, og 
at konsekvensutredningen for området av 
departementet anses som et hensiktsmessig 
grunnlag for vurdering av åpningsspørsmå
let. 

Mindretallet viser videre til at de berør
te fylker, landsdelsutvalget for Nord-Norge 
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og et stort flertall berørte kommuner går inn 
for åpning av Troms II, samt at flere oljesel
skaper vurderer området som geologisk in
teressant. 

Mindretallet vil også peke på at åpning 
av Troms Il kan gi myndighetene større 
handlefrihet i utlysningen av nye konsesjo
ner og øke mulighetene for å kartlegge områ
dets geologi og kompleksitet. 

Mindretallet har merket seg at det kan 
ventes teknologiske utviklinger med nye ut
bygningskonsepter, som vil gjøre det mulig å 
bygge ut dett omradet nær land, uten at det 
vil oppstå konflikter med miljøet rundt. 
Mindretallet vil peke på at den generelle 
teknologiske utvikling vil gå sin gang uav
hengig av letevrrksomhet på Troms Il . Det er 
først når det er gjort drivverdige funn at de 
endelige utbygningskonsepter kan utvikles, 
tilpasset det enkelte drivverdige funns belig
genhet og spesielle egenskaper. 

Mindretallet finner det fullt ut forsvar
lig å inkludere Troms II i de områder som åp
nes for leteboring i Barentshavet Syd forut
satt at de retningslinjer som innstillingen 
trekker opp for letevirksomhet i den øvrige 
del av Barentshavet Syd, også blir fulgt ved 
letevirksomhet på Troms Il. 

Mindretallet vil ta opp forslag om at 
Troms II inkluderes i de områder som åpnes 
for letevirksomhet i Barentshavet Syd. 

Sluttmerknad 

Komiteen er for øvrig enig i at hele det 
konsekvensutredede området, med unntak 
av Troms II, åpnes for letevirksomhet. 

Komiteen forutsetter at boreaktivite
ten tilpasses d hensyn som må tas ut fra fis
keri- og miljøinteresser, bl.a. de som er nevnt 
i meldingen og i denne innstilling. 

Komiteen legger spesielt vekt på at 
sikkerheten er den best mulige i all faser av 
petroleumsvirksomheten, og at det ikke 
igangsettes noen form for virksomhet før sik
kerheten er tilfredsstillende ivaretatt. 

K o m it een viser til den betydningen 
helårlig letevirksomhet kan ha for det lokale 
næringsliv, spesielt i forbindelse med leve
ring av varer og tjenester til petroleumsvirk
somheten. Komiteen legger derfor ve
sentlig vekt på at letevirksomheten planleg
ges og gjennomføres slik at de Ønskede virk
ninger knyttet til aktiviteten opprettholdes. 

Komiteen viser i denne sammenheng 
også til den planlagte utarbeidelse av nye 
konsekvensanalyser for midt-norsk sokkel 
og Barentshavet Nord . Komiteen forut
setter at man i utarbeidelsen av disse analy
ser legger stor vekt på å utnytte og videreut
vikle kompetansen i de berørte fylker. 

FORSLAG FRA MINDRETALL 
Forslag fra Høyre: 

Forslag 1 
« Stortinget gir Regjeringen fullmakt til å 

lyse ut blokker på norsk sokkel uten statlig 
del tage Ise. " 

Forslag 2 
«Stortinget ber Regjeringen oppheve bo

ringsforpliktelsene på tillatelser gitt før 1986 
og på testproduksjon. » 

Forslag 3 
«Troms Il inkluderes i de områder som åp

nes for letevirksomhet i Barentshavet Syd.» 

Komiteen viser ellers til meldingen og 
rår Stortinget til å gjøre slikt 

vedtak: 

St.meld. nr. 40 for 1988-89 - Om åpning av 
Barentshavet Syd for letevirksomhet - ved
legges protokollen. 

Oslo, i energi- og indsutrikomiteen, den 25. mai 1989. 

Ole G. Ueland, 
leder. 

Erik Dalheim, 
ordfører. 

Per-Kristian Foss, 
sekretær. 
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Vedlegg 1. 

Brev fra Olje- og energidepartementet, statsråden til industri- og energikomiteen, 
datert 8. mai 1989. 

St.meld. nr. 40 om åpning av Barentshavet Syd 
Det vises til brev fra Høyres Stortingsgrup

pe av 8. mai 1989, ang. Stortingsmelding nr. 
40, om åpning av Barentshavet Syd for lete
virksomhet. 

Foreliggende notat besvarer de spørsmål 
som er reist i ovennevnte brev. 

a) 
Forut for utlysning av blokker i den enkel

te konsesjonsrunde foretar Olje- og energide
partementet en nominasjonsprosess hvor Ol
jedirektoratet og oljeselskapene har en aktiv 
rolle. På bakgrunn av denne prosessen får 
departementet en formening om hvilke blok
ker som er de mest interessante i den forestå
ende konsesjonsrunde. Dette er opplys
ninger departementet ser som nødvendige 
for å fmne en hensiktsmessig sammenset
ning av blokkene i hver enkelt runde. 

Det er imidlertid først etter at selskapene 
har innlevert sine søknader at departementet 
gjør seg opp en mening om hvilke blokker 
som en ønsker å tildele. Etter at søknadene 
er evaluert foretar departementet en for
handlingsrunde med oljeselskapene. Gjen
nom søknadene og forhandlingsmøtene med 
selskapene får departementet en oversikt 
over de mest interessante blokkene i hver 
enkelt runde. Skillet mellom interessante og 
mindre interessante blokker foretas således 
først etter søknadsfristens utløp. I hver en
kelt konsesjonsrunde er det som regel en 4-6 
blokker som er de mest omsøkte og som der
med regnes som de mest interessante. 10-15 
blokker er det oftest liten interesse for. En
kelte selskaper kan likevel ha stor tro på slike 
blokker. Det er slike tilfelle en ønsker å iva
reta ved at blokkene tildeles på den antydede 
måte. 

b) 

Ved tildeling av blokker som staten i ut
gangspunktet er mindre interessert i men 
som enkelte oljeselskaper er interessert i tas 
det sikte på at selskapene dekker statens le
tekostnader. Ved f.eks. drivverdighetserklæ
ring for slike utvinningslisenser vil Staten til
bakebetale selskapene de påløpte utgifter, 
tilsvarende statens andel, fra tidspunktet for 
tildeling av utvinningstillatelsen. De nærme
re vilkår for tilbakebetalingen vil måtte drøf-

tes med selskapene i den enkelte utvinnings
tillatelse. 

Hvis vi sammenlikner den ovennevnte mo
dell med vanlig bæring etter 1973 er hoved
forskjellen at selskapene ved bæring må be
tale statens andel av kostnadene i letefasen. 
Disse kostnadene blir ikke tilbakebetalt selv 
om feltet på et senere tidspunkt blir erklært 
drivverdig. 

c) 

Hvis letevirksomheten på den tildelte ut
vinningstillatelsen ikke fører til drivverdig
hetserklæring vil selskapene for de spesielle 
tildelinger det her er snakk om ikke kunne 
utgiftsføre leteutgiftene mot andre inntekter. 
En forutsetning for å tildele denne type blok
ker som staten i utgangspunktet er mindre 
interessert i er at statens skatteinntekter så
vidt mulig ikke blir påvirket av disse tilde
lingene. Hvorvidt dette skal gjelde absolutt 
slik at de aldri kan trekke fra utgiftene, eller 
om en først skal kunne trekke dem fra om en 
tid, er noe som må vurderes nærmere. 

d) 
Det er klart at når selskapene tar en større 

risiko må de også få en større motytelse. Det 
er ikke nå hensiktsmessig å være konkret på 
dette, men det vil eksempelvis være mulig
het for at selskapene får større andeler på 
blokken enn det som er vanlig. Det vil også 
kunne være naturlig at glideskala/økt fast 
andel på slike blokker er lav. 

e) 
Innføring av bæring på høyrisiko blokker 

vil være på andre vilkår enn på det som gjel
der på de fleste eldre tillatelser. I det nye sy
stemet er det tenkt at staten skal tilbakebeta
le den andelen av letekostnadene som sels
kapene har dekket i tilfelle funn. Dette har 
ikke vært tilfelle på eldre tillatelser som er 
gitt etter 1973 der bæring gjelder. Letekost
nadene som selskapene har dekket for staten 
på disse tillatelsene er ikke tilbakebetalt i de 
tilfelle det er gjort funn. Det systemet som fo
reslås innført er dermed betydelig gunstigere 
for selskapene. 

Det er meningen å bruke bæring i begren
set grad på høyrisikoblokker som staten el
lers ikke vil ønske å tildele, mens oppheving 
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av bæring på eldre tillatelser vil kunne være 
med på å øke letevirksomheten på disse 
blokkene. 

Begge tiltakene vil bidra til økt letevirk
somhet og dermed økt mulighet for nye olje
funn. 

f) 

Det vil, slik departementet ser det, ikke 
være noen betydelig risikoøkning forbundet 
med oppheving av bæring. Departementet 
ser oppheving av bæring som nødvendig for 
å få letevirksomhet på blokker der det er po
tensiale for å gjøre funn, men der de uten
landske selskapene ikke har noe Økonomisk 
incentiv for leting. Dette vil imidlertid gjøres 
i begrenset omfang. 

Det er ikke gjort beregninger som viserek
sakt risikoøkning, da dette er avhengig av 
hvor mange og hvilke utvinningstillatelser 
det vil dreie seg om. Bl.a. må beregninger ta 
utgangspunkt i hvor stor andel de utenlands
ke selskapene har. Departementet har tatt 
forbehold om at rettighetshaverne må søke 
om opphevelse av bæring for hver enkelt ut
vinningstillatelse. 

g) 

Olje- og energidepartementet ser hverken 
behov for forlengelse av letefasen fra 6 til 10 
ar, eller for forlengelsen av konsesjonsperio
den for øvrig fra 30 til 40 år. 

I løpet av de senere konsesjonsrunder er 

arbeidsforpliktelsene knyttet til utvinnings
tillatelsene rudusert. Departementet har i 
henhold til petroleumsloven for øvrig adgang 
til å gi individuell forlengelse av 6-års perio
den med ett år av gangen i inntil fire år. I til
felle hvor det er påkrevet f.eks. av hensyn til 
fullførelsen av arbeidsforpliktelsen kan lete
fasen dermed forlenges til 10 år. Individuell 
forlengelse av konsesjonsperioden på 30 år 
kan også gis i henhold til petroleumsloven. 

På dette grunnlag ser ikke departementet 
noe behov for en generelle forlengelse av 
konsesjonstiden. 

h) 
Troms Il er et spesielt og viktig fiskeområ

de. Store deler av egg- og larvestrømmen går 
nettopp her, og egg og larver befinner seg i 
dette området i de mest sårbare periodene. 
Området hvor både egg- og larvestrømmen 
og fisket foregår er dessuten smalt og gjør det 
vanskelig å finne alternative fiskeplasser. 
Dette gjelder ikke i samme grad for Troms III 
og Finnmark Øst. 

Geologisk er dette et umodent område, og 
det vil derfor være behov for nærmere seis
miske undersøkelser før letevirksomheten 
kan ta til på Troms Il. Slik sett haster det ikke 
med å åpne Troms II for generell letevirk
somhet. Departementet vil imidlertid under
streke at en anser den foreliggende konse
kvensutredning som tilstrekkelig for en se
nere vurdering av åpningsspørsmålet. 
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Vedlegg 2. 

Notat fra Olje- og energidepartementet, datert 2. mai 1989. 

Svar på spørsmål fra energi- og industri
komiteen i forbindelse med behandling 

av St.meld. nr. 40 (1988-89) 
Spm.1 

For å sikre at sikkerheten og beredskapen i 
Barentshavet er på samme nivå som ellers på 
norsk sokkel, har Oljedirektoratet utarbeidet 
retningslinjer som angir hvilke forhold som 
må ivaretas på en fullverdig måte. 

De boreriggene som brukes i Barentshavet 
er siste generasjons borerigger og teknolo
gisk sett meget avanserte. Riggene er i stor 
utstrekning dimensjonert for de forhold som 
er i Barentshavet. 

Den eksisterende oljevernberedskap har 
begrensninger pga. de spesielle miljøforhold 
i Barentshavet. Det eksisterer i Norge idag 
ikke oljevernberedskap for isfylte farvann. 
En utvikling på dette området er startet opp. 
Operatørene har igangsatt et prosjekt for å vi
dereutvikle oljevernberedskap for isfylte far
vann. Prosjektet har til hensikt å tilpasse ek
sisterende utstyr til forholdene i nord. Paral
lelt arbeides det med å øke kunnskapen om 
olje i is. For 1989 og 1990 er det bevilget 4,2 
mill. kroner. Dersom det viser seg at det er 
behov for å utvikle utstyr for isfylte farvann 
er operatørene innstilt på dette. 

En tar videre sikte på å utarbeide tiltak for 
spesielt sårbare områder i Barentshavet. En 
har vurdert tiltak for å redusere responstid 
for utstyret. F.eks. kan det være aktuelt å ha 
oppsamlingssystem liggende ute på feltet og 
å lokalisere utstyrsdepotene nærmere i de 
aktuelle områdene. Dette vil gi nordområde
ne strengere beredskapstiltak enn andre de
ler av norsk sokkel. 

Det er også innført tidsbegrensninger for 
letevirksomheten i nord for å beskytte sårba
re ressurser i iskanten. 

De krav som må stilles til sikkerhet og be
redskap i en eventuell produksjonsfase vil 
bli vurdert, bl.a. av Oljedirektoratet, i sam
band med godkjennelse av rettighetshaver
nes plan for utbygging av forekomst. 

Spm. 2 

- Norges Naturvernforbund påpeker i sitt 
notat at det ved utarbeidelsen av konse
kvensutredningen ikke ble foretatt en 
samlet analyse av problemstillingene før 
en satte i gang. 

Arbeidet med konsekvensutredningen har 
skjedd i regi av den interdepartementale Ar-

beidsgruppen for konsekvensutredninger 
for petroleumsvirksomhet (AKUP). Konse
kvensutredningsprogrammet ble innledet 
med at AKUP utarbeidet et utredningspro
gram for prosjekter som burde gjennomføres 
i forbindelse med spørsmålet om å åpne Ba
rentshavet Syd for letevirksomhet. De ulike 
fagmiljøer fremmet forslag som skulle gi en 
samlet oversikt over problemstillinger knyt
tet til miljø, ressurser og eksisterende bruk 
som reiser seg ved åpning. Et forslag til ut
redningsprogram ble deretter sendt på hø
ring til berørte regionale myndigheter og 
sentrale næringsorganisasjoner. Utarbeidel
se og høring av et utredningsprogram er ikke 
et krav nedfelt i petroleumsloven, men en ar
beidsprosess som AKUP anså som hensikts
messig for på et tidlig stadium å orientere om 
og innby til kommentarer til de utredninger 
som var planlagt. Beslutningsprosessen har 
derfor sikret at de ulike spørsmål i tilknyt
ning til åpningsspørsmålet ble undergitt en 
bred og samlet vurdering. 

- Naturvernforbundet hevder videre at tids
rammen for de enkelte prosjektene ble 
kuttet ned. 

I St.meld. nr. 79 (1984-85) orienterte Regje
ringen om at en ville utarbeide et program 
for konsekvensutredninger for Barentshavet 
Syd. Disse utredningene skulle avsluttes i 
desember 1987. Materialet ville bli sendt på 
høring våren 1988 i tråd med petroleumslo
vens bestemmelser. Deretter ville konse
kvensutredningene og høringsuttalelsene bli 
innarbeidet i en stortingsmelding som skulle 
fremlegges ved årsskiftet 1988/89. Prosjekte
ne har således foregått i samsvar med de opp
rinnelige planene. 

- Naturvernforbundet hevder også at mate
rialet fra de enkelte prosjektene er ubalan
sert og tildels feilaktig fremstilt i sammen
fatningsrapporten, samt at den undervur
derer faren ved petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet. 

For å sikre en mest mulig nøytral og objek
tiv fremstilling er sammenfatningsrapporten 
utarbeidet av en frittstående gruppe utenfor 
Olje- og energidepartementet. 

Gruppen fikk til oppdrag å sammenfatte 
resultater fra et 30-talls forskningsrapporter, 
notater og utkast, til en rapport som skulle 
være på inntil 100 sider. Det ble lagt stor vekt 
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på at materialet skulle presenteres på en slik 
· måte at det ble tilgjengelig for ikke-eksper

ter. 
Regjeringen har i meldingen lagt stor vekt 

på at faktiske beskrivelser skal være riktige. 
For at spørsmålet om åpning av Barentshavet 
Syd kan fattes på et så fullstendig grunnlag 
som det er mulig å fremskaffe, er det i mel
dingens beskrivelse av konsekvensanalysen, 
herunder utfordringene en står ovenfor ved 
oljevirksomhet i området, tatt inn mye mate
riale fra de ulike grwrnlagsrapportene. Det er 
også tatt inn konkrete tekstbidrag fra både 
Miljøverndepartementet og Fiskerideparte
mentet. 

Spm. 3 

Regjeringen har i meldingen ikke lagt opp 
til begrensninger i borevirksomheten i områ
det øst for en linje Nordkapp til Bjørnøya. 

En vil imidlertid understreke at det er lø
pende kontakt mellom Olje- og energidepar
tementet og Miljøverndepartementet og Fis
keridepartementet når det gjelder utvelgelse 
og tildeling av blokker. Dersom det er sterke 
grunner for a mnføre begrensninger i aktivi
tet n i de østlige områder vil dette kunne 
vurderes. 

Spm. 4 

Totalt er det bevJ..lget ca. 25 mill. kroner til 
konsekvensutredningen for Barentshavet 
Syd. I regi av nord-norske institusjoner/fag
miljøer ble det utført prosjekter for ca. 4,7 
mill. kroner (ca. 18 pst.). Forskningsinstitu
sjonene i Nord-Norge er også representert i 
AKUP ved Akvaplan A/S. 

Når det gjelder utarbeidelse av nye konse
kvensanalyser for midt-norsk sokkel og Ba
rentshavet Nord legges det stor vekt på bred 
kontakt med både regionale og lokale orga
ner. Forslag til utredningsprogram vil også 
bli sendt ut på høring til regionale og lokale 
myndigheter, samt forskningsinstitusjoner 
og næringsorganisasjoner. 

Spm. 5 
En letevirksomhet der man nyttiggjør seg 

boreinformasjon fra hvert enkelt letehull før 
nye blokker tildeles, vil styrke sikkerheten. 
Jo mer informasjon man har om geologien i 
området jo bedre kan man planlegge videre 
boringer. Informasjon fra letehull i området 
er viktig for å kartlegge muligheten for grunn 
gass. Man får i tillegg viktig informasjon om 
reservoarforhold, type hydrokarboner i om
rådet, trykkforhold etc. 

En annen viktig grunn til at man ønsker 
seg informasjon fra et hull før man borer nes-

te hull, er at man ønsker å ha så mye geolo
gisk informasjon som mulig for å kunnetrek
ke resultater ut av letehullene. Resultater fra 
et hull vil kunne være avgjørende for om det 
neste hullet i det hele tatt skai bores. 

Spm. 6 

Gjennom Statens direkte økonomiske 
engasjement i petroleums virksomheten 
hadde staten i 1988 påløpte letekostnader på 
627 mill. kroner. Dette utgjør omlag 15 pst. av 
Statistisk Sentralbyrås anslag for totale lete
kostnader på norsk sokkel for 1988. 

Det er ikke mulig å gi et eksakt svar på 
hvor stor del av leteutgiftene som en kan si 
blir båret av staten gjennom skattesystemet. 
Det kan legges ulike betraktningsmåter til 
grunn, og anslagene vil uansett betraktnings
måte være omfattet med betydelig usikker
het. 

Ved en oljepris på omlag 130 kr./fat vil et 
selskap i skatteposisjon, dvs. et selskap som 
har inntekter fra annen virksomhet på norsk 
sokkel, stå overfor en gjennomsnittlig skatte
prosent på i størrelsesorden 60 pst. på pro
sjekter som er vedtatt etter endringene i pe
troleumsskatteleggingen i 1986. (Jfr. kap. 7.3. 
Prosjektberegninger i Ot.prp. nr. 3 (1986-87)). 

Hvis det forutsettes at omlag 70-80 pst. av 
leteutgiftene på norsk sokkel dekkes av sel
skap i skatteposisjon, og at skatteprosent for 
selskapene i skatteposisjon gjennomsnittlig 
er omlag 60 pst. i det inntektsintervall en be
trakter, kan en da i en viss forstand si at sta
ten gjennom skattesystemet indirekte vil 
bære omlag 40-50 pst. av disse leteutgiftene. 

Spm. 7 
På enkelte blokker som staten ikke finner 

det interessant å tildele, men som oljeselska
pene finner interessante, kan det for å redu
sere statens kostnader ved tørre hull, være 
aktuelt å innføre bæring. 

Innføring av bæring av statens kostnader 
innebærer at staten ikke betaler sin andel av 
letekostnadene før det evt. gjøres et drivver
dig funn. Dersom et funn gjøres vil staten 
måtte betale kostnadene fra drivverdigheter
klæringen tiltredes. Staten vil da også til
bakebetale sin andel av letekostnadene. Den 
andelen av letekostnadene som staten nor
malt skulle betalt, betales i stedet for av de 
utenlandske selskapene, som dermed må be
tale høyere letekostnader enn deres andel 
skulle tilsi. 

Spm. 8 
Det er riktig at det kan lyses ut blokker 

som er uavhengige av resultatene fra letehull 
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boret i runde 12 B. Oljeselskapene trenger 
imidlertid tid til å evaluere de områdene som 
allerede er tildelt. Ved å gå for raskt inn i nye 
områder risikerer man at interessen for Ba
rentshavet faller svært raskt dersom man 
«punkterer» alle muligheter uten å evaluere 
områdene skikkelig. Tid til evaluering før ut
lysning av nye blokker er derfor av stor be
tydning slik som situasjonen er i dag. 

Spm. 9 
I kap. 4.3 i meldingen er det nevnt at depar

tementet vurderer å lyse ut et større antall 
blokker enn det som har vært vanlig i de se
nere runder. 

Utlysning av alle åpnede områder på sok
kelen er vurdert, men selv om departementet 
lyser ut så mange blokker vil vi ikke få til
strekkelig søkermengde på de enkelte blok
kene til at de kan tildeles. Departementet ser 
det derfor som mest hensiktsmessig å heller 

ler ha en nominasjon av blokker på forhånd, 
slik at selskapene i søknadene konsentrerer 
seg om færre blokker. 

13. runde vil inneholde blokker fra alle de
ler av sokkelen. Tidspunktet for 14. runde vil 
mnenfor den rammen som er nevnt i stor
tingsmeldingen (1991-92) være avhengig av 
antall blokker som tildeles i denne runden. 

Spm. 10 

Det ble i 12. runde del A og B tildelt 2 blok
ker med seismisk opsjon som arbeidsprog
ram. Dette er blokker som krever ekstra 
grundig seismisk evaluering. Tildeling av 
blokker med denne typen arbeidsprogram 
vil vurderes også i fremtidige runder. Depar
tementet er imidlertid opptatt av at selskape
ne skal ha gjort en jobb på forhånd før tilde
ling skjer. Denne type arbeidsprogram vil 
derfor bare være aktuelt på blokker som kre
ver ekstra kartlegging. 
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Miljøverndepartementet 

St.meld. nr. 46 
(1988-89) 

Miljø og utvikling 
Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 28. april 1989, 
godkjent i statsråd samme dag. 

DEL I 
Program for oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

KAPITTEL l 

INNLEDNING 
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 

stiller opp bærekraftig utvikling som et mål 
for verdenssamfunnet og for de enkelte lande
ne. Det betyr en utvikling som sikrer behove
ne til dagens befolkning uten å svekke 
mulighetene for framtidige generasjoner til å 
få sine behov dekket. 

Det viktigste budskapet er at det er nødven
dig å endre prinsippene for det økonomiske 
og politiske samkvemmet i verdenssamfunnet 
og at den økonomiske veksten må gis et nytt 
og forsvarlig innhold. Verdenskommisjonen 
hevder at det er både mulig og nødvendig å 
endre prinsippene for utvikling, slik at den 
bygger på solidaritet mellom fattige og rike 
land og mellom vår generasjon og senere ge
nerasjoner. 

Kommisjonen understreker at truslene mot 
en bærekraftig utvikling er meget alvorlige. 
Søkelyset rettes særlig mot den dype fattig
dommen i mange utviklingsland og at atmos
færens, havenes og jordsmonnets evne til å ta 
imot avfallsstoffer er begrenset. Det er indu
strilandene som står for det aller meste av 
forurensningene. Naturgrunnlaget er truet av 
klimaendringer, nedbrytning av ozonlaget, 
luftforurensning, avskoging og ørkenspred
ning. Disse farene er globale. Ingen land kan 
skjerme seg mot dem, og ingen kan løse dem 
alene. 

Et hovedtema i kommisjonens rapport er 
sammenhengen mellom fattigdommen og den 

økologiske krisen i utviklingslandene. Denne 
fattigdommen er både en årsak til og en virk
ning av at naturgrunnlaget blir forringet. 
Denne forringelsen berører også industrilan
dene. Derfor er det av gjensidig interesse å få 
til økonomisk vekst, også i utviklingslandene. 

Regjeringen slutter seg til rapportens ho
vedsynspunkter. Kampen mot fattigdommen, 
for bedre helse og likere muligheter til livsut
foldelse må føres videre og forsterkes. Det er 
et overordnet mål at den økonomiske utviklin
gen må være bærekraftig. Spørsmålet er ikke 
om vi skal ha økonomisk vekst, men hva slags 
vekst vi ønsker. Den økonomiske veksten må 
ikke medføre miljøbelastninger som oversti
ger naturens tålegrense. Da vil livsbetingelse
ne for framtidige generasjoner kunne stå i 
fare. 

For at ikke også 1990-årene skal bli et tapt 
tiår for økonomisk framgang i utviklingslan
dene må gjeldskrisen få en snarlig løsning. 

Forholdene burde nå ligge til rette for fler" 
nasjonale samordnede løsninger. For de fat
tigste landene i Afrika vil gjeldsreduksjoner 
og andre lettelser åpne veien for økonomisk 
og sosial utvikling. Regjeringen vil arbeide for 
internasjonal tilslutning til dette. 

Norge følger opp Verdenskommisjonens 
rapport både gjennom vår hjelp til utviklings" 
landene, ved å delta aktivt i internasjonalt 
samarbeid og ved den politikken vi fører for 
å forme utviklingen i vårt eget land. Regjerin
gen legger vekt på at en i oppfølgingen på 

467



8 St.meld. nr. 46 1988- 89 
Miljø og utvikling. Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

alle politikkområder holder fast ved Verdens
kommisjonens globale perspektiv og grense
overskridende karakter. 

Økonomisk utvikling, full sysselsetting og 
et godt miljø er bærebjelker i Regjeringens 
politikk for videreutvikling og utdyping av 
velferdssamfunnet. Regjeringens overordnede 
mål om en bærekraftig utvikling skal ivaretas 
gjennom en sektorovergripende politikk på 
alle nivåer i det norske samfunnet. 

Hensynet til miljøet står sterkt i Norge og i 
norsk politikk. Regjeringen regner med at det 
vil være bred oppslutning om å legge langt 
større vekt på hensynet til miljø og til bære
kraftig utvikling. 

Verdenskommisjonens rapport har økt be
visstheten om miljøproblemene og bidratt til 
å få dem inn i sentrum av det politiske ordskif
tet og de politiske prioriteringene i mange 
land. Det gjelder i høy grad også i Norge. Her 
som ellers har flere og flere erkjent hvor nød
vendig det er med politisk styring for å kunne 
løse grunleggende problemer og nå felles mål. 

De utfordringene vi står overfor, kan bare 
løses gjennom felles innsats, internasjonalt og 
nasjonalt. De vil stille store krav til langsiktig 
og ansvarlig styring, til at folkevalgte organer 
setter rammer for produksjons- og forbruks
mønstre. Det er ingen mulighet for at mar
kedsmekanismene alene kan ta vare på 
miljøhensynene på en forsvarlig måte. Gjen
nom skatte- og avgiftssystemet påvirker vi 
forbruks- og produksjonsmønstrene. På denne 
måten kan markedet styres, og brukes til å 
nå miljøpolitiske mål. I tillegg er det viktig 
at enkelt-mennesker og organisasjoner opp
muntres til å ta ansvar for miljøet. 

Norge har på mange områder vært tidlig ute 
på det miljøpolitiske området. Det betyr ikke 
reduserte krav til den videre miljøpolitikken 
men tvert imot at kravene til videre innsats 
må settes høyt. Også for oss er oppgavene 
krevende og det vil være behov for store for
andringer i måten vi bruker energi og andre 
ressurser på før vi har bragt utviklingen i 
Norge innenfor rammer som settes av natu
rens tålegrense. Alvoret i situasjonen krever 
en sterk miljøsatsing. Dette vil berøre hele 
befolkningen. Det vil innebære betydelige 
kostnader og utfordre sterke interesser. 

En overutnytting av miljøet og naturressur
sene svekker mulighetene for produksjon av 
varer og tjenester på lang sikt. På den annen 
side gir økonomisk vekst større muligheter til 
å ta vare på miljøet og naturressursene gjen
nom investeringer i realkapital og nye teknis
ke løsninger. Likevel kan det på kort sikt 
være konflikt mellom hensynet til å bevare 
naturgrunnlaget og innarbeidede forventnin
ger om økt forbruk. 

Mange av de alvorligste miljøproblemene 
er globale, slik som redusert ozonlag eller 
drivhuseffekten. Andre problemer, som sur 
nedbør og havforurensninger går på tvers av 
landegrensene i en region av verden. En ve
sentlig del av våre miljøproblemer skyldes 
forurensning fra andre land. 

Alt dette betyr at vi har en klar interesse 
av å utvikle internasjonalt miljøsamarbeid vi
dere, og Regjeringen mener at Norge fortsatt 
skal være en pådriver i arbeidet. V år nasjona
le innsats vil i global sammenheng først og 
fremst ha mening når den bidrar til å påskyn
de en bred prosess der flere land kommer 
med. Derfor bør Norge være et foregangsland 
i arbeidet for å sikre en bærekraftig utvikling. 

Behovet for sterkere internasjonalt samar
beid står sentralt i rapporten fra Verdenskom
misjonen for miljø og utvikling. Bærekraftig 
utvikling har først og fremst mening i et inter
nasjonalt perspektiv. Siden rapporten ble lagt 
fram i april l 987 har det vært framgang i det 
internasjonale samarbeidet om miljøspørsmål. 
Eksempler på dette er Montreal-protokollen 
fra 1987, NOx-protokollen fra 1988 og Basel
konvensjonen fra 1989. Totalbildet er imid
lertid ujevnt, og på flere områder er det 
internasjonale samarbeidet ennå mangelfullt. 

Framtida vil kreve et omfattende og for
pliktende internasjonalt samarbeid. Det vil 
ikke være tilstrekkelig med avtaler av den 
type vi hittil har sett. Det må tas større hensyn 
til nasjonale og regionale forskjeller både når 
det gjelder naturens tålegrense, samt omfang 
og sammensetning av kilder for miljøskadeli
ge utslipp. Blant annet for å sikre tilstrekkelig 
tempo i beslutningene, vil det også være be
hov for å gi større myndighet til internasjonale 
organer. Elementer av overnasjonalitet vil bli 
nødvendig. Ved å avgi formell selvråderett, 
kan vi i fellesskap med andre land gjenvinne 
reell selvråderett. 

Utsiktene til en gradvis oppvarming av klo
den som følge av drivhuseffekten kan bli det 
spørsmål som i første rekke vil bringe verdens 
land til et mer forpliktende samarbeid enn det 
som har vært vanlig. Gjennom Haag-deklara
sjonen vedtok stats- og regjeringssjefer for 24 
land å utvikle nye folkerettslige prinsipper og 
mer effektive internasjonale beslutningsord
ninger. Deklarasjonen la til grunn at de land 
som gjennom sin økonomiske framgang har 
bidratt til drivhuseffekten har et særlig ansvar 
for å støtte de land som først senere har tatt 
fatt på sin egen industrialisering. 

Deklarasjonen foreslår opprettet en interna
sjonal autoritet i tilknytning til FN, med 
ansvar for å motvirke oppvarming av kloden. 
Regjeringen vil arbeide aktivt for å få tilslut
ning til disse prinsippene. Det skal kunne 
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treffes beslutninger ved flertallsvedtak, som 
kan ankes og kontrolleres av Den internasjo
nale domstol. 

Regjeringen vil arbeide for at det etableres 
en internasjonal domstolsordning som kan 
avgjøre tvister og erstatningsspørsmål i til
knytning til grenseoverskridende forurens
ninger og brudd på internasjonale miljøvern
avtaler. 

Regjeringen vil i denne sammenheng ar
beide for at Den internasjonale domstols rolle 
styrkes. Framtidige avtaler bør gi Den interna
sjonale domstol en utvidet rolle i løsning av 
tvister om overholdelse av avtalen. 

Industrilandene har et særlig ansvar for å 
bidra til at alle land kan følge opp internasjo
nale avtaler om globale miljøproblemer. 
Regjeringen vil derfor arbeide for at det blir 
opprettet et internasjonalt klimafond, knyttet 
til FN. Dersom det blir oppslutning om denne 
tanken blant industrialiserte land er Regjerin
gen innstilt på å avsette 0, l prosent av BN1 
til dette formålet. 

Regjeringen vil også styrke det bilaterale og 
regionale samarbeidet med andre land for å 
fremme en bærekraftig utvikling. Det vil bli 
avsatt egne midler over statsbudsjettet for 
dette formålet. 

Regjeringen mener at Norge skal ligge i for
kant i arbeidet med å redusere utslipp som 
fører til nedbryting av ozonlaget, klimaend
ringer, sur nedbør og havforurensninger. 
Dette vil kreve vilje til omstillinger, del vil 
kreve betydelige kostnader både for norsk 
næringsliv, for det offentlige og for hver en
kelt. Disse kostnadene er dels et uttrykk for 
den verdi tilgangen til ren luft og rent vann 
har for oss. Dels er de uttrykk for hva vi må 
satse for å sikre livsvilkårene for senere gene
rasjoner. 

Regjeringen mener det fortsatt er tid til en 
gradvis omstilling mot en bærekraftig utvik
ling. Dette forutsetter imidlertid at omstillin
gene starter nå. Avtalene som forplikter Norge 
og andre land, gjelder i første omgang 1990-
årene. Utfordringene både for offentlige myn
digheter, for næringslivet og for forbrukerne 
er allerede nå å forberede seg på endrede ram
mevilkår. Da kan brå omstillinger unngås 
senere. 

Det må foregå en gjensidig tilpasning mel
lom den økonomiske politikken og miljøpoli
tikken. En rask innføring av strenge miljøkrav 
kan gjøre det mer krevende samtidig å få til 
en økonomisk vekst og en tilfredsstillende 
sysselsettingsutvikling. Forbruket og syssel
settingen kan likevel ikke baseres på en 
forringelse av naturgrunnlaget. Nye miljøkrav 
kan også føre til en mer effektiv og lønnsom 
bruk av ressursene. Gjennom bruk av ny tek-

nologi kan omstillingene gjøres lettere. Ved å 
ligge i forkant i utviklingen av miljøvennlig 
teknologi er det også mulig for norsk nærings
liv å utvikle ny lønnsom virksomhet. 

I statsbudsjettet for 1989 la Regjeringen 
fram den første samlede presentasjonen av 
bevilgningene knyttet til miljø og utvikling. 
Totalinnsatsen i 1989 er på omlag 6,4 milliar
der kroner, noe som utgjør 2,3 prosent av de 
samlede utgiftene over statsbudsjettet. 

I løpet av de tre siste årene har Miljøvernde
partementets budsjett økt med over 60 pro
sent fra 1024 mill. kr i 1986 til 1661 mill. i 
1989. I tillegg kommer en bevilgning i 1989 
til kommunale kloakkanlegg på 50 millioner 
kroner gjennom Regjeringens sysselsettings
pakke. Store deler av økningen fra 1986 til 
1989 har gått til å styrke arbeidet mot for
urensninger. Den budsjettmessige innsatsen 
mot forurensning av luft, vann og jordsmonn 
er mer enn fordoblet fra 227 mill. kr i 1986 til 
479 mill. kr i 1989. Rammen for nye tilsagn 
om tilskudd til utbygging av kommunale 
kloakkanlegg og spesialavfallssystemet har 
økt med over 300 prosent fra 95 mill. kr i 1986 
til 389 mill. kr i 1989 (1989-ta1lene ovenfor 
inkluderer tilleggsmidler foT sysselsettingstil
tak). 

Også innen privat og kommunal sektor gjø
res det en vesentlig innsats for å forbedre 
miljøet. Totalt sto miljøverninvesteringene i 
industrien for omlag 8 prosent av alle investe
ringer i perioden 1974-1985. 

De kommunale investeringene i avløp økte 
sterkt i 1970-årene, men ble omtrent halvert 
i perioden 1981-1985. Fra 1986-89 er det lagt 
opp til en økning i investeringene fra 400 mill. 
kr til ca. 1100 mill. kroner 

Innsatsen hittil viser at det er mulig å snu 
en negativ utvikling. Luftkvaliteten har blitt 
forbedret når det gjelder påvirkningen fra ut
slipp som gjelder oppvarming og industripro
sesser. F.eks. SO2-utslippene er redusert med 
over 50 prosent fra 1973 og fram til i dag, Ut
slippene av bly er sterkt redusert. Blyutslipp 
til luft vil om få år ikke lenger regnes som et 
alvorlig miljøproblem i Norge. Også arbeidet 
med å redusere vannforurensingene, har ført 
til forbedringer i en del områder. 

Disse forbedringene har skjedd i en periode 
med jevn økonomisk vekst. Utviklingen viser 
også at det ikke er noen automatisk sammen
heng mellom økonomisk vekst og energifor
bruket. 

Den økte transportaktiviteten har på den 
annen side ført ti1 en sterk økning av NOx
utslippene. I perioden fra 1962 til 1986 ble 
utslippene tredoblet. I samme periode ble ut
slippene av CO2 mer enn fordoblet. 

Sammenlignet med de fleste europeiske 
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land er Norge usedvanlig rikt på natur- og 
miljøressurser. Vannkraften, olje- og gass
ressursene, skogene, fiskeressursene og 
naturområdene har skapt grunnlaget for vår 
velstand og høye livskvalitet. 

Sett under ett er Norge et relativt rent land 
sammenlignet med mange andre land i Euro
pa. Hovedutfordinger framover blir å ta vare 
på de resultater som er oppnådd, å løse gjen
stående problemer og å hindre at det oppstår 
nye. Spesielt viktig vil det bli å redusere for
urensningene som følge av forbrenning av 
fossilt brensel. 

Klimaspørsmålet kan bli 90-årenes store in
ternasjonale miljøpolitiske spørsmål. På 
lengre sikt må industrilandene redusere de 
samlede CO2-utslippene betydelig. 

Ingen land har til nå fastlagt mål for ensidi
ge reduksjoner av andre klimagasser enn de 
som er regulert i Montreal-protokollen. 

Norske ensidige tiltak vil ha liten betydrung 
for det samlede utslipp av klimagasser i ver
den. Når regjeringen i denne meldingen 
likevel setter opp et mål for utslipp av CO,, 
er det for å være en pådriver i arbeidet med 
en internasjonal klimaavtale. 

Norge deltar aktivt i det internasjonale 
forskningssamarbeidet på disse områdene. 
Regjeringen vil også gjennomføre et omfatt
ende utredningsarbeid som skal legge grunn
laget for norsk klimapolitikk og gi premisser 
for norsk deltakelse i forhandlingene om glo
bale klimaavtaler. 

Regjeringens mål er å 

- redusere veksten i CO,-utslippene slik at de 
stabiliseres i løpet av 1990-årene og senest i 
år 2000. Regjeringen regner med at utslippe
ne deretter vil kunne reduseres. 

Sammen med de reduksjonene i KFK- og 
NOx-utslipp som er gjennomført eller fore
slått i denne meldingen, vil Norge dermed 
kunne oppnå nedgang i de samlede utslippene 
av gasser som påvirker klimaet rundt år
hundreskiftet. 

Regjeringens mål er foreløpig og vil bli løp
ende vurdert i lys av videre utredninger, den 
teknologiske utvikling og internasjonale for
handlinger og avtaler. 

Regjeringen vil videre arbeide for en grad
vis utflating av det samlede energiforbruket 
fram mot århundreskiftet. Dette vil være et 
resultat av bl.a. de utslippsbegrensende tilta
kene som Regjeringen skisserer i denne 
meldingen. Det skal skje en overgang fra de 
mest forurensende energikildene til de mind
re forurensende. 

Dette målet er basert på retningslinjene fra 
Verdenskommisjonen. Med de systemer for 
energiproduksjon som vi i dag kjenner er det 

nødvendig med en stabilisering av det globale 
energiforbruket for å hindre en global tempe
raturstigning. Den økonomiske veksten 
utviklingslandene trenger for å bedre levekå
rene for sine innbyggere vil selv under 
gunstige betingelser innebære økning av de
res energiforbruk. Dette betyr stabilisering og 
etterhvert reduksjon av energiforbruket i den 
rike del av verden. Dersom en etterhvert skul
le finne fram til nye og miljøvennlige energi
kilder kan handlefriheten i energipolitikken 
bli større. 

Som en del av strategien for å utflate det 
samlede enrgiforbruket rundt århundreskiftet 
bør prisene på energi til forbrukerne heves 
gradvis. Dette for å synliggjøre miljøkost
nadene og redusere forbruket. Regjeringen 
legger opp til en pris- og avgiftspolitikk som 
sørger for at miljøkostnadene blir reflektert i 
energiprisene. Dette gjelder særlig prisene på 
fossile brensler. Regjeringen forsterker innsat
sen innen energiøkonomisering. 

Regjeringen vil redusere utslippene av CO, 
og NOx fra samferdselssektoren, bl.a. gjen
nom følgende tiltak: 

• Kollektivtrafikken vil bli styrket og priori
tert gjennom økte rammebevilgninger til 
drift og ved å bruke en større andel av sam
ferdselsmidlene til investeringer i kollektiv
trafikksystemet. 

• Samlede transportplaner for de 10 største 
byområdene i Norge vil bli utarbeidet. 

• Åpne adgang til å øke bompengesatsene i 
større byområder i rushtiden. 

• Jernbanens rolle i persontrafikken omkring 
de store byområdene vil bli styrket. 

* Utarbeide nye normalvedtekter etter Plan
og bygningsloven for å fastsette et lavere 
normtall for parkeringsdekning i de større 
byene. 

• Miljøverndepartementet og Samferdsels
departementet vil nedsette en arbeidsgrup
pe for å utrede hvordan forurensningsloven 
skal anvendes på samferdselssektoren. 

Regjeringen har satt opp klare måltall for 
reduksjoner i utslippene av KFK: 

• 50 prosent reduksjon i utslippene av KFK i 
1991. Minst 90 prosent reduksjon av utslip
pene innen 1995. 

• KFK-holdige produkter skal ikke importe
res eller produseres i Norge etter 1995. 

• Stoppe forbruket av haloner så raskt som 
mulig og senest rundt midten av 90-årene. 

Tiltakene for å redusere KFK-utslippene vil 
i hovedsak bli rettet mot myk skumplast i 
møbler, kjemisk rensing, isolasjonsmaterialer, 
kjøleanlegg, emballasje og varmepumper. 
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Norge er spesielt sårbart for langtranspor
terte luftforurensninger fra andre land på 
grunn av sin geografiske beliggenhet i forhold 
til dominerende vindretninger. Ca. 90 prosent 
av den sure nedbøren i Norge skyldes utslipp 
fra andre land. 

SO2-utslippene i Norge skal reduseres med 
50 prosent innen 1993 med 1980 som basisår. 

Tiltak for å oppnå denne reduksjonen er: 

* Krav om 0,2 prosent svovel i fyringsolje 
(mellomdestillat). 

* Lavsvovelholdig tungolje innføres over hele 
landet. 

* Strengere rensekrav til industrien i forsu 
ringsområdene. 

For å redusere NOx-utslippene med 30 pro
sent innen 1998 med 1986 som basisår, vil 
blant annet følgende rensekrav bli iverksatt: 

* Avgasskrav på USA-nivå innføres på lette 
varebiler og dieseldrevne personbiler i 1990. 
For tyngre lastebiler og mindre busser inn
føres kravene i 1991, og for de tyngste 
kjøretøyene (totalvekt over 3,5 tonn) innen 
utgangen av 1993. 

* Avgass.krav på nye og eksisterende fartøy i 
innenriks sjøfart og i fiskebåter vil bli gjen
nomført så snart dette er teknisk og økono
misk mulig, senest i 1995. 

Fornrensningsutviklingen i Nordsjøen har 
medført økende overgjødslings- og miljøgi.ft
skader. Algeoppblomstringen i 1988 er et klart 
symptom på de problemene som kan følge av 
dette. De dominerende havstrømmene i Nord
sjøen gjør Norge sårbart for forurensninger fra 
andre land. 

Norge skal følge opp Nordsjøavtalen fra 
1987 og redusere sine tilførsler av miljøgifter 
til Nordsjøen med mer enn 50 prosent innen 
1995 i forhold til nivået i 1985. Utslipp av 
næringssalter til utsatte deler av Nordsjøen 
skal halveres i samme tidsrom. 

De vesentligste reduksjonene av miljøgifte
ne skal skje ved en opptrapping av tiltak 
innenfor industrien. Tiltakene skal gjennom
føres ved bruk av pålegg om utslippsreduksjo
ner og ved produktkontroll. Reduksjonene 
forventes dels å skje ved prosessendringer og 
dels ved mer omfattende rensing av restutslip
pene. 

Fram til 1995 skal det bygges ca 100 rense
anlegg for kloakkutslipp langs kysten fra 
Svenskegrensa til Nord-Jæren. Dette skal 
kombineres med en forsert utbygging og ut
bedring av ledningsnettet. 

Tiltak som allerede er startet opp innenfor 
landbruket - som f.eks. strengere krav til spre
deareal - skal følges opp gjennom innføring 
av gjødselplanlegging og omfattende endrin
ger i driftsformene. 

I løpet av 1989 skal det gjennomføres forbud 
mot omsetning av fosfatholdige tøyvaskemid
ler. 

Regjeringen vil legge økt vekt på positive 
stimulanser som supplement til utslippstilla
telser og kontroll i industrien. Det må satses 
på tiltak som kan påvirke omlegging til andre 
typer produkter og utvikling av en mer miljø
vennlig prosessteknologi. 

I løpet av de nærmeste årene vil større indu
stribedrifter bli pålagt nye og strengere ut
slippskrav. Utslippene av de farligste og mest 
brukte miljøgiftene vil bli redusert med 60-90 
prosent. 

I løpet av 1990 vil Regjeringen legge fram 
et program for: 

* opprydding etter nedlagte og konkurs
rammede bedrifter 

* opprydding av forurensningene fra nedlagte 
gruver 

* behandling av forurenset jordsmonn 
* opprydding av forurensninger i fjorder. 

Kostnadene ved opprydding skal pålegges 
eier der det er mulig. I en del saker er imid
lertid eierforholdet opphørt, slik at oppryddin
gen ikke kan belastes forurenser. I slike 
tilfeller skal finansiering av oppryddingsopp
gavene skje over statsbudsjettet. 

Fram mot år 2000 skal forurensningsproble 
mene knyttet til spesialavfall reduseres til et 
nivå som ikke skader helse og miljø. Avfallet 
skal utnyttes på en ressursmessig forsvarlig 
måte. Regjeringen går inn for at det etableres 
et sentralt behandlingsanlegg for spesialavfall 
i Rana. 

Det vil bli gitt konsesjon og tilskudd til yt
terligere 50 nye mottaksplasser for spesialav
fall i 1989. Målet er å dekke hele landet ved 
å etablere 200 mottaksplasser innen 1991. 

En sentral miljøvernoppgave blir å medvir
ke til at arealdisponering og virksomhet i 
samfunnet skjer i slike former at varige skader 
på genetiske ressurser og økosystemer unngås 
eller begrenses. Videre må vi sørge for at til
nærmet urørt natur, med tilhørende plante
og dyreliv, sikres for ettertiden i et representa
tivt utvalg. 

Regjeringen vil gi en statusrapport om opp
følgingen av Verdenskommisjonens anbefa
linger nasjonalt og internasjonalt også i neste 
stortingsperiode. 
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KAPI'ITEL 2 

Verdenskom.misjonen og de globale hovedutfordringene 

2.1 RAPPORTEN OG DENS BAKGRUNN 
Rapporten fra Verdenskommisjonen for 

miljø og utvikling er en internasjonal rapport 
utarbeidet for FN. Rapporten henvender seg 
til alle, til FN, til det enkelte land, og til hver 
enkelt. Den er i første rekke et politisk doku
ment. Kommisjonen la vekt på å utarbeide 
holdbare, bærende prinsipper som med
lemmene fra 21 land med til dels svært ulik 
erfaringsbakgrunn kunne enes om. 

Rapporten inneholder analyser og vurderin
ger, anbefalinger og konklusjoner. I denne 
meldingen redegjør regjeringen for hvordan 
rapporten følges opp av Norge. 

Kanskje den aller viktigste side ved Ver
denskommisjonens arbeid og rapport har vært 
at Kommisjonen har lykkes i å gi avgjørende 
bidrag til at miljø og utvikling i dag er blant 
de mest sentrale spørsmål på den internasjo
nale politiske dagsorden. 

Ved siden av Kommisjonens rapport og den 
omfattende høringsprosess og åpne dialog 
som Kommisjonen engasjerte seg i, både un
der sitt arbeid og etter at rapporten var 
offentliggjort, er det flere forhold som har bi
dratt til dette: 
- Forholdene mellom Øst og Vest er nå inne 

i en mer gunstig fase enn noen gang siden 
den annen verdenskrig. Framgangen m.h.t. 
rustningskontroll og avspenning har gjort 
det mulig å arbeide mer aktivt med andre 
felles problemer som økonomi, menneske
rettigheter og nå i økende grad miljø og 
ressursspørsmål. 

- Flere regionale konflikter er enten bilagt 
eller inne i et mer konstruktivt spor enn tid
ligere. FN har gjenvunnet mye av sin 
autoritet og har høstet anerkjennelse for sin 
rolle særlig i Iran/Irak-krigen, i Afghanistan 
og i Kampuchea. Også USA og Sovjetunio
nen legger nå større vekt på FN i utenriks
politikken . Blant annet derfor er det i dag 
større tro på at det er mulig å løse også de 
store miljø- og utviklingsproblemer. 

- Tsjernobyl-ulykken, Bhopal-katastrofen, 
giftutslippene fra Basel, oversvømmelsene i 
Bangladesh, de tragiske virkningene av tør
kekatastrofen i Afrika i 1985 og tørken i 
USAs midt-veststater i 1988 har spilt en stor 
rolle i nyhetene verden over. 

- Verden konfronteres daglig med nye rap
porter om truslene mot atmosfæren, ozon
laget, mot havområder og jordsmonn, mot 
skog og vannressurser. 
Erkjennelsen er økende om at truslene mot 

miljøet og arbeidet for en jevnere og sterkere 
økonomisk vekst krever internasjonale løsnin
ger. Handel og teknologiutvikling binder 
sammen økonomien på tvers av landegrense
ne, og luft, vann og genressurser disponeres 
ikke av ett land alene. Flere av de mest alvor
lige miljøproblemene er av en slik art at det 
bare er mulig å løse dem gjennom forplikten
de internasjonalt samarbeid. 

Senere i denne meldingen redegjøres det for 
de viktigste elementer i den internasjonale 
oppfølging av Verdenskommisjonens rapport. 
En vil her peke på tre spesielt politisk viktige 
internasjonale beslutninger: 

FNs Generalforsamling ønsket i sin resolu
sjon 42/187 rapporten velkommen, og ga sin 
tilslutning til dens grunnleggende analyser og 
konklusjoner. Samtidig besluttet FN å iverk
sette en bred internasjonal oppfølgingspro
sess, der bl.a. alle medlemslandene ble 
oppfordret til å følge opp rapporten. Denne 
resolusjon er en del av det formelle grunn
laget for Regjeringens oppfølging. 

På toppmøtet mellom de 7 betydeligste 
vestlige industriland i Toronto i juni 1988 ble 
Verdenskommisjonens rapport gjenstand for 
positiv omtale. Toppmøtet støttet Verdens
kommisjonens begrep «bærekraftig utvik
ling». 

På Oslo-konferansen om bærekraftig utvik
ling i juli 1988 hvor FNs generalsekretær og 
lederne for 22 av FNs viktigste organer og 
særorganisasjoner, inkludert presidenten for 
Verdensbanken og direktøren for Det interna
sjonale pengefond deltok, ble det slått fast at 
bærekraftig utvikling er en hovedmålsetting 
for hele FN-systemet. 

2.2 OPPRETI'ELSEN AV KOMMISJONEN, 
DENS ARBEID OG FNs BEHANDLING 
AV RAPPORTEN 

2.2.1 Kommisjonen og dens arbeid 
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 

ble opprettet som et resultat av FNs General-
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forsamlings resolusjon 38/161, som ble vedtatt 
høsten 1983. Bakgrunnen var den nye erkjen
nelse av alvoret i mange av de virkelig globale 
miljøproblemer som brøt gjennom på slutten 
av 70-tallet. 

Siden Stockholms-konferansen om det 
menneskelige miljø i 1972 var det blitt holdt 
en rekke store konferanser i FNs regi om vik
tige spørsmåJ som befolkning, vannforsyning, 
bosetting, fornybare energikilder og kvinne
politikk. Konferansene var langt på vei ut
trykk for manglende tilfredshet med 
FN-systemets evne til å løse disse dyptgripen
de problemene. Samtidig økte erkjennelsen 
av at truslene mot miljøet også var en trussel 
mot den økonomiske og sosiale utvikling. 

FNs Miljøprogram (UNEP) var blitt oppret
tet som et direkte result.at av Stockholms
konferansen. UNEP skulle ha til oppgave å 
være katalysatoren i FN-systemets arbeid 
med miljøspørsmåJ, men UNEP har ikke fått 
tilført de ressurser eller den myndighet som 
er nødvendig for effektivt å ivareta aUe disse 
oppgavene. 

Allerede i 1980 vedtok FN at den internasjo
nale langsiktige strategi for miljø og utvikling 
skulle samles i ett dokument, perspektivdoku
mentet EnvironmentaJ Perspective to the 
Year 2000 and Beyond. Tanken kom så opp 
om at en uavhengig kommisjon burde få i 
oppdrag å lage en kritisk analyse av hvordan 
verdens nasjoner burde arbeide med de uløste 
miljø- og utviklingsspørsmål. 

Etter langvarige forhandlinger vedtok FN 
enstemmig at en slik uavhengig kommisjon 
skulle opprettes. FN vedtok samtidig at kom
misjonen skulle ha et videre perspektiv på sitt 
arbeid enn UNEPs rolle og arbeid. Mandatet 
for kommisjonen som ble vedtatt i resolusjon 
38/161 gikk ut på å: 
- Utarbeide forslag til en langsiktig miljøstra

tegi for å fremme bærekraftig utvikling fram 
til og forbi år 2000. 

- Anbefale hvordan miljøhensyn kan frem
mes gjennom sterkere samarbeid både 
mellom utviklingsland og mellom land som 
står på ulike trinn i den økonomiske og so
siale utvikling, slik at samarbeidet bygger 
opp om felles og gjensidig forsterkende mål 
som tar hensyn til sammenhengene mellom 
befolkning, ressurser, miljø og utvikling. 
Vurdere hvordan det internasjonale samar
beid om miljøspørsmål kan gjøres mer 
effektivt. 

- Bidra til å definere felles oppfatninger av 
langsiktige miljøspørsmål og av tiltak for å 
verne og styrke miljøet, utarbeide en lang
siktig handlingsplan for de kommende tiår, 
og felles mål som verdens nasjoner kan ar
beide fram mot. 

FNs Generalforsamling påla Generalsekre
tæren å utpeke kom.misjonens formann og 
vise-formann. Disse to skulle så utpeke kom
misjonens øvrige medlemmer. Generalsekre
tæren utpekte Gro Harlem Brundtland til 
formann og Sudans tidligere utenriksminister 
Mansour Khalid til vise-formann. Sammen 
utpekte de kommisjonens øvrige medlemmer. 

Kommisjonen holdt sitt konstituerende mø
te i Geneve i mai 1984. Medlemmene kom fra 
21 land med et flertall fra utviklingslandene. 

Kommisjonen vedtok en åpen arbeidsform 
med en høy grad av samspill med interesserte 
miljøer. Kommisjonen innhentet råd og syns
punkter fra enkeltpersoner, vitenskapelige 
institusjoner, frivillige organisasjoner, FNs 
særorganisasjoner og nasjonale regjeringer. 
Den innhentet 94 vitenskapelige studier og 
mottok flere tusen skriftlige og muntlige 
bidrag fra alle verdenshjørner. Offentlige hø
ringer inngikk som en integrert del av rådsla
gingene. 

Møter og offentlige høringer ble holdt i Dja
karta 27. - 31 mars 1985, Oslo 21. - 31 mai 
1986, Sao Paulo og Brasilia 25. oktober - 4. 
november 1985, Vancouver, Edmonton, To
ronto, Ottawa Halifax og Quebec 21. - 31. mai 
1986, Harare og Nairobi 15. - 23 september 
1986, Moskva 6. - 12 desember 1986, og Tokyo 
23. - 28 februar 1987. Spesielle arbeidsgruppe
møter ble holdt i Geneve, Moskva og Berlin 
(Vest). 

Kommisjonens rapport, ,,_Vår Felles Fram
tid» ble offentliggjort 27. april 1987. Den ble 
umiddelbart tatt til behandling av en komite 
under FNs Miljøprogram (Intergovemmental 
Inter-sessional Preparatory Committee) som 
hadde ansvaret for å forberede FNs miljøpers
pektiv-dokument. Rapporten ble behandlet av 
FNs Miljøprograms styremøte i juni 1987. 

19. oktober 1987 ble rapporten for første 
gang lagt fram til debatt i FNs Generalforsam
ling. I FNs Generalforsamlings resolusjon 
42/ 187 ble rapporten fra Kommisjonen hilst 
velkommen. Resolusjonen vedtok en omfat
tende oppfølgingsprosess for FN som helhet 
og for de enkelte medlemsland. 

I resolusjonen vedtok FN bl.a. å sende rap
porten til alle medlemsland og oppfordret 
dem til å bygge sin politikk på Kommisjonens 
analyse og anbefalinger. FNs oppfordringer til 
sine medlemsland er en del av grunnlaget for 
oppfølgningen av Verdenskommisjonens rap
port også i Norge. 

2.2.2 Kom.misjonens rapport. 
Hovedbudskapet i «Vår Felles Framtid» er 

at det er mulig å skape en framtid med større 
økonomisk og sosial trygghet, samtidig som 
dette er i samsvar med de grenser som natu-
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ren setter for menneskelig aktivitet. Kommi
sjonen sier at verdenssamfunnet har 
muligheter til å løse både fattigdomsproble
mer og miljø og ressursproblemene. Men for 
at dette skal bli mulig må det skapes forutset
ninger for ny økonomisk vekst: 
- Vekst er nødvendig for å løse fattigdoms

og fordelingsproblemene i verden. 
- Vekst er avgjørende for å forhindre miljø

problemene. 
Men den økonomiske vekst kan ikke bli en 

fortsettelse av den type vekst vi har hatt hit
til, og som ofte har kommet på bekostning av 
ressursgrunnlaget. En ny epoke med økono
misk vekst må styres og gis et innhold slik at 
den ikke øker miljøbelastningene, men i ste
det styrker og bevarer ressursgrunnlaget. 

Kommisjonen slår fast at verdensbildet i 
dag inneholder mange gledelige utviklings
trekk: Barnedødeligheten synker, levealderen 
er økende, aldri har så mange mennesker kun
net 1ese og skrive, den prosentvise andel av 
barn som får skolegang er økende. Matpro
duksjonen i verden er økende. 

Men den samme utviklingen som har skapt 
disse positive trekkene, har også belastet jorda 
på en måte som den ikke lenger kan tåle. [ 
utviklingslandene er det flere som lever i ab
solutt fattigdom enn noen gang tidligere og 
tallet er økende. Antallet analfabeter er også 
økende. Antallet mennesker som mangler 
rent vann, trygge boliger, brensel og mat sti
ger fortsatt. Kløften mellom de fattige og rike 
land øker. Det internasjonale økonomiske sys
tem virker i dag slik at det befester snarere 
enn det motvirker disse negative utviklings
trekkene. 

Miljøbelastninger truer med å endre jorda 
radikalt. De truer mennesket selv og de leven
de arter. Hvert år blir nye seks millioner 
hektar jordsmonn omdannet til verdiløs ør
ken. Over 11 millioner hektar skog ødelegges 
hvert år. I mange regioner, og særlig i Europa 
dreper sur nedbør skog og innsjøer og skader 
viktige deler av landenes kulturarv. Ned
hogging av skog og forbrenning av fossilt 
brensel sender karbondjoksyd ut i atmos
færen. Dette bidrar sterkt til en gradvis 
oppvarm.ing av kloden (drivhuseffekten), som 
bl.a. kan føre til at jordbruksområder blir ska
delidende, havnivået hever seg og lavtliggen
de landområder, mange med stor befolknings
tetthet, blir oversvømmet. Dette bidrar til 
vidtrekkende skader for bosetting og økono
mi. Andre industrigasser bidrar til drivhusef
fekten samtidig som de truer jordas beskyt
tende ozon-lag i en grad som kan øke antallet 
krefttilfeller hos menneske og dyr, reduserer 
avlinger og gjøre stor skade på næringskjeden 
i havet. Industri og landbruk fører giftige stof-

fer inn i vår egen næringskjede og i grunnvan
net, som ikke lar seg rense. 

Kommisjonen merket seg at nasjonale regje
ringer og internasjonale organisasjoner i 
økende grad har anerkjent at det ikke er mu
lig å trekke noe klart skille mellom økono
misk utvikling og miljøspørsmål og at 
utvikling basert på for hard beskatning av res
sursgrunnlaget vil undergrave den økonomis
ke utvikling. Men i mange land har man ennå 
for få alternativer. For den enkelte fattige vil 
motivasjonen til å ta langsiktige hensyn lett 
bli tapende i den daglige kamp for et ut
komme. For mange land med svakt økono
misk grunnlag vil overbeskatning av 
naturressurser ofte være det eneste praktiske 
svar på kort sikt for å kunne tjene nok til å 
opprettholde den nødvendigste import samti
dig som utenlandsgjelden skal betjenes. 

Kommisjonen fant at fattigdom er en viktig 
årsak til miljøforringelsen i utviklingslandene. 
Fattigdom er også en følge av at naturgrunn
laget forringes . I mange land er derfor både 
befolkning og regjering fanget i en ond sirkel 
der fattigdom og miljøødeleggelser forsterker 
hverandre gjensidig. Ut fra denne grunnleg
gende erkjennelse fant Kommisjonen at det 
er hensiktsløst å forsøke å løse miljøprobleme
ne uten et bredere perspektiv som også 
omfatter årsakene til fattigdommen i verden. 

Kommisjonen framhever industrilandenes 
særlige forpliktelse til å bidra til at de interna
sjonale økonomiske rammebetingelser kan 
skape større og miljømessig forsvarlig vekst i 
utviklingslandene. Råvareprisene må bli he
vet for å fremme en mer rettferdig internasjo
nal økonomisk fordeling. Utviklingsbistand 
og private lån og investeringer må økes og 
vilkårene forbedres . Økonomiske og politiske 
reformer er nødvendig både i de enkelte land 
og i det internasjonale økonomiske system. 
Hvert enkelt land må arbeide målrettet for å 
bekjempe klimaendringer, forurensning, tap 
av genressurser og ødeleggelse av større øko
systemer. 

Det produseres nok mat i verden i dag. Men 
maten er ikke tilgjengelig for dem som fra før 
har minst. Landbrukspolitikken i de store in
dustriland, som tilføres storstilte subsidier, 
fører til overskudd på verdensmarkedet. Dette 
presser prisene på utviklingslandenes produk
sjon nedover. Matvarebistand til utviklings
land må gis når det er behov for det, men det 
internasjonale mål må være å legge forholde
ne bedre til rette for at maten kan produseres 
der det er behov for den. I denne prosessen 
bør også landbrukspolitikken i mange utvik
lingsland legges om slik at den enkelte bonde 
kan sikres et rimelig utkomme. Dette vil sær
lig komme kvinnene tilgode, som i mange 
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Figur 2.1 Indeks for matproduksjon pr. inn
bygger 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

·· ·· · · · ·" · · Fl•rn I Øst■n 

----- Lalln -.merlka 

- · -- - Asia • lind m.d pl1n■kanoml 

-- 01n nere Ø1t1n 

-Atrlk• 

70 -...-........ - ....... --.-..,....-.--........ -..---.--~~~ 

65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 55 86 
Y•ar 

IGlde: FAO 

utviklingsland er ansvarlige for den daglige 
drift i landbruket. 

Energiforsyningen er avgjørende for sam
funnsutvHclingen. Samtidig vil mange former 
for energiproduksjon ha ødeleggende miljø
konsekvenser. Særlig utviklingslandene vil 
ha behov for økte mengder energi. Skalutvik
lingslandene i framtiden være avhengige av 
den form for energiproduksjon som er aktuell 
i industrilandene i dag, vil miljø- og ressurs
konsekvensene bli enorme. 

Potensialet for energi.økonomisering er be
tydelig i industrilandene. Kommisjonen 
anbefaJer at energiøkonomisering gjøres til et 
kjernepunkt i landenes energipolitikk. 

I dag ser vi ikke en sammensetning av ener
gibærere som kan tilfredsstille kravene til en 
bærekraftig utvikling. Større vekt må legges 
på utvikling av fornybare og miljøvennlige 
energikilder. Investeringene i forskning og 
utvikling bør opp på et nivå som kan sammen
lignes med 50- og 60-årenes investeringer i 
utvikling av kjernekraft. 

Truslene mot levende ressurser henger nøye 
sammen med jordbruk og skogsdrift, industri 
og energibruk som ikke er bærekraftig. Kom
misjonen baserte seg på rapporter om at det 
foregår en utryddelse av arter som er hundre 
ganger høyere enn den naturlige utryddelse. 
Kommisjonen understreket den økonomiske 
interesse som ligger i å bevare naturens mang
fold. Genetisk materiale bidrar med milliard
verdier til verdensøkonomien hvert år. Det 
muliggjør utvikling av resistente planter og til 
produksjon av medisiner i stort omfang, bl.a. 
til kunstig insulin som er bedre enn det som 
tidligere ble hentet fra dyr. 

Det meste av det genetiske materiale i ver
den finnes i utviklingslandene, og særlig i de 
tropiske regnskogene. Kommisjonen anbefa
ler at myndighetene i land med tropiske 
regnskoger burde motta betaling som støtte 
til arbeidet med å bevare denne regnskogen. 
Kommisjonen understreket også at utviklings
landene må oppnå en rettferdig andel av de 
fordeler og innlekter som genmateria]et gir 
opphav til. Det anbefales at det vedtas en in
ternasjonal konvensjon til vern av levende 
arter. 

2.2.3 Bærekraftig utvikling 
Kom.misjonen sammenfattet sin analyse av 

hva som må gjøres i begrepet «Bærekraftig 
utviklinp. «Bærekraftig utvikling» er et over
ordnet politisk begrep for økonomisk og sosial 
utvikling. Kommisjonen sier at «bærekraftig 
utvikling» er en utvikling som tilfredsstiller 
dagens behov uten å. ødelegge fremtidige ge
nerasjoners muligheter til å tilfredsstiUe sine 
behov, 

Kommisjonens begrep «bærekraftig utvik
ling» betyr ikke at det er grenser for økono
misk vekst, men at økonomisk vekst må skje 
innenfor grenser som naturen setter. «Bære
kraftig utvikling» er et dynamisk økonomisk 
og sosialt vekstbegrep, og forutsetter en pro
sess i retning av jevn fordeUng av goder både 
mellom landene og innenfor det enkelte land. 
Det forutsetter demokratiske reformer og bed
re adgang til deltagelse i beslutningsprosesser. 
Det forutsetter at forbruksmønstrene i de rike 
landene bringes i samsvar med globale økolo
giske rammebetingelser og at befolknings
veksten i verden bringes i samsvar med hva 
økosystemene kan underholde. Bærekraftig 
utvikling vil avhenge av om ressursbruk, sty
ring av investeringer og teknologisk utvikling 
kan bringes i samsvar med fremtidens krav 
og behov, og at organiseringen av samfunnene 
og verdenssamfunnet har bærekraftig utvik
ling som overordnet mål. 

Bærekraftig utvikling har først og fremst 
mening i global sammenheng. Derfor vil sum
men av landenes nasjonale tiltak i henhold til 
omforente internasjonale målsettinger være 
avgjørende. InternasjonaJl samarbeid er av
gjørende for å løse utviklingsproblemene og 
miljøproblemene. Det internasjonale samfunn 
vil derfor ha behov for en felles analyse av 
hvilke problemer man står overfor, og det vil 
ha behov for en felles forståelse av hvordan 
man skal møte utfordringene. 

Verdenskommisjonens rapport er et slikt 
grunnlag som det internasjonale samfunn kan 
bygge på. Kommisjonens rapport er først og 
fremst et politisk dokument som medlemmer 
fra 21 land i ulike verdensdeler, som står på 
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ulike utviklingstrinn, kunne enes om. Derfor 
er det nærliggende at også det internasjonale 
samfunn bwde kunne enes om å legge Kom
misjonens rapport til grunn for internasjonalt 
samarbeid fram mot og forbi årtusenskiftet. 

I februar 1987 avga Kommisjonen en erklæ
ring om sine viktigste anbefalinger om hva 
som må gjøres. Hovedpunktene i denne er
klæringen er at: 
- En må øke den økonomiske veksten; særlig 

må veksten i utviklingslandene stimuleres 
samtidig som miljø- og ressursgrunnlaget 
styrkes. 
En må forandre vekstens innretning og gi 
vekstens innhold ny kvalitet slik at bære
kraft, likeverd, sosial rettferdighet og trygg
het nedfelles som hovedmål. 

• En må ta vare på og øke ressursgrunnlaget; 
en bærekraftig utvikling innebærer vern om 
og utvikling av miljø- og naturressursene. 

- En må sikre en bærekraftig befolkningsut
vikling; befolkningspolitikken bør formule
res og innarbeides i økonomiske og sosiale 
utviklingsprogrammer. 

- En må nyorientere teknologien og begrense 
den risikoen den medfører; kapasiteten for 
teknologisk fornyelse må utvides i utvik
lingslandene og den teknologiske utviklin
gen må styres mot større vekt på miljøfakto
rene. 
En må integrere miljø og økonomi i beslut
ningsprosessen; evnen til å forutsi og fore
bygge skader på naturmiljøet er avhengig 
av at de økonomiske og økologiske konse
kvensene av politikken vurderes samtidig. 
En må reformere de internasjonale økono
miske relasjonene; for å utvikle utviklings
landenes muligheter for økonomisk vekst 
må markedstilgangen deres forbedres, og 
det er påkrevet med internasjonal finansie
ring og teknologioverføring. 

- En må styrke det internasjonale samarbei
det og legge vekt på miljøovervåking, 
ressursforvaltning og forskning og utvikling 
i det internasjonale samarbeidet. 
Kommisjonens rapport er ikke et vitenska-

pelig dokument, men den bygger på det best 
tilgjengelige vitenskapelige materiale som fo
relå fram til rapporten ble offentliggjort. 
Siden rapporten ble lagt f:ram er det blitt of
fentliggjort nytt materiale om en rekke av de 
problemstillinger Kommisjonen tok opp. Vi 
har fått nyere materiale bl.a. om truslene mot 
ozon-laget og ny kunnskap om drivhuseffek
ten. Etter Regjeringens syn er det aller meste 
av det materialet som er lagt fram, og det ar
beid som pågår i ulike sammenhenger med 
miljø- og utviklingsspørsmål, egnet til å un
derbygge riktigheten i analysen og hoved
konklusjonene fra Verdenskommisjonen. Den 
er derfor like aktuell i dag som for 2 år siden. 

Regjeringen slutter seg til hovedtrekkene i 
Verdenskommisjonens analyse og konklusjo
ner. Oppfølgingen av rapporten vil bli en 
viktig oppgave for Norge, både nasjonalt og 
internasjonalt i årene som kommer. 

2.2.4 Utfordringene framover 
I neste århundre kan verdens befolkning 

komme til å passere 10 milliarder mennesker. 
90% av denne befolkningsøkningen vil kom
me i utviklingslandene, og 90% av denne 
økningen kan komme i byene i utviklingslan
dene. Allerede i dag lever nærmere en mil
liard mennesker i absolutt fattigdom. 
Utfordringene for framtiden er derfor enorme. 
- Hvordan skal vi skape en matforsyning som 

er robust mot forurensing og klimaskifte og 
samtidig kan fø en doblet verdensbefolk
ning når 1/5 av verdensbefolkning lever i 
sult og fattigdom i dag? 

- Hvordan skal vi skaffe nok energi til 10 
milliarder mennesker når verdens energi
forbruk i dag er i ferd med å varme opp 
kloden samtidig som mange energiki1der er 
begrensete? 

- Hvordan skal vi skaffe bolig, mat, klær og 
helsestell når vi i dag blir hengende etter 
presserende oppgaver? 

- Hvordan skal 10 milliarder mennesker få 
utdannelse, muligheter til personlig utvik
ling og frihet til å bestemme over egen 
framtid også ved aktiv deltagelse i demokra
tiske beslutningsprosesser? 
Mange av de viktigste beslutninger må tas 

innen utgangen av dette århundre om vi i det 
neste århundre skal få en utvikling som er 
bærekraftig. Kommisjonen peker på at det er 
nødvendig å integrere miljøhensynene i all 
virksomhet som påvirker utviklingen imor
gen. 

I industrilandene er resswsene tilstede slik 
at det kan stilles effektive miljøkrav. I utvik
lingslandene er situasjonen i mange tilfeller 
at miljøadministrasjonen og kunnskapsgrunn
laget er svakt utbygget. Det mangler ofte både 
egen kompetanse og ressurser til å iverksette 
politiske vedtak. På denne bakgrunn var det 
Kommisjonen la vekt på at industrilandene 
må bistå utviklingslandene med å bygge opp 
egen kompetanse og egne institusjoner som 
på eget grunnlag kan behande miljø og utvik
lingsspørsmål. Man kan ikke vente at utvik
lingslandene alltid vil ha tilstrekkelig tillit til 
vurderinger og anbefalinger som kommer fra 
kilder i industrilandene. I disse som andre 
spørsmål vil landene være opptatt av å sikre 
reell råderett og innflytelse over vedtak som 
angår dem selv. 

Landenes rett til selvbestemmelse står sen
tralt i Kommisjonens anbefalinger på dette 
området. Hvis de mindre land og utviklings-
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Figur 2.2 Befolkningsvekst, 1750-2100 
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landene har tillit til at deres suverene rettighe
ter blir respektert, vil utsiktene til å få dem 
med på nødvendige overnasjonale ordninger 
på avgrensete felt bli bedre. Da vil vi ha stør
re utsikt til å få oppslutning om effektive 
beslutningsprosesser internasjonalt, også slike 
som vil innebære større vekt på flertallsbe
slutninger. 

Nasjonale og internasjonale institusjoner er 
som regel blitt opprettet med avgrensete for
mål for øyet. Da miljøproblemene for alvor 
kom på dagsordenen fra tidlig på 70-tallet og 
utover, ble det opprettet egne og nye institu
sjoner for å ta seg av de nye problemene. I 
mange land ble det opprettet miljøverndepar
tementer. Internasjonalt fikk vi FNs Miljøpro
gram (UNEP) og en rekke fr ivillige organisa
sjoner. I næringslivet har man sett en rekke 
parallelle eksempler. Ansvaret for miljøet har 
ofte vært lagt til organer utenom de sentrale 
besluttende organer. Kommisjonen bar pekt 
på at det er nøye sammenheng mellom de 
økonomiske og økologiske systemer. Slik må 
det også bli når det gjelder vår måte å organi
sere samfunnene på. 

Kommisjonen peker på at man ikke lenger 
bare kan rydde opp i miljøproblemene et ter 
at problemene er oppstått. Med mindre miljø
hensynene integreres i all planlegging og på 
sentralt hold i besluttende organer, vil utsikte
ne til å lykkes med å fremme en bærekraftig 
utvikling være liten. 

Den nye utfordringen går ut på å gjøre alle 
ledd i statlige og private institusjoner, organi
sasjoner, og næringsliv direkte ansvarlig for 
miljøkonsekvensene av virksomheten. De må 
forutse og forebygge problemene. Dette repre
senterer noe nytt i den forstand at det skal 
motiveres, inspireres og bygges opp kunnskap 
for å forebygge skader og virkninger som man 
aldri har kunnet observere. 

2.2.5 Den internasjonale oppfølgingen. 
I FNs Generalforsamlings resolusjon 42/187 

ble FNs medlemsland og de internasjonale 
organisasjonene i FN-systemet oppfordret til 
å følge opp Verdenskommisjonens rapport. 
Siden FN-behandlingen høsten 1987 er "vår 
Felles Framtid~ blitt drøftet i de fleste av FNs 
organer og særorganisasjoner. Norge har spilt 
en aktiv rolle i arbeidet med å sette rapporten 
på dagsordenen og få debatten igang. Dette 
gjelder sentrale organisasjoner som UNDP 
(FNs organisasjon for undervisning, vitenskap 
og kultur) og UNCTAD (FNs utviklingspro
gram), Verdensbanken, FAO (FNs organisa
sjon for ernæring, landbruk, skogbruk og 
fiskeri), ILO (FNs internasjonale arbeidsorga
nisasjon), WHO (Verdens helseorganisasjon), 
UNESCO (FNs konferanse for handel og ut
vikling) og UNIDO (FNs organisasjon for 
industrieU utvikling). Lignende oppfølgning 
pågår i FNs regionale økonomiske kommisjo
ner og i OECD. 
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Debatten i FNs Generalforsamling høsten 
1988 viste bred enighet om behovet for for
sterket innsats for miljø og utvikling. Utvik
lingslandene krevde imidlertid at arbeidet for 
bærekraftig utvikling måtte sees i et bredere 
Nord-Sør-perspektiv. Lite var skjedd for å rea
lisere Kommisjonens anbefalinger om økte 
bistandsoverføringer. Gjeldsproblemene og 
handelsbetingelser hindret utviklingslande
nes utvikling i en grad som vanskeliggjorde å 
prioritere miljøspørsmål. Flere u-land fram
holdt at bærekraftig utvikling ikke måtte lede 
til nye restriksjoner og krav i bistands- og fi
nansoverføringer uten at ressursoverføringene 
samtidig ble økt i betydelig grad. I dette spørs
mål var utviklingslandene på linje med 
Verdenskommisjonens egne anbefalinger, 
som legger betydelig vekt på sammenhengene 
mellom økte ressurser og en sterkere miljø
innsats. 

FNs Generalforsamling satte igang en pro
sess som peker mot utarbeiding av en global 
klimakonvensjon. Mange land, deriblant Nor
ge, arbeider for at en slik konvensjon skal 
kunne vedtas på en global FN-konferanse for 
miljø og utvikling i 1992. 

I en rekke internasjonale organisasjoner er 
det vedtatt å følge opp rapporten på bredt 
plan. Kommisjonsrapporten har også virket 
som en betydelig katalysator for å få igang og 
påskynde konkrete internasjonale forhand
linger om vesentlige miljøspørsmål. Enkelte 
eksempler skal nevnes her. I Montreal-proto
kollen fra september 1987 ble det vedtatt 
omfattende reduksjoner i utslippet av klor
fluorkarboner (KFK) som skader ozonlaget. 
Innenfor Den økonomiske kommisjon for Eu
ropa (ECE) er det inngått en protokoll (Sofia
protokollen) om begrensninger i utslippene 
av nitrogenoksyder. I mars 1989 ble det ved
tatt en internasjonal konvensjon som regule
rer eksport av farlig avfall (Se kapittel 4 om 
disse avtalene). 

To år etter at rapporten er lagt fram kan det 
slås fast at det er kommet ny bevegelse i inter
nasjonalt samarbeid om miljøspørsmål. 

Verdenskommisjonen analyserte hvilke 
konsekvenser dette burde få for organiserin
gen av det internasjonale samarbeid. På 
samme måte som den anbefalte at ansvaret for 
miljøhensyn legges til de sentrale besluttende 
organer i de enkelte land, la den vekt på at 
hovedansvaret for bærekraftig utvikling inter
nasjonalt burde legges til FNs Generalsekre
tær. FN-systemet representerer et stort og 
faglig dyktig apparat. Dersom dette interna
sjonale samarbeidssystem kan bli satt i stand 
til å koordinere sin virksomhet bedre og å 
enes om de sentrale perspektiver for arbeidet 
med miljø og utvikling, burde utsiktene være 

relativt gode for koordinert internasjonal inn
sats i årene framover. 

Verdenskommisjonen vurderte en rekke 
spørsmål om institusjonelle nyskapninger i 
internasjonalt samarbeid. Når kommisjonen 
tilrådde at det blir bygget på det bestående 
apparat, hadde dette bl.a. sin bakgrunn i den 
aktuelle situasjon i 1987. Det internasjonale 
samfunn var da neppe modent for radikale 
institusjonelle forslag . Mulighetene var tilste
de for at land som var skeptiske til Kommisjo
nens arbeid ville motarbeide rapporten med 
utgangspunkt i forslag om institusjonelle løs
ninger. Tiden var neppe inne for nyskapnin
ger etter at FN i flere år hadde arbeidet med 
å rasjonalisere sitt arbeid. Flere betydelige 
bidragsytende land holdt sine økonomiske til
skudd tilbake og ønsket ikke å gå inn på 
ordninger som ville tilføre FN økte ressurser 
eller bidra til å bygge ut apparatet. 

I dag kan tiden være moden for å vurdere 
andre løsninger. Den deklarasjon som ble ved
tatt på miljø-toppmøtet i Haag er el eksempel 
på at mange land er rede til å vurdere mer 
effektive internasjonale samarbeidsformer. 
Deklarasjonen fra Haag er omtalt i kapittel 4. 
De norske tanker om et økologisk sikkerhets
råd har i en slik sammenheng fungert som et 
symbol og eksempel på den type. beslutnings
mekanismer som det vil være behov for. 

2.3 DE GLOBALE 
HOVEDUTFORDRINGENE 

Rapporten behandler i enkeltkapiller be
folkningsspørsmål, matvaresikkerhet, energi, 
mdust.ri, vern av genetiske ressurser, presset 
på storbyene, forvaltning av de globale felles
goder, miljø og sikkerhet og institusjonelle og 
rettslige spørsmål. Nedenfor følger en ut
dypning av et utvalg problemstillinger med 
utgangspunkt i Kommisjonsrapporten, men 
supplert med nyere opplysninger om den glo
bale situasjonen. 

2.3.1 Den internasjonale økonomiske utvik
ling 

For mange av utviklingslandene ble 1980-
årene preget av stagnasjon og et betydelig fall 
i bruttonasjonalproduktet pr. innbygger. Fall 
i råvareprisene, redusert kapitaltilførsel, høye 
gjeldsrenter, til dels feilslått økonomisk poli
tikk og rask befolkningsvekst gav i mange av 
u-landene fall i sysselsettingen og en betyde
lig nedgang i levestandarden. Enkelte u-land 
har imidlertid i 1980-årene hatt en meget 
gunstig utvikling med en sterk produksjons
vekst. Det gjelder spesielt Kina og de nymdu
strialiserte landene i Asia, det vil si Hong 
Kong, Singapore, Sør-Korea og Taiwan. Jf. fl-
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gur 2.3. Disse landene begynner å nærme seg 
noen av OECD-landene i økonomisk utvik
lingsnivå. 

Figur 2.3 Bruttonasjonalinntekt pr. innbyg
ger i noen land i 1985. 
1 000 US-doU,ar. 
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I medlemslandene i Organisasjonene for 
økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) 
har den økonomiske veksten tatt seg opp i 
1980-årene. De strukturelle betingelsene for 
økonomisk vekst er bedret i mange av OECD
landene de siste årene. Men samtidig er det 
en rekke usikkerhetsmomenter blant annet 
knyttet til I de store ubalansene i handelen i 
OECD, som gjør utviklingen i OECD-området 
usikker. 

Verdens samlede ressursbruk er svært 
uJevnt fordelt. Nesten en milliard mennesker 
lever i dag i absolutt fattigdom. For eksempel 
har India med 16 prosent av verdens befolk
ning noe under 2 prosent av verdens inntek
ter, mens USA med under 5 prosent av 
verdens befolkning har omlag 36 prosent av 
verdens inntekter. 

Høyere økonomisk vekst i u-landene er nød
vendig for å kunne dempe befolkningsveksten 
og løse fattigdomsproblemene i verden. Ver
denskommisjonen fant at med vekst under 3 
prosent pr. år i bruttonasjonalproduktet pr. 
innbygger i utviklingslandene, er det små ut
sikter til å kunne redusere fattigdommen. Med 
dagens befolkningsvekst betyr det vekst i 
bruttonasjonalproduktet på over 5 prosent pr. 
år i Afrika, Asia og Latin-Amerika. 

Høyere vekst i industrilandene kan bety 
høyere etterspørsel etter utviklingslandenes 
eksport. Beregninger viser at 1 prosent høyere 
vekst i OECD vil føre til at en rekke gjelds
tyngende u-land vil øke veksten i sine eks
portmntekter med mellom 2 1/4 og 3 1/4 
prosentenheter. Men u-landene er også viktige 
markeder for industrilandene slik at landene 
har gjensidig nytte av høyere økonomisk 
vekst. En mer liberal handelspolitikk vil bidra 
til at u-landene i større grad kan ta del i den 
internasjonale arbeidsdelingen. 

I 1987 passerte det samlede folketallet på 
jorden 5 milliarder mennesker. I de fattigste 
regionene av verden er det fortsatt en svært 
rask befolkningsvekst. I Afrika sør for Sahara 
vokser for eksempel befolkningen med 3,2 
prosent årlig, noe som innebærer en fordob
ling av folketallet i løpet av 20 år. Sviktende 
naturgrunnlag og overbefolkning gjør at disse 
landene står overfor alvorlige problemer de 
nærmeste tiårene. 

Utviklingslandenes næringsliv er svært. en
sidig sammensatt. Jordbruk er den dominer
ende næringen, noe som også påvirker 
handelen med de rike landene. Omkring 70 
prosent av eksporten fra de fattige afrikanske 
landene er jordbruksvarer. Den økonomiske 
politikken både i utviklingslandene og i indu
strilandene påvirker rammevilkårene for 
jordbruksprodusentene i u-landene. Det gjel
der blant annet de sterke restriksjonene for 
handel med jordbruksvarer på verdensmarke
det. 

Det er nødvendig å bygge opp en mer 
variert næringsstruktur 1 de fattige landene. 
Verdenskommisjonen understreket også hvor 
viktig det er å gjennomføre politiske reformer 
som sikrer de fattigste i u-landene tilgang til 
en større del av produksjonen, og at de kan 
delta i de politiske beslutningene. 

Utviklingskrisen og gjeldskrisen henger 
nøye sammen. Utviklingslandenes samlede 
gjeld ved inngangen til 1989 var 1280 milliar
der US dollar. På grunn av manglende betje
ning av gamle lån, har mange av u-landene 
lav kredittverdighet, slik at det gis få nye lån. 
I en situasjon med store investeringsbehov i 
u-landene går det en netto strøm av ressurser 
fra u-Jandene til i-landene. Det gjelder ikke 
mmst landene i Latin-Amerika, som har det 
største nivået på utenlandsgjelden. 

2.3.2 Det globale klima 
Kommisjonen pekte på drivhuseffekten som 

en av de viktigste globale utfordringer. 
Klimagassene virker som et enveis filter. 

Lyset fra solen slipper ned til jordoverflaten. 
Men varmen slipper ikke ut i samme grad. 
Derfor blir resultatet at jorden varmes opp 
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Figur 2.4 Netto Tessursoverføringer til utvik
lingslandene utenom u-hjelp 1) 
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gradvis inntil temperaturen når en ny like
vekt. Dette er drivhuseffekten. Det er anslått 
at temperaturen kan stige med mellom 1.5 og 
4.5 grader fram til midten av neste århundre. 
Halvparten av drivhuseffekten skyldes CO" 
25% skyldes KFK. Resten skyldes metan 
(CH,), lystgass (N20) og ozon (0,) i de lavere 

luft.lag. Siden industrialiseringen i Europa for 
alvor kom i gang rundt å.r 1800, er CO,-inn
holdet i atmosfæren steget med 25%. 

70% av CO,-økningen i nyere tid skyldes 
bruk av kull, olje og gass. 30% skyldes avskog
ning, tap av grønne områder ved forørkning 
og nedhogging. Det meste av de energitilknyt
tede CO,-utslippene stammer fra den nordlige 
halvkulen og skyldes økende forbruk av fossi
le brensler i transportsektoren, til oppvarming 
og industriproduksjon. Målinger viser at C01-

innholdet i atmosfæren øker med 0,2-0,5 % i 
året. Dette tallet er ventet å stige raskt i 
kommende å.r dersom ikke mottiltak blir satt 
inn. 

Metan-innholdet i atmosfæren øker med ca. 
0, 7% i året. Dette er en 20 ganger så virknings
full drivhusgass som C01, men en har forelø
pig ikke tilstrekkelig oversikt over hvor de 
økte metanutslippene stammer fra. Noen av 
kildene er økt bruk og lekkasje av naturgass, 
økt kveghold, mer avdunsting av metan fra 
rismarker samt forråtning av husholdningsav
fall og annet avfall. Andre kilder har mer 
indirekte sammenheng med bruken av natur
grunnlaget. Dette gjelder f.eks. økte utslipp 
av metan fra råtnede planterester i termittreir, 
som kan øke p.g.a avskoging. 

Atmosfærekonsentrasjonen av lystgass 
(N,O) øker med ca. 0,2% årlig. N10 bidrar mer 
pr. vektenhet ti1 klimaendring enn CO,. Noen 
av hovedkildene for denne gassen er landbruk 
og forbrenning av fossilt brensel. 

Bakkenær ozon virker som klimagass samti
dig som den gir vegetasjonsskader. Den 

Figur 2.5 Utvikling av CO,-mnholdet i atmosfæren i historisk tid. 
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dannes når nitrogenoksider og flyktige orga
niske stoffer (VOC) utsettes for sollys. Kon
sentrasjonen av bakkenær ozon øker nå med 
ca. 1 % pr. år. Kildene for VOC er biltrafikk 
og enkelte løsningsmidler. 

Figur 2.6 Hva forårsaker drivhuseffekten? 

01, 
100 ° 

Skumplast 
KFK Rensemdlar 

Kj0lem,dler 
80 Onvgasser m v 

N20,) 
~~~ng 

60 CH4, Gasslel<J<as1er 
Avfall mv 

Avskoging 

Semenlproduks,an 
40 Gass 

C02 01J8 

20 

Kull 

Kilde: IEA. 

En kan ikke utelukke at klimaendringer på 
grunn av «drivhuseffekten» allerede er i gang. 
De siste 70-80 år har atmosfærens gjennom
snittstemperatur økt med i overkant av 0.5 °C, 
og de 6 varmeste årene i de siste 100 år er 
registrert i 1980-årene. Endringer av k}jma fra 
ett år til et annet vil ikke være merkbart, og 
noen få år med uvanlige forhold gir ikke 
grunnlag for å trekke slutninger om langsikt
ige endringer. 

Ennå vet vi ikke hvordan klimaendringer 
vil virke inn på forskjellige deler av kloden, 
blant annet fordi virkningene på havstrømme
ne er uviss. Vi vet at noen områder vil bli 
tørrere, andre fuktigere. Dette vil blant annet 
kunne få store konsekvenser både for ørken
spredning og for matproduksjonen i verden. 
Andre utviklingstrekk vil trolig være at eks
treme klimasituasjoner opptrer stadig hyppi
gere, f.eks. perioder med særskilt høye eller 
lave temperaturer, flom, tørke osv. Tørken 1 

Nord-Amerika sommeren 1988 skadet avlin
gene i den grad at en like tørr sommer igjen 
vil gjøre USA til importør bl.a. av korn. Skul
le noe slikt inntre ville prisene på korn på 
verdensmarkedet kunne bli så høye at korn
importerende utviklingsland ville bli skade-

Figur 2. 7 Temperaturutvikiing i. forhold til ventet og naturlig kli rna utvikling - global gjen
nomsnittstemperatur fra 1950 til idag. I diagrammet er det også tegnet inn gremer 
for hvordan temperaturen vil variere naturlig. 
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Figur 2.8 Scenario over mulige jordfuktighetsmønstre på en varmere jordklode. Scenarioet er 
basert på paleoklimatiske rekonstruksjoner for en periode pd 4500-8000 dr tilbake i 
tiden, sammenlikninger av nyere varme og kalde dr i den nordLige hemisfære samt 
i klimatiske modelleksperimenter. 

180 90V O 900 180 90Nr---------,-----------.------------r;;..._ _______ ____, 

40N 

0 

40S 

90S 
180 

CJ Fuktigere enn nå 

~ Tørrere enn nå 

90V 

Kilde: W. Kellogg and R. Schware, 1981. 

lidende. Et slikt tenkt scenario kan illustrere 
noe av de virkninger vi kan stå overfor i neste 
århundre. 

Med en temperaturstigning på 1,5 - 4,5 gra
der ved midten av neste århundre, vil havni
vået kunne stige med mellom 02, og 1,4 meter. 
Store, tett befolkede områder vil bli over
svømmet. Jordas klimasoner vil bli forandret . 
Plante- og dyrelivet vi] få store problemer for
di endringene skjer meget raskere enn 
økosystemene kan tilpasse seg ved vandring 
av arter. 

En av de største utfordringer verden nå står 
overfor, er å komme fram til en internasjonal 
avtale om vern av det globale klima. Ennå har 
ingen land vedtatt nasjonale målsettinger for 
reduksjon av utslipp av andre klimagasser enn 
KFK. 

I lys av alvoret i situasjonen har statsminis
trene i Frankrike, Nederland og Norge tatt 
initiativet til en deklarasjon som ble vedtatt 
av 24 stats- og regjeringssjefer i Haag 11. mars 
1989. Deklarasjonen setter opp sentrale prin
sipper for statenes arbeid med vern av 
atmosfæren. 

Montreal-avtalen om reduksjon av ozon
nedbrytende stoffer, NOx-avtalen (Sofia
møtet) og Haag-deklarasjonen er nærmere 
omtalt i kapittel 4. Her er grunnlaget lagt for 
videre arbeid med reduksjon av utslippene av 
klimagasser. 

0 90Ø 

/J 40S 

90S 
180 

Et internasjonalt panel arbeider med å vur
dere alvoret i situasjonen og mulige mottiltak. 
Det er for tidlig å gi noen oversikt over hvilke 
tiltak som kan bli aktuelle. Trolig vil de varie
re noe, slik at utviklingslandene ikke blir 
pålagt urimelige byrder. Tiltak som har vært 
drøftet til nå, gjelder blant annet energispa
ring og fornybare energikilder, samt økt 
bistand til vern mot avskoging og forørkning. 

2.3.3 Landbruksproduksjon. 
Systematisk bruk av vitenskap i landbruket 

har vært en sterk positiv kraft, ikke bare for 
økte avlinger, men også for naturtilpasning. 
Det er for eksempel utviklet plantesorter som 
tåler høyt saltinnhold i jorda, slik at gamle 
skader fra vanningsanlegg kan motvirkes. 
Mange av tiltakene i den "grønne revolusjon» 
har allikevel gitt skader på natur og samfunn 
i mange land. Landbruksteknologien har sam
tidig store muligheter til å tilpasse seg, slik 
at en får økt produksjon med mindre skader 
på naturgrunnlaget også på lang sikt. 

Moderne landbruk, med intensiv dyrking 
av en enkelt art (monokultur) og utstrakt bruk 
av kjemikalier, virker negativt inn på de na
turlige genressursene. Nye sorter gir større 
avkastning. De høyproduktive plantesortene 
og husdyrrasene inneholder imidlertid langt 
mindre variasjon i arvematerialet enn de gam
le lokale variantene. Det er variasjonsbredden 
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Figur 2.9 Vekst i antall skadedyr og ugras
planter som er blitt residente mot 
bekjempningsmidler i perioden 
1908- 1980. 
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Kilde· World Resources Institute, 1985. 

i arvematerialet (genene) som gir det enorme 
mangfoldet av plante- og dyrearter på jord
kloden. Dette er grunnlaget for artenes evne 
til å tilpasse seg et skiftende miljø. 

Det viktige formålet med vern av genressur
sene er ikke å ta vare på enkeltindividene, 
men å sikre variasjonsrikdommen innenfor 
arten. Uten variasjonene vil angrep fra skade
dyr, sykdommer, forurensning og klimavaria
sjoner ramme alle like sterkt istedenfor at 
enkelte motstandsdyktige varianter bringer 
arten videre. 

Den høye ytelsen er i tillegg ofte avhengig 
av betydelig ressursumsats i form av kjemika
lier, kunstgjødsel, medisiner, jevn vanntilfør
sel osv. En del av dette tas igjen opp i naturens 
næringskjeder. Velkjente eksempler er DDT 
i pingviner Antarktis, kvikksølv i rovfugl i 
Norden og næringsstoffenes ødeleggelse av 
vassdrag. 

Langvarig kjemikaliebruk utvikler også 
motstandsdyktige former av de dyr, planter 
eller sykdommer man forsøker å bekjempe. 
Dosene må da økes for å ha samme effekt, og 
man kommer inn i en ond sirkel. For å komme 
ut av denne er det viktig å ha tilgang til gene
tisk forskjellige varianter av våre kultuplanter 
og husdyrraser som gir høy avkastning uten 
bruk av miljøskadelige innsatsfaktorer. 

Det er i dag økende bevissthet omkring fare
ne forbundet med «genetisk forurensning». 
Med dette menes forekomster av fremmede 
arter eller genetiske varianter og genmodifi
serte organismer i økosystemene. Utsetting, 
rømming eller menneskeskapt spredning av 
fremmede arter er sterkt økende. Med utvik
lingen av moderne bioteknologi følger også 
fare for utslipp og uhell i forbindelse med 
genmodifiserte organismer. Stadig flere øko
loger advarer mot. risiko for sykdomsspred
ning og utarming eller utryddelse av 
stedegent genmateriale. Naturlig forekom
mende arter er vanligvis bedre tilpasset det 
lokale miljø, og har allerede betydning i lokal 
kultur og næringsvirksomhet. Innføring av 
nye arter gir ofte endring av økosystemene 
og problemer knyttet til utnyttelse av naturli
ge arter i systemet. I mange land er derfor 
slik import forbudt, og det arbeides nå intenst 
med å utforme regler for utsetting av gen
modifiserte organismer. 

2.3.4 Avskoging, forørkning og tap av natur
områder. 

Fortsatt produksjon i levende natur er av
hengig av at det genetiske mangfoldet opp
rettholdes. Forutsetningene for å få til dette, 
er at artenes leveområder bevares, at jords
monn, luft og vann beholder en rimelig 
kvalitet og at naturressursene ikke overbe
skattes. 

Omkring 110 00 km2 av den tropiske regn
skogen forsvinner hvert år. I tillegg blir 
100 000 km2 skogslandskap sterkt redusert. I 
løpet av de siste 30 årene har 40% av regnsko
gen gått tapt. Fortsetter denne utviklingen vil 
i alt 80% av den tropiske regskog være utryd
det i løpet av de neste 30 årene. 

Avskoging fører også til jorderosjon og 
flomskader. Flomskader som har rammet ti
talls millioner mennesker i India, Bangladesh 
og Sudan er satt i forbindelse med avskoging 
i Himalayas og Etiopias høyland. En regner 
dessuten med at avskoging og forørkning kan 
ha gitt omkring 1/3 av tilførselen av CO, til 
atmosfæren i nyere tid. Avskoging uten tilsva
rende gjenvekst bidrar dermed ikke bare til 
lokale miljøproblemer, men også til faren for 
global klimaendring. 

De tropiske regnskogene er jordas eldste og 
mest artsrike økosystemer. De antas å inne
holde mer enn 50% av det samlede genetiske 
materialet på kloden. 

Ved ødeleggelsene av tropisk regnskog ta
per verdenssamfunnet enorme rikdommer i 
form av genmaterialet i planter, dyr og mikro
organismer som kan benyttes i foredling og 
bioteknologi. Samtidig forsvinner vilt og plan
ter som kunne gitt langvarig avkastning i form 
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Figur 2.10 Ørkenspredning og avskoging. Vegetasjonstap og forørkning ødelegger det lokale 
Livsgrunnlaget og bidrar bl.a. til erosjon, flom og faren for klimaendring , 
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Kilde: World Resources Institute. 

av mat, medisin, byggematerialer, fibre. ener
gi og trevirke. Årsakene til avskogningen 
varierer fra land til land. 

En beregning antyder at svedjebruk og ut
tak til brenneved forårsaker 40 - 50% av 
avskogingen, men denne ødeleggelsen følger 
ofte i kjølvannet av veibygging for andre for
mål, slik at de uhderliggende årsakene til 
avskogingen ikke er lokalbefolkningens be
hov. Beitebruk er beregnet å bidra med 
10-20%, kommersielt jordbruk med 10-20%, 
dammer, gruver, veier og bebyggelse med 
10-15%, skogbruk og plantasjer med 5-10% og 
skogbranner med 1-15%. 

Nyplanting dekker under 10% av det areal 
som hogges ned eller ødelegges hvert år, og 
de nye artene bidrar sjelden til å opprettholde 
økosystemet. Ofte dekker de heller ikke lokal
befolkningens behov. 

Den internasjonale avtale om tropisk tøm
mer inneholder bestemmelser om vern av 
ressursgrunnlaget, og handlingsplanen for 
tropisk regnskog (Tropical Forest Action 
Plan) ville kunne få stor betydning om til
strekkelige ressurser ble stilt til rådighet. 
Foreløpig har imidlertid de internasjonale til
tak til vern av regnskogen ikke vært tilstrek
kelige. 

Jorderosjon og forørkning er ett av mennes
kets eldste miljøproblem. [ dag har de land-

'il 

faste områdene på jordkloden større tap av 
jordsmonn enn noen gang tidligere. Det er 
beregnet at verdens ørkenområder øker med 
ca. 70 000 km 2 pr.år. Dette tilsvarer en femte
del av Norges areal. 

I tillegg ødelegger eller forringes ca. 200 000 
km 2 beite og jordbruksareal. En vesentlig del 
av dette har sin årsak i menneskeskapte natur
endringer. Ca. 1 milliard mennesker berøres i 
dag av problemer knyttet til erosjon og forørk
ning. Dette skaper ytterligere problemer i 
områder som er karrige i utgangspunktet. 
Resultatet er bl.a. et økende antall miljøflykt
ninger. 

Årsakene til jorderosjon og forørkning er 
mange. Bakenforliggende årsaker er ofte fat
tigdom og skjev ressursfordeling. Andre 
faktorer som kan ligge til grunn, er feilslått 
økonomisk politikk, for stor gjeldsbyrde, in
dustrilandenes handelspolitikk, samt naturli
ge og menneskeskapte variasjoner i klimaet. 

2.3.5 Vern av ozon-laget 
Ozonlaget i den øvre atmosfæren beskytter 

livet på jorda mot ultrafiolette stråler fra sola. 
Sterkere utrafiolett stråling kan skade men
neskenes naturlige forsvar mot sykdommer, 
øke antallet hudkrefttilfeller, og gi skader på 
livet i havets overflateskikt og for planteveks
ten på land. 
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Figur 2.11 Vernet areal i prosent av landareal i 1988. Figuren viser vern av Landområder stør
re enn 1000 ha etter IUCN-kate.gori I og II, dv s. vernekategori tilsvarende nasjonal
park, naturpark og naturreservat. 
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I 1983 oppdaget man et område med lavere 
ozonkonsentrasjon i stratosfæren over Antark
tis. Dette «ozonhullet» tyder på at uttynningen 
går raskere enn tidligere antatt. En rapport fra 
den amerikanske romfartsorganisasjonen NA
SA fra 1988 viser en gjennomsnittlig nedgang 
i ozon-konsentrasjonen i perioden desember -
mars 1969 - 1986 på ca. 6%. For enkelte måne
der var reduksjonen 9%. Disse endringene er 
større enn det som kan forklares ved naturlig 
variasjon. 

Uten effektive mottiltak kan uttynningen 
bli en av menneskehetens store miljøproble
mer. Utslippene av KFK og haloner er den 
alvorligste trussel mot ozon-laget, og de er 
samtidig kraftige klimagasser. Disse stoffene 
brukes blant annet i kjølesystemer, brannslok
ningsanlegg, i skumplast og som løsemidler 
og tøyrensemidler. Mange land bruker dem 
også som drivgasser i spray-bokser. De ozon
nedbrytende gassene påvirker ozon-laget i 
meget lang tid etter at de slippes ut i atmos
færen. 

For å unngå større skader på ozon-laget må 
derfor verdens produksjon og bruk av slike 
stoffer avvikles raskt. Den såkalte Montreal
protokollen forplikter landene som har ratifi -

I I I I 

10 15 20 

% vernet areal 

sert den til å redusere KFK-utslippene og 
fryse utslippene av halo ner. Avtalen er omtalt 
nærmere i kapittel 4. 

2.3.6 Sur nedbør krysser landegrensene 
Forsuring av miljøet truer store områder, 

særlig i Europa og Nord-Amerika. Problemet 
begynner nå i økende grad å gjøre seg gjelden
de også i Latin-Amerika og Sør-Øst-Asia. 
Foruten de velkjente skadene i Skandinavia 
som har tiltrukket seg stor oppmerksomhet, 
kanskje mest p.g.a. de fisketomme vannene, 
er det i Mellom-Europa særlig skogsdøden 
som har vakt bekymring. Lengre sør har kor
rosjonsproblemene og ødeleggelsene av histo
riske bygninger og monumenter vært mest 
påaktet. 

Sur nedbør skyldes utslipp av svovel- og 
nitrogenoksyder fra forbrenning av fossilt 
brensel i samferdselssektoren, i industri og 
varmekraftverk. Sammen med de forsurende 
stoffene kommer det også annen forurensning 
som bidrar til å øke skadene på naturgrunn
laget. 

Det er tidligere inngått en internasjonal av
tale som de fleste land i Europa samt Canada 
har sluttet seg til. Avtalen fastsetter en reduk-
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sjon i svoveldioksidutslippene med 30% innen 
1993 med 1980 som basisår. I oktober 1988 ble 
det også undertegnet en protokoll om stabili
sering av nitrogenutslippene på 1987-njvå 
innen utgangen av 1994. 12 land, blant dem 
Norge, sluttet seg samtidig til en politisk hen
siktserklæring om å redusere utslippene av 
nitrogenoksider med 30% i løpet av de neste 
10 årene. Avtalen skal reforhandles i nær 
framtid slik at utslippskravene kan tilpasses 
naturens tålegrenser. 

Forhandlingene foregår innen rammen av 
FNs økonomiske kommisjon for Europa 
(ECE). I ECE forberedes for tiden en proto
kolJ om flyktige organiske forbmdelser (VOC) 
for å forhindre skadelige ozon-dannelser nær 
bakken. 

I andre regioner av verden er forsuringspro
blemene ikke avtaleregulert. Se nærmere om 
de avtaler det arbeides med i kap. 4. 

2.3.7 Verdenshavene 
Verdenshavene dekker 70% av jordas over

flate. Livet i havet trues av forurensninger og 
overfiske. Verdens matvareorganisasjon 
(FAO) regner at fiskenene i Middelhavet og i 
det nordlige Stillehav har overskredet om
rådenes bæreevne. Også i våre havområder 
har fiskeressursene vært overbeskattet. Fire 
av de største ressursene, nordsjøsild, norsk 
vårgytende sild, norsk-arktisk torsk og lodda 
i Barentshavet, gir for tiden et langt mindre 
utbytte enn det som ville være biologisk mu
lig ut fra bestandens potensiale. Fisket .i det 
sydvestHge Atlanterhav, Stillehavet ved New 
Zealand og det vestlige fndiske hav kan fort
satt øke uten at fangstene går ned. Globalt 
sett er nå fangstene av kommersielle arter nær 
det maksimale nivået som kan opprettholdes 
over lang tid. Hvis man regner med det ikke
kommersielle fisket som drives av fiskere i 
utviklingsland, kan det tenkes at den totale 
globale yteevnen allerede er overskredet. I 
1986 gikk 45% av fangsten til dyrefor. 

Nedgang i fiskeressursene på det frie hav 
har i flere områder ført til press mot utvik
lingslandenes økonomiske soner. Mange av 
disse landene mangler kapasitet til å gjennom
føre effektiv ressursforvalting og fiskeriopp
syn. 

Sjøpattedyr og arter som ikke utnyttes kom
mersielt påvirkes også av den økende bruken 

av havet som matkilde, transportåre og av
fallsdeponi. Eksemplene spenner fra delfiner 
som blir drept under tunfisket, via sjøløver 
som blir sterile på grunn av halogenerte hyd
rokarboner, til korallrev som dør på grunn av 
forurensnjnger. 

Forurensninger fortynnes og kan uskadelig
gjøres i havet, men de vil samtidig bli spredt 
vidt omkring og kan konsentreres igjen i næ
ringskjedene. 

Tilførslene av forurensning til verdenshave
ne kommer fra utslipp og avrenning fra land, 
tilførsel fra elvene, via luftutslipp og gjennom 
utslipp fra skip. På denne måten belastes ha
vet med miljøgifter og næringssalter i en 
mengde som mange steder fører til miljøska
der. Dette gjelder særlig kontinentalsokkelen 
utenfor industraliserte områder. Åpne havom
råder er foreløpig lite berørt. 

Nettopp sokkelområdene er nødvendige for 
livet i havet. Det er der oppvekstområdene er 
og det er der den biologiske produksjonen er 
størst. 

Oljeutslipp er mange steder en fare . Enkelt
stående ulykker slik som utslippet i Alaska i 
mars 1989, kan true hele bestander av patte
dyr, sjøfugl og yngel. Det er allikevel de jevne 
prosessutslippene og de små uhellene; «ruti
neutslippene• som i sum gir de største direkte 
tilførslene av olje til havet. Havet i Malakka
stredet og Den Persiske Gulf regnes som de 
mest utsatte på grunn av den enorme aktivite
ten i disse områdene. De arktiske havom
rådene er også utsatt, både form temperaturen 
der er lav og fordi dette er de mest biologisk 
produktive områdene. 

Globalt sett er mange farvann i ferd med å 
bli overbelastet av forurensninger. Algeopp
blomstringer, ofte med giftige arter, forekom
mer hyppigere. Dette skjer gjerne i grunne 
havområder med rik tilførsel av næringssalter 
fra land. Giftinnholdet i fisk og skalldyr er for 
høyt og enkelte fiskesykdommer ser ut til å 
være mer vanlige i sterkt forurenset områder. 
Også produksjonsevnen i de kystnære havom
rådene er truet. Nordsjøen tilføres avfallsstof
fer fra et område med omtrent 700 millioner 
mennesker og intensiv industri og landbruks
virksomhet. Landene rundt Nordsjøen har 
vært særlig opptatt av de endringer som har 
funnet sted siste tiår, og vedtak om å begrense 
utslippene er allerede fattet (jfr. Kapittel 4). 
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KAPI'ITEL 3 

Norges miljøsituasjon 

3.1 MILJØVERNPOLITISK SATSING 
Økonomisk utvikling, full sysselsetting og 

et godt miljø er bærebjelker i Regjeringens 
politikk for videreutvikling og utdyping av 
velferdssamfunnet i 1990-årene. Den innsat
sen som et lite land gjør har i global sammen
heng først og fremst mening når den bidrar 
til en bred prosess der flere land kommer 
med. 

Regjeringens overordnede mål om en bære
kraftig utvikling skal ivaretas gjennom en 
sektorovergripende politikk på alle nivåer i 
samfunnet. Derfor er det satt igang tiltak på 
en rekke områder for å styrke hensynet til 
miljø- og ressursgrunnlaget. 

Siden Miljøverndepartementet ble opprettet 
i 1972, er det gradvis etablert et omfattende 
forvaltningsapparat og en tidsmessig lovgiv
ning på miljøvernområdet. Forurensningslov
givningen er en av de mest effektive i verden. 
Selv om miljøvernforvaltningen er en relativt 
ung administrasjon, har det skjedd en konti
nuerlig omlegging og utbygging av denne 
forvaltningen . Hjørnesteinene I den ytre mil
jøvernadministrasjonen; Statens forurens
ningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, 
Statens kartverk, Riksantikvaren og Norsk 
Polarinstitutt, har i de siste årene gjennom
gått til dels store endringer for å styrke 
miljøvernets plass i samfunnet. Det er også 
bygget opp miljøvernavdelinger ved alle fyl
kesmannsembeter siden 1982. Fra 1988 er det 
etablert et eget program om miljøvern i kom
munene, der 87 kommuner over hele landet 
deltar. Også Miljøverndepartementet har 
gjennomført administrative endringer, og vil 
i løpet av 1989-90 gjennomføre forandringer 
som er tilpasset 1990-årenes satsingsområder. 

I statsbudsjettet for 1989 la Regjeringen 
fram den første sa:m.lede presentasjonen av 
bevilgningene knyttet til miljø og utvikling. 
Totalinnsatsen i 1989 er på omlag 6,4 milliar
der kroner, noe som utgjør 2,3 prosent av de 
samlede utgiftene over statsbudsjettet eksklu
sive lånetransaksjoner. I tillegg kommer 
innsatsen over statsbankene. Bruken av miljø
avgifter er styrket. 

I løpet av de tre siste årene har Miljøvernde
partementets budsjett økt med over 60 pst. fra 
1024 mill. kr i 1986 til 1661 mill. i 1989. I til
legg kommer en tilleggsbevilgning i 1989 til 

kommunale kloakkanlegg på 50 millioner kro
ner gjennom Regjeringens sysselsettingspak
ke. Store deler av økningen fra 1986-89 har 
gått til å styrke arbeidet mot forurensninger. 
Den budsjettmessige innsatsen mot forurens
ning av luft, vann og jordsmonn er mer enn 
fordoblet fra 227 mill. kr i 1986 til 479 mill. kr 
i 1989. Rammen for nye tilsagn om tilskudd 
til utbygging av kommunale kloakkanlegg og 
spesialavfallssystemet har økt med over 300 
prosent fra 95 mill. kr 1 1986 ti] 389 mill. kr i 
1989. (1989-tallene ovenfor inkluderer til
leggsmidler for sysselsettingstiltak.) 

Også innen privat og kommunal sektor er 
det gjort en vesentlig innsats for å forbedre 
miljøet. Totalt sto miljøverninvesteringene i 
industrien for omlag 8 prosent av alle investe
ringer i perioden 1974-1985. Kraftintensiv 
industri og treforedling sto for 90 prosent av 
miljøinvesteringene og 80 prosent av de totale 
investeringene i industrien. Investeringene 
har særlig gått til rensetiltak for å redusere 
luftfon.u-ensningene, i første rekke S02 og 
støv. En undersøkelse foretatt av Næringsli
vets Hovedorganisasjon viser at investeringer 
i tiltak for det ytre miljø er omtrent fordoblet 
fra 1987 til 1988. De kommunale investeringe
ne i avløp økte sterkt i 1970-årene, men ble 
omtrent halvert i perioden 1981-1985. Fra 
1986-89 er det lagt opp til en økning i investe
ringene fra 400 mill. kr til ca. 1100 mill. 
kroner. 

Gjennom nye samarbeidsløsninger kan det 
frigjøres nye ressurser og krefter for en mer 
systematisk og samordnet miljøverninnsats. 
Det er høstet positive erfaringer blant annet 
gjennom Mjøsaksjonen, de såkalte «miljøpak
kene» og andre samordnete tiltak. 

Vanligvis handler miljøforstyrrelser om 
langsomme prosesser og skjulte forandringer 
som summeres opp over tid. Derfor er en god 
miljøpolitikk helt avhengig av et langsiktig 
perspektiv. Regjeringen har derfor lagt vekt 
på å styrke miljøvernforskningen og -overvåk
ningen. Bevilgningene til forskning har økt 
med over 70 prosent de tre siste årene. 

For å sikre det genetiske mangfoldet står 
blant annet naturvernarbeidet sentralt. I Nor
ge er det nå opprettet 15 nasjonalparker samt 
fylkesvise verneplaner for edelløvskog, myr, 
våtmarker og sjøfugllokaliteter. Vassdrag til-
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svarende et kraftpotensiale på omlag 21 TWh 
er varig vernet mot kraftutbygging. Alt i alt 
er omlag 4,5 prosent av Norges areal vernet i 
medhold av naturvernloven. 

På tre år har budsjettet til Direktoratet for 
naturforvaltning økt med omlag 50 prosent. 
Viktige innsatsfelter har vært reguleringsfil
tak for bevaring av våre ville laksestammer, 
bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus 
Salaris, kalking av vann og vassdrag, et lands
omfattende vernearbeid for truete økosyste
mer samt en viltforvaltning som legger opp 
til en fornuftig høsting uten at bestandene 
settes i fare. 

3.2 GENERELT OM MILJØSITUASJONEN 
Innsatsen hittil viser at det er mulig å snu 

en negativ utvikling. Arbeidet med å redusere 
vannforurensningene har ført til forbedringer 
i mange vassdrag og fjordområder. Samtidig 
har vi unngått alvorlige problemer i andre 
områder ved å være tidlig ute. 

Luftkvaliteten har blitt forbedret når det 
gjelder påvirkningen fra de stoffene som 
stammer fra oppvarming og industriprosesser. 
SO,-utslippene er redusert med om lag 50 pro
sent fra 1973 og fram til i dag. Utslippene fra 
industri.en av støv, luktstoffer og fluorider er 
sterkt redusert. Det har også vært en kraftig 
reduksjon i utslippene av bly. Utslippsreduk
sjonene har skjedd gjennom endring av 
produksjonsprosessene, renseti1t.ak, lavere 
svovelinnhold i oljeprodukter og gjennom 
overgang fra olje til elektrisitet. 

Disse forbedringene har skjedd i en periode 
med jevn økonomisk vekst. Utviklingen viser 
også at det ikke er noen automatisk sammen
heng mellom økonomisk vekst og energifor
bruket. Totalt energiforbruk per enhet 
bruttonasjonalprodukt ble redusert med om 
lag 20 prosent fra 1973 til 1986. 

I 1950- og 1960-årene økte energibruken 
sterkt blant annet på grunn av en sterk økono
misk vekst og fallende realpriser på energi. I 
1970-årene steg oljeprisene kraftig. Det førte 
til en overgang fra bruk av olje til bruk av 
elektrisitet. Jfr. kap. 8. I første halvdelen av 
1980-årene økte elektrisitetsprisene sterkere 
enn oljeprisene. De høyere energiprisene bi
dro til en demping av veksten i energifor
bruket. I 1985-1986 var det et sterkt fall i 
oljeprisene. Dette har bidratt til at den tid
ligere sterke overgangen fra bruk av olje til 
bruk av elektrisitet til oppvarming omtrent 
har stoppet opp. 

Selv om det kan vises til en positiv utvikling 
på en rekke områder, er det imidlertid en ne
gativ utvikling på områder hvor det har vært 
satt inn få eller ingen mottiltak. Den økte 

transportaktiviteten har ført til en sterk øk
ning av NOx-utslippene, i perioden 1962 til 
1986 en tredobling totalt sett. I samme periode 
ble utslippene av CO, mer enn fordoblet . 
Driftsomlegginger har ført til at utslipp av 
næringsstoffer fra landbruket har blitt et bety
delig problem i mange deler av landet. De 
forsuringsrammede områdene har staclig økt 
i omfang. 

Sammenlignet med de fleste europeiske 
land er Norge usedvanlig rikt på natur- og 
miljøressurser. Vannkraften, olje- og gass
ressursene, skogene, fiskeressursene og 
naturområdene har skapt grunnlaget for vår 
velstand og høye livskvalitet. Den spredte 
bosettingen sammen med liten befolknings
tetthet er et annet særtrekk. 

Disse naturlige forutsetningene har samti
dig Jagt grunnlaget for el stort forbruk av 
miljø- og naturressurser. Til tross for Norges 
særstilling med hensyn til tilgangen på vann
kraft, har den spredte bosettingen ført til et 
relativt høyt forbruk av fossilt brensel som 
følge av stort transportbehov. Et kaldt klima 
gir også et høyt forbruk av energi til opp
varming. Vår industri er i stor gTad blitt 
bygget opp på tilgangen på energi og naturres
surser som skog og fisk. En relativt stor andel 
av norsk industri er energikrevende prosessin
dustri. Norge har et relativt høyt forbruk av 
energi pr. innbygger. 

Ugunstige geografiske forhold forsterker 
miljøproblemene i Norge. Mange av våre fjor
der har terskler ved utløpet, noe som gir dårlig 
utskiftnmg av vannmassene. Topografiske for
hold kombinert med lave temperaturer gir 
problemer med luftforurensninger i mange 
byområder. Norge er også spesielt utsatt for 
langtransporterte forurensninger fra de tett 
befolkede landene i Mellom-Europa på grunn 
av havstrøm.menes innretning og det forhold 
at syd-vestlige vinder dominerer store deler 
av året. 90 prosent av det sure nedfallet i Nor
ge skyldes forurensinger fra andre land. 

Håndtering av spesialavfall er fortsatt klart 
mangelfullt og det må i tillegg ryddes opp i 
gamle avfallsdeponier. 

Sett under ett er Norge et relativt rent land 
sammenlignet med mange andre land i Euro
pa. Hovedutfordinger framover blir å vedlike
holde de resultater som er oppnådd, løse 
gjenstående problemer og hindre at det opp
står nye. Spesielt viktig vil det bli å redusere 
forurensningene som følge av forbrenning av 
fossilt brensel. 

3.3 KLIMA 
Norge bidrar med 0,2 prosent av de globale 

utslippene av CO2• Målt pr. innbygger er de 
norske utslippene, når utenriks sjøfart og pro-
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Figur 3.1 Langtransporterte tilførsler av svovel ti.l Norge i 1986, 1000 tonn. 

Ikke identifisert 

Kilde: Statens forurensningstilsyn. 

sessutslipp holdes utenfor, litt lavere enn 
gjennomsnittet for Europa. 

Det antas at 55 prosent av det samlede bi
drag til drivhuseffekten globalt skyldes CO,. 
Da er virkningene av avskogningen regnet 
med. I nasjonal sammenheng tyder foreløpige 
beregninger på at disse utslippene represente
rer 60-70 prosent av Norges bidrag til klimaef
fekten. 

Når CO, står for en så stor andel av Norges 
utslipp av drivhusgasser, skyldes dette særlig 
at vi har relativt lave utslipp av klorfluorkar
boner (KFK), en annen viktig dnvhusgass. 
KFK står for 10-15 prosent av de nasjonale 
utslippene, mens en globalt sett regner med 
at disse gassene står for om lag 25 prosent. 

Metan og lystgass står for henholdsvis 10-20 
prosent og ca. l O prosent av det norske bidra
get tiJ drivhuseffekten. De viktigste norske 
kildene til utslipp av metan er drøvtyggere 
samt produksjon og distribusjon av naturgass. 
Utslipp ved nedbryting av gjødsel i landbru
ket og forbrenning av olje og kull er de vik-

tigste norske og globale kildene til dannelse 
av lystgass. 

Når det gjelder CO,-utslipp, skiller Norge 
seg ut fra de fleste andre land ved al vi ikke 
bruker fossile brensler i elektrisitetsproduk
sjon. Derimot har vi et relativt høyt forbruk 
av fossile brensler til transport og oppvar
ming. Dette skyldes f0Tst og fremst kaldt 
klima og spredt bosetting. Prisene for trans
port, blant annet bensinprisene, er høyere i 
Norge enn for gjennomsnittet i OECD-lande
ne. 

I J 986 var utslippene av CO, 35 millioner 
tonn. 30 millioner tonn skyldtes forbrenning 
av fossile brensler, mens de resterende 5 mil
lioner tonn var utslipp fra industriprosesser. I 
tillegg slipper utenriksflåten ut ca. 12 millio
ner tonn pr. år. 

Som det framgår av figur 3.2 er CO,-utslip
pene omtrent fordoblet fra 1960. Svingninge
ne i utslippene henger i hovedsak sammen 
med de kraftige økningene i oljeprisen i 1973-
1974 og I 979-1980. 
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Figur 3.2 Utslipp av CO, i Norge 1960-1988 
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3.4 OZON I STRATOSFÆREN 
De gassene som bidrar mest til uttynning 

av ozonlaget er klorerte □uorkarboner (KFK). 
Verdens produksjon av KFK er anslått til ca. 
1,2 mill. tonn. Det norske forbruket utgjør ca. 
2 promille av det totale forbruket. Dette er 
relativt lavt i forhold tiJ de fleste andre indu
striland og tilsvarer omtrent verdensgjennom
snittet. I 1986 brukte Norge ca. 2 300 tonn 
KFK, hvorav ca. 1 300 tonn ble brukt i norsk 
industri, mens ca. l 000 tonn ble brukt til 
framstil1ing av produkter som ble importert 
til Norge. 

I tillegg kommer bruken av haloner som 
omregnet etter ozonnedbrytingsgrad tilsvarer 
ca. 1 400 tonn KFK. Samlet tilsvarer dermed 
Norges bruk av haloner og KFK ca. 3 700 tonn 
KFK. Bruk av KFK og haloner i norsk indu
stri utgjør 2 700 tonn. Det resterende skyldes 
import av ferdigvarer. 

Bruk av KFK i norsk industri er først og 
fremst knyttet tiJ varmevekslin_gsformål, 
skumplastproduksjon, bruk av løsningsmidler 
og fagrens. Haloner brukes i brannsloknings
apparater. 

Bruk av KFK som drivgass i spraybokser 
har vært forbudt i Norge siden 1981. Forbudet 
reduserte forbruket med ca. 1 000 tonn, tilsva
rende ca. en halvering av forbruket på dette 
tidspunkt. 

Nordiske produsenter av mykskum inngikk 
en avtale i 1988 om ikke å bruke KFK til pro
duksjon av de letteste kvaliteter av madrasser. 

kilde 1 1988 

I 1988 ble det også fastsatt krav i Norge til nye 
varmpepumper for å redusere KFK-utslippe
ne. 

Vegdirektoratet og NSB besluttet i 1988 å 
slutte og bruke materialer som inneholder 
KFK til isolasjon av banelegeme. En lignende 
beslutning om ikke å bruke KFK-holdig isola
sjonsmateriale er tatt i Statens bygg- og 
eiendomsdirektoratet. 

Detaljerte forskrifter for å fase ut KFK
bruken er under endelig utarbeidelse i SFT, 
jfr. kap. 5. Forslagene til tiltak utarbeides i 
nært samarbeid med industrien. Samarbeidet 
har medført at industrien har startet omleg
gingen før forskriftene er endelig vedtatt. 

Bruken av KFK er i dag redusert med an
slagsvis 10 prosent i forhold til 1986-nivået, 
og ser ut til å kunne reduseres med ytterligere 
10-15 prosent omtrent samtidig som forskrifte
ne for reduksjon av KFK fastsettes høsten 
1989. 

3.5 ANDRE LANGTRANSPORTERTE 
FORURENSNINGER 

3.5.1 Virkninger av sur nedbør 
På grunn av de dominerende vindretninger, 

er Norge spesielt sårbart for langtransporterte 
luftforurensninger fra andre land. Ca. 90 pro
sent av den sure nedbøren i Norge skyldes 
utslipp fra andre land. 

Svoveldioksid (SO,) og nitrogenoksider 
(NOx) er de to viktigste årsakene til forsu-
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ringsskader. Anslagsvis 10-20 prosent av 
dagens forsuringsskader i Sør-Norge skyldes 
NOx-utslipp, mens svovelutslippene er opp
hav til resten. Kombinasjonen av flyktige 
organiske forbindelser {VOC) og nitrogenoksi 
der gir i tillegg bakkenær ozon, som gir skader 
på skog og avlinger. I tillegg er bakkenær 
ozon en drivhusgass. 

Alle mnsJøer og vassdrag i et område på 
18 000 km 2 i Sør-Norge er nå praktisk talt fis 
ketomme. I tillegg er bestanden betydelig 
redusert i et område på 18 000 km 2. Skadene 
har økt både i styrke og i geografisk omfang 
de siste 10-15 årene. 

Særlig pga. forurensnjngstilførsler fra Sov 
jet står nå også elver og vann i Øst-Finnmark 
i fare for å bli påført forsuringsskader 

Resultatene for overvåkningen av norsk 
skog i 1988 har avdekket at vi har en gjennom
gående nedgang i kronetetthet. Sammenlik
net med en undersøke Ise foretatt i l 984-1985 
har andelen gran- og furutrær som har fulltet
te kroner gått ned fra ca. 70 prosent til ca. 50 
prosent hele landet sett under elt. 

Tilstanden for skogen på Sørlandet og i 
Nord-Trøndelag er mest alvorlig. I Agder må 
vi regne med at langtransporterte forurens
ninger er skyld i en tildels dramatisk nedgang 
1 kronetetthet, mens naturlig stress i form av 
hardt klima er årsak til problemene i Trønde
lag. 

Materialkostnader som følge av luftfor
urensninger fra utslipp i Norge var anslått til 
:mo mill. kroner i 1985. Disse skadene skyldes 
imidlertid i hovedsak egne utslipp i byer og 
tettsteder. Det samme er tilfellet for helseska
der som følge av SO, og NOx-utslipp. 

Etter at den internasjonale avtalen om 30 
prosent reduksjon av S02 ble inngMt, har svo
veltilførslene til de sørlige deler av Norge gått 
noe tilbake de siste årene. Tilførslene av nitro
genoksider har imidlertid økt i samme perio
de. 

Regjeringen har etablert et omfattende 
overvåkningssystem for norsk skog slik at vi 
så tidlig som mulig kan avdekke skader blant 
annet som følge av forurensninger. 

Hovedelementene 1 denne overvåkningen er 
- Faste, intensivt overvåkede flater. der det 

giøres regelmessige nedbørprøver, luftprø
ver, jordanalyser, vegetasjonsundersøkelser 
og skogtreanalyser, 

- Landsdekkende, representative registrerin
ger, der skogens sunnhetstilstand registre
res av Norsk institutt for jord- og 
skogundersøkelser 

- Fylkesvise lokale flater (i alt 800), der den 
lokale skogbruksetat foretar måling av kro
netetthet, kronefarge o.l. årlig, 

- Rapporterte skader; undersøkelser på 

grunnlag av henvendelser fra allmennheten 
foretatt av Norsk institutt for skogforskning. 
I tillegg til overvåkingen, forskes det på for-

urensningers virkning på skogens vekst og 
vitalitet. 

3.5.2 Utvikling i utslippene i Norge 
De norske utslippene av SO, er relativt lave 

sammenlignet med andre land. Dette skyldes 
i hovedsak vann kraftbasert elektrisitetspro
duksjon. Når det gjelder utslippene av NOx, 
ligger Norge høyt regnet I utslipp pr. inn
bygger_ Dette skyldes at vi har en relativt stor 
fiskeflåte og en omfattende innenriks sjøtrans
port. Disse kildene står for ca. 40 prosent av 
våre samJede NOx-utslipp i 1986 når utenriks 
sjøfart holdes utenfor. 

Tabell 3.1. Utslipp pr. innbygger i kg, 1984. 

SO, NOx 

Danmark1) . .. . .. ...... ... . .... .. . . ... .. . 79 49 
USA....... ... ............ ................ ... 90 83 
Frankrike ... . ... .. ..... . .. .... ...... ... 36 43 
Forbundsrep. Tyskland ........ 43 50 
Neder1and ... .. ..... .... ................. 17 34 
Norge............ ....... .. .. ... ........ ..... 23 56 
Sverige .. . .. .. . .. . ... .. ... . .. ... . .. . . . .... . 31 34 
Storbritanma2) ••••••••• • •• •• ••• ••• •• • 63 30 

1) Danmark I 982-tall 
3) NOx-t.allene er eksklus1v sJøtransport og luftfart. 
Kilde: OECD Envuonmental Data, 1987. 

S01-utslippet er redusert med om lag 50 
prosent fra I 973 fram til i dag (fig. 3.4). Det 
er flere årsaker til dette. Svovelinnholdet i 
ulike oljeprodukter er redusert. Et 10-årspro
gram for opprydding I eldre forurensende 
industri ble iverksatt 1 1974 (1. generasjonstil
tak). Tilgangen på billig tilfeldig kraft har 
vært god i 1980-årene, samtidig som det er 
gjennomført strengere krav til svovelinnhol
det i fyringsoljer . Smeltehytta ved A/S Sulit
jelma gruver ble nedlagt i 1987. 

De største utslippsreduksjonene har skjedd 
i treforedling og oljeraffinerier. Utslipp fra 
annen industri og næringsvirksomhet er mer 
enn halvert. Utslippene fra mobile kilder har 
derimot økt. 

Målet om 30 prosent reduksjon av S0,
utslippene er al1erede nådd i Norge. Utslipp
soversikten for 1988 viser at SO,-utslippene 
er redusert med 47 prosent i forhold til 1980-
nivå. De to siste vint rene har imidlertid vært 
milde, og det har vært god tilgang på tilfeldig 
elektrisk kraft. 

De norske utslippene av NOx har økt fra 
184 000 tonn i 1975 til 244 000 tonn i 1986. 
Dette tilsvru·er 3,9 prosent i gjennomsnitt pr. 
år. Denne vek.sten skyldes blant annet en 
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Figur 3.3 Utslipp av NO, etter kilde i Norge 
1973-1988*. 1000 tonn. 
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sterk vekst i kjøp og bruk av personbiler. Den 
største øk:rungen har funnet sted på 80-tallet. 
I 1988 fikk vi en nedgang som i hovedsak skyl
des redusert salg av diesel og marint brenn
stoff. NOx-utslippene fra stasjonær forbren
ning har blitt mindre i 1980-årene på grunn 
av redusert forbruk av fyringsoljer. 

Tallene for NOx inkluderer her utenriks sjø
fart i norske farvann. Disse utslippene er ikke 
inkludert i NOx-avtalen, og utgjør for Norge 
omlag 20 000 tonn. Av tabell 3.2 går det fram 
at SO,-utslippene i stor grad skyldes industri
elle prosesser (45 prosent), mens ca. 85 
prosent av NOx-utslippene stammer fra mobi
le kilder. 

Utslippene av CO har vært relativt stabile 
fram til 1985, mens det har vært en forholds
vis sterk økning de siste årene. Nesten 70 
prosent av de totale CO-utslippene kommer 
fra forbrenning av bensin. 

Prosessutslipp av CO har vært stabile gjen-

Figur 3.4 Utslipp av S01 etter kilde i Norge 
1973-1988*. 1000 tonn. 
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Tabell 3.2. Utslipp av svoveldioksid og nitro
genoksider etter kiider og sektorer. 1000 tonn. 
1986. 

SO, NOx 

I alt ....................................... .... 99 244 
Næringssektorer: 
- Primærnæringer .. ............... 3 38 
- Treforedling ..... ... . . .. . . . . . . ... . ... 9 2 
- Kraftintensiv industri ......... 39 12 
- Annen industri ..................... 17 12 
- Tjenesteyting . .. . . .. . . . . . . ... . ... .. . 3 20 
- Transport.............................. 21 95 
- Andre næringer .. . .. ..... .. . ...... 3 30 
- Private husholdninger ........ 3 35 
Kildetyper: 
- Stasjonære brenselsutslipp 28 24 
- Mobile brensleutslipp ......... 27 209 
- Prosessutslipp ...................... 45 10 

Kilde; Statistisk Sentralbyrå. 
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Figur 3.5 Utslipp av VOC etter kilde i Norge 
1973-1988*. 1000 tonn. 
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nom hele perioden. Utslippene fra stasjonære 
kilder har økt i siste del av perioden, som en 
følge av økt vedforbruk. Vedfyring gir opphav 
til omlag 90 prosent av de stasjonære utslippe
ne av CO. 

Utslippene av VOC har på samme måte som 
CO vært relativt stabile fram til 1985, for så å 
øke endel de siste årene (kfr. fig. 3.5). Også for 
VOC er det utslippene fra mobile kilder som 
har økt mest. 

Partikkelutslippene ble redusert fra 1973 og 
fram til 1983, se figur 3.6. Dette skyldes ho
vedsakelig mindre omfang av stasjonær 
forbrenning av tungolje. I de siste årene har 
imidlertid utslippene igjen økt på grunn av 
høyere forbruk av ved i private husholdninger 
og generell trafikkøkning. 

Utslippene av bly er sterkt redusert i perio
den, se figur 3.7. Dette skyldes i all hovedsak 
redusert blyinnhold i bensin. Påbudet om ka
talysator på nye bensinbiler gjør at blyutslipp 
til luft om få år ikke lenger kan regnes som 
et alvorlig miljøproblem i Norge. 

Figur 3.6 Utslipp av partikler etter kil.de 
Nor-ge 1973-1988*. 1000 tonn. 
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3.5.3 Luftforurensningen i byer og tettsteder 
Målinger viser at luftkvaliteten i byer og 

tettsteder har blitt bedre i løpet av de siste 10 
årene. Figur 3.8. viser årsmiddelkonsentrasjo
nen for SO,, sot og bly fra 8 utvalgte stasjoner 
i perioden 1977-87. 

Gjennomsnittlig svoveldioksidkonsentra
sjon har gått klart ned i løpet av de siste 10 
årene i de byene som inngår i målingene. Sot
konsentrasjonene viste en fallende tendens i 
begynnelsen av perioden, men har de siste 
årene stabilisert seg på et noe høyere nivå 
blant annet grunnet utslipp fra dieselbiler. 
Konsentrasjonen av bly er redusert mest som 
følge av overgangen til blyfri bensin. 

Gjennomsnittsverdier kan tilsløre proble
mene med dårlig luftkvalitet. For noen 
komponenter, som SO, og NOx, er det korttids 
grenseverdier for helseeffekter som overskri
des hyppigst. Målinger viser imidlertid at slike 
episoder var færre og oppviste lavere konsent
rasjonsni våer vinteren 1986-1987 enn året før. 
Utviklingen må også sees i forhold til hvor 
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Figur 3. 7 Utslipp av bly etter kiLde i Norge 
1973-1988•. 1000 tonn. 
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mange mennesker som utsettes for episoder 
der vedtatte normer for luftkvaJitet overskri
des. 

For sot og bly er det også registrert overskri
delser av grenseverdier. Det er grunn ti] å 
anta at de fleste større tettsteder med stor bil
trafikk fra tid til annen har overskridelser av 
grenseverdiene langs sterkt trafikkerte veier. 

I St.meld. nr. 47 for 1987-88. Om reduksjon 
av nitrogenoksidutslippene i Norge ble det 
lagt fram en omfattende arbeidsplan for re
duksjon av NOx-utslippene. Disse tiltakene 
(jfr. kap. 5) vil samlet sett også bidra til en 
klar bedring av luft- og miljøkvaliteten i de 
byene som i dag er mest belastet. 

Energi.økonomisering kan blant annet bidra 
effektivt til å redusere utslipp av CO,, NOx 
og S01. Bevilgningene til enøk-tiltak over 
statsbudsjettet utgjør 217 mill. kroner i 1989. 
De siste årene er det gjennomført en omleg
ging av bruken av midlene, slik at de i større 

grad blir rettet mot tiltak med store enøk
virkninger Fra 1988 til 1989 er tilskuddet til 
enøk i statlige bygg økt med 70 prosent fra 
23 til 39 mill. kroner. Informasjon, FoU-tiltak, 
prototyp- og demonstrasjonsprosjekter, samt 
tilskudd til varmeplaner, økte med ca. 33 pro
sent. Samtidig er tilskuddet til el-forsyningen, 
hvor den direkte enøk-effekten er lav, redu
sert med ca. 20 prosent. Fra og med budsjettet 
1988 er det innarbeidet en ny post for enøk
veiledere med bransjespesifikke kunnskaper. 
Det er lagt vekt på kompetanseoppbygging i 
fylkesomfattende energiverk og gitt støtte til 
utarbeidelse av en rekke varmeplaner. 

Det er anslått at 55 mill . kroner ble dispo
nert til enøk-tiltak i enerRiverkene i 1987. 
Totalt er driftsmidler og fondsavsetninger 
m.v. til enøk-tiltak anslått til 270 mill kroner 
Enkelte større engrosverk har satt betydelig-e 
sparemål, og etablert egne finansieringsord
ninger for kundene. Eksempler på dette er 
Oslo Lysverker, Akershus Energiverk og 
Troms kraftlag. 

3.6 NORDSJØEN - SKAGERRAK 
Det er beregnet at de samlede tilførsler av 

næringssalter (nitrogen og fosfor) gjennom 
utslipp fra land til Nordsjøen er vel 1,5 mill. 
tonn pr. år. Av dette kommer omlag 25 pro
sent gjennom lufttransporterte nitrogenfor
bindelser. 

Norges andel av tilf01·slene av nænngssaller 
til Nordsjøen er beregnet til ca. 3 prosent. 
Nederland, Vest-Tyskland og Storbritannia 
står for den største andelen av tilførslene. Det 
er anslått at utslippene av næringssalter til 
Nordsjøen er doblet de siste 30 årene, og sær
lig sørlige deler av havområdet er nå i en 
alvorlig truet situasjon. De største bidragene 
kommer fra landbruk og kommunal kloakk. 
De dominerende havstrømmene i Nordsjøen 
gjør Norge sårbart for utslipp fra andre land. 

Situasjonen i norske farvann er noe bedre 
enn i de sydlige deler av Nordsjøen, men også 
her kan vi registrere at en rekke områder fra 
svenskegrensen til Nord -Jæren er sterkt på
virket. Det gjelder Iddefjorden, hele Oslo
fjorden til og med Tønsberg-området, Gren
landsfjordene og noen fjordområder ved 
Stavanger. Utslippene til disse områdene be
laster også Nordsjøen. 

Byggingen av en de] renseanlegg rundt 1970 
snudde en negativ utvikling i Oslofjorden som 
innebar en stadig større utbredn.ing av oksy
genfrie områder. Likevel er situasjonen i deler 
av fjorden fortsatt kritisk. Det gjelder for eks
empel i Bunnefjorden, hvor oksygeninnholdet 
er tildels svært lavt. Selv om dette i stor grad 
har sammenheng med naturgitte forhold som 
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Figur 3.8 Arsmiddelkonsentrasjoner av S01, sot og bly (µgfm3) på. åtte utvalgte stasjoner (Fred
rikstad, Oslo, Drammen, Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim). 
Fra. 1987 måles bly ba.re i februar. 
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strømninger/utskiftningsforhold, er det klart 
at det fortsatt er behov for ytterligere tlltak for 
å redusere næringssalttilførselen. Det vil sær
lig være aktuelt å bedre driften på de eksister
ende renseanleggene, men også utbedringer 
og utskiftninger på eksisterende rense- og led
ningsanJegg vil bli gjennomført. 

På midten av 1970-tallet ble det klart at 
Mjøsa var i økologisk ubalanse på grunn av 
kraftig algevekst som følge av næringssalttil
førselen. Den negative utviklingen ble stoppet 
og delvis snudd som følge av «Mjøsaksjonen», 
som ble gjennomført i perioden 1977-1981. I 
1986 ble det imidlertid på nytt registrert økt 
algevekst, og undersøkelser viste at utslipp av 
fosfor hadde økt igjen. I 1987 ble det derfor 
satt igang nye tiltak. Aksjonen tar i første 
omgang sikte på å redusere tilførslene av fos
for med ca. 35 tonn/år. 

Tiltak for å redusere norske utslipp av næ
ringssalter til Nordsjøen er nå vesentlig 
forsert. På grunnlag av Nordsjø-deklarasjonen 
av 1987 og den nordiske handlingsplanen mot 
forurensninger av det marine miljø fra 1988, 

blir det nå utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner 
for kommunal kloakk og landbruk. 

I løpet av året vil også alle gårdsbruk i be
rørte områder få tilbud om hjelp til gjødslings
planlegging for å oppnå best mulig samsvar 
mellom behov- og tilførsel av gjødsel. 

I 1989 vil det være rom for at investeringer 
i ledningsnett og renseanlegg blir nærmere 
tredoblet i forhold til 1986. 

I september 1988 ble det iverksatt ny for
skrift for tilskott og lån til tekniske miljøtiltak 
i landbruket. Det stilles krav om en samlet 
plan for utbedring av samtli.ge forurensnings
kilder på bruket som forutsetning for at det 
skal gis tilskudd til det enkelte tiltak. Tilskud
dene til utbedring av gjødselkjellere er økt i 
forhold til tidligere, og flere tekniske tiltak er 
kommet med i tilskuddsordningen. 

I mars 1989 ble ny forskrift om husdyrgjød
sel gjort gjeldende. Viktige endringer er blant 
annet at det stilles krav om minst 4 dekar full
dyrka jord pr. gjødseldyrenhet, spredning på 
frossen eller snødekt mark blir forbudt, og i 
særlig utsatte områder kan spredning av hus-
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Figur 3.9 Fosfortilførsel til indre 0s1.ofjord. 
1930-1986, Tonn. 
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dyrgjødsel utenom vekstsesongen forbys ved 
lokal forskrift. I april 1989 ble det også gitt 
forskrifter om bakkeplanering, mens tilskud
dene til slik planering ble fjernet i 1987. 

I en del kystområder rundt Nordsjøen er 
innholdet av miljøgifter som tungmetaller og 
klorerte forbindelser urovekkende høyt. Det 
gjelder spesielt utenfor utløpene fra de store 
elvene på kontinentet. 

For enkelte stoffer, som PCB, kvikksølv og 
kadmium, har det skjedd en klar reduksjon i 
utslippene i BO-årene. De samlede utslippene 
av miljøgifter er imidlertid fortsatt høye og 
har lang nedbrytingstid. De norske tiltakene 
for å redusere utslipp av miljøgifter er nærme
re omtalt i kap. 5.7. 

3. 7 MILJØPAKKER 
Regjeringen har satt i verk et systematisk 

og målrettet arbeid for å bedre miljøtilstanden 
i våre mest belastede områder gjennom såkal
te "Miljøpakker». Dette arbeidet startet i 1988. 
Måle.ne for miljøpakkene er gjort konkrete, 
realistiske og etterprøvbare. 

Miljøpakkene er et samarbeid mellom kom
munene, fylkene og statlige myndigheter. 

Næringslivet, frivillige organisasjoner og sam
arbeidsgrupper er også trukket inn 1 arbeidet. 
Ved å sette i verk tiltak samtidig overfor kom
muner, samferdsel, landbruk og industri, vil 
tiltakene understøtte og forsterke hverandre. 
Tiltak mot forurensning blir kombinert med 
tiltak innen frilurtsliv, nærmiljø, vern av kul
turminner og naturområder. 

l 1988 ble Grenland, Romerike og Dram
mens-regionen utpekt som miljøpakkeom
råder. Tre nye områder kommer 1 tillegg i 
1989: Kristiansands-regionen, Trondheim og 
Rana . 

Tiltakene i miljøpakkeområdene knytter 
seg hovedsakelig til følgende innsatsområder: 
* Vassdrags- og sjøområder 
* Avfall og gjennvinning 
* Naturvern, kulturminner, nærmiljø og fri

luftsliv 
* Trafikk, støy og regionutvikling 
* Energiøkonomisering og industri 

I Romerike rettes hovedinnsatsen mot land
bruksforurensninger, i Drammens-regionen 
trafikk og kommunal forurensning, i Gren
land forurensning fra industri og kommuner, 
i Kristiansand forurensninger til vassdrag og 
hav, i Trondheim miljøproblemer som følge 
av trafikk, mens hovedinnsatsen i Rana er 
rettet mot opprydding etter nedlagt industri 
og utvikling av byområdet. 

I 1989 er det fra statens side avsatt ca. 120 
mill. kroner til miljøpakketiltakene. I tillegg 
har Statens forurensningstilsyn økt sitt enga
sjement i områdene. I løpet av fire år vil de 
totale kostnadene for stat, kommune og indu
stri i Grenland beløpe seg til ca. l miJJiard 
kroner, i Drammensregionen til ca. 500 mill. 
kroner og på Nedre Romerike ca. 200 mill. 
kroner. 

Miljøverndepartementet har også igangsatt 
arbeid med en samlet handlingsplan for hele 
Glomma. Planen vil blant annet bygge på fyl
keskommunale vannbruksplaner i Østfold, 
Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trønde
lag. I nedre Glomma-regionen er det allerede 
satt igang omfattende rensetiltak, blant annet 
fra industri og kommunale kloakkavløp. 

3.8 INDUSTRIUTSLIPP, SPESIALAVFALL, 
KJEMIKALIER OG OLJEVERN 

Miljøvernarbeidet i industrien har pågått i 
over 20 år. Over 2 000 bedrifter er konsesjons
behandlet. Miljøvernmyndighetene satte i 
1974 i gang et omfattende oppryddingspro
gram i eksisterende industri. I perioden 
1974-1985 ble det i følge Norges Industrifor
bund investert omlag 8,6 milliarder kroner 
(1985-kr) i rensetiltak i nærmere 2000 bedrif
ter. Dette utgjør ca. 8 prosent av industriens 
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Figur 3.10 Utslipp til vann av fiber og løst 
organisk stoff fra celluloseindu
strien. 

totale investeringer i denne perioden. Oppryd
dingsprog,-ammet har ført til at for eksempel 
ferrolegeringsindustrien har redusert støvut
slippene fra ca. 275 tusen tonn pr. år i 1976 til 
10 tusen tonn i 1986. SO,-utslippene fra olje
raffineriene er blitt redusert fra 29 tusen tonn 
pr. år til under 3 tusen tonn i samme periode 

1000tonn 

600 

500-

400-

300 

200 

100 

0 

Produksjon av cellulose 

1972 1977 1979 1981 1983 

r treforedlingsindustrien har det skjedd sto
re utslippsreduksjoner. Som eksempel kan 
nevnes at Borregaard fabrikker i Sarpsborg 
har redusert. biokjemisk oksygenforbruk fra 
50 tusen tonn pr. år i 1977 til 20 tusen tonn i 
1986. I samme periode er kjemisk oksygenfor
bruk redusert fra 225 tusen til 60 tusen tonn 
pr. år og totalt organisk bundet klor fra 1 500 
til 500 tonn pr. år. 

De siste årene har kontrollen blitt styrket 
betydelig for å påse at bedriftene ikke slipper 
ut mer til luft eller vann enn de har tillatelse 
til. Det er avslørt flere tilfei ler av miljøkrimi
nalitet og dette har ført til anmeldelse for de 
g,-oveste overtredelsene. 

Det er anslått at det finnes ca. 10 000 ulike 
k;em1ske stoffer av kommerstell betydning på 
det norske markedet, og at disse stoffene fore
kommer i ca. 70 000 ulike kjemiske produkter. 
Antallet importører/produsenter ligger mel
lom 2 000 og 3 000. 

For å føre kontroll med den store mengden 
kjemiske stoffer og produkter er det nødven
dig med en form for registrering. Produsenter 

Figur 3.11 Kvikksølv i fjær av hønsehauk i Norge 1880-1980. Forbud mot alkyl-kvikksølv
basert såkorn ble innført i 1968. 
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og importører er derfor pålagt å sende dekla
rasjoner til Produktregisteret. Fram til i dag 
har deklarasjonsplikten omfattet alle giftige 
eller kreftfremkallende stoffer/produkter, dvs. 
omkring 2 000 stoffer/-produkter. Regjeringen 
har nå vedtatt at deklarasjonsplikten skal utvi
des ti] å omfatte alle stoffer/produkter som 
faller inn under helsefareforskriften. Det vil 
si at den fullstendige sammensetningen av 
20.000 helsefarlige stoffer og produkter skal 
meldes til Produktregisteret. Dette skal være 
gjennomført mnen utgangen av 1992. 

Et fullt utbygd Produktregister vil gi myn
dighetene langt bedre oversikt over hvordan 
og i hvilken grad de ulike kjemikalier kan 
belaste mennesker og miljø. Dermed blir det 
lettere å konsentrere oppmerksomheten om 
produkter som byr på spesielle problemer, og 
rette tiltakene mot disse. 

Årlig oppstår ca. 200.000 tonn spesialavfall 
i Norge. Av dette blir ca. 90.000 tonn behand
let av de bedriftene der avfallet oppstår, enten 
ved gjenbruk eller i egne godkjente ordnin
ger. Den øvrige mengden, dvs. 110.000 tonn, 
skal leveres til godkjente mottaks- eller be
handlingsanlegg. I 1988 ble det imidlertid 
bare levert ca. 55.000 tonn til godkjente an
legg. Det er derfor et stort behov for å få 
etablert et forsvarlig system for mottak, inn
samling og behandling av spesialavfall for å 
hindre at denne typen avfal] kommer på av
vei.er. 

A/S NORSAS (Norsk Spesialavfallsselskap) 
ble etablert høsten 1988. Selskapet eies av 
Staten, Kommunenes Sentralforbund og Næ
ringslivets Hovedorganisasjon og har som 
oppgave å styre og utvikle mottak, innsamling 
og mellomlagring av spesialavfall. 

Det har vært arbeidet med å få etablert et 
samlet system for spesialavfall siden 1980. 
Fram til 1986 ble det prioritert å få til behand
lingsløsninger for avfallet i norske industribe
drifter. Det er i dag ca. 35 bedrifter som mottar 
spesialavfall for behandling. Antallet mottaks
plasser for spesialavfaU er nå økt fra 12 i 1986 
til ca. 45. 

Bevilgningene til etablering av mottaksplas
ser og til bedret behandlingstilbud i industrien 
er økt fra ca. 8 mill. kr i 1986 til 48 mill. kr i 
1989. 

I 1988 satte Statens forurensningstilsyn og 
Norges Geologiske undersøkelser i gang en 
omfattende kartlegging av nedgravd spesial
avfall. Resultater vil foreligge innen 1991. 

Det er også satt igang prøvedrift av miljøbi
ler for innsamling av spesialavfaD fra mindre 
kommuner og tettsteder. Videre er det under 
utprøving ulike former for kildesortering av 
spesialavfall fra husholdningene. 

St.prp. nr. 127 (87-88) om at det bør bygges 

sentralt behandlingsanlegg for spesialavfall 
ble fremmet i mai I 988. Den er fulgt opp men
nom omfattende utredninger av et slikt 
prosjekt. Saken vil bli lagt fram for Stortin
get. I løpet av vårsesjonen skal Regjeringen 
fremme en Stortingsproposisjon om innsam
ling, mottak og behandling av spesialavfall. 

Regjeringen har økt innsatsen for å bekjem
pe miljøkriminalitet overfor alle forurensere. 
Det er blant annet opprettet en sentral etter
forskningsenhet for bekjempelse av økono
misk kriminalitet og miljøkriminalitet. En av 
statsadvokatene i denne enheten arbeider spe
sielt med miljøkriminalitet. Regjeringen går 
også inn for regler som vil pålegge den som 
forurenser et objektivt ansvar for skader som 
forurensningene medfører. Objektivt ansvar 
innebærer at forurenseren må yte erstatning 
selv om han ikke forurenset «med vilje». 

Oljevern 
Siden 1970 er det bygget opp en omfattende 

privat, kommunal og statlig oljevernbered
skap. Det er fram til i dag investert ca. 1 
milliard kroner til dette. Tilsammen dispone
rer oljevernorganisasjonene ca. 100 kilometer 
lenser, 300 opptakere, oljevernfartøyer og olje
verndepoter langs kysten. Anslagsvis 3000 
personer, de fleste knyttet til kommunal be
redskap, har mer eller mindre omfattende 
oppgaver i norsk oljevernberedskap. Det er 
også investert i eget fly som fra 1989 overvå
ker industri, tankanlegg, skip og petroleums
virksomheten på sokkelen. 

3.9 NATURGRUNNLAGET 
Det er i dag et økende press på naturgrunn

laget Dette presset kommer fra to hold: 
- Dels ved at befolkningsvekst og teknisk/ 

økonomisk virksomhet fører til stadig voks
ende arealbehov og miljøbelastninger. 

- Dels ved at interessen for, og presset på, 
gjenværende naturområder øker etter hvert 
som tilgangen på slike arealer minker. 
Tradisjonelt har vi i Norge regnet med at 

tilgangen på natur har vært nærmest ubegren
set. I de siste årtier har imidlertid bildet endret 
seg vesentlig ved at presset på sentrale jord
bruks-, myr- og våtmarksområder er blitt 
forsterket. 

For å styrke og samordne arbeidet med vern 
og forvaltning av genetiske ressurser og øko
systemer samt ivaretakelse av naturvern og 
friluftsinteresser, ble Direktoratet for natur
forvaltning opprettet i 1985. Etableringen 
betydde at Direktoratet for vilt og ferskvanns
fisk ble utvidet til å omfatte hele naturforvalt
ningen. I 1988 ble det opprettet et eget 
forskningsinstitutt (Norsk Institutt for Natur-
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forskning: NINA) som dekker forsknings- og 
utrednmgsbehov på naturforvaltningens ho
vedfelter (naturvern, friluftsliv, vilt og fisk). 
Instituttet representerer et viktig suplement 
til NILU (Norsk institutt for vannforskning og 
NJLU (Norsk institutt for luftforskning). 

3.9.1 Vern av områder 
Blant annet for å sikre det genetiske mang 

foldet, er områdevernet en viktig bærebjelke 
i miljøvernpolitikken. Stortingsmeldingen om 
vern av nasjonalparker, som ble lagt fram i 
1966, omfattet 15 områder. Etter at Saltfjellet 
nasjonalpark blir opprettet i 1989 er alle disse 
områdene nå vernet. Fra 1975 er det gjennom
ført fylkesvise verneplaner for edelløvskog, 
myr, våtmark og sjøfug1lokaliteter. 

I 1988 er det vernet 1 alt 144 områder; 81 
naturreservater, l landskapsvernområde, 43 
naturminner og 19 andre områder. 

Omlag 4,5 prosent av Norges areal er nå 
vernet i medhold av naturvernloven. 

Tabell 3 3 Omradevern pr. l.1.1989 

Vernekategori antall areal %av Norges 
km1 landareal 

Nasjonalparker .. 16 10 455 3,23 
Landskapsv .omr. 62 3 199 0,99 
Naturreservat.er 839 l 006 0,31 
Naturminner ...... 281 2 0, 
Biotopvernomr. 57 57 0,02 

1 255 14 719 4,55 

Den største delen av dette arealet er nasjo
nalparkt!r. Disse ligger utelukkende på stats
grunn. 

I 1986 ble det framlagt et utkast til en ny 
nasjonalparkplan (NOU 1986:13), som også 
omfatter arealer på privat grunn. 

I 1988 ble det lagt fram et forslag til ret
ningslinJer for barskogvern. Forslaget har 
vært på en bred høring. Det videre arbeidet 
drøftes nå i et utvalg, der miljøvern- og land
bruksmyndighetene samt nærings- og natur
vernorganisasjonene er representert. 

3.9.2 Vern av arter 
Overbeskatning i Norge er i første rekke 

knyttet til utnyttelse av fiskeressursene. 
Utviklingen av bedre fangstredskaper, samt 

mangelfulle fiskerireguleringer, førte til sam
menbrudd i sildebestanden i 1960-årene. 

Før sildebestanden brøt sammen, var norsk 
vårgytende sild den største biologiske enkel
tressurs i vår del av verden. Bestanden har 
lenge vært meget svak. Den har de siste par 
år, blant annet på grunn av en sterk årsklasse 
i 1983 og strenge kvotereguleringer i fisket, 

Figw· 3.12 Bestandsutviklmg hos lodde i Ba
rentshavet siste 10 år. Tallene 
viser millioner tonn av 2 år gam
mel og eldre lodde. 
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Kilde.: Fiskeridirektoratets ressursoversikt 1988. 

vist tegn som gir grunnlag for en viss optimis 
me. Ved optimal forvaltning kunne det 
vedvarende langtidsutbyttet vært 2 mill. tonn 
årlig. Med en førstehåndspris på kr 1,20 pr. 
kilo ville verdien i så fall være 2,4 milliarder 
kroner hvert år. 

På midten av 1980-tallet brøt loddebestan
den i Barentshavet sammen, og denne gang 
forutså forskerne bestandsutviklingen. Det 
internasjonale råd for havforskning (ICES) 
anbefalte derfor å begrense fisket til 1.1 mill 
tonn i 1984. Kvoten ble da på 1.3 mill tonn. 
1.46 mill tonn ble fisket opp. I denne perioden 
gikk bestanden raskt tilbake, og for å bevare 
gytebestanden anbefalte ICES et totalforbud 
mot fiske etter lodde i Barentshavet i 1986. 
Det ble likevel fastsatt en kvote på 120.000 
tonn. Det har siden 1987 ikke vært fisket lod
de i Barentshavet, og selv om bestanden 
fortsatt er meget liten, er det nå tegn på bety
delig gjenvekst. 

Sild og lodde er også viktig føde for en lang 
rekke andre arter som torsk, sjøfugl, sel og 
hval. Både sjøfugldøden i Finnmark og selin
vasjonene de siste årene kan trolig sees i 
sammenheng med bortfallet av denne føden. 
Uten gjenvekst i bestandene av sild og lodde 
vil det muligens ikke være mubg å bygge opp 
igjen bestanden av torsk til det nivået bestan
den hadde tidligere. 
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Fiskeridepartementet har I de senere år 
prioritert flerbestandsforskning og ressurs- og 
miljøundersøkelser svært høyt. For 1989 er 
det avsatt anslagsvis 195 mill . kroner til slike 
undersøkelser. Blant annet med økt behov for 
kunnskap, er det igangsatt en rekke prosjekter 
i 1989: 
- Forskningsprogram om nordnorsk kystøko

logi. Omfatter fisk og andre dyrearter. 
- Algeforskningsprogram for Sør-Norge. Om

fatter miljøforhold (forurensninger) i kyst
farvann, med spesieJI vekt på konsekvenser 
for fiskebestandene og oppdrettsnæringen. 
Omlegging W en forvaltrnng basert på fle-

rartsvurderinger øker behovet for kompet.anse 
innen økologi, ressursfordeling og regionale 
spørsmål i reguleringsorganene. 

I Norge er alt vilt fredet med mindre annet 
følger av lov eller vedtak med hjemmel I lov. 
Dette «speilvendingsprinsippet" ble innført 
med den nye viltloven av 1981. Antall jakt
bare arter er I dag 55. Direkte fredninger, ulike 
forskrifter om jakt og felling, jegerprøve, bed
ret oppsyn sammen med opplysningskampan
jer er viktige elementer i forvaltningen. 

I Direktoratet for naturforvaltnings rapport 
fra 1988 om truete virveldyr i Norge, er fem 
arter samt en underart ført opp som direkte 
truet. Videre betraktes 24 arter som sårbare, 
27 som sjeldne og 22 som usikre. For enkelte 
av disse artene ser det ut til å være en positiv 
utviklingstendens, mens andre er i stadig til
bakegang. Havørn er en art som har hatt en 
markert bestandsøkning, men som fortsatt 
betraktes som sårbar. Det er flere sjøfuglarter 
som har vist en dramatisk tilbakegang. 

De store rovdyrene, bjørn, jerv og ulv be
traktes som sårbare eller direkte truet (fig. 
3.13). Det er derfor lagt fram en landsplan 
med sikte på å sikre levedyktige bestander av 
bjørn, jerv og ulv i Norge, samtidig som kon
fliktene med bufe- og tamreinmteressene skal 
gjøres så små som mulig. Planen vil bli lagt 
fram for Stortinget. 

Bestandene av storvnt er nå gode. Samtidig 
med at skogbruket har skapt et større næ
ringsgrunnlag, har rettet avskyting og en viss 
underbeskatning bidratt til økte bestander av 
elg, hjort og rådyr. For villreinen har bevisst 
arealbruk og rettet avskyting ført til at vi på 
70- og BO-tallet har hatt den største villrein
stammen i dette århundret. 

Endringer i driftsformene i landbruket mot 
monokulturer, spesialisering og uttak av bei
te- og slåttearealer har gitt store endringer i 
kulturlandskapet. Dette har ført til en betyde
lig reduksjon i artsrikdommene av ville 
planter og dyr. 45 høyere plantearter og 23 
fuglearter knyttet til kulturlandskapet må nå 
regnes som truede. 

Figur 3.13 Bestand av ulv, jerv og bjørn i 
Norge 1987 
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Kilde: Direktoratet for naturforvaltning 

Utviklingen i laksebestanden har vist en 
negativ tendens de senere årene. Dette skyl
des overbeskatning, forurensning og sykdom. 

Samtidig kan genetisk påvirkning fra rømt 
oppdrettsfisk virke uheldig på de ville lakse
stammene. Det er registrert opptil 30 prosent 
oppdrettsfisk i enkelte av våre elver. 

For å bevare de ville laksestammene ble det 
etablert en genbank for laks i 1986. Dette er 
første gang denne metoden er benyttet i større 
skala i bevaringsøyemed. 

Forbud mot drivgarnsfiske er satt i verk fra 
og med 1989. Også kystfisket for øvrig blir 
redusert ytterligere ved restriksjoner på krok
garn og kilnot. Samtidig blir det satt i verk 
omfattende restriksjoner på elvefisket av laks 
blant annet gjennom totalfredning av fisket i 
ca. 80 elver samt redskapsrestriksjoner. Si
kringssoner for laksefiske etableres våren 
1989. 

Bevilgningene til kalking av vann og vass
drag er i 1989 på 21 mill. kroner og innebærer 
en tredobling sammenlignet med 1986. 

Kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus 
salaris er betydelig intensivert de to siste åre
ne. Bevilgningene er fordoblet siste året og 
ligger på 12 mill kroner i 1989. 

3.9.3 Bioteknologi 
Genene, arvestoffet i alle levende organis

mer, er en av våre viktigste ressurser. Gen
ressursene er blant annet grunnlaget for all 
matproduksjon og gir grunnlag for utvikl1n
gen av nye medisiner. 
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Regjeringen nedsatte i juni 1987 et biotek
nologiutvalg. Utvalget har til oppgave å 
utrede ulike spørsmål knyttet til utvikling og 
bruk av bioteknologi, samt miljø- og sikker
hetsmessige sider. Utvalget tar sikte på å legge 
fram sin hovedinnstilling i september 1989. I 
april la utvalget fram en delinnstilling om bio
teknologi og patentering. I utvalgets konklu
sjoner forutsettes bl.a at det ikke gis 
produktpatent. på noen naturlig forekommen
de organismer eller gener. Innstillingen er nå 
ute på bred høring. 

3.9.4 Friluftsliv 
I de siste 30-40 år har arealene egnet til fri

luftsliv blitt stadig mindre og kvaliteten er 
redusert. I St.meld. 40 (1986-87) Om friluftsliv. 
legges det opp til å bedre mulighetene for fri
luftslivet som ledd i et mer helserettet miljø
ern. Dette er fulgt opp med økte bevilgninger 
over Miljøverndepartementets budsjett de sis
te to årene. I arbeidet med å sikre friluftsom
råder er nærområder til boligstrøk og 
turområder i nærheten av større og mellom-

Figur 3.14 Utviklingstakt for statiig sikring 
av friluftsområder 

(Sikrete parseller pr tidsrom) 
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store byer prioritert. Arbeidet med skjær
gårdspark i Lillesand forventes sluttført 1 

1989. Det vil da være sikret 3 skjærgårdspar
ker av vesentlig betydning for friluftslivet 
langs Sørlandskysten. 
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KAPITI'EL 4 

Internasjonalt samarbeid 

4.1 INNLEDNING 
Behovet for sterkere internasjonalt samar

beid står sentralt i rapporten fra Verdenskom 
misjonen for miljø og utvikling. Bærekraftig 
utvikling har først og fremst mening i et inter
nasjonalt perspektiv og krever at landene i 
langt større grad enn tilfellet er nå, koordine
rer sin innsats på grunnlag av felles priorite
ringer og målsettinger. 

Siden rapporten ble lagt fram i april I 987, 
har det vært framgang i det internasjonale 
samarbeidet om miljøspørsmål Eksempler 
her er Montrealprotokollen fra 1987, NOx
protokollen fra 1988 samt Basel-konvensjonen 
om farlig avfall som ble undertegnet i mars 
1989. Totalbildet er 1m1dlertid ujevnt, og glo
balt koordinerte tiltak er ennå svært utilstrek
kelige m.h.t. flere av de store miljøtrusler 
Verdenskommisjonen pekte på, som driv
huseffekten, vern av den tropiske regnskogen 
og tiltak mot ørkenspredning og jorderosJon. 

Det internasjonale samarbeidet om økono
misk utvikling har stagnert. Gjeldskrisen er 
fortsatt den mest alvorlige hindring mot øko
nomisk utvikling i utviklingslandene. Arbei
det med Nord-Sør-spørsmål har vist liten 
framgang. Fattigdommen i verden er økende, 
selv om enkelte utviklingsland, særlig i Asia, 
har halt sterkere prosentvis økonomisk vekst 
enn befolkningstilveksten. 

For at ikke også 1990-årene skaJ bli et tapt 
tiår for økonomisk utvikling i utviklingslande
ne, må gjeldskrisen få en snarlig løsning. Ved 
utgangen av 1988 var utviklingslandenes sam
lede gjeld kommet opp i omlag 1300 milliar
der dollar. Latin-Amerika står for den alt 
overveiende del av denne gjelden. Private 
banker i industrilandene er betydelige kredi
torer for Latin-Amerika. 

Ca. 70 milliarder skyldes av de afrikanske 
lavinntektsland. Praktisk tall all denne gjel
den skyldes til industrialiserte stater. Private 
banker spil1er en ubetydelig rolle for Afrikas 
gjeldsbyrde. Mange av disse landene er blant 
de fattigste i verden, uten reelle muligheter 
for å betale gjelden tilbake. 

Med de nye internasjonale gjeldsinitiativ, 
bl.a. fra den amerikanske finansminister, bur
de forholdene nå ligge til rette for omforente 
pakkeløsninger for gjeldslettelser og reduksjo
ner av gjeld. For de fattigste og mest gjelds
tyngede landene, særlig Afrika, går 

Regjeringen inn for ytterligere liltak for å let
te gjeldsbyrden. 

Regjeringens retningslinJer for «Norges bi
drag til det internasjonale arbeid for en 
bærekraftig utvikling» er utgitt av Utenriks
departementet som egen publikasjon. Disse 
retningslinjene berører alle sentrale sam
funnsområder og vil bli lagt til grunn for 
norske representanters deltakelse 1 alle berør
te internasjonale fora. Målet er å følge opp 
anbefalingen fra FNs Hovedforsamling om å 
omgjøre anbefalingene i Verdenskommisjo 
nens rapport til et internasjonalt handlings
program for bærekraftig utvikling. 

Norge vil i alle relevante internasjonale fora 
være en pådnver for en ny giv i Nord-Sørdia
logen. Utviklingslandene må sikres de nød
vendige økonomiske og menneskelige 
ressurser, og få en mer balansert og rettferctig 
økonomisk vekst. Regjeringen har på denne 
bakgrunn tatt til orde for et toppmøte mellom 
Nord og Sør i FN-regi. Forholdene synes å lig
ge til rette for at et slikt møte kan gi praktiske 
resultater og sette fart i samarbeidsprosessene. 

Regjeringen legger stor vekt på at de pågå
ende GATT forhandlinger skal bedre utvik
lingslandenes eksportmuligheter. Dette vil 
kunne gi en viktig stimulans til økonomisk 
vekst og utvikling i utviklmgs]andene. Regje
ringen vil arbeide for at Norge skal øke sin 
matvareimport fra utviklingslandene. 

For å gi utviklingslandene større sikkerhet 
for at internasjonale forpliktelser virkelig føl 
ges opp når de selv gjennomfører sine 
økonomiske reformer, er det fra norsk side 
foreslått et system med utviklingskontrakter 
mellom utviklingsland, giverland og interna
sjonale finansierings - og utviklingsinstitusjo
ner. På denne måten vil kravene ikke ensidig 
rettes mot utviklingslandene. 

Det er nå en økende erkjennelse av at sik
kerhet ikke bare er knyttet til våpen og 
militært forsvar, og at noen av de største trus
lene mot vår sikkerhet kommer fra forurens
ning, fattigdom og undertrykkelse. En av vår 
tids viktigste utfordringer blir derfor å føre 
ressurser fra uproduktive våpen over til kam
pen mot disse nye felles «fiendene». Men dette 
kan bare skje gjennom omfattende forhand
linger og mer forpliktende samarbeid mellom 
landene i verdenssamfunnet. 

Miljø- og utviklingsproblemene i 1990-årene 
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vil kreve større beslutningsmyndighet til sam
arbeidet i internasjonale organisasjoner, og 
elementer av overnasjonalitet blir nødvendig. 
Ved å avgi formell selvråderett kan vi 1 felles
skap med andre land gjenvinne reell selvråde
rett. Fra norsk side er ideen om et økologisk 
sikkerhetsråd i denne sammenheng lansert 
som el symbol og eksempel på et mer forplikt
ende internasjonalt samarbeid om globale 
miljøspørsmål. 

Oppfølgingen av Verdenskommisjonen for 
miljø og utvikling er, og vil være, en priori
tert oppgave for Norge i årene framover. 
Norge har et godt grunnlag for å spille en 
pådriverrolle i mange sammenhenger, men i 
denne prosessen vil vi også være avhengige 
av et nært samarbeid med andre land. Samar
beidet med de øvrige nordiske landene I miljø
og utviklingsspørsmål har rike tradisjoner og 
har fått en ny og sterkere dimensjon siden 
Kommisjonen presenterte rapporten. 

En viktig oppgave for Norge må være å søke 
nærmere samarbeid med land både i og uten
for OECD-området. Bredere sammensatte 
grupper av land vil ha større muligheter til å 
fremme forslag som kan vi.nne bred oppslut
ning på globalt plan, i FN og i FNs særorgani
sasjoner. 

Arbeidet med å følge opp Verdenskommi
sJonens rapport pågår i de viktigste internasjo
nale organisasjoner. Norges samarbeid med 
utviklingslandene om miljø og utvikling er 
nærmere behandlet i kapittel 17. 

4.2 HAAG-DEKLARASJONEN. NYE PRIN
SIPPER FOR INTERNASJONALT 
MILJØVERNSAMARBEID 

Utsiktene til en gradvis oppvarming av klo
den som følge av drivhuseffekten, kan bli det 
spørsmål som i første rekke vil bringe verdens 
land til den erkjennelse at del internasjonale 
samarbeid som er mest vanlig i dag, ikke er 
tilstrekkelig. 

I kapittel 2 er det redegjort for hvordan ut
slipp av C01 og andre klimagasser virker inn 
på det globale klimaet. Selv om forskerne ikke 
fullt ut er enige om beskrivelsen av hva som 
vil skje, og når det vil skje, er alle enige om 
at dersom det ikke gjøres noe med utslippene 
av klimagasser, vil den globale middeltempe
raturen øke med 1,5 - 4,5C innen midten av 
neste århundre. 

Truslene mot atmosfæren har enorme di
mensjoner. Virkningene av drivhuseffekten 
på matproduksjon, bosetting, nedbør og vær
lag kan bli svært alvorlige. Millioner av 
mennesker som bor i lavtliggende områder, 
vil bli sterkt berørt. 

Det enkelte land alene kan ikke bidra ve 
sentlig til å løse disse problemene. Betydelige 
reduksjoner av utslippene av klimagasser i 
mindre land vil bare ha liten praktisk betyd
ning for den globale atmosfære. Bare et 
globalt forpliktende samarbeid, som også om
fatter de store landene i verden, vil kunne 
opprettholde balansen i atmosfæren. 

På denne bakgrunn ble det etablert kontakt 
på direkte og personlig plan mellom en rekke 
stats- og regjeringssjefer høsten og vinteren 
1988/89. Den franske, nederlandske og norske 
statsministeren møttes i Haag 30. desember 
1988 og Ja grunnen for et initiativ for å etable
re et mer effektivt internasjonalt samarbeid 
til vern av atmosfæren. Arbeidet førte til at 
24 stats- og regjeringssjefer møttes i Haag 11. 
mars 1989 og ga sin tilslutning til en deklara
sjon som stiller nye krav til internasjonalt 
samarbeid om miljø og utvikling. 

Haag-deklarasjonen erkjenner at l.ruslene 
mot atmosfæren har nådd et slikt omfang at 
etablerte samarbeidsformer ikke vil kunne gi 
tilstrekkelig svar. Del trengs et langt mer for
pliktende internasjonalt samarbeid. Mens 
truslene mot ozonlaget skyldes avgrensete in
dustriprosesser som over noen år kan erstattes 
med nye tekniske løsnrnger, krever truslene 
om klimaendringer langt mer omfattende til
tak. Det dreier seg om landenes bruk av fossile 
brensler, om våre forbruksmønstre som en
keltmennesker, om virkninger av klimaend
ringer i land som i llten grad har vært med å 
skape problemet, om bevaring av tropiske 
regnskoger, og om matproduksjon til en dob
let verdensbefolkning en gang i neste år
h undre. 

Internasjonal miljøpolitikk er et godt eks
empel på at dersom alle gjør det de vil, får 
ingen det slik de ønsker. 

Haag-deklarasjonen tar på denne bakgrunn 
til orde for nye folkerettslige prinsipper og 
mer effektive internasjonale beslutningspro
sesser. Deklarasjonen anbefaler at det etable
res en ny internasjonal autoritet med ansvar 
for å forhindre oppvarming av jordkloden. 
Dette kan skje ved at det opprettes en ny insti
tusjon, eller ved at det bygges på eksisterende 
institusjoner. Denne autoriteten skal kunne 
treffe beslutninger ved flertallsvedtak. 

Andre viktige prinsipper i deklarasjonen er: 
- Det skal kunne fastsettes normer for utslipp, 

og overholdelsen skal kunne overvåkes. 
- Det skal kunne treffes tiltak for å sikre over

holdelse. Tiltak skal kunne ankes inn for 
Den internasjonale domstol. 

- Land som vil måtte bære en uforholdsmes
sig byrde, særlig utviklingsland som i liten 
grad vil ha bidratt til problemene, skal mot
ta rimelig og rettferdig bistand til tiltak for 
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å holde dem skadesløse for de ekstra belast
ningene. 

- Statene forplikter seg politisk til å gi disse 
prinsippene virkning gjennom et institusjo
nelt og finansielt grunnlag og ved å utar
beide folkerettslig bindende avtaler. 
Haag-deklarasjonen er ikke folkerettslig 

bindende. Men den gir politiske retningsl.mjer 
som kan bidra til å forsere det internasjonale 
miljøvernsamarbeidet og heve ambisjonsnivå
et når det gjelder klimaspørsmål. Norge vil 
arbeide sammen med de landene som har 
undertegnet Haag-deklarasjonen, for å vinne 
bredere tilslutning til prinsippene og for å 
omsette dem i praksis. 

4.3 INTERNASJONALE MILJØAVTALER 
Regjeringens hovedmål: 

- Tilpasse internasJonale avtaler til ny kunn
skap om miljømessige og teknologiske 
forhold. 

- Forbedre mulighetene for kontroll med 
overholdelse av inngåtte forpliktelser gjen
nom utvidet informasjonsplikt. 

- Innarbeide sterkere håndhevelsesmekams
mer og positive insentiver i nye avtaler. 

- Styrke folkerettens rolle i miljøspørsmål. 
- Opprette en domstolsordning som kan av-

gjøre tvister og erstatningsspørsmål på 
miljøområdet. 
Norge er part i et stort antall internasjonale 

miljøvernavtaler. De fleste av disse retter seg 
mot løsning av avgrensede problemer. For å 
gjøre det internasjonale avtaleverket mer ef
fektivt, er det viktig at avtalene tilpasses ny 
kunnskap om miljømessige og teknologiske 
forhold. 

Overholdelse av eksisterende avtaler må bli 
bedre. Partenes muligheter til innsyn og kon
troll må styrkes. 

Avtalepartene i nye avtaler bør derfor påta 
seg utvidet informasjonsplikt, og det må sikres 
større åpenhet og tilgang på informasjon om 
de forholdene som avtalene regulerer. Det er 
behov for større åpenhet både nasjonalt og 
internasjonalt. 

Mange land har for svake ressurser å sette 
inn til å framskaffe de opplysninger som er 
nødvendige. Det må arbeides for å styrke 
kompetansen og det institusjonelle grunnlaget 
for miljø- og ressursforvaltning i utviklings
landene, slik at de i større grad blir i stand til 
å overvåke og gjennomføre internasjonale av
taler. 

De færreste av dagens avtaler har bestem
melser om håndhevelsestiltak overfor land 
som ikke overholder sine forpliktelser. Det 
må være et klart siktemål å innarbeide sterke
re håndhevelsesmekanismer og positive 

insentiver i framtidige avtaler etter de norme
ne som ble nedfelt i Haag-deklarasjonen. 

De fleste eksisterende internasjonale avtaler 
har svake bestemmelser om løsning av tvister 
mellom partene. Det er derfor viktig at framti
dige avtaler inneholder klare bestemmelser 
om bileggelse av tvister. 

Regjeringen vil arbeide for at det etableres 
en internasjonal domstolsordning som kan 
avgjøre tv1Ster og erstatningsspørsmål i til
knytning til grenseoverskridende forurens
ninger og brudd på internasjonale miljøvern
avtaler. 

Regjeringen vil i denne sammenheng ar
beide for at Den internasjonale domstols rolle 
styrkes. Fremtidige avtaler bør gi Den interna
sjonale domstol en utvidet rolle i løsning av 
tvister om overholdelse av avtalene. 

Dersom det internasjonale samfunn på sær
lige områder skulle foretrekke andre løsnin
ger, vil Regjeringen stille seg positiv til dette. 
Det er et hovedmål for Regjeringen å styrke 
folkerettens rolle og utvikle folkeretten vide
re. Det viktigste vil i siste instans være at 
tvist.er løses ved forhandlinger og judisielle 
midler. Spørsmål om den institusjonelle ram
me for slik tvisteløsning vil være underordnet 
dette overordnete hensyn. 

4.4 KLIMA 
Regjeringens hovedmål: 

- Bekjempe drivhuseffekten effektivt, og væ
re en pådriver i arbeidet for å få istand en 
forpliktende internasjonal klimaavtale så 
snart som mulig. 

- Internasjonale avtaler må ta hensyn til de 
store forskjellene mellom landene når det 
gjelder omfanget og sammensetningen av 
energiforbruket. 

- Arbeide for et omfattende internasjonalt 
forskningsprogram for fornybare energikil
der. 

- Etablere et internasjonalt klimafond. Regje
ringen vil avsette et beløp som tilsvarer 0,1 
prosent av BNI til et slikt fond dersom det 
blir oppslutning blant industrialiserte land 
om dette. 
Klimaspørsmålet kan bli 90-årenes store in

ternasjonale miljøpolitiske spørsmål. Ingen 
land har til nå fastlagt mål for ensidige reduk
sjoner av andre klimagasser enn de som er 
regulert i Montreal-protokollen. Norske ensi
dige tiltak vil ha liten betydning for det 
samlede utslippet av klimagasser i verden. 
Når regjeringen i denne meldingen likevel 
stiller opp mål for slike tiltak er det bl.a. for 
å være blant pådriverne i arbeidet for å få 
istand en internasjonal klimaavtale. 

Arbeidet med truslene mot det globale kli-
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rna kom for alvor igang etter en internasjonal 
klimakonferanse i 1985 (Villach). Her ble det 
for første gang lagt fram tallmateriale for tem
peraturøknjng og for hevning av havoverfla
ten . 

Den globale konferansen om atmosfæriske 
endringer i Toronto i juni 1988 understreket 
betydningen av snarlige politiske vedtak om 
tiltak for å motvirke drivhuseffekten. 

For å øke det internasjonale kunnskapsnivå
et om klimaspørsmålene, nedsatte FN's 
miljøprogram (UNEP) og Verdens Meteorolo
giske Organisasjon (WMO) et mellomstatelig 
klimapanel (IPCC) høsten 1988. Fram til som
meren 1990 skal panelet sammenstille og 
vurdere data innhentet gjennom atmosfære
forskning, og drøfte strategier for å møte 
klimaspørsmålet. Norge deltar direkte i klima
panelets arbeid. Rapporten fra panelet skal 
etter planen legges fram på WMOs andre glo
bale klimakonferanse i 1990, og det er ventet 
at forhandlingene om en klimaavtale vil kom 
me igang i 1990-91. 

Det er to hovedretninger i den internasjona
le ekspertdebatten om en internasjonal 
klimaavtale. Den ene hovedretningen går ut 
på at det først skal utarbeides en generell kon
vensjon til vern av atmosfæren. Konvensjo
nen skal i prinsippet handle om enhver 
forurensning som slippes ut til luften. Den 
andre hovedretningen går ut på å arbeide for 
en generell klimakonvensjon, som senere blir 
utfylll med protokoller om konkrete forplik
telser om reduksjon av klimagasser. 

Det er ennå ikke et omforent internasjonalt 
syn på hvilken strategi som bør følges . Regje
ringen vil arbeide for at det raskest mulig 
kommer istand konkrete forhandlinger om 
reduksjon av utslipp av klimagasser. Slike 
avtaleverk bør omfatte de viktigste elemente
ne i Haag-erklæringen. De bør ta hensyn til 
at mulighetene for reduksjoner vil være størst 
i industrilandene. Regjeringen vil legge stor 
vekt på å få til avtaler som tar hensyn til de 
store forskjellene mellom landene når det 
gjelder omfanget og sammensetningen av en
ergiforbruket. 

Regjeringen mener al behovet for solidarisk 
samarbeid med de utviklingsland som i særlig 
grad vil bli skadelidende ved klimaforandrin
ger, selv om de i liten grad har bidratt til å 
forårsake klimaendringene, bør være et ho
vedpunkt i framtidige avtaler. Dette prinsip
pet er nedfelt i Haag-erklæringen. 

Tilpasning til internasjonalt fastsatte stan
darder og normer vil kreve relativt mer av 
utviklingslandene enn av de industrialiserte 
landene. Derfor vil det være behov for å få 
finansielle støttemekanismer innebygget i sli
ke avtaler. Haag-erklæringen inneholder 

prinsipper om dette. Tanken om et k.hmafond 
ble fremmet på Toronto-konferansen om kli
maforandringene i juni 1988. 

Regjeringen vil på denne bakgrunn arbeide 
for at det etableres et internasjonalt klimafond 
knyttet til FN. Regjeringen er innstilt på å 
avsette 0,1 prosent av BNI til dette formålet, 
dersom det blir oppslutning blant mdustriali
serte land om dette. 

Regjeringen ser et klart behov for å styrke 
det bilaterale og regionale miljøvernsamar
beidet mellom Norge og andre land. Det kan 
f.eks . dreie seg om samarbeid vedrørende mil
jøovervåking, forebyggende tiltak for å hindre 
avskoging, energiøkonomisering, alternative 
energiformer o.l. Det er særlig behov for å 
styrke samarbeidet med utviklingslandene, 
men også land i Øst-Europa kan være aktuelle 
i denne sammenhengen. Det bør avsettes egne 
midler for denne typen samarbeid over stats
budsjettet. 

4.5 OZON 
Regjeringens hovedmål : 

- Arbeide aktivt for at flest mulig land ratifi
serer Wien-konvensjonen om beskyttelse av 
ozonlaget og Montreal-protokollen om stof
fer som bryter ned ozonlaget, bl.a. ved å 
styrke avtalens bestemmelser om teknologi
overføring og oppbygging av kompetanse i 
utviklingsland 

- Være pådriver og delta aktivt i reforhand
lingen om Montreal-protokollen med sikte 
på at produksjon og forbruk av ozonned
brytende stoffer kan opphøre innen år 2000. 
Wien-konvensjonen er en rammekonven-

SJOn som fastsetter en generell plikt til å treffe 
tiltak for å beskytte ozonlaget. Konvensjonen 
legger også grunnlaget for samarbeid om ut
veksling av teknologi . Wien-konvensjonen er 
ratifisert av 24 land og trådte i kraft 22. sep
tember l 988. 

Norge var en pådriver i forhandlingene av 
Montreal-protokollen (avtale under Wien
konvensjonen). Protokollen fastlegger at bru
ken av KFK skal reduseres med 20 prosent 
innen 1994 og med 50 prosent innen 1999, 
med 1986 som basisår. Bruken av haloner skal 
fryses innen tre år etter ikrafttredelse av avta
len. KFK er klart de viktigste av de ozonned
brytende stoffene, mens haloner er den nest 
viktigste stoffgruppen. Montreal-protokollen 
trådte i kraft 1. januar 1989, etter at kravet om 
at den måtte ratifiseres av et antall land som 
tilsammen representerte minst 2/3 av det an
tatte verdensforbruket i 1986 var oppfylt. 

Allerede ved undertegningen av MontreaJ 
protokollen gjorde Norge det klart at avtalen 
ikke går langt nok, og viste til at de nordiske 
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land holdt på å utarbeide en raskere reduk
sjonsplan. Andre land ble oppfordret til å 
vurdere å gjøre det samme. 

Nyere forskningsdata har ført til økt interna
sjonal erkjennelse av behovet for å få ti] en 
raskere reduksjon i forbruket og produksjonen 
av ozonnedbrytende stoffer enn det som er 
fastlagt i Montreal~protokollen. 

Den store internasJonale undersøkelsen av 
ozonlaget i Arktis i regi av den amerikanske 
romfartsorganisasjon NASA har gitt et viktig 
bidrag i denne sammenheng. Norge har del
tatt aktivt i dette prosjektet. De foreløpige 
resultatene fra undersøkelsen viser at stratos
færens kjemiske sammensetning over arktis
ke områder er sterkt forstyrret. Observasjone
ne minner mye om de observasjonene som ble 
gjort I forbindelse med målingene over Ant
arktis i 1987. Forskerne mener imidlertid det 
er lite sannsynlig at man vil få like store re
duksjoner i ozonlaget over Arktis som i 
Antarktis. 

På ozon-konferansen I London i begynnel
sen av mars 1989, hvor det deltok 123 land, 
ble det fastslått at det er et klart behov for 
strengere tiltak enn de sorn er nedfelt i Mont
real-protokollen. Det var også enighet om å 
gi høy prioritet til arbeidet med å finne me
kanismer for å bistå utviklingsland med 
miljøvennlige løsninger (overføring av tekno
logi, opplæring, informasjon, formidling av 
finansiell støtte m .m.). 

I forbindelse med ozon-konferansen i Lon
don vedtok EF full stans i produksjon og 
forbruk av KFK innen år 2000. Tilsvarende 
mål er vedtatt i Canada, og USA har vars1et 
at de vil arbeide for dette målet innen Montre
al-protokollen. Australia og New Zealand har 
også vedtatt å gå lengre enn fastlagt i proto
kollen. 

Det første møtet under Wien-konvensjonen 
og Montreal-protokollen finner sted i Helsinki 
i april/mai 1989. Det er ventet at reforhandling 
av MontreaJ-protokoDen vil bli vedtatt, og at 
disse forhandlingene starter så snart det nød
vendige underlagsmateriale foreligger . Regje
ringen vil være en pådriver i dette arbeidet, 
og legge til grunn for forhandlingene at pro
duksjon og forbruk av ozonødeleggende stof
fer skal opphøre innen år 2000. Fra norsk side 
vil det bli lagt særlig vekt på å oppnå tilslut
ning fra sentrale utviklingsland, bl.a. ved å 
styrke avtalens bestemmelser om teknologi
overføring og oppbygging av kompetanse i 
utviklingsland. 

4.6 ANDRE LANGTRANSPORTERTE 
LUFTFORURENSNINGER 

Regjeringens hovedmål: 
- Naturens tålegrense skal legges til gnmn 

som et hovedprinsipp for utslippskravene i 
avtaler om andre grenseoverskridende luft
forurensninger. 

- Inngåelse av internasJonaJe avtaler om redu
serte utslipp av tungmetaller og flyktige 
organiske forbindelser (VOC) 
Innenfor ECE-konvensjonen om langtrans

porterte grenseoverskridende 1uftforurensnin
ger av 1979 («Sur nedbør~-konvensjonen), har 
Norge sluttet seg til følgende avtaler: 
- Utslipp av svoveldioksid (SO1) skal reduse

res med mmst 30 prosent innen 1993, med 
1980 som basisår. (Helsinki-protokollen, 
1985). 

- Utslippene av nitrogenoksider (NOx) skal 
stabiliseres på 1987-nivå innen utgangen av 
1994. (Sofia-protokollen, 1988). 
I tillegg har Norge, sammen med 12 vest

europeiske land, undertegnet en felles politisk 
intensjonserklæring der målet er en reduksjon 
av de samlede NOx-utslippene på omlag 30 
prosent innen 1998, med fritt valg av basisår 
mellom 1980 og I 986. 

Strategier for v1dereutvik1mg av SO,- og 
NOx-protokollene under ECE-konvensjonen 
er under utredmng 1 en egen ekspertgruppe 
hvor Norge er medlem. Regjeringen går i den
ne sammenheng inn for at prinsippet om at 
naturens tålegrense skal legges til grunn som 
et hovedprinsipp. Dette prinsippet vil kunne 
medføre ulike krav til utslippsreduksjoner i 
de forskjellige landene. Fastlegging av natu
rens tålegrense krever et omfattende utred
mngs- og forskningsarbeid både nasjonalt og 
internasjonalt. 

De nordiske landene utarbeider nå et grunn
lag som kan brukes til å bestemme naturens 
tålegrenser. Samtidig skal det legges fram for
slag om hvilke tiltak som er nødvendige for 
ikke å overskride disse grensene. En revidert 
nordisk handlingsplan mot luftforurensninger 
skal legges fram på Nordisk Råds sesjon i 
1990. Planen skal inneholde en felles strategi 
om reduksjoner i utslipp av luftforurensnin
ger. Risikoen for klimaeffekter og forslag til 
tiltak mot drivhusgasser skal også tas opp i 
planen. 

Det er økende internasjonal forståelse for 
at flyktige organiske forbindelser (VOC) spil
ler en viktig rolle for grenseoverskridende 
luftforurensninger. Utslippene av VOC kom
mer i hovedsak fra maling, Jakk og avdamping 
fra bensin. Enkelte typer av VOC kan gi alvor
lig helseskade. VOC og NOx gir sammen med 
sterkt sollys bakkenær ozon, som kan føre til 
skader på skog og avlinger. I tillegg er bakke
nær ozon en drivhusgass. Norge deltar i en 
internasjonel ekspertgruppe under ECE som 
arbeider med dette spørsmålet. Gruppa, som 
ble opprettet i 1988, arbeider for at det så snart 
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som mulig skal inngås en avtale om flyktige 
organiske forbindelser. Man regner med at en 
slik avtale vil være ferdigbehandlet i 1991-92. 

Norge har tatt initiativ til å sette problemene 
med luftforurensning fra skip på arbeidspro 
grammet til forurensningskomiteen (MEPC) 1 

FNs sklpsfarts organisasjon (IMO). Initiativet 
skal følges opp på IMOs neste møte i 1990 

Spørsmålet om overføring av mil1øteknolog1 
har fått en sentral plass i miljøverndrøftelsene 
mellom Øst og Vest. Flere øst-europeiske land 
er hardt rammet av alvorlige luftforurens• 
nmgsproblemer. Samtidig vil utslippsreduk
sjoner i disse landene ha stor betydning også 
for miljø- og luftkvaliteten i vest-europeiske 
land - denblant i Norge. Regjeringen vil der
for arbeide, sammen med andre land, for å 
lette ttlroengehgheten av miljøteknologi og 
stimulere til gjennomføring av miljøtiltak 1 

land I Øst-Europa. Flere tnitiat1 v er tatt: 
- Under Nordisk Ministerråd (mi.ljøvcrnmi

nistrene) er del satt 1gan_g et ulredningspro
sjekt om en felles nordisk finans1eringsord
nmg for m1lj0inve-sleringer. Utredningen 
skal være ferdig våren 1989. Utredningen 
skal også kartlegge nordisk industns lever
ansemuligheter for miljøinvesteringer 
disse landene. 
ECE's milJ0vernkomite har satt i_gang en 
undersøkelse for å kartlegge medlemslande
nes holdninger til ønskeligheten av et 
eventuelt europeisk miljøfond. Fondets for
mål skal eventuelt være å lette overførmgen 
av miljøteknologi til land med spesieUe be
talingsvansker og store fornrensningspro
blemer. Utredningen ventes ferdig våren 
1990. 

- Nordisk prosjekteksportfond (NOPEF) er i 
dag engasjert i flere mi]jøprosJekter i Øst
europa. I NOPEFs handlingsprogram på 
mi!Jøområdet inngår statshandelsland som 
et prior1tert område. 

- Sofia-protokollen om NOx-utslipp forplikter 
landene til å sette i verk ulike tiltak for å 
lette overføringen av renseteknologi (Art. 
3). Tillakene skal konkretiseres gjennom en 
egen arbeidsgruppe der også Norge er med. 
Arbeidet vil etler planen være avsluttet mot 
slutten av 1990. 

4.7 HAVFORURENSNINGER 
Regjeringens hovedmål: 
Utslippene av næringssalter bringes snarest 
mulig ned til naturens tålegrense. 
Ylterhgere reduksjon av miljøgifter utover 
50 prosent-reduksjonen som ble vedtatt av 
Nordsjølandene i 1987. 
Ytterligere reduksjoner i utslippene av olje
avfall fra oljevirksomheten. 

- Dumping av industriavfall og kloakkslam 
opphører snarest mulig. 

- Minimalisere utslipp av radioaktive stoffer 
til havs. 

- Totalforbud mot deponering av radioaktivt 
avfall i havet. 

- Bred internasjonal tilslutning til Havretts
traktaten. 
Ministerkonferansen om forurensning av 

Nordsjøen, som ble holdt i London i novem
ber 1987, fastsatte bl.a. følgende politiske 
målsettinger for tiltak og miljøkvalitet: 

Halvering av utslipp av miljøgifter mnen 
1995. basert på utslippene i 1985. 
Halvering av utslipp av næringssalter til 
utsatte områder i samme periode. 
Stans av dumping av skadelig industriavfal] 
innen utgangen av 1989. 

- Stans i forbrenning av industriavfall i løpet 
av 1994. 

- Strengere lntemasJonale krav til utslipp av 
søppel fra skip. 
Strengere krav til utsltpp fra ol1eholdig av
fall fra plattformer 
Bruk av best tiJgJengehge teknologi for å 
mrnimalisere utslipp av rad1oakt1ve stoffer. 
Anlegg for oppbevaring av radioaktivt avfall 
skal konstrueres slik at påvirkning av hav
miljøet utelukkes. 

- Omfattende forsknings- og utredningsar
beid for å vurdere Nordsjøens utvikling, og 
for å gi grunnlag for beslutninger om framti
dige tiltak. 
Flere av de tiltakene som det ble enighet 

om for Nordsjøen, er siden utvidet til å omfat
te hele det nord-østlige Atlanterhavet: 

Innen Oslo-konvensjonen mot dumping og 
forbrenning av avfall til havs. tok de nordiske 
landene i 1987 i.nHiativet til at kommisjonen 
skulle vedta stans i all forbrenning av indu
striavfall til havs. I junj 1988 vedtok partene 
i konvensjonen stans i all forbrenning innen 
utgangen av 1994. 

De nordiske landene har i tillegg tatt initiati
vet til at dumping av industriavfall og kloakk
slam skal stanses. Forslaget tas opp på Oslo
kommisjonens møte i juru 1989. 

Som en oppfølging av Nordsjø-konferansen, 
la de nordiske landene i 1988 fram forslag på 
møte 1 Paris-kommisjonen om at utslippene 
av nærmgssalter skulle halveres i perioden 
1985-95. Forslaget ble vedtatt, og reduksjonen 
skal gjennomføres i områder der slike utslipp 
antas å føre til skadelig forurensning. Kommi
sjonen har satt igang arbeidet med å følge opp 
beslutningen. 

Etter norsk initiativ vedtok Paris-kommisjo
nen i juni 1988 restriksjoner på bruk av 
oljeholdig borevæske ved oljevirksomheten til 
havs, samt rensekrav når slik borevæske er 
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brukt. Det er vedtatt retningslinjer for overvå
king rundt plattformene. Norge arbeider for å 
skjerpe kravene til utslipp. 

I Paris-kommisjonen er det vedtatt at anlegg 
som slipper ut radioaktive stoffer, skal ta ibruk 
best tilgjengelig teknologi. Bl.a. som en følge 
av kommisjonens arbeid, har utslippene fra 
gjenvinningsanlegg for radioaktivt avfall i 
Storbritannia gått betydelig ned de siste åra. 
Ytterligere tiltak er forutsatt gjennomført in
nen 1991. PariskommisJonen har også vedtatt 
at beslutninger om å etablere nye gjenvin
ningsanlegg ikke skal gjøres før det foreligger 
konsekvensanalyse av miljøproblemene og 
denne er forelagt de berørte land. 

Paris-kommisjonen har også vedtatt flere 
rekommendasjoner med krav til redusert ut
slipp av miljøgifter fra industriell virksomhet, 
samt forbud mot bruk av slike stoffer i pro
dukter. En industrigruppe er nedsatt for å 
utarbeide rensekrav til ulike industribransjer. 
Gruppa skal legge fram sine første forslag til 
kommisjonsmøtet i 1989. 

Gjennom arbeidet i FNs skipsfartsorganisa
sjon (IMO), er reglene om forbud mot utslipp 
av olje fra skip skjerpet vesentlig i perioden 
1983-1986. Det gjelder også oppfølgende kon
troll. Forbud mot utslipp av kjemikalier ble 
innført på global basis i 1987. Fra 01.04.1989 
er det også innført regler som begrenser ut
slipp av søppel fra skip. Norge har også tatt 
initiativ til at det skal innføres tiltak for å re
dusere utslipp til luft fra skip. 

Partene til den globale konvensjonen som 
regulerer dumping og forbrenning ti1 havs 
(London-konvensjonen) ble i 1988 enige om 
at det bør være et mål å stanse all forbrenning 
av kjemisk industriavfall innen 1994. Den en
delige vurdering av dette skal foretas på møte 
mellom partene i 1992. Siden februar 1983 har 
det eksistert et midlertidig forbud mot dum
ping av alle typer radioaktivt avfall i havet. 
Norge og de andre nordiske landene går inn 
for at dette forbudet blir permanent. For høy
aktivt avfall er det allerede vedtatt forbud mot 
dumping. 

Et tilsvarende arbeid som det som foregår i 
Nordsjøen, er også satt i gang i. Østersjøen. 

En nordisk tiltaksplan mot forurensninger 
av det marine miljø ble vedtatt på Nordisk 
Råds spesialsesjon høsten 1988. Planen fast
legger bl.a. en nordisk tempoplan for gjen
nomføringen av bestemmelsene fra minister
konferansen om Nordsjøen. Planen går 
imidlertid noe lenger og har noe mer konkrete 
forpliktelser enn Nordsjø-deklarasjonen. Den 
nordiske tiltaksplanen skal revideres i løpet 
av 1989 og landene skal avgi rapport om ar
beidet med den nasjonale oppfølgingen. 

De nordiske landene vil fortsette å være 

pådrivere i internasjonalt arbeid for å redusere 
forurensningen I havet. Egne handlingspro
gram utarbeides for belastede grenseområder 
som Bottniska viken, Øresund og grenseom
rådet mellom Norge og Sverige. 

4.8 FARLIG AVFALL 
Regjeringens hovedmål: 

- Følge opp UNEF-konvensjonen om trans
port av miljøfarlig avfall, og bidra med 
kompetanse og finansiell støtte til etablering 
av ansvarlig avfallshåndtering i utviklings
land. 

- Forby all eksport av miljøfarlig avfall fra 
Norge til utviklingsland og andre Land som 
ikke kan behandle avfallet på en miljømes
sig forsvarlig måte. 
Det antas at 90 prosent av det farlige av

fallet som produseres 1 verden i dag kommer 
fra industrtlandene. Spesielt har utviklings
landene de sisle årene rettet søkelyset mot 
farlig avfall som kommer fra industrilandene, 
og som har blitt deponert i utviklingsland. 
Deponering av farlig avfall i utviklingslande
ne vil som oftest innebære at industrilandene 
selv sparer kostnadene med en forsvarlig av
fallsbehandling. Kostnadene bUr imidlertid 
ikke borte. De må betales før eller senere av 
de landene som mottar avfallet. 

Forhandlingene om en internasjonal avtale 
om kontroll med transport av farlig avfall ble 
innledet i februar 1988 i regi av UNEP. Avta
len, som ble undertegnet av Norge og 34 andre 
land 22. mars 1989, vil regulere transporten 
av farlig avfall i alle deler av verden. Avtalen 
bygger bl.a. på prinsipper som er trukket opp 
i OECD for transport mellom vestlige industri
land. Norge har deltatt aktivt i forhandlingene 
både i OECD og UNEP. 

Hovedprinsippene i UNEF-avtalen er: 
- Den totale mengden av avfall må reduseres 

til et minimum og gjøres mindre farlig. 
- Det farlige avfallet som likevel oppstår, må 

behandles på en m.iljømessig forsvarlig må
te, så nær kilden som mulig og fortrinnsvis 
innenfor opprinnelseslandets egne grenser. 

- Der hvor tilfredsstillende behandlingsan
legg ikke finnes i opprinnelseslandet, kan 
det farlige avfallet, av hensyn til helse og 
miljø, eksporteres til et land hvor det kan 
behandles på en forsvarlig måte. 

- Grenseoverskridende transporter må være 
strengt kontrollerte. 
Avtalen innebærer bl.a. at alle stater har 

rett til å forby import og/eller eksport av far
lig avfall. Miljøvernmyndighetene i eksport
og importlandet skal varsles før transport fin
ner sted. Transport krever skriftlig tillatelse 
fra miljøvernmyndighetene i importlandet. 
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Eksportlandets miljøvernmyndigheter skal 
ikke gi tillatelse til eksport før de er forsikret 
om at avfallet vil bli behandlet på en miljø
messig forsvarlig måte. 

I den videre internasjonale oppfølging av 
avtalen vil det fra norsk side bli lagt særlig 
vekt på å imøtekomme utviklingslandenes 
behov, og sikre at avtalen blir et effektivt red
skap for å hindre dumping av farlig avfall i 
utviklingsland. Norge ser det som viktig at det 
bygges opp et effektivt sekretariat for avtalen, 
og vil gi økonomisk støtte til dette formålet. 
Sekretariatet vil spille en sentral rolle når det 
gjelder å bidra til kompetanseoppbygging i 
utviklingslandene mht. miljømessig forsvarlig 
behandling av farlig avfall. 

4.9 NORDISK AVFALLSSTRATEGI 
Nordisk ministerråd har satt igang arbeidet 

med å utvikle en avfallsstrategi for de nordis
ke landene. Et sentralt utgangspunkt for dette 
samarbeidet er å redusere den totale mengden 
av avfall og redusere innholdet av miljøgifter 
i avfallet. Tiltak bør settes iverk allerede på 
produksjonsleddet for å minimalisere meng
den av milJøgifter, og mest mulig avfall bør 
gjenvinnes. 

I arbeidet med en nordisk avfallsstrategi 
skal følgende elementer inngå: 
- Utvikling av avfallsbegrensende og ressurs

besparende teknikker/prosesser og produk
ter. 

- Utvikling av miljøvennlige produkter, sær
lig som erstatning for miljøfarlige produk
ter. 

- Strengere produsentansvar når det gjelder 
avfallsmengder og miljøfarlige produkter. 

- Innsamling og håndtering av miljøfarlig av
fall. 

- Innsamlings- og behandlingsteknikk for 
gjenvinning, energiutnytting og deponering. 

- Samordning mellom avfallsforbrenning og 
energiplanlegging. 

- Produktutvikling og merking av produkter 
som helt eller delvis er basert på returmate
riale. 

- Utredning av sanering/opprydding av gamle 
avfallsplasser, særlig dem som inneholder 
miljøfarlig avfall. 

- Koordinering av forskning og utvikling. 
Forslag til nordisk avfallsstrategi vil bli 

fremlagt på Nordisk ministerrådsmøte i juni 
1989. 

4.10 KJEMIKALIER 
Regjeringens hovedmål: 

- Styrke det internasjonale samarbeidet om 
kjemikaliekontroll for å sikre helse og miljø 
mot skader fra kjemiske stoffer og produk
ter. 

- Arbeide for at prinsippet om forhåndsgod
kjenning fra importlandet innarbeides i 
internasjonale retningslinjer for handel med 
farlige kjemikalier i FAO, UNEP og GA TT. 
Rundt 70 000 kjemikalier har i dag kommer-

sieJI betydning. En stor del av disse kjemika
liene er mangelfullt undersøkt med hensyn til 
muUge skadevirkninger på helse og miljø. 

For å få kontroll med utviklingen, må nye 
kjemikalier utprøves og vurderes gjennom en 
internasjonalt omforent testprosedyre. Det 
kreves styrket internasjonalt samarbeid for å 
få kunnskap om og kontroll med bl.a. produk
sjon og eksport av kjemikalier. 

De nordiske landene samarbeider med sikte 
på å få til en harmonisering av de ulike om
rådene innenfor kjemikaliekontrollen. Ar
beidet omfatter bl.a.: 
- En samordning av nordiske bestemmelser 

for klassifisering og merking av kjemiske 
produkter i forhold til helsefare. 

- En samordning av nordiske regler for klassi
fisering og merking av miljøfarlige produk
ter. 

- Utvikling av et nordisk system for forhånds
gransking/meldeplikt av nye kjemiske 
stoffer. 

- Kontroll med at laboratorier i de nordiske 
land følger opp OECDs prinsipper for god 
laboratoriepraksis (GLP}. 
Gjennom OECDs kjemikalieprogram ar

beides det for å oppnå en systematisk under
søkelse av eksisterende kjemikalier, og en 
arbeidsdeling mellom landene er kommet i 
gang. Målet er å koordinere forskningsaktivi
teten 1 samtlige OECD-land. 

Det internasjonale program for kjemikalie
sikkerhet (IFCS) under Verdens helseorgani
sasjon (WHO) er et organ for utveksling av 
informasjon og erfaringer mellom giftinforma
sjonssentraler i forskjellige land. Giftinforma
sjonssentralen i Norge deltar her aktivt i flere 
prosjekter som spesielt er rettet mot utvik
lingsland. 

Regjeringen vil arbeide for at utviklingslan
dene skal få all tilgjengelig informasjon om 
helse- og miljøkonsekvenser av de kjemikalie
ne som de importerer og produserer. Prinsip
pet om forhåndsgodkjenning fra importlandet 
bør derfor innarbeides i internasjonale ret
ningslinjer for handel med farlige kjemikalier 
i FAO, UNEF og GATT. 

4.11 KJERNEKRAFT OG RADIOAKTIV'I' 
AVFALL 

Regjeringens hovedmål: 
- Internasjonale regler for strengere sikker

hetskrav til kjernekraftanlegg. 
- Miljømessig forsvarlige lagringsmetoder for 
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radioaktivt avfall, fortrinnsvis innenfor pro
dusentlandenes egne territorier. 

- Forbud mot dumping av alle typer radioak
tivt avfall i havet. 
Tsjernobyl-ulykken i 1986 demonstrerte 

den store risikoen som er forbundet med bruk 
av kjernekraft som energikilde. Ulykken har 
understreket behovet for utvikling av forny
bare energikilder. Den har også ført til tiltak 
for å bedre sikkerheten ved kjernekraftanlegg 
og styrke mtemasjonale varslings- og samar
beidsrutiner. U-båt-ulykken i Norskehavet 
understreket betydningen av at vi får etablert 
kommunikasjonsordninger som dekker slike 
situasjoner. Regjeringen vil arbeide videre 
med dette spørsmålet. 

Norge har iverksatt beredskapstiltak mot 
følgene av atomulykker. Som oppfølgning av 
IAEA-konvensjonen om tidlig varsling av 
atomulykker, har Norge også inngått tosidige 
avtaler med en rekke land om direkte varsling 
av uhell og om utveksling av informasjon om 
kjernekraftanlegg. Disse avtalene støtter opp 
under det beredskapsarbeidet som gjøres i 
Norge. De nordiske landene har siden 1963 
hatt en avtale om gjensidig bistand ved slike 
ulykker. 

Både på grunn av de uløste avfallsproble
mene og de sikkerhetsmessige forholdene ved 
anleggene, innebærer kjernekraften store mil
jømessige risikomomenter. 

Norge har tatt til ordet for at det etableres 
et omfattende internasjonalt forskningspro
gram for fornybare energikilder og vil fortset
te å arbeide for bredere oppslutning om dette. 

4.12 BILATERALE AVTALER MED ØST
EUROPA 

Norge har i løpet av de siste årene inngått 
bilaterale miljøvernavtaler med Sovjetunio
nen, Polen og DDR. Avtalene prioriterer 
samarbeidet om å bekjempe forurensning av 
luft og vann De omfatter også behandling av 
avfall og utveksling av miljøteknologi. 

Avtalen med Sovjetunionen, som ble inn
gått i 1988, er den mest omfattende. Den åpner 
for samarbeid innen alle viktige felter på mil
jøvernområdet. Arbeidet ledes av en blandet 
kommisjon. I det arbeidsprogrammet som 
gjelder fram til 1990, er det lagt særskilt vekt 
på arbeidet med luftforurensninger i de nord-
1 ige områdene, problemer med forurensning 
av økosystemer i tilknytning til grensevass
dragene og vern av havmiljøet. Under arbei
det med langtransporterte luftforurensninger 
vil det også bli utarbeidet sprednings-model
ler for utslipp fra kjernekraftulykker. Det er 
nedsatt i alt 7 ekspert- og arbeidsgrupper. 

Det er lagt opp til et større fellesprosjekt 

på begge sider av grensen som vil omfatte 
både målinger av forurensninger og meteoro
logiske forhold, og modellberegninger. En 
norsk ekspertgruppe skal undersøke mulighe
tene for å utvikle renseteknologi som kan 
redusere utslippene fra de to store nikkelfa
brikkene i grenseområdet. r henhold til 
vedtatte planer, skal disse utslippene reduse
res med 50 prosent innen 1993 i forhold til 
l980-nivå. En ytterligere reduksjon ned mot 
naturens tålegrense er avhengig av at det ut
vikles ny teknologi . 

Avtalen om miljøvernsamarbeidet med Po
len ble inngått i februar 1989. Prioriterte 
samarbeidsområder er luft- og vannforurens
ninger, avløps- og avfallssektoren og natur
vernspørsmål. Polske utslipp bidrar med 
omlag 14 prosent av de identifiserte langtraru;
porterte luftforurensningene i Norge. Landet 
har et stort behov for eksperthjelp og utstyr 
for å komme i gang med reduksjonstiltak. 

Samarbeidet med DDR har pågått siden 
1973, men ble først i 1987 formalisert i en avta
le. Samarbeidet dreier seg først og fremst om 
luft- og vannforurensningsproblemer. og er 
særlig konsentrert om forskning. Også DDR 
bidrar vesentlig til forurensning i Norge. 

4.13 POLAROMRÅDENE 
Regjeringens hovedmål: 

- Øke kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen 
av polarområdene og gjennomføre nødven
dige vernetiltak. 

- Sikre en forsvarlig ressursforvaltning i Ant
arktis og beskytte naturmiljøet. 

- Styrke det internasjonale samarbeidet under 
Antarktistraktaten. 

- Øke oppslutningen om eksisterende miljø
vernavtaler som også omfatter arktiske 
områder. 

- Bevare Svalbards særegne villmarksnatur. 
Et særtrekk ved polarområdene er sårbar 

natur, uberørt villmark, inntakte økosystemer, 
enkel og utsatt næringskjede og store uut
nyttede ressurser. Norge har et omfattende 
forvaltningsansvar både i Arktis og Antarktis . 

Norge har opprettet store verneområder og 
biosfærereservater i de polarområdene der vi 
har forvaltningsansvaret. Industriell virksom
het er underlagt strenge reguleringer for å 
beskytte naturmiljøet. Økt menneskelig akti
vitet kan imidlertid true det sårbare økosyste
met i deler av disse villmarksområdene. 
Regjeringen ser det derfor som en vesentlig 
oppgave å sikre konsekvent overholdelse av 
vernebestemmelsene, og sørge for at belast
ningene på naturmiljøet blir minst mulig. Om 
nødvendig vil Regjeringen gjennomføre ytter
ligere vernetiltak og reguleringer. 
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Bevaring av natur og dyrearter i polarom
rådene er avhengig av internasjonale avl.aler 
om ressursutnyttelse og forskningssamarbeid. 
Det skjer en tiltagende forurensning av tung
metaller og giftige kjemikalier også i disse 
områdene, bl.a. som følge av langtransporterte 
luftforurensninger. Dette gjør effektive inter
nasjonale tiltak mot luftforurensning viktige 
også ut fra hensynet til de sårbare økosyste
mer i de polare strøk. 

Avtalene om bevaring av isbjørnen i Arktis 
og om mmeralressurser og marine levende 
ressurser i Antarktis, er sentrale for å beskytte 
miljøet. Norge spiller en viktig rolle som po
larnasjon i forbindelse med arbeidet med disse 
avtalene. Norske forskningsinstitusjoner har 
inngått samarbeid med utenlandske institu
sjoner på en rekke sentrale områder som har 
betydning for forvaltningen av miljøet i polar
områdene. Norge har også spilt en viktig roJle 
ved opprettelsen av en vitenskapelig samar
beidskomite i Arktis. 

Datainnhenting og overvåking er nødvendig 
for å sikre en forvarlig forvaltning. Polarom
rådenes betydning for globale miljøspørsmål, 
som f.eks. klimaet i verden og for forskning 
om ozonlaget, gjør det ønskelig med spesiel I 
innsats også fra norsk side. Fordi det er i po 
larområdene man kan vente den største 
temperaturøkning som følge av drivhuseffek
ten, er det viktig å følge nøye med I utviklin
gen. 

Regjeringen vil komme tilbake med nær
mere forslag om tiltak og prioriteringer innen 
polarforskningen når den endelige utrednin
gen om polarforskning, som vil bli fremlagt i 
nær framtid, har vært til høring. Regjeringen 
tar sikte på at det skal gjennomføres Antark
tisekspedisjoner med regelmessige mellom
rom i årene framover, i utgangspunktet hvert 
tredje år, med vekt på Norges forvaltningsan
svar og miljøspørsmål. 

4.14 INTERNASJONALT NATURVERN
ARBEID 

Regjeringens hovedmål: 
- Arbeide for at bestanden av arter som hører 

inn under forvaltningen i flere land ikke 
blir truet på grunn av forskjeller i beskat
ning og behandling av leveområder. 

- Styrke samarbeidet for å hindre handel med 
truede dyr og planter. 

· Arbeide for at det legges større vekt på å 
bevare og forvalte arter og økosystemer i 
internasjonalt bistandssamarbeid. 
Det er ikke bare grenseoverskridende for

urensninger som krever felles handling. 
Naturgrunnlaget for økosystemene slik som 
elver, fjell og jordsmonn, går på tvers av lan
degrensene, og endringer i ett land kan ha 

virkninger i andre land. For mange av de arte
ne som er truet med utryddelse i dag, er det 
ikke nasjonale forhold alene som er årsaken, 
men internasjonale handelsmønstre for dyr og 
truede arter og press på leveområdene. 

Globalt sett ligger de største utfordrmgene 
i å sikre artsmangfoldet i utviklingslandene 
og særskilt i de store tropiske skogene. I disse 
områdene er det samtidig sterkt behov for fag
lig og økonomisk støtte. De første skrittene 
er tatt med utarbeidelsen av handlingsplanen 
for trop1 sk skog (TF AP). 

Den internasjonale naturvernunion (IUCN) 
i Sveits er ett av de viktigste fagorganene in
ternasjonalt for å fremme en bærekraftig 
ressursutnytting og bevare et produktivt na
turgrunnlag og artsmangfold i utviklingslan
dene. IUCN har bl.a. utarbeidet en global 
naturvernstrategi som er lagt til grunn for ar
beidet i FNs miljøprogram (UNEF). 

I Europa har Europarådet hatt en sentral 
funksjon i naturvernsamarbeidet. Europarådet 
arbeider nå med en felles naturvernstrategi 
som forutsettes behandlet i ministerrådet i 
1990. 

Samarbeidet i Norden skjer gjennom Nor
disk ministerråd. Her har kartlegging av 
bioressurser og samordning av behandlingen 
av visse truede arter stått sentralt. Det har 
vært naturlig med et særlig tett samarbeid 
fordi landene har store likheter i naturgrunn
lag og kulturpåvirkning i naturen. 

I internasjonal naturvernsammenheng har 
Norge lagt vekt på å få iverksatt forpliktende 
avtaler for vern av genetiske ressurser og øko
systemer. 

Norge var en av drivkreftene bak den inter
nasjonale isbjørnavtalen i 1973, som totalfre
det isbjørn i hele Arktis med unntak av en 
begrenset beskatning fra urbefolkningen. 

I 1976 var Norge en av initiativtakerne til 
etablering av en Europarådskonvensjon om 
vern av truete plante og -dyrearter, og deres 
naturlige leveområder (Bern-konvensjonen). 
Denne konvensjonen forpliJ....i;er medlemslan
dene til å totalfrede en rekke plante og 
-dyrearter, og forvalte den øvrige flora og fau
na slik at ingen arter kommer i fare for å 
utryddes. Bernkonvensjonens forpliktelser lå 
til grunn for fastsettelse av vår nye viltlov i 
1981, samt arbeidet med en landsplan for rov
viltforvaltningen. 

Norge var også med på etableringen av 
FN-konvensjonen om vern av trekkende arter 
(Bonnkonveru;jonen) av 1975. Her arbeider nå 
nord-europeiske land i fellesskap for å få ut
viklet regionale avtaler for bevaring av 
særskilte arter eller dyregrupper. 

Norge tiltrådte Ramsar-konvensjonen av 
1971 om vern av våtmarker av internasjonal 
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betydning. Pa.rtslandene forplikter seg til å ta 
vare på områder som inkluderes i konvensjo
nen. Norge har til nå 13 slike områder, hvorav 
5 ligger på Svalbard. Det er aktuelt å utvide 
listen med rundt 10 nye norske områder, som 
vil bli ført opp etter at de nasjonalt blir fredet 
som naturreservater. 

I 1976 tiltrådte Norge Washington-konven
sjonen om internasjonal handel med truete 
plante og -dyrearter (CITES) . For slike arter 
må forvaltningsmyndigheten i landene (i Nor
ge Direktoratet for naturforvaltning) utstede 
eksport- og importlisenser før handel kan fin 
ne sted. Konvensjonens bestemmelser er fulgt 
opp i Norge gjennom forskrifter for fallvilt og 
preparantvirksomhet, mens forskrifter for 
omsetning av vilt er under utarbeidelse. 

Den internasjonale hvalfangstkommisjon 
har vedtatt å frede samtlige større hvalarter 
fram til 1990. I mellomtida foretar hvalfangst
kommisjonen en omfattende bestandsvurde
ring. Som en del av denne vurderingen, 
gjennomfører Norge et større forskningspro 
gram på hval og sel, med antatte kostnader 
på 18 mill. kr pr. år i en fem års periode. 

Når det gjelder bioteknologi og miljøvern, 
har Norge nylig tatt initiativ til opprettelsen 
av en ekspertgruppe under Europarådet. Eks
pertgruppen skal vurdere sikkerhetsmessige 
sider ved moderne bioteknologi og konse
kvenser av eventuelle utslipp av fremmede 
organismer i naturen. 

EF-kommisjonen la i oktober 1988 fram et 
utkast til direktiv angående rettslig beskyttel
se av bioteknologiske oppfinnelser. Utkastet 
har vært drøftet våren 1989 i ekspertgrupper 
mellom EFTA og EF. Fra norsk side har man 
her gått inn for at naturlig forekommende 
materiale ikke bør regnes som patentbart, el
ler som oppfinnelser. Videre har Norge ut
trykt skepsis til forslaget om å tillate patent 
på genmodifiserte planter og dyr, og tilrådd 
at spørsmålet om å tillate patent på gener bør 
analyseres grundigere. De norske synspunkte
ne i ekspertgruppen har vært i samsvar med 
Bioteknologiutvalgets innstilling om patent
spørsmål. 

Drøftingene mellom EFTA og EF om direk
tivutkastet vil fortsette. EF-parlamentet vil 
trolig tidligst kunne avslutte sin første be
handling av utkastet mot utgangen av 1989, 
og et endelig vedtak vil ventelig kunne skje 
mot slutten av 1990. Det er lite trolig at direk
tivutkastet vil bli vedtatt av EF i sin nåværen
de form. 

4.15 REGIONAL OPPFØLGINGSKONFER
ANSE I BERGEN I 1990 

I tråd med en av anbefalingene fra Verdens
kommisjonen, vil Regjeringen i samarbeid 

med FN's økonomiske komtnlSJOn for Europa 
(ECE) og i samråd med FN's miljøvernpro
gram (UNEP), arrangere en regional oppføl 
gingskonferanse på ministernivå for 
ECE-landene (Europa og Nord-Amerika) i 
Bergen i tidsrommet 8.-16.mai 1990. 

Formålet med konferansen er å vurdere 
framdriften i oppfølgingen av anbefalingene 
fra Verdenskommisjonen innen utvalgte om
råder, samt å vedta en politisk forpliktende 
slutterklæring om nye felles tiltak for å frem
me en bærekraftig utvikling i regionen. 
Konferansen vil ha en tverrsektoriell karakter 
både når det gjelder deltakelse og faglig inn 
hold. 

Konferansen i Bergen vil, i tillegg tiJ ECE
landenes myndigheter, omfatte deltakelse fra 
internasjonale organisasjoner, næringslivet, 
forskningsmiljøene, ikke-statlige organisasjo
ner og ungdomsorganisasjoner. 

Fire tema av særlig relevans for ECE-regio
nen er valgt ut for konferansen. 
l. Økonomiløkol,ogi: Integrere miljøhensyn i 

langsiktig økonomisk og sosial planlegging 
nasjonalt og internasjonalt. 

2. Energi: Legge opp strategier for å sikre at 
fortsatt økonomisk vekst i ECE-regionen 
skjer på grunnlag av Verdenskommisjo
nens anbefaling om stabilisering og be
grensning av energiforbruket og økt bruk 
av fornybare energikilder. 

3. Industri: Integrere miljøhensyn i nærings
livets planlegging og tnvesteringsbeslul
ninger; videreutvikling og spredning av 
miljøteknologi. 

4. Holdningsskapende arbeid og allmennhe
tens deltakelse i beslutningsprosesser: Sikre 
at opinionen får bedre forståelse for og inn
sikt i sammenhengene mellom økonomi og 
økologi, og bedre mulighet til å påvirke 
viktige beslutninger av betydning for helse 
og miljø. 

Under hvert av temaene vil man drøfte 
hvordan ECE-landene kan bedre utviklings
landenes muligheter for bærekraftig økono
misk utvikling. I denne sammenheng vil 
konklusjonene og anbefalingene fra tilsvaren
de oppfølgingskonferanser i andre regioner, 
bl.a. den afrikanske konferansen i Uganda i 
juni 1989, være av særlig interesse. 

Regionalkonferansen i Bergen vil utgjøre et 
viktig ledd i forberedelsene til den planlagte 
globale FN-konferansen om miljøvern og ut
vikling som vil finne sted i 1992. 

4.16 INSTITUSJONELT SAMARBEID 
Regjeringens hovedmål: 
Bidra til at bærekraftig utvikling blir et vik
tig mål i alle internasjonale organisasjoner i 

512



1988-89 St.meld. nr. 46 53 
MilJø og utvikling. Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

og utenfor FN-systemet inklusive utvik
lingsbankene. 
Regjeringen legger særlig vekt på å styrke 

FNs arbeid for å fremme bærekraftig utvik
ling. På Oslo-konferansen om bærekraftig 
utvikling i juli 1988 ga FNs Generalsekretær 
og lederne for 22 av FNs særorganisasjoner, 
de regionale økonomiske kommisjoner, Det 
internasjonale pengefond og Verdensbanken 
uttrykk for at bærekraftig utvikling er en fel
les målsetting for hele FN-systemet. Konfer
ansen understreket behovet for sterkere 
koordinering og integrasjon både på det nasjo
nale plan, innen de enkelte internasjonale 
organisasjoner og mellom de internasjonale 
organisasjoner. 

For å styrke samordningen mellom organi
sasjonene, ble det vedtatt å opprette en 
koordineringsgruppe under Generalsekretæ
rens ledelse. Det ble også vedtatt. å innarbeide 
anbefalingene fra Verdenskommisjonen i de 
respektive arbeidsprogram og budsjetter. 

Oppfølgingen av Oslo-konferansen og av 
FNs vedtak om oppfølgning av Verdenskom
misjonens rapport vil avhenge av støtte fra 
medlemslandene. Norge vil arbeide for å styr
ke Generalsekretærens ledende og koordiner
ende rolle i FN-systemets arbeid med miljø 
og utvikling. 

FNs miljøprogram (UNEP) 
UNEF spiller en sentral rolle i FN-syste

mets arbeid med miljø og ressursforvaltning. 
Orgamsasjonen skal stimulere og samordne 
FN-systemets arbeid på dette feltet. UNEP har 
en viktig rolle når det gjelder å ta opp spørs
mål av relevans for utviklingslandene, og har 
bygget. opp betydelig kompetanse når det gjel
der miljøovervåkning og dat.ainnsamling. 

UNEP er også et viktig forum for utarbeidel
se av internasjonale milJøavtaler. Montreal
protokollen for vern av ozon-laget og Basel
konvensjonen om farlig avfall er avtaler som 
er fremforhandlet i UNEPs regi. UNEP spiller 
også en sentral rolle i arbeidet med en inlerna
sjonal konvensjon om biologisk mangfold. 

Regjeringen vil arbeide for å styrke UNEPs 
muligheter til miljøovervåkning, data.innsam
ling, rapportering og avtaleforhandlinger om 
miljø- og ressursspørsmål. 

ECE (FNs økonomiske kommisjonfor Europa) 
ECE's viktigste konkrete bidrag på miljøsi

den er etableringen av konvensjonen om 
langtransporterte grenseoverskridende luft
forurensninger av 1979, med tilhørende 
protokoller om SO, og NOx. Som et ledd i 
oppfølgingen av Verdenskommisjonens rap
port, vil ECE utarbeide strategier for tverrsek-

torielt samarbeid og innarbeide bærekraftig 
utvikling i sin samlede virksomhet. 

ECE vil være medarrangør av den regionale 
konferansen om oppfølging om Verdenskom
misjonens rapport i Bergen i 1990 og vil få en 
viktig rolle i oppfølgingen av anbefalingene 1 

sluttdokumentet fra KSSE Ganuar 1989). 

-OECD (Organisasjonenfor økonomisk samar-
beid og utvikling) 

Som sentralt samarbeidsorgan for de vest
lige industriland på det økonomiske området, 
har OECD spesielle muligheter til å legge 
grunnlaget for å integrere miljø- og ressurs
hensyn i den økonomiske utviklingen. 

Hovedinnsatsen i miljøvernsamarbeidet i 
OECD er rettet mot integrering av miljøhen
syn i energi-, jordbruks-, transport- og byut
viklingssektorene. Andre viktige områder er 
bistandsforvaltning, forurensninger, kontroll 
med kjemikalier, forvaltning av naturressur
ser og miljø og utvikling. 

På bakgrunn av et norsk og nordisk forslag, 
vil OECD nå søke å innarbeide målet om bæ
rekraftig utvikling i OECD's langsiktige 
prioriteringer og i arbeidsprogrammet. Fra 
norsk side er det tatt initiativ til å innarbeide 
miljøaspektet i de makroøkonomiske analyse
ne i OECD og I de årlige landanalysene. Norsk 
faghg ekspertise er engasjert til dette formå
let. 

EF-EFTA 
Regjeringen ser samarbeidet mellom EF og 

EFTA r,:' miljøområdel som et viktig ledd i 
tilpasningen til EF's indre marked. Det er også 
viktig for å fremme bredere kontakt og samar
beid i miljøsaker mellom landene i de to 
organisasjonene. 

EFTA-landene koordinerer sine standpunk
ter før de fremmes for EF. Fra norsk side er 
det b]jtt understreket at man i harmonise
ringsarbeidet vil opprettholde høye ambisjo
ner i miljøvernpolitikken. 

Initiativet til et nærmere miljøsamarbeid 
mellom EFTA og EF ble tatt under et minis
termøte i Luxemborg i 1984. På felles initiativ 
fra miljøvernmin.istrene i Norge og Nederland 
ble det første miljøvernmirustermøtet mellom 
EF- og EFTA-landene holdt i Noordwijk i ok
tober 1987. Møtet gikk inn for å styrke miljø
vernsamarbeidet mellom EF og EFTA innen 
hovedområdene klimaspørsmål, luftforurens
ninger, jordvern, havforurensninger og miljø
katastrofer. Det var videre enighet om å legge 
vekt på oppfølgingen av Verdenskom.misjo
nens rapport, og på å styrke samarbeidet 
mellom landene i Vest- og Øst-Europa når det 
gjelder grenseoverskridende miljøproblemer. 
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KSSE. Konferansen om sikkerhet og samar
beid i Europa 

Regjeringen støtter aktivt oppfølgingen av 
Helsinki-erklæringen av 1975 om sikkerhet 
og samarbeid i Europa. 

KSSE, som omfatter landene i ECE-regio
nen, er et av de viktigste fora vi har for å 
videreutvikle øst-vest-samarbeidet. Under 
den tredje oppfølgingskonferanse som ble av
sluttet i Wien i januar 1989, fikk samarbeidet 
om miljøvern en mer sentral plass enn tid
ligere. Også dette åpner for aktivt øst-vest
samarbeid på miljøområdet. 

Nordisk ministerråd 
Miljøvernsamarbeidet under Nordlsk Minis

terråd er omfattende, særlig innen feltene 
luftforurensning og havforurensning. Det fin
ner også sted et løpende nordisk samarbeid i 
tilknytning til det internasjonale miljøvern
samarbeidet. De nordiske mi1jøvernministre
ne har med utgangspunkt i Verdenskommi
sjonens rapport, utarbeidet et nordisk 
miljøvernprogram som ble vedtatt i januar i 
år. Programmet bygger på prinsippet om 
tverrfaglighet og økt integrering av mi1jøhen
syn i de ulike samfunnssektorene. 

4.17 NORGES FORHOLD TIL UTVlK
LINGSLANDENE 

Regjeringens hovedmål: 
- Opprettholde et høyt nivå på utviklingshjel

pen som andel av nasjonalinntekten og 
arbeide for å styrke kvaliteten på utviklings
hjelpen. 

- Støtte internasjonale gjeldsoperasjoner som 
kan lette de fattige lands gjeldsbyrde, særlig 
de fattigste land sør for Sahara. 

- Støtte FN-systemets arbeid med å integrere 
miljøhensynene i multilateralt bistandsam
arbeid. 
Norge har i flere år vært det landet som har 

gitt størst bidrag til utviklingshjelpen sett i 
forhold til brutto-nasjonalproduktet (se figur 
4.1). Norsk bistand er heller ikke bundet til 
kjøp av norske varer og tjenester, og den er i 
stor grad konsentrert om de fattigste i noen 
av verdens fattigste land. 

Et av hovedmålene for norsk bistand er å 
sikre grunnlaget for framtidig vekst gjennom 
en økologisk bærekraftig utvikling. 

Hovedoppgaven vil være å oppnå en bedre 
forvaltning av naturressursgrunnlaget. De fat
tige befolkningslag, særlig fattige kvinner og 
familier på landsbygda, er viktige målgrupper 
for norsk bistand. Økologiske kriser rammer 
disse gruppene særlig hardt. Mange drives på 
flukt fordi livsgrunnlaget forsvinner. Tiltak 
som direkte eller indirekte bedrer deres situa
sjon vil derfor bh prioritert. Hovedvekten vil 

Figur 4.1 Offentlig bistand i 1986 fordelt på 
Land. Netto overføring i prosent av 
brutto nasjonalprodukt langs x
aksen og netto overføring i milliar
der dollar i ringene utenfor søylene. 
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bli lagt på tiltak som setter utviklingslandene 
istand til selv å identifisere og løse probleme
ne. 

I St.meld. nr. 34 (1986-87) Om hovedspørs
mål i norsk utviklingshjelp presenteres en 
strategi for miljø- og utvikling. Strategien er 
senere fulgt opp med en kraftig økning i sær
bevilgningen for miljøverntiltak (figur 4.2). 
Særbevilgningen er brukt til å starte prosjek
ter og programmer som senere kan finansieres 
over de ordinære bevilgninger. Den brukes 
også til å utarbeide analyser og strategier når 
det gjelder bærekraftig utvikling, til tiltak som 
kan styrke den faglige kompetansen og ad
ministrative kapasiteten i utviklingslandene. 
Internasjonale organisasjoners arbeid på dette 
feltet får også støtte. 

Den internasjonale naturvernunion, IUCN 
har utarbeidet samlede oversikter over miljø
tilstanden og strategien for å bedre miljøet i 
en rekke land. Norge har støttet dette arbei
det, og vil arbeide for at strategiene kan 
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Figur 4.2 Departementet for utviklingshjelp: Særbevilgningen for miljøverntiltak i perioden 
1984- 1989. 
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gjennomføres i praksis. Norge har satt i gang 
særskilte prosjekter der forebygging og opp
retting av miljøskader er en hovedsak, f.eks. 
det såkalte SSE-programmet som skal bidra 
til økologisk rehabilitering av områder i tørke
beltet sør for Sahara. 

Det skal videre gjennomføres en miljøti !pas
ning av sektorprosjekter. Det viktigste redska
pet er systematiske miljøvurderinger og 
etterundersøkelser for alle prosjekter der det
te kan være re]evanL. Dette vil være nyttig for 
landenes eget arbeid og for norsk vurdering 
av miljøprofilen i bistanden . Det arbeides der
for målrettet med innholdet i hele utviklings
hjelpen. Det er allerede innført krav om 
miljøkonsekvensanalyser, og de første in
struksene for slike analyser er utarbeidet. 

Den samlete utviklingshjelpen fra alle land 
i verden i 1987 var ca. 48 milliarder dollar. 
Dette er fordelt med vel 42 pst. på Afrika, 39 
pst. på Asia og 13 pst. på Latin-Amerika. For 
landene i Afrika sør for Sahara svarer bistan
den til 6,5 pst. av brutto-nasjonalproduktet, 
for landene i Asia 1,4 pst., og i Latin-Amerika 
0,8 pst. For lavi.nntektslandene i Afrika sør for 
Sahara svarer andelen til hele 14,3 pst. 

Utviklingslandenes samlete gjeld til den ri
ke del av verden utgjorde ved utgangen av 
1988 omlag 1.300 millarder dollar, som inne
bærer en årlig rente og avdragsbelastning på 
ca. 135 milliarder dollar. Gjelden er i særlig 

grad konsentrert på de såkalte øvre mellom
innteksland, spesielt land i Latin-Amerika. 
For lavinntekslandene i Afrika sør for Sahara 
er totalgjeld anslått til 79 milliarder dollar, 
med en årlig rente og avdragsbelastning på 
ca. 6 milJarder do11ar. 

Del er et klart behov for økt bistand fra in
dustrilandene, for gjeldslettelser og for bed
ring av handelsvilkårene. 

Norge og de andre nordiske landene er i 
ferd med å utarbeide en ny miljøinstruks til 
den nordiske direktøren i Verdensbanken. 
Denne instruksen vil legge betydelig større 
vekt på miljøprofilen i bankens arbeid. Innen
for OECDs organ for samarbeid mellom 
giverlandene {DAC) har Norge deltatt i ar
beidet med utforming av felles regler for 
konsekvensanalyser av utviklingsprosjekter. 
Det vurderes nå å opprette en egen kontakt
gruppe for miljøspørsmål innenfor DAC. 

Miljø- og ressursproblemer er en vesentlig 
følge av den politikk som føres på en rekke 
områder. Det er en sammenheng mellom slike 
forhold som forverring av utviklingslandenes 
bytteforhold overfor resten av verden, gjelds
krisen, fattigdom og befolkningsøkning på 
den ene side, og økologiske forhold som av
skoging, ørkenspredning og annen miljøfor
ringelse på den annen side. Hensynet til 
langsiktig ressursforvaltning må derfor legges 
inn i alle viktige beslutninger som gjelder 
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økonomisk vekst, utbygging og sosial utvik
ling og integreres i planer og programmer på 
alle sektorer. 

Enkelte miljøproblemer kan løses gjennom 
nasjonale og lokale tiltak. Internasjonale ram
mebetingelser har imidlertid en avgjørende 

betydning for hvordan naturrressurser utnyt
tes . Løsninger må derfor også søkes gjennom 
et styrket internasjonalt samarbeid. 

For nærmere omtale av Norges forhold til 
utviklingslandene, vises til kap. 1 7. 
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KAPlTTEL 5 

Nasjonale mål og tiltak for å løse hovedutfordringene 

5.1 HOVEDUTFORDRINGER 
De utfordringene vi står overfor i miljøpoli

tikken, er i stor grad knyttet til arbeidet med 
å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser. 
Norske utslipp er små globalt sett, og svært 
mye av forurensningene som skaper proble
mer for Nor-ge, kommer fra andre land. Derfor 
er det også i Norges egen interesse å ligge i 
første rekke i arbeidet for å få til internasjona
le miljøvernavtaler. Troverdighet i arbeidet 
for skjerpede miljøkrav internasjonalt, krever 
at vi ligger i fremste rekke når det gjelder 
opprydding og forebygging av miljøskader 
innenfor egne landegrenser. 

Vår lokale og nasjonale innsats må m .a.o. 
også bidra til å begrense og forebygge regiona
le og globale miljøproblemer som klimaend
ringer, uttynning av ozonlaget og grenseover
skridende forurensninger til luft og hav. 

Regjeringen vil pr10ritere kostnadseffektive 
tiltak som retter seg mot disse miljøutfordrin
gene. Det skal settes i verk en rekke tiltak 
overfor kommuner, landbruket og industrien. 
Veksten i biltrafikken og bruken av fossile 
brensler skal reduseres, og satsingen på å re
dusere utslipp av milJøgifter og bygge opp et 
spesialavfallssystem vil bli betydelig forster
ket. 

Regjeringen vil legge fram et program for å 
rydde opp i gamle forurensninger i fjorder, 
gruver, nedlagte industrier og jordsmonn. 
Samtidig skal nye miljøskader forebygges 
gjennom skjerpede krav til utslipp, systema
tisk bruk av miljøavgifter, utvikling av miljø
teknologi, større satsing på energiøkonomise
ring, bedre avfallshandtering og gjenvinning. 

Regjeringen går videre inn for at det inn
føres generelle bestemmelser om konsekvens
utredninger i plan- og bygningsloven . 
Formålet med slike bestemmelser er blant 
annet å klargjøre miljøkonsekvensene av stør
re utbyggingsprosjekter. Konsekvensutred
ningen skal blant annet sikre at virkningene 
på miljøet skal tas med i planleggings- og 
beslutningsprosessen. Ansvaret for å forvalte 
bestemmelsene på de ulike forvaltningsom
rådene tillegges fagdepartementet. Regjerin
gen vil fremme en Ot.prp. om konsekvensut
redninger i plan- og bygningsloven 
vårsesjonen 1989. 

For å få den best mulige balansen mellom 
økonomiske og miljømessige mål, må en på 
alle områder legge til grunn prinsippet om at 
forurenseren skal betale. Det innebærer at 
kostnadene med å nå miljømålene må bæres 
av dem som belaster miljøet. 

Mange av de virkemidler som drøftes i mel
dingen er uttrykk for en foreløpig vurdering 
av de muligheter man i dag har oversikt over. 
Virkemiddelapparatet må gjennomgå en løp
ende tilpasning og del må vurderes konkret 
om tiltak skal 1verksettes også ut fra sam
funnsøkonomiske og budsjettmess1ge hensyn. 
En slik løpende tilpasning og vurdering er 
nødvendig fordi det i mange tilfeller er tale 
om oppgaver som skal løses over en relativt 
lang tidsperiode. 

Regjeringen vil videreføre den systematiske 
innsatsen for å bedre miljøkvaliteten i utsatte 
og sterkt belastete deler av landet. Ved å sam
ordne innsatsen på flere sektorer, skal de u1ike 
tiltakene understøtte og forsterke hverandre, 
slik at den samlede miljøeffekten blir bedre. 
Dette er et viktig prinsipp for valg av strategi 
og bruk av ressursene i en samlet mi]jøvern
politkk. 

Regjeringen mener at en må prioritere høy
est de oppgavene i miljøpolitikken som er 
nødvendige for å sikre en bærekraftig utvik
ling. Andre miljøoppgaver må vurderes på 
linje med tiltak og reformer ellers i samfunnet 
som også sikter mot bedre velferd på kort sikt. 

5.2 KLIMAENDRINGER SOM FØLGE AV 
DRIVHUSEFFEKTEN 

Klimaspørsmålet kan bJi 90-årenes store in
ternasjonale miljøpolitiske spørsmål. Globalt 
antas det at 55 prosent av de samlede bidrag 
til drivhuseffekten skyldes CO,. På lengre sikt 
vil derfor industrilandene måtte redusere de 
samlede CO,-utslipp betydelig. 

Ingen land har til nå fastlagt mål for ensidi
ge reduksjoner av andre klimagasser enn de 
som er regulert i Montreal-protokollen. 

Norske ensidige tiltak vil ha liten betydning 
for det samlede utslipp av klimagasser i ver
den. Vår nasjonale innsats vil i global 
sammenheng først og fremst ha mening når 
den bidrar til å påskynde en bred prosess der 
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flere land kommer med. Når Regjeringen i 
denne meldingen likevel setter opp et mål for 
utslipp av CO" er det fordi Regjeringen vil 
være en pådriver i arbeidet for å få istand en 
internasjonal klimaavtale om konkrete reduk
sjoner så snart som mulig. 

Regjeringens mål er å: 
- Redusere veksten i CO,-utslippene slik at 

de stabiliseres i løpet av 1990-årene og se
nest i år 2000. Regjeringen regner med at 
utslippene deretter vil kunne reduseres. 
Sammen med de reduksjonene i KFK- og 

NOx-utslipp som er gjennomført eller fore
slått i denne meldingen, vil Norge dermed 
kunne oppnå en nedgang i de samlede utslipp 
av gasser som påvirker klima rundt århundre
skiftet. 

Regjeringens mål er foreløpige og vil bli 
løpende vurdert i lys av videre utredninger, 
den teknologiske utvikling og internasjonale 
forhandlinger og avtaler. 

Det er nødvendig med et godt kunnskaps
grunnlag både om virkninger av klimaendrin
ger og om hvilke muligheter vi har for å 
redusere utslippene av klimagasser. Norge 
deltar derfor aktivt i det internasjonale forsk
ningssamarbeidet på disse områdene. 

Regjeringen vil også gjennomføre et omfatt
ende utredningsarbeid som skal legge grunn
laget for norsk klimapolitikk og gi premisser 
for norsk deltakelse i forhandlingene om glo
bale klima-avtaler. Målet med arbeidet vil 
være å finne kombinasjoner av virkemidler 
som har positive eller minst mulig negative 
virkninger på andre samfunnsmål. Del vil bli 
et nært samarbeid med internasjonale miljøer, 
og programmet vil bygge på tverrfaglig sam
arbeid. Utredningene vil blant annet omfatte: 
- alternative tiltak og virkemidler for å be

grense utslipp av klimagasser 
- sammenhengen med andre tiltak mot luft

forurensninger (NOx, S02, KFK) 
- tiltakenes virkninger på andre samfunnsmål 
- virkninger i Norge av mulige klimaendrin-

ger 
sammenhengen med utviklingen i andre 
land og med internasjonale forhandlinger 
om klimaspørsmål. 
Regjeringen vil videre arbeide for en grad

vis utflating av det samlede energiforbruket 
fram mot århundreskiftet. Dette vil være et 
resultat av blant annet de utslippsbegrensen
de tiltak Regjeringen skisserer i denne 
meldingen. Det skal skje en overgang fra de 
mest forurensende energikilder til de mindre 
forurensende. 

Dette er basert på retningslinjene fra Ver
denskommisjonen. Med de systemer for 
energiproduksjon som vi idag kjenner er det 
nødvendig med en stabilisering av det globale 

energiforbruket for å hindre en global tempe
raturstigning Den økonomiske veksten som 
utviklingslandene trenger for å bedre levekå
rene for sine innbyggere vil selv under 
gunstige betingelser innebære økning av de
res energiforbruk. Dette betyr stabilisering og 
etterhvert reduksjon av energiforbruket i den 
rike del av verden. Dersom en etterhvert skul 
le finne fram til nye og miljøvennlige energi
kilder kan handlefriheten i energipolitikken 
bli større. 

Som en del av strategien for å utflate det 
samlede energiforbruket rundt århundreskif
tet, bør prisene på energi til forbrukerne heves 
gradvis. Dette er for å synliggjøre miljøkost
nadene og redusere forbruket. Regjeringen 
legger opp til en pris- og avgiftspolitikk som 
sørger for at miljøkostnadene blir reflektert i 
energiprisene. Dette gjelder særlig prisene på 
fossile brensler. 

Det kan således være aktuelt å kombinere 
økte miljøavgifter med å redusere andre skat
ter og avgifter. Hvor langt en eventuelt skal 
gå i denne retningen, avhenger blant annet 
av hvor effektive avgiftene viser seg å være i 
miljøpolitikken. 

Regjeringen vil videre forsterke vesentlig 
arbeidet med energiøkonomisering og med 
utviklingen av alternative energikilder gjen
nom: 
* Utvikling av et mer effektivt kraftmarked. 
* Sterkere satsing på enøk blant annet gjen

nom statlige tilskuddsordninger rettet mot 
bygninger og mot industrien. 

* Forsterke statens enøk-innsats i egne byg
ninger. 

* Støtte til etablering av bransjenettverk for å 
få bedriftene mer engasjert i enøk-arbeidet. 

* lntensivering av FOU-innsatsen innen indu
striprosesser, bygningers energibehov, 
energisystemer m.v. 

* Vurdering av byggeforskriftene i forhold til 
energibruken. 

* Stimulering av arbeidet med lokale varme
forsyningsplaner. 

* Forsterking av enøk-tiltakene i miljøpakke
områdene. 

* Bedre kontakten mellom energi- og areal
planleggere blant annet ved å trekke 
energiverkene inn i arbeidet med den kom
munale arealplanleggingen. 

* Utarbeide et program for utnytting av kom
munalt avfall, industriavfall, spillvarme og 
biomasse til energiformål. 

* Sterkere satsing på utvikling og bruk av 
fornybare alternative energikilder. 

* Fremme bruken av varmepumper og utvik
le erstatningsstoffer til KFK. 

* Legge vekt på at gass til energiformål ut
nyttes effektivt. 
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• Vurdere de tekniske og økonomiske mulig
hetene for bruk av naturgass i samferdsels
sektoren. 
Regjeringen vil redusere utslippene av C01 

og NOx innen samferdselssektoren, blant an
net gjennom følgende tiltak: 
• Miljøverndepartementet og Samferdsels

departementet vil nedsette en arbeidsgrup
pe for å utrede hvordan Forurensningsloven 
skal anvendes på samferdselssektoren. 

* Kollektivtrafikken vil bli styrket og priori
tert gjennom økte rammebevilgninger til 
drift og ved å bruke en større andel av sam
ferdselsmidlene til investeringer i kollektiv
trafikksystemet. 

* Priser og avgifter for de ulike transportmid
ler utformes slik at transportbrukeren 
dekker de samfunnsøkonomiske kostnade
ne ved bruken, herunder miljøkostnader. 

• Fastsetting av miljøkvalitetsnormer som 
rammer for den lokale trafikkplanleggin
gen. 

* Rikspolitiske retningslinjer etter plan- og 
bygningsloven for å få bedre samordning 
av areal-, veg- og trafikkplanlegging blant 
annet med sikte på å styrke kollektivtrans
porten og redusere behovet for bilbruk og 
parkeringsplasser i byområdene. 

* Nye normalvedtekter etter plan- og byg
ningsloven for å fastsette et lavere normtall 
for parkeringsdekning i de større byene. 

* Gang- og sykkelveier vil bli bygd ut til sam
menhengende trafikkårer. 

* Samlede transportplaner for de I O største 
byområdene i Norge. 

* Åpne adgang til å øke bompengesatsene i 
større byområder i rushtiden. KoJlektivtra
flkken kan fritas for slik avgift. 

• Jernbanens rolle i persontrafikken omkring 
de store byområdene vil bli styrket. For 
nærtrafikken i Oslo-området vil setekapasi
teten bli økt med 40-45% innen 1993. 
Samferdselsmyndighetene vil også vurdere 
ulike tiltak for å øke jernbanens andel av 
godstransport over lengre avstander. 

* Samferdselsdepartementet vil i 1989 sette i 
gang arbeid med å bedre det administrative 
system for helhetlig transportplanlegging 
og gjennomføring av denne, samt styrke sin 
rolle i arbeidet med å bedre kollektivtrafik
ken. 

• Miljøkompetansen i de ulike samferdsels
etater vil bli styrket både sentralt og lokalt 
med sikte på bedre integrering av miljøhen
synet i sektorvirksomheten. 
De aktuelle tiltakene skal først og fremst 

gjennomføres innenfor Olje- og energidepar
tementets og Samferdselsdepartementets 
ansvarsområder. Dette er nærmere omtalt i 
kap. 8 og 9. 

5.3 NEDBRYTINGEN AV OZONLAGET 
Nasjonale mål 
- 50% reduksjon i utslippene av KFK i løpet 

av 1991 i forhold til utslippene i 1986. 
Minst 90% reduksjon av utslippene innen 
1995 i forhold til utslippene i 1986. 
KFK-holdige produkter skal ikke importe
res eller produseres i Norge etter 1995. 
Stoppe forbruket av haloner så raskt som 
mulig og senest rundt midten av 90-årene. 

Nasjonale tiltak 
Regjeringen har satt opp klare måltall for 

reduksjoner i utslippene av KFK. Norge vil 
fortsatt ha noe utslipp etter 1995, blant annet 
pga. gamle kjøleanlegg som fortsatt vil være 
i drift. Senest innen år 2000 vil disse utslippe
ne opphøre. Dette opplegget forutsetter at all 
bruk av KFK i ny produksjon og produkter 
er opphørt innen 1995. 

Tiltakene for å redusere forbruket av KFK 
er basert på at det skal brukes reguleringer i 
form av avgifter og forskrifter. Forskriftene 
vil trolig tre i kraft fra 1.1.1990. Regjeringen 
har i St.prp. nr. 1 for 1988-89 gått inn for av
gift på KFK 11 og 12. Mulighetene for å 
innføre en avgift på alJe de stoffene som er 
regulert i Montreal-protokollen (KFK 11, 12, 
1J3, 114 og 115 samt haloner 1211, 1301 og 
2402) og på bruk av disse stoffene i produkter 
vurderes. Det vil også bli gitt økonomisk støt
te til forsknings- og utviklingsarbeid. 

Følgende generelle tiltak vil bli iverksatt 
fram til 1991: 
* Forbud mot bruk av KFK til produksjon av 

produkter som ikke allerede finnes på det 
norske marked. Et slikt forbud skal sikre at 
ikke nye bruksområder oppstår. 

• Forbud mot import av KFK i bulk uten god
kjennelse fra forurensningsmyndighetene. 
Tiltakene for å redusere utslippene av KFK 

vil ellers i hovedsak bli rettet mot følgende 
produkter og produksjon: 
• Myk skumplast i møbler, madrasser o.l. 
* }<jemisk rensing 
* Isolasjonsmateriale i fjernvarmerør og store 

bygninger, under veier og jernbanetraseer 
* Isolasjonsprodukter i boliger som brukes til 

dører, vindusfuger, i frys- og kjøleskap 
* Kjøleanlegg i varehandelen og på kunstis

baner 
* Emballasje til innpakking av enkelte matva

rer 
* Varmepumper som brukes i bygg. 

Merkostnadene for samfunnet anslås å være 
i størrelsesorden 60-180 mill. kroner pr. år. 
Utgiftene vil reduseres etterhvert som rimeli
gere alternativer kommer på markedet. 

Videre vil en handli.ngsplan for reduksjon i 
forbruket av haloner foreligge i nær fram~id. 
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Dersom utviklingen av erstatningsstoffer og 
teknologi gjør det mulig, er Regjeringen inn
stilt på å stille krav om å forsere de nasjonale 
tiltakene med sikte på å oppnå en raskere ut
slippsreduksjon. 

5.4 ANDRE LANGTRANSPORTERTE FOR
URENSNINGER 

Norge er spesielt sårbart for langtranspor
terte luftforurensninger fra andre land på 
grunn av sin geografiske beliggenhet i forhold 
til dominerende vindretninger. Ca. 90 prosent 
av den sure nedbøren i Norge skyldes utslipp 
fra andre land. Det er konstatert omfattende 
skader pga. sur nedbør, se kap. 3. Uten omfatt
ende reduksjoner i forurensningstilførslene, 
vil skadeomfanget øke ytterligere. 

Nasjonale mål 
- SO,-utsl!ppene skal reduseres med 50% in

nen 1993 med 1980 som basisår. 
- NOx-utslippene skal reduseres i størrelses

orden 30% innen 1998 med 1986 som basisår. 

Nasjonale tiltak 
Det er allerede oppnådd en utslippsreduk

sjon av SO, (svoveldioksid) på 40-50 prosent i 
forhold til 1980-nivået. (Omtalt kap. 3.5). Til
tak for å oppnå ytterligere reduksjoner vil i 
hovedsak bli rangert etter prinsippet om ut
slippsreduksjon pr. kostnadsenhet. Med 
utgangspunkt i dette prinsippet vil Regjerin
gen oppnå målet om 50% reduksjon av SO2-

utslippene innen 1993 med 1980 som basisår 
gjennom følgende tiltale: 
- Krav om 0,2 prosent svovel i fyringsoljer 

(mellomdestillat). 
- Lavsvovelholdig tungolje innføres over hele 

landet. 
- Strengere rensekrav til industrien i forsu

ringsområdene. 
Også en del andre tiltak, for eksempel in

nenfor energiøkonomisering, vil bli gjennom
ført de nærmeste årene. Det er derfor 
sannsynlig at utslippene av SO, vil bli redu
sert ut over 50 prosent innen 1993 i forhold 
til 1980-nivået. 

De norske utslippene av NOx har økt fra 184 
000 tonn i 1975 til 244 000 tonn i 1986. Den 
største økningen har funnet sted i 80-årene. 
Som følge av avgasskravene på bensinbiler fra 
1.1.1989, forventes utslippene av NOx fra disse 
kjøretøyene å reduseres med vel 50 prosent 
innen 1998 i forhold til 1986-nivået. 

For å redusere de totale NOx-utslippene 
med 30 prosent innen 1998 med 1986 som 
basisår, vil blant annet følgende tiltak bli 
iverksatt: 
- Avgasskrav på USA-nivå innføres på lette 

varebiler og dieseldrevne personbiler i 1990. 
For tyngre varebiler og mindre busser inn
føres kravene i løpet av 1991, og for de 
tyngste kjøretøyene (totalvekt. over 3,5 tonn) 
innen utgangen av 1993. 

- Samtidig med at avgasskravene innføres, 
blir det arbeidet med spørsmålet om å utvi 
de tekniske miljøkrav både til nye og eksi
sterende kjøretøy, for eksempel tilsvarende 
California-krav til personbiler. 

- Overslagene for kostnadene med å etter
montere katalysatorer på eldre biler ligger 
melJom fem og ti tusen kroner. Virkningen 
av et slikt tiltak sett i forhold til kostnadene 
vil bli forholdsvis liten. Statens foruren 
singstilsyn utreder i stedet alternative 
tekniske tiltak, for eksempel resirkulering 
av eksosgass (EGR). Dette systemet kan i 
prinsippet tilpasses alle brukte biler, og blir 
regnet som enklere, billigere og mer effek
tivt enn ettermontering av katalysatorer. 

- Strengere rensekrav til oljefyrte kjeler over 
30 MW innføres så snart som mulig 1 første 
halvdel av 1990-årene. 

- Miljøverndepartementet arbeider med å 
framskaffe et nødvendig grunnlag for å inn
føre avgasskrav for innenriks kystfart. 
Utviklingen av teknologi for å redusere ut
slipp fra fartøy har høy prioritet i den 
tekniske forskningen under Norges Tek
nisk-Naturvitenskapelige forskningsråd 
(NTNF). Avgasskrav på nye og eksisterende 
fartøy i innenriks sjøfart og i fiskebåter vil 
bli gjennomført så snart dette er teknisk og 
økonomisk mulig, senest innen 1995. 

- Strengere rensekrav innen industrien inn
føres først i de industrigrener der det er 
mest kostnadseffektivt. 

- Dagens øvre tillatte hastighet på motorveier 
(90 km) opprettholdes. 

- Det satses sterkere på tiltak innen energi
økonomisering, alternative energikilder og 
omlegging av samferdselspolitikken, jfr. 
kap. 5.2. 

5.5 FORURENSNING I TILKNYTNING TIL 
NORDSJØEN/SKAGERRAK 

Forurensningsutviklingen i Nordsjøen har 
medført økende overgjødslings- og miljøgift
skader. Algeoppblomstringen i 1988 er et klart 
symptom på de problemene som kan følge av 
dette. De dominerende havstrømmene i Nord
sjøen gjør Norge sårbart for forurensninger fra 
andre land. 

Nasjonaie mal 
- Utslippene av næringssalter til utsatte deler 

av Nordsjøen skal reduseres med 50 prosent 
innen 1995, med 1985 som basisår. 

- Utslippene av miljøgifter til utsatte deler av 
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Nordsjøen skal reduseres i størrelsesorden 
70 prosent innen 1995 med 1985 som basisår. 

Nasjonale tiltak 
Statens forW'ensnlngstilsyn har gjennom

ført et prosjekt som har klarlagt forekomsten 
av og betydningen av mi]Jøgifter i Norge. 
Kostnadseffektive tillak skal gjennomføres for 
å redusere utslippene av 13 av de farligste og 
mest brukte miljøgiftene. Grunnen er at det 
er funnet høye konsentrasjoner og klare ska
devirkninger av disse giftene. Risikoen for 
ytterligere miljøskade av miljøgifter kan i 
framtiden bare reduseres ved mindre tilførsel. 

De 13 miljøgiftene som er prioritert for 
tiltak er: 
- bly 

fluorider 
kadmium 
kobber 
krom 
kvikksølv 
sink 
klorerte alkylbenzener og styrener 
(KAB) 
klorerte dibenzo-p-dioksiner og diben
zofuraner (dioksiner) 
klorerte fenoler 
P AH (tjærestoffer) 
tinnorganiske forbindelser 
polyklorerte bifenyler (PCB). 

De vesentligste reduksjonene i utslipp av 
miljøgiftene skal skje ved en opptrapping av 
tiltak innenfor industrien. Tiltakene skal gJen
nomføres ved bruk av pålegg om utslipps
reduksjoner og ved produktkontroll. 
Reduksjonene forventes dels å skje ved pro
sessendringer og dels ved mer omfattende 
rensing av restutslippene. 

De vesentligste reduksjonene av utslipp av 
næringssaiter skal gjennomføres gjennom ti.I 
tak innen landbruket. og kommunene. Disse 
tiltakene skal baseres på fylkesvise planer 
som nå er under arbeid. For å oppnå 50 pro
sent reduksjon av utslippene av næringssalter 
innen 1995, vil blant annet følgende tiltak bli 
gjennomført: 

Fram ti11995 skal det bygges ca 100 kloakk
renseanlegg i de ti fylkene med avrenning 
til kysten fra svenskegrensa til Nord-Jæren. 
Dette skal kombineres med en forsert ut
bygging og utbedring av ledningsnettet. 

- Det er satt i verk et eget utviklingsprosjekt 
for å finne tilfredsstillende løsninger for 
fjerning av nitrogen og slamdisponeringen. 
Dette prosjektet skal starte i 1989 og skal 
vare i tre år. 

- Det vil bli gjennomført en egen kartlegging 
av industriutslipp med sikte på å gi pålegg 
om tilknytning til kommunale anlegg. 

- Tiltak som allerede er startet opp innenfor 
landbruket, som for eksempel strengere 
krav til spredeareal, skal følges opp gJen
nom innføring av gjødselplanlegging og 
omfattende endringer i driftsformene. Tilta
kene vil blant annet gjelde krav til bedret 
bakkeplanering og etablering av vegeta
sjonssoner, særlig i distrikter med mye 
kornproduksjon. 

- Det skal fortsatt drives en omfattende vei
lednings- og kontrolltjeneste i landbruket. 
Avgiften på kunstgjødsel vil bli opprettholdt 
og videre vurdert. 

- I området fra svenskegrensen til Nord
Jæren vil det inntil videre ikke bli gitt kon
sesjon etter Forurensningsloven til etable
ring av nye eller utvidelse av allerede eksi
sterende fiskeoppdrettsanlegg. 

- I løpet av 1989 skal det fastsettes forbud 
mot omsetning av fosfatholdige tøyvaske
midler. 

- Det er satt i verk et systematisk og målrettet 
arbeid for å redusere utslippene til blant 
annet vann gjennom såkalte miljøpakker 
Dette skal bli videreført. 

- Det arbeides med en handlingsplan for 
Glomma_ Handlingsplanen skal være en 
nasjonal satsing i vårt største vassdrag. Den 
skal være tiltaksrettet for å bedre vannkvali
teten og bruksmuligheten for folk som har 
Glomma I sitt nærområde. 
Tiltakene for å redusere utslippene av miljø

gifter og næringssalter vil være gjenstand for 
en fortløpende evaluering. Det vil bli lagt vekt 
på å gjennomføre planene på en mest mulig 
kostnadseffektiv måte. 

5.6 INDUSTRIUTSLIPP, SPESIALAVFALL, 
KJEMIKALIER OG OLJEVERN 

Regjeringen vil legge økt vekt på positive 
stimulanser som supplement til utslippstilla
telser og kontroll i industrien. Det må satses 
på tiltak som kan påvirke omlegging til andre 
typer produkter og utvikling av en mer miljø
vennlig prosessteknologi. 

I industrien skapes også store mengder spe
sialavfall, og erfaring fra de senere år viser at 
opptil 55 000 tonn spesialavfall hvert år kom
mer på avveie. Regjeringen har derfor gitt høy 
prioritet til arbeidet med å etablere et system 
som garanterer mottak, innsamling og be
handling av spesialavfall. Regjeringen vil også 
styrke kontrollen med farlige kjemikalier. 

Det er etablert et rimelig beredskapsnivå 
mot oljesøl i norsk farvann. Internasjonalt er 
Norge et ledende land innen oljevern til sjøs. 
Norsk oljevern bør videreutvikles etter de 
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samme prinsipper som idag. Den viktigste 
oppgaven framover blir å påse at virksom
heter som øker sannsynligheten for oljesøl , 
pålegges tilstrekkelig oljevernberedskap til å 
ta hånd om forurensing fra egen virksomhet. 

5.6.1 Miljøteknologi 
Nasjonale mål 

Regjeringen går inn for en større satsing på 
utvikling av miljøteknologi . Gjennom en slik 
satsing kan en kombinere behovene for løs
ninger på våre egne miljøproblemer med 
mulighetene tiJ å omsette nye produkter og 
vinne nye markeder for norsk næringsliv. 

Nasjonale tiltak 
Norsk og utenlandsk industri står overfor 

store investeringer på miljøsektoren, og en 
industriell oppbygging innen miljøteknologi 
bør skje forholdsvis hurtig. Samtidig må det 
utvikles et godt samarbeid mellom miljøvern
myndighetene og industrien. Ofte vil det være 
nye krav og reguleringer fra myndighetene 
som skaper markedene for miljøteknologiske 
løsninger. Kunnskaper om kommende regule
ringer og restriksjoner, både innenlands og J 

andre land, er derfor en viktig forutsetning for 
å kunne være konkurransedyktig på de mar
kedene som oppstår. Regjeringen forutsetter 
at NTNF styrker sin innsats til miljøtelrnolo
gisk forskning og styrker bruken av statlige 
utviklingskontrakter for utvikling av miljøtek
nologiprodukter (se kap. 10). 

5.6.2 Reduksjon av industriens utslipp 
Nasjonale mål: 
- Industriens utslipp til vann og til luft skal 

reduseres slik at industrien bidrar til at Nor
ges forpliktelser i henhold til internasjonale 
avtaler overholdes. 

Nasjonale tiltak: 
I løpet av 1990 vil Regieringen legge fram 

et program for: 
• opprydding etter nedlagte og konkurs

rammede bedrifter 
• opprydding av forurensningene fra nedlagte 

gruver 
• behandling av forurenset jordsmonn 
• opprydding av forurensninger i fjorder. 

Kostnadene ved opprydding skal pålegges 
eier der det er mulig. I en del saker er imid
lertid eierforholdet opphørt, slik at oppryddin
gen ikke kan belastes forurenser. I slike 
tilfeller skal finansiering av oppryddingsopp
gavene skje over statsbudsjettet. I program
met vurderes en framdriftsplan for gjen 
nomføring. 

I løpet av de nærmeste årene vil store indu
stribedrifler bli pålagt nye og strengere ut
slippskrav (2. generasjonstiltak). Utslippene 
av de farligste og mest brukte miljøgiftene vil 
bli redusert med 60 til 90 prosent. Investe
ringskostnadene for disse tiltakene vil beløpe 
seg til anslagsvis 3-4 milliarder kroner. 

5.6.3 Spesialavfall, avfall og gjenvinning 
Nasjonale mål: 

Fram mot år 2000 skal forurensningsproble
mene knyttet til spesialavfall reduseres til 
et nivå som ikke skader helse og miljø. Av
fallet skal utnyttes på en ressursmessig 
forsvarlig måte. 

- Innen 1995 skal det bygges opp dispone
ringsordninger med tilstrekkelig kapasitet 
for alle typer spesialavfall i Norge. 
Innen år 2000 skal praktisk talt alt miljøfar
lig avfall som genereres i Norge bli behand
let i godkjente norske behandlings- og 
deponeringsanlegg. 
Faren for alvorlige forurensningsproblemer 
som følge av tidligere feildisponeringer av 
spesialavfall skal reduseres til et minimum 
innen år 2000. 
Spesialavfallsmengden skal også reduseres 
ved at det finner sted en overgang til pro
duksjonsmetoder og produkter som gir 
mindre spesialavfall. Gjenvinning av mate
rialer og utnytting av energi fra spesialavfall 
skal stimuleres. 
Det er også Regjeringens mål at avfallspro

duksjonen skal minimaliseres og at avfallet i 
størst mulig grad skal gjenvinnes. 

Nasjonale tiltak: 
Det statlige engasjementet for å få et system 

for mottak, innsamling og behandling av spe
sialavfall vil øke i årene framover. 
- Det vil bli gitt konsesjon og tilskudd til yt

terligere 50 nye mottaksplasser for spesial
avfall i J 989. I Nord-Trøndelag og Nordland 
er det nå etablert mottaksmuligheter i alle 
kommuner og større tettsteder ved hjelp av 
et system av mottaksplasser og miljøbil. Til
svarende opplegg skal etableres i Troms og 
Finnmark. Målet er å dekke hele landet ved 
å etablere 200 mottaksplasser innen 1991. 

- Regjeringen går inn for at det etableres et 
sentralt anlegg for spesialavfall i Rana kom
mune, som skal behandle det avfallet som 
ikke kan destrueres på en miljømessig for
svarlig måte andre steder. Målet er at 
anlegget skal komme i drift i 1992. I mel
lomtida skal det etableres langtidslagre slik 
at anlegget kan komme i full drift raskt. I 
løpet av vårsesjonen skal Regjeringen frem
me en St.prp. om saken . 
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- I løpet av 1989 vil Regjeringen utarbeide en 
forskrift som forbyr all eksport av farlig av
fall fra Norge til utviklingsland. 
Gjenvinning av avfall fra forbrukerne bør 

baseres på kildesortering. Regjeringen vil 
gjennom økonomiske og andre virkemidler 
stimulere til at flere kommuner tar ibruk et 
system for kildesortering av husholdningsav
fall. 

Regjeringen vil oppnevne et offentlig utvalg 
med representanter fra næringslivet, arbeids
laker-organisasjonene, forbrukerne og myn
dighetene som skal legge fram en plan for: 
- gjenvinning 
- minimalisering av den totale avfallsmeng-

den 
- minimalisering av miljøfarlige stoffer i av

fallsmengden . 
Det tas sikte på at planen legges fram i 1990. 

5.6.4 Kjemikalier 
Regjeringen går inn for å styrke kontrollen 

med farlige kjemikalier. Samtidig skal det eta
bleres en beredskap mot akull kjemikaliefor
urensing. 

Det vil bli innført meldeplikt for virksom
heter som framstiller og bruker giftige eller 
kreftfremkallende stoffer og produkter. Et 
slikt register vil være et nyttig hjelpemiddel 
i tilsynet med den enkelte virksomhet og for 
å bedre kontrollen med hvor stoffene befinner 
seg. Det skal også innføres strengere regler for 
lagring av kjemikalier. 

Statens forurensningstilsyn skal i 1989 gjen
nomføre en omfattende kontrollaksjon ved ca. 
150 nedlagte bedrifter samt hos skraphand
lervirksomheter som kan tenkes å ha drevet 
med farlige kjemiske stoffer. 

Allmennheten kan også spille en viktig rolle 
i arbeidet med å kontrollere og overvåke farli
ge stoffer. For å lette kontakten mellom 
sentrale forurensningsmyndigheter og publi
kum vil det bli opprettet en såkalt «grønn 
linje~ for miljøspørsmåJ. Publikum kan ringe 
til Statens forurensningstilsyn og melde fra 
om miljøvernproblemer i nærmiljøet, blant 
annet om eventuelle kjemikalier på avveie. 

Regjeringen vil også bygge opp en bered
skap mot akutt kjemikalieforurensning fra 
neste år. I første omgang vil mellom 50-100 
bedrifter bli pålagt å etablere en egen bered
skapsordning. Kommunene skal stå for den 
beredskapen som ikke dekkes av bedriftene 
selv. Denne vil i hovedsak være knyttet til 
transport. Beredskapen vil bli organisert i re
gioner og knyttet til større kommunale 
brannvesen. 

Tiltakene er nærmere omtalt i. St.prp. nr. 

83 (1988-89) om tiltak for å bedre kjemikalie
kontroll og beredskap. 

5.6.5 Oljevern 
Et høyt sikkerhetsnivå vil være den første 

og viktigste forsvarslinje mot oljesøl. Olje
vernberedskapen vil bare redusere skadeom
fanget etter at oljesøl er oppstått. Regjeringen 
mener at det er etablert et rimelig beredskaps
nivå mot oljesøltruselen i norsk farvann. 
Internasjonalt er Norge et ledende land innen 
oljevern til sjøs. Norsk oljevern bør utvikles 
etter de samme prinsipper som i dag. 

Prinsippene for oppbygging av oljevern
beredskapen er nedfelt i Forurensingsloven. I 
henhold til prinsippet om at forurenseren skal 
betale, er det den som driver en virksomhet 
som kan medføre akutt oljeforurensing, som 
har ansvaret for og plikt til å etablere den 
beredskapen som er nødvendig for å ta hånd 
om forurensing fra egen virksomhet. Den of
fentlige beredskapen er et supplement til den 
private beredskapen, og skal ta hånd om olje
søl som ikke er dekket av privat beredskap. 

Det statlige oljevernet som forvaltes av Sta
tens Forurensingstilsyn (SFT) skal betjene 
hele landet. Miljøverndepartementet og SFT 
har et overordnet tilsyn med den nasjonale 
oljevern beredskapen. 

De viktigste oppgavene i norsk oljevern
beredskap i tiden framover blir: 
- Sørge for at ny industriell virksomhet både 

på land og på sokkelen som medfører økt 
risiko for oljesøl, eller for økt miljøskade, 
etablerer en tilfredsstillende oljevernbered
skap i henhold til Forurensningslovens 
prinsipper. 

- Påse at eksisterende beredskapspliktig in
dustri har etablert tilfredsstillende bered
skap vurdert ut fra sannsynlighet for uli.ke 
typer oljesøl. 

- Gjennomføre en fortløpende effektivisering 
og modernisering av det statlige og kommu
nale oljevernet. 

- Samordne de ulike delene av beredskapen 
i et nasjonalt beredskapssystem. 

- Sørge for en effektivisering av beredskapen 
gjennom kurs, øvelser og bedring av kompe
tanse og utstyr. 

- StabiJisere kostnadsnivået ved en mer effek
tiv utnyttelse av eksisterende ressurser. 
I løpet av vårsesjonen vil Regjeringen frem

me en stortingsmelding om oljevernberedska
pen. Meldingen tar spesielt opp spørsmålet 
om hvordan oljevernberedskapen skal organi
seres i Nordhordland og Ytre Sogn. I meldin
gen vil det også bli redegjort for de 
beredskapsmessige utfordringene operatørene 
står overfor ved petroleumsvirksomhet i Ba
rentshavet. Dette er også tatt opp i St. meld. 
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nr. 40(1988-89) om åpning for petroleumsvrrk
somhet i Barentshavet.. Syd m.v. 

5.7 NATURGRUNNLAGET 
En sentra] miljøvernoppgave blir å. medvir

ke til at arealdisponering og virksomhet i 
samfunnet skjer i slike former at varige skader 
på genetiske ressurser og økosystemer unngås 
eller begrenses. Videre må. vi sørge for at til
nærmet urørt natur, med tilhørende plante
og dyreliv, sikres for ettertiden. 

Naturforvaltning er derfor noe langt mer 
enn direkte fredningstiltak. Omfanget av ver
nede områder vil alllid utgjøre en beskjeden 
del av vårt samlede areal . Hensynet til natur
miljø og friluftsliv må bli ivaretatt ved areal
planlegging og naturinngrep, slik at naturen 
også på lang sikt skal g1 et godt grunnlag for 
menneskenes virksomhet, helse og trivsel. 

Nasjonale mdl 
- Sikre en økologisk forsvarlig ressursutnyt

telse, slik at naturens produktivitet og 
artsrikdom kan bevares for framtidige gene
rasjoner. 
Hensynet li1 naturmiljø og friluftsliv skal 
innarbeides i all relevant p]anlegging av ut
byggingstiltak og utnyttelse av naturressur
ser. 
Sikre et representativt utsnitt av norsk natur 
ved fredning som nasjonalparker, naturre
servater etc. 

- Styrke friluftslivet som en helse- og trivsels
skapende fritidsaktivitet. 

- Sikre lakse- og innlandsfiskestammene mot 
overbeskatning, sykdom, forurensning og 
genetisk forstyrrelse. 

Nasjonale tiltak 
* Områdeforvaltning 

-Det tas sikte på å sluttføre arbeidet med 
de fylkesvise verneplanene for myr, edel
løvskog, våtmarker og sjøfugllokaliteter 
innen 1995. For kvartærgeologiske fore
komster legges det opp til en kombinert 
bruk av naturvernloven og plan- og byg
ningsloven. 

- Miljøverndepartementet arbeider med en 
stortingsmelding om ny nasjonalparkplan 
som blant annet vil omfatte framtidig na
sjonalparkpolitikk, herunder omfang av 
vern, og forslag om nye nasjonalparker, 
retningslinjer for gjennomføring og forvalt
ning. Arbeidet vil bli gjennomført i nært 
samarbeid med alle berørte parter. 

- Landsplanen for vern av barskog er nå ute 
på høring til berørte instanser. Regjeringen 

vil ta stilling til omfang og framdrift i dette 
arbeidet i nært samarbeid med berørte par
ter. 

- Det vil bli utarbeidet en verneplan IV for 
vern av vassdrag mot kraftutbygging. Pla
nen vil bli forelagt Stortinget i 1992. 

- Regjeringen vil legge økt vekt på hensy
net til naturmiljø ved utforming av land
brukspolitiske virkemidler. 

* Artsvern 
- Det skal gjennomføres videre kartleggin

ger av våre biologiske ressurser. Overvå
king av økosystemene og forskning 
omkring arter og økosystemer er nødven
dig for å kunne sette inn nødvendige 
tiltak, blant annet revidere viltlovens jakt
bestemmelser hvert tredje år på grunnlag 
av ny kunnskap om arters bestandsstatus 
og utvikling. 

- Det skal legges fram en egen st.meld. om 
rovdyrforvaltning, med formål å sikre le
vedyktige bestander av bjørn, jerv, ulv og 
gaupe, og samtidig søke å dempe konf1ik
tene med bufe- og tamreininteressene. 

- I internasjonal sam.menheng vil Norge 
fortsette arbeidet med forpliktende avta
ler om vern av arter og økosystemer. Det 
vil bli lagt stor vekt på å få sikret både 
hekke-, trekk- og overvintringsplasser for 
våre fuglearter, samt få en felles forvalt
ning av vandrende sjøpattedyr. 

- Norge vil gå inn for totalfredning av sterkt 
truete arter i havet. Forskningsprogram
met på sjøpattedyr skal videreføres for å 
gi best mulig grunnlag for en framtidig 
forvaltning. 

* Fiskeforvaltning 
- Det skal utvikles flerbestandsmodeller for 

saltvannsfiskeriene med sikte på å bevare 
havets økologiske balanse, og sik.re et mer 
stabilt langtidsutbytte av ressursene. Nor
ge vil prioritere dette forskningsarbeidet 
nasjonalt og gjennom Det internasjonale 
råd for havforskning. 

- Norge vil legge om til en fiskeriforvalt
ning basert på flerartsmodeller som 
grunnlag for en mer langsiktig forvalt
ning. 
Reguleringsorganene skal styrke sin 
kompetanse innen økologi, ressursforde
ling og regionale spørsmål. 

- Norge vil videreføre arbeidet med å styrke 
reguleringstiltakene, herunder økt bruk 
av permanente og fleksible vernesoner for 
å beskytte ungfisk. 

- Det vil bli iverksatt tiltak for å styrke fis
kerioppsynet. 

- For å sikre forekomstene av villales og inn
landsfisk, vil arbeidet med kalking av 
vann og vassdrag og bekjempelse av lak-

524



1988-89 St.meld. nr. 46 65 
Miljø og utvikling. Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

separasitten Gyrodactylus bli trappet opp. 
Genbanken for truete laksestammer vil 
bli utvidet, og det skal etableres opp
drettsfrie soner for laksefisk langs kysten. 
Dessuten vil oppsynet bli styrket for å føl
ge opp de vedtatte reguleringer. 

* Farming, kultivering, bioteknologi 
- Regjeringen vil legge fram en stortings

melding om bioteknologi i Norge ved 
årsskiftet 1989/90. Meldingen vil blant 
annet basere seg på Bioteknologiutvalgets 
delinnstilling om patentspørsmålene og 
høringen av denne. Bioteknologiutvalgets 
sluttutredning om behov for styring og 
kontroll med bioteknologi vil også legges 
til grunn for stortingsmeldingen. 

- Det vil bli fastsatt forskrifter om oppdrett 
av hjortevilt for å få en styring med denne 
type viltfarming. 

- Forskning på miljøvirkninger av oppdrett 
og biologisk produksjon skal trappes opp. 

- Det vil bli vurdert bevaringsformer for 
genressurser i primærnæringene. Den 
nordiske genbanken for kulturvekster vil 
bli søkt utvidet til å omfatte ville planter. 
En egen genbank for husdyr skal også 
søkes etablert. 

- Norge vil bidra til å sikre utviklingslande-

ne en rettferdig andel av det økonomiske 
utbyttet av den bioteknologiske utvikling, 
samt bistå utviklingsland med å få del i 
bioteknologisk kunnskap og kompetanse 
som kan gi grunnlag for bærekraftig ut
vikling. 

- Det skal utvikles nye driftsformer for å 
redusere miljøbelastningene ved akvakul
turanlegg, og mer effektive og miljøvenn
lige former for bekjempelse av sykdom 
og parasitter. 

* Friluftsliv 
I arbeidet med å bevare arealer og legge 

til rette for friluftsliv er følgende områdety
per prioritert: 
- Nærområder til boligstrøk. 
- Turområder i nærheten av større og mel-

lomstore byer. 
Skjærgårdsområder og strandområder 
ved sjøen og langs vassdrag. 

- Viktige fjellområder. 
Arbeidet med å bevare og bedre kvaliteten 

på friluftsområder i nærheten av boligstrøk, 
bedre friluftslivsmulighetene i det bynære 
kulturlandskap og sikre turveikorridorer fra 
boligstrøk til naturområdene, vil fortsatt bli 
tillagt særlig vekt. 
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KAPITTEL 6 

Økonomisk politikk og bærekraftig utvikling 

6.1 MILJØPOLITIKKEN OG FORVALT
NINGEN AV NASJONALFORMUEN 

V år velferd avhenger av mulighetene for 
forbruk både av økonomiske og ikke-økono
miske goder. I forbruksbegrepet tar en da med 
både 
- de varene og tjenestene som blir betalt for, 

eller der det bLir betalt for innsatsfaktorene, 
og som regnes med i privat og offentlig for
bruk i nasjonalregnskapet (økonomiske 
goder) 

- forbruket av tjenester det vanligvis ikke 
betales for, for eksempel tjenester som ytes 
av naturen og miljøet (ikke-økonomiske go
der) 
Nasjonalformuen og sammensetningen av 

den er et uttrykk for dagens verdi av de fram
tidige forbruksmulighetene i vid forstand. 
Nasjonalformuen avhenger av: 
- tilstanden i naturmiljøet (miljøressursene) 

tilgangen på naturressurser i form av mate
rialressurser 
produksjonskapitalen 

- de menneskelige ressursene 
- fordringene eller gjelden overfor utlandet 

De ulike komponentene i nasjonalformuen 
gir forbrnksmuligheter på ulike måter. Til
standen i naturmiljøet og naturressursene gir 
avkastning for eksempel i form av rekrea
sjons- og rensetjenester, ved tilvekst (skog, 
fisk) eller ved verdistigning (olje). Realkapita
len og den menneskelige kapitalen gir avkast
ning i form av innenlands produksjon av varer 
og tjenester, mens fordringene overfor ut
landet gir landet renteinntekter som kan 
brukes til å finansiere importen av varer og 
tjenester. 

Alle delene av nasjonalformuen kan forrin
ges eller utvikles gjennom menneskelig 
aktivitet. Ved en fornuftig forvaltning gir alle 
komponentene i nasjonalformuen avkastning, 
det vil si at de er kilder til velferd. Forringelse 
av miljø- og naturressursene vil bety svekkede 
forbruksmuligheter. For eksempel må den 
økonomiske politikken ta hensyn til faren for 
skogskader, effektene av sur nedbør, helse
problemer som følge av luftforurensinger og 
skader på drikkevannet som følge av utslipp. 

Spørsmålet er ikke om vi skal ha økonomisk 
vekst, men hva slags vekst vi ønsker. Den 
økonomiske veksten må ikke medføre miljø-

belastninger som overstiger naturens tåle
grense. Da vil livsbetingelsene for framtige 
generasjoner stå i fare. 

Produksjon og forbruk må på en helt annen 
måte enn i dag ta hensyn til naturen og miljø
et. På den annen side gir økonomisk vekst 
større muligheter til å ta vare på miljøet og 
naturressursene gjennom investeringer og nye 
tekniske løsninger. På kort og mellomlang 
sikt kan det være konflikt mellom hensynet 
til å bevare naturgrunnlaget og innarbeidede 
forventninger om økt forbruk. 

Høyere inntekt kan føre til at kravene til et 
godt miljø stiger. Arbeidet med miljøspørsmå
lene i de fattige og i de rike landene illustrerer 
dette. Mange utviklingsland er i dag ikke i 
stand til å møte sine miljø- og ressursproble
mer på grunn av fattigdom, manglende 
kunnskaper og teknologi, et mangelfullt ut
viklet forvaltningsapparat og en tyngende 
gjeldsbyrde. 

Utvinning av tømbare naturressurser som 
for eksempel petroleum, regnes i nasjonal
regnskapet som inntekt. Nedgangen i petrole
umsreservene har ingen motpost i form av 
redusert petroleumsformue. En viktig årsak 
til at nasjonalregnskapet bare i liten grad tar 
med endringer i nasjonalformuen, er at det er 
vanskelig å anslå verdien av store deler av 
den. For mange av postene finnes ikke priser, 
eller de framtidige prisene er svært usikre. 

Derfor er det ikke mulig å gi fullgode anslag 
på størrelsen av aUe komponentene i nasjonal
formuen. Det er noe lettere å prøve å anslå i 
hvilken retning de ulike komponentene utvik
ler seg. 

Produksjonskapitalen slik den måles i na
sjonalregnskapet vokser når nettorealinveste
ringene er positive. Selv om det ikke 
observeres i nasjonalregnskapet, er det grunn 
til å tro at også verdien av de menneskelige 
ressursene øker. Det skjer både ved at antallet 
personer i de mest yrkesaktive aldersgruppe
ne øker, og ved at de som kommer inn i 
arbeidsstyrken gjennomgående har høyere 
utdanning enn de som går ut. 

Norges netto gjeld til utlandet var 20 pro
sent av bruttonasjonalproduktet ved inngan
gen til 1989. Redusert utenlandsgjeld bidrar 
til at nasjonalformuen øker. Det er Regjerin
gens mål å bygge ned gjelden overfor utlandet 
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1990-årene, slik at Norge er om lag gjeldfri 
i år 2000. Jf. Stortingsmelding nr. 4 for 
1988-89, Langtidsprogrammet 1990-1993. 

Det mest krevende er å anslå utviklingen i 
dagens verdi av tilgangen på naturressurser 
og tilstanden i naturmiljøet. 

I NOU 1988:21 Norsk økonomi i forandring, 
er det gjort anslag på verdien av petroleums
formuen og anslag på forløpet for petroleums
formuen til år 2000. Med de valgte forutset
ningene for prisene, utvinningsprofilen og 
utbyggingskostnadene viste analysen at verdi
en av petroleumsformuen vil synke mot år 
2000. Verdien av petroleumsformuen er svært 
avhengig av den forventede prisutviklingen 
for råolje og naturgass. 

Forvaltningen av de fornybare ressursene 
er et spørsmål om å ha et uttak på kort silct 
som ikke reduserer mulighetene for et uttak 
også på lang sikt. For skogen i Norge er til
veksten større enn den samlede avvirkningen 
gjennom hogsten, noe som kan være uttrykk 
for at denne delen av nasjonalformuen øker i 
verdi. På den annen side kan skadene fra ut
slippene til luft ha bidratt til å redusere 
verdien. Fisk er en annen viktig fornybar res
surs. Viktige fiskeslag som sild og lodde er 
tidligere forvaltet slik at dagens fangstmulig
heter er redusert. En sentral oppgave i fiskeri
politikken vil nå være å forvalte ressursene 
slik at bestanden øker og gir grunnlag for stør
re fangst på lengre sikt. Vannkraften er også 
en viktig del av de fornybare ressursene. 

Hvis en forsøker å anslå utviklingen i miljø
ressursene er det faktorer som trekker i begge 
retninger. Redusert utslipp av bly og svoveldi
oksid i Norge har isolert sett bidratt til å 
dempe faren for en ytterligere forringelse i 
miljøressursene. Siden miljøgifter lagi-es i 
lang tid, kan det likevel ta tid før miljøtilstan
den forbedres. Hvis de globale utslippene av 
C02 fører til store klimaendringer, kan konse
kvensen være store endringer i livsvilkårene 
og en sterk forringelse av miljøressursene. 

En årsak til at natunessurene og miljøet er 
utnyttet på en måte som svekker de framtidi
ge forbruksmulighetene, er mangelen på 
priser som gir grunnlag for kostnadsvurde
ring. Ren luft og rent vann ble lenge sett på 
som frie goder. Avgifter på utslipp er et virke
middel som kan synliggjøre at ren luft og rent 
vann nå er knappe goder og at det dermed 
koster å bruke dem. Da kan produsentene og 
forbrukerne ta hensyn til disse kostnadene 
mer på lik linje med andre kostnader på varer 
og tjenester. Det som er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt vil også bli privatøkonomisk lønn
somt, for eksempel ved at bedriften reduserer 
utslippene for å unngå avgifter. Jf. avsnitt 7.2. 

Kunnskapen om miljøendringene og årsake-

ne til dem er fortsatt ufullstendig. Det 
kunnskapsgrunnlaget vi nå har tilsier imid
lertid at hvis viktige utviklingstrekk i energi
bruken og den økonomiske veksten fortsetter 
som nå, risikerer vi uakseptable og kanskje 
irreversible ødeleggelser av miljøet. Regjerin
gen mener at den informasjonen som forelig
ger tilsier at samfunnet legger stor vekt på 
forvaltningen av miljøressursene og på å sette 
i verk tiltak for å forebygge mulige miljøfor
ringelser. 

Regjeringen mener det fortsatt er tid til en 
gradvis omstilling mot en bærekraftig utvik
ling. Dette forutsetter imidlertid at omstillin
gene starter nå. Avtalene som forplikter Norge 
og andre land, gjelder i første omgang 1990-
årene. Utfordringene både for offentlige myn
digheter, for næringslivet og for forbrukerne 
er allerede nå å forberede seg på endrede ram
mevilkår. Da kan brå omstillinger unngås 
senere. 

Forvaltningen av de ulike delene av nasjo
nalformuen vil påvirke hverandre gjensidig, 
slik at en politikk for bærekraftig utvikling 
må omfatte hele nasjonalformuen. Det betyr 
at miljøpolitikken og den tradisjonelle økono
miske politikken må tilpasses gjensidig. I 
Langtidsprogrammet 1990-1993 blir det slått 
fast at den økonomiske politikken i større grad 
enn i dag bør vurderes ut fra virkningene på 
nasjonalformuen . Regjeringen legger vekt på 
at de reduserte forbruksmulighetene som føl
ger av at f.eks. oljeressurser utvinnes, skal 
motsvares av økning i andre deler av nasjonal
formuen. Vi skal ikke tære på nasjonalformu
en, men øke den. 

Foreløpig har nasjonalformuen mest nytte 
som begrep. Det. vil derfor bli arbeidet med å 
utvikle nasjonalformuebegrepet med sikte på 
at det i større grad kan utnyttes i utformingen 
av den økonomiske politikken. For å kunne 
gi et mer presist anslag for utviklingen av 
miljø- og naturressursene gjenstår det mye 
utredningsarbeid. 

6.2 BEDRET EFFEKTIVITET OG VEKST 
Den økonomiske veksten i Norge er i stor 

grad basert på å øke utnyttelsen av nasjonale 
naturressurser, både fornybare, betinget for
nybare og lagerressurser. I 1950- og 1960-
årene var mye av veksten i den konkurranse
utsatte produksjonen knyttet ill økt utnyttelse 
av vannkraften. I 1970- og 1980-årene harpet
roleumsressursene spilt en liknende og enda 
større rolle. Den konkurranseutsatte sektoren 
er derfor blitt vesentlig mer råvareintensiv. 
Jf. figur 6.1. Veksten har i noen grad også 
vært basert på at naturen utnyttes til å ta i 
mot avfall og utslipp fr,:1 produksjonen og for-
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bruket. Til dels er naturen blitt overbelastet. 
Det blir nødvendig å legge om økonomien på 
mange områder for at utviklingen fortsatt skal 
være bærekraftig. 

Figur 6.1 Eksport av råolje og naturgass, og 
eksport fra andre råvarebaserte 
næringer, som andel av total eks
port. 

Råvarebasert eksport 

.... 30 -f7;""Tif---,,...,.,-.....--
r:: .. ., 
e 
c.. 15 

1970 1975 1980 1985 1988 

• ROolje og naturgass 

æJ ROvarebaserte næringer 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

Utsiktene for petroleumsreservene, for 
vannkraften og for skog- og fiskeressursene 
tilsier at den økonomiske veksten fra siste 
halvdelen av 1990-årene i større grad må base
res på å øke produksjonen på felter der Norge 
ikke har naturgitte fortrinn . Utnyttelsen av 
petroleum og andre naturressurser vil fortsatt 
gi viktige bidrag til landets inntekter. Men en 
bør være forberedt på at den delen av veksten 
i samfunnets inntekter som kommer fra økt 
utnyttelse av naturressursene fram mot år
hundreskiftet, kan bli beskjeden. Prisene vil 
her være belt avgjørende. 

En viktig faktor bak den økonomiske veks
ten er at arbeidskraften og kapitalen utnyttes 
mer effektivt. Sparing, forskning og utvikling, 
bedre teknologi, høyere utdanningsnivå og 
omstillinger mellom næringene vil gi økono
misk vekst, slik det registreres i nasjonal
regnskapet. 

Også økt uttak av mineraler og andre ikke
fornybare ressurser, energibruk og bruk av 
resipienter som ren luft og rent vann vil bidra 
til vekst i bruttonasjonalproduktet. Økt utvin
ning av petroleum er særlig viktig. I nasjonal
regnskapet blir uttaket av endelige naturres
surser registrert som produksjon uten at det 
korrigeres for tilsvarende formuesreduksjo-

ner. Forringelse av milJøtilstanden blir ikke 
ført som kostnader ved produksjonen . 

Evnen til å utnytte arbeidskraften og kapita
len bedre, gjør at vi kan oppnå økonomisk 
vekst samtidig som vi tar vare på naturgrunn
laget. Dessuten vil en overutnytting av natur
ressurser på kort sikt svekke muligheten for 
produksjon av varer og tjenester på lang sikt . 

6.3 ØKONOMISK UTVIKLING OG MILJØ
MÅL 

De økonom.iske perspektivene for 1990-
årene er drøftet i Langtidsprogrammet 1990-
1993. Med en fortsatt vellykket økonomisk 
politikk har vi muligheter for å få til en balan
sert vekst og økt sysselsetting i 1990-årene. 
Med de vekstperspektivene for Fastlands
Norges økonomi som er trukket opp i Lang
tidsprogrammet, vil utviklingen i energimar
kedene og utviklingen av mer miljøvennlig 
teknologi ha stor betydning for utslippene til 
luft. 

Tiltakene som skal settes inn blant annet for 
å nå målene i de internasjonale avtalene Nor
ge har sluttet seg til, avhenger blant annet av 
en rekke sider ved den økonomiske politik
ken, utviklingen i folks forbruksønsker og i 
næringslivets vilje og evne til å ta i bruk mer 
m.iljøvennlig teknologi. De vil også være av
hengig av den internasjonale markedsutvik
lingen for råolje og naturgass. 

Norges energibruk er i dag fordelt med om 
lag 50 prosent på fossilt brensel og om lag 50 
prosent på fornybare energibærere (i hoved
sak vannkraft). Omsetting av oljeprodukter i 
Norge er basert på verdensmarkedspriser for 
råolje, men offentlige avgifter utgjør en ve• 
sentlig del av prisen til forbruker . Det innebæ
rer at prisutviklingen for oljeproduktene 
innenlands vil være avhengig av både ver
densmarkedsprisen for råolje og norsk avgifts
politikk. 

Det er stor usikkerhet om prisutviklingen 
på råolje. Det er grunn til å regne med betyde
lige svingninger. Utviklingen i tilbudet av olje 
gir likevel neppe grunn til å regne med noen 
vesentlig prisoppgang de aller nærmeste åre
ne. Utover i 1990-årene kan imidlertid økt 
etterspørsel etter OPEC-olje gi grunnlag for 
en høyere pris på råolje. En eventuell sterk 
prisvekst på råolje kan bidra til at det blir let
tere for Norge å oppfylle målene for utslipps
restriksjoner for SO, og NOx. Økte petrole
umspriser vil også kunne bidra til å redusere 
veksten i utslippene av CO,. 

Med en mer moderat prisutvikling kan det 
imidlertid bli nødvendig med relativt omfatt
ende tiltak for å redusere veksten i bruk av 
fossile brensler. 
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Prisutsiktene for elektrisk kraft er usikre. 
De avhenger blant annet av den framtidige 
utviklingen i etterspørselen etter kraft og 
kostnadene ved å framskaffe mer kraft. Her 
vil blant annet omfanget av gasskraftutbyg
gingen spille inn. Andre viktige forhold vil 
være organiseringen av kraftmarkedet og 
mulighetene for eksport. En framtidig interna
sjonal klimaavtale vil sannsynligvis legge 
restriksjoner på industrilandenes utslipp av 
CO,, noe som vil påvirke hvilken rolle gas
skraften kan spille på lang sikt. Endringer i 
organiseringen av kraftmarkedet, opprustning 
av gamle kraftverk, utbedringer av overfø
ringsnettet og mer effektiv produksjons- og 
transportteknologi er tiltak som kan bedre 
utnyttingen av kraftproduksjonen. En slik 
bedre utnytting av kraftproduksjonen kan bi
dra til at elektrisiteten kan dekke en større 
del av veksten i energietterspørselen. Jf. ka
pittel 8. Økt vekt på miljøkrav knyttet til 
utslipp, kan føre til at vannkraftressursene 
blir mer verdt. 

I hvilken grad det utvikles og tas i bruk ny 
miljøvennlig teknologi, vil være av stor betyd
ning for hvor krevende det blir å nå miljømå
lene. Det foregår i dag en omfattende 
forskning på dette feltet både internasjonalt 
og nasjonalt. I årene framover kan en regne 
med omlegginger i norsk næringsliv i retning 
av bruk av mer miljøvennlig teknologi, blant 
annet etter hvert som eldre kapitalutstyr skif
tes ut. Mye kan også gjøres for å redusere 
utslippene av NOx ved endret forbrennings 
teknologi, innføring av katalysatorer og 
omlegging av samferdselspolitikken. 

Utviklingen av ny og mer miljø- og energief
fektiv teknologi er blant annet avhengig av 
prisen på energi . Desto høyere pris på energi, 
desto .raskere vil sannsynligvis den teknolo
giske utviklingen gå. Høyere energipriser vil 
også gjøre det mer lønnsomt å innstallere den 
beste tilgjengelige teknologien. Prisene og 
energipolitikken vil dermed være med å be
stemme takten i denne utviklingen. 

Blir det nødvendig med omfattende tiltak 
og avgiftsøkninger på fossile brensler for å 
begrense utslippene, kan det medføre betyde
lige kostnader og kreve til dels store omstillin
ger. Skjer dette ved at mange store forbruks
land øker avgiftene på petroleum.sforbruket, 
behøver det likevel ikke bety noen markert 
forverring av Norges konkurranseevne, selv 
om det varierer mellom landene hvor stor re
lativ betydning petroleum har i produksjon 
og forbruk. Men det vil resultere i lavere vekst 
i etterspørselen etter olje og redusere mulig
hetene for økte oljepriser til produsentene 
selv på lang sikt. For Norge vil dette ha store 
konsekvenser for utviklingen i landets samle-

de inntekter. Dermed vil også grunnlaget for 
innenlands bruk av varer og tjenester endres. 
Ved en eventuell slik sterk avgiftsøkning vil 
brukerlandene innkassere en større del av 
nettoverdien av oljen. På den annen side kan 
miljømålene øke etterspørselen etter gass på 
lang sikt fordi gass gir mindre utslipp enn 
både kull og olje. For Norge vil dette gi mulig
het til betydelige merinntekter på lang sikt. 

For en del land er det mulig å oppfylle eksi
sterende miljømål ved en begrenset omleg
ging av elektrisitetsproduksjonen fra kull til 
olje eller gass, og innføring av renseteknologi 
bl.a. på samferdsel. Kostnadene for disse lan
dene for å nå de nasjonale miljømålene vil 
kunne være lavere enn for Norge. Om Norge 
skulle nå de målene vi har satt oss ensidlg 
gjennom en sterk økning i avgiftene på fossile 
brensler, mens andre land kan nå miljømålene 
ved vesentlig mindre kostbare tiltak, vil det 
kunne føre til en vesentlig forverring av kon
kurranseevnen for norske bedrifter. Dette kan 
i noen grad kompensere ved en omlegging i 
andre skatter og avgifter. 

En avgiftsøkning på fossile brensler vil slå 
ulikt ut for de ulike næringene. Generelt sett 
vil en avgiftsøkning ramme bedrifter med høy 
bruk av fossile brensler. For eksempel gjelder 
dette kjemisk industri, treforedling og deler 
av verkstedlndustrien. 

Endringer i næringssammensetningen tar 
gjeme lang tid, også når det for eksempel 
gjennom miljøavgifter motiveres til omstil
ling. Det kan ta tid før de nødvendige utskift
ningene i kapitalutstyret blir foretatt. Det kan 
være lønnsomt å drive videre på kort sikt, 
fordi det eksisterende kapitalutstyret ikke har 
alternativ anvendelse. 

Det vil også kunne ta tid å få til vekst på 
nye områder. Det har blant annet sammen
heng med at det tar tid før en får virkninger 
på pris- og lønnsdannelsen og dermed i de 
rammebetingelsene bedrifter og arbeidstakere 
står overfor. Etablering av virksomhet på nye 
områder tar også tid. Bygging og innstallering 
av nytt produksjonsutstyr og opplæring av ny 
arbeidskraft er krevende. Det vil videre alltid 
ta tid å øke markedsandelene gjennom salgs
innsats og markedsføring. Særlig er det tungt 
og risikabelt å konkurrere seg inn på nye 
markeder internasjonalt. 

Det er viktig å få til en omstilling mot mer 
miljøvennlig produksjon, med minst mulig 
virknmger for den samlede produksjonen og 
sysselsettingen. Det bør derfor gis signaler tid
lig, slik at det blir tid til en gradvis tilpassing 
og omstilling. En rask innføring av strenge 
miljøkrav kan gjøre det mer krevende samti
dig å få til en økonomisk vekst og en tilfreds
stilJende sysselsettingsvirkning. Forbruket og 
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sysselsettingen kan likevel ikke baseres på en 
forringelse av naturgrunnlaget. Nye miljøkrav 
kan også føre til en mer effektiv og lønnsom 
bruk av ressursene. Gjennom bruk av ny tek
nologi kan omstillingene gjøres lettere. Ved å 
ligge i forkant i utviklingen av miljøvennlig 
teknologi er det også mulig for norsk nærings
liv å utvikle ny lønnsom virksomhet. 

6.4 FRAMSKRIVNINGER AV MILJØ OG 
ØKONOMI 

Økonomiske framskrivninger inngår i be
slutningsgrunnlaget for den økonomiske 
politikken. På tilsvarende måte kan fram
skrivninger av miljøutviklingen brukes til å 
bedre beslutningsgrunnlaget for miljøpolitik
ken. Slike miljøframskrivninger kan blant 
annet nyttes for å belyse mulige konsekvenser 
av å gjennomføre bestemte tiltak, eUer hvor
dan utviklingen vil kunne bli dersom nye 
tiltak ikke gjennomføres. Fordi miljøproble
mene ofte bygger seg opp over lang tid, og 
fordi det kan ta tid før eventuelle tiltak gir 
ønskede utslag, er det viktig at miljøpolitik
ken ses i et langsiktig perspektiv. 

Som et ledd i oppfølgingen av Verdenskom
misjonen, er det i Norge gjennomført et større 
utredningsprosjekt som tar sikte på å belyse 
forholdet mellom miljøutviklingen og andre 
sider ved samfunnsutviklingen. SIMEN-pro
sjektet (Studier av Industri, Miljø og Energi 
fram mot år 2000) er utført i Statistisk sentral
byrå på oppdrag av flere departementer. 

SIMEN-prosjektet analyserer mulige utvik
lingsbaner for norsk økonomi fram mot 
århundreskiftet og i hvilken grad denne utvik
lingen vil påvirke de energipolitiske og 
miljøpolitiske mål. I STh1EN-prosjektet har 
det vært sentralt å drøfte om det er mulig å 
oppnå de miljøpolitiske mål samtidig som den 
økonomiske veksten opprettholdes. Prosjektet 
tar spesielt for seg utslipp ti1 luft. I SIMEN
prosjektet er det utarbeidet flere alternative 
framskrivninger av norsk økonomi mot år 

2000. Disse angir konsekvenser av ulike ener
gi- og miljøpolitiske valg og analyserer virk
ningen av ulike typer tiltak. 

«-Referansealternativet» beskriver en mulig 
økonomisk utvikling fram til år 2000 preget 
av forholdsvis moderat vekst og en gradvis 
bedring av konkurranseevnen og utenriksøko
nomien. Beregningene for dette alternativet 
viser økning i energiforbruket og en vekst i 
utslippene av SO,, NOx og CO, til 2000. 

«Tiltaksalternativet» illustrerer effekten av 
ytterligere rensetiltak og andre administrative 
tiltak mot utslipp til luft. Dette alternativet 
viser en reduksjon i utslippene av S01 i for
hold til referansealternativet. Videre reduse
res ut.slippene av NOx. Utslippene av CO, 
endres i liten grad fordi forbruket av fossile 
brensler ikke endres vesentlig i dette bereg
ningsalternativet. 

I «Avgiftsalternativet» analyseres hvordan 
en relativ prisøkning ved avgifter på fossile 
brensler påvirker energibruken og dermed 
utslippene til luft. Beregningene viser til en 
omlegging av energibruken bort fra bruk av 
fossile brensler og mot mer bruk av elektrisi
tet. Dette gir reduksjoner i utslippene. 

Som det første omfattende arbeidet på om
rådet er det imidlertid klart at slike beregnin
ger vil romme betydelig usikkerhet. 
Usikkerheten har blant annet sammenheng 
med: 
- den teknologiske utviklingen 
- virkningen av avgiftsøkningen på nærings-

strukturen og aktivitetsnivået 
- hvor raskt en får til omfattende omstillinger 

og vekst på nye områder 
- distriktsmessige virkninger. 

Det gjenstår et betydelig utredningsarbeid 
før en har det nødvendige grunnlag for en 
utforming av en norsk klimapolitikk. I det 
videre arbeidet med framskrivninger av for
holdet meUom miljømål og økonomiskutvik
ling vil det være viktig at de ulike*k* *n* typer 
usikkerhet analyseres og at det utvikles strate
gier for politikkutformingen som tar hensyn 
til denne usikkerheten. 
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DEL Il 
NÆRMERE OM VIRKEMIDLER, DE ENKELTE SEKTORENE M.V. 

KAPITTEL 7 

Virkemidler i miljøpolitikken 

7 .1 ORGANISERING AV INNSATSEN 
FOR EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

7.1.l Regjeringens hovedmål 
Regjeringen legger avgjørende vekt på at 

hensynet til en bærekraftig utvikling innar
beides i all samfunnsplanlegging og sektorpo
litikk. 

Landbruks-, fiskeri-, energi, samferdsels
myndigheter osv. skal ha ansvaret for å sikre 
at utvikling og planlegging innen sektorene 
er i tråd med en bærekraftig utvikling og at 
budsjett og andre virkemidler utformes slik 
at eksisterende miljøproblemer reduseres og 
nye forebygges. 

7.1.2 Effektiv organisering av arbeidet 
En sektorovergripende politikk vil stille nye 

krav til forvaltningen. Det vil derfor måtte 
foretas løpende vurderinger med sikte på å få 
en mest mulig hensiktsmessig organisering i 
lys av de måJ og strategier som er trukket opp 
i denne meldingen. 

En del av arbeidet med å gjennomgå organi
seringen av statsforvaltningen er alt i gang: 

- Arbeidet med å sikre en sektorovergripende 
politikk får betydning for Miljøverndeparte
mentets egen organisasjon. Miljøverndepar
tementet arbeider med en omorganisering 
av departementet. 
Det vil bli vurdert opprettet et samarbeids
forum hvor andre miljøer enn de offentlige 
myndigheter kan trekkes med i arbeidet 
med en oppfølging av Verdenskommisjo
nens anbefalinger. I et slikt samarbeids
forum vil det være aktuelt å bringe sammen 
representanter fra flere ulike miljøer, bl.a. 
fra industri, forskning og frivillige organisa
sjoner. En nærmere vurdering og organise
ring av et slikt forum vil bli gjennomført 1 

1989. 
- En miljøenhet i Landbruksdepartementet er 

opprettet. Det skal etableres et jordfaglig 
(terrestrisk) kompetansesenter 1 1989, idet 
Institutt for georessurs- og forurensnings
forskning (GEFO) og Det norske Jord- og 
Myrselskap slås sammen. Det er dessuten 

satt i gang forsøksvirksomhet med samord
ning av veilednings-, planleggings- og 
kontrollfunksjonen på fylkesnivå. 

- Økt vekt på miljøhensyn i planleggingen og 
gjennomføringen av samferdselspolitikken 
krever sterkere statlig engasjement og sty
ring. Økt kunnskap om sammenhengen 
mellom transportvirksomhet og ulike miljø
konsekvenser er dessuten nødvendig. 
Samferdselsdepartementet vil derfor i 1989 
sette i gang arbeid med å bedre det ad
ministrative systemet for helhetlig trans
portplanlegging og gjennomføring av 
denne, samt styrke sin rolle i arbeidet med 
å bedre kollektivtrafikken. Miljøkompetan
sen 1 de ulike samferdselsetatene vil bli 
styrket både sentralt og lokalt med sikte på 
bedre integrering av mi]jøhensyn i sektor
virksomheten. 

- Erfaringene med energiøkonomisering har 
vist at de organisatoriske forholdene ikke 
er lagt tilstrekkelig til rette for en realisering 
av enøk-potensialet. Dette henger blant an
net sammen med at vi har mange små 
elektrisitetsverk som ikke har kapasitet og 
kompetanse til effektivt enøk-arbeid. Sam
men med betingelser for salg og kjøp av 
kraft mellom elektrisitetsverkene, medfører 
dette også at vi ikke får utnyttet kraftpoten
sialet i vannkraftsystemet godt nok. Olje
og energidepartementet vil vurdere organi
seringen av enøk- arbeidet sentralt og lokalt 
i en stortingsmelding om enøk som vil bli 
lagt fram i vårsesjonen 1989. 

- I sin innstilling om Samlet plan for vassdrag 
(Innst. S. nr. 296 for 1987-88) legger Kom
munal- og miljøvernkomiteen vekt på at det 
kan utvikles en mer samordnet forvaltning 
av våre vassdrag med sikte på å få fram 
helheten i de forskjellige tiltakene som på
virker utviklingen i vassdragene. Miljøvern
departementet og Olje- og energideparte
mentet vil i løpet av 1989 gjennomgå 
forvaltningen av vannressursene ut fra disse 
hensynene. Det er videre nedsatt en gruppe 
for å vurdere Norges vassdrags- og energi
verks organisering og oppgaver. 
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- I lov om helsetjenesten omfatter miljørettet 
helsevern alle de faktorene i miljøet som 
kan ha innvirkning på helsen. Dette gjelder 
ikke minst de biologiske, fysiske og kjemis
ke miljøfaktorene. Miljørettet helsevern vil 
dermed stå sentralt i det forebyggende hel 
searbeidet i årene framover. Både lokalt og 
sentralt skal helsemyndighetene settes bed
re i stand til å spille en aktiv rolle. 
Lokalt vil Sosialdepartementet i samarbeid 

med kommunene sette i gang et modellforsøk 
for utprøving av miljørettet helsevern i kom
munene. Forsøket blir satt i gang i 1989 og 
vil vare i 5 år. 

Sentralt vil Sosialdepartementet allerede i 
1989 og 1990 bygge opp kompetansesentre, 
blant annet knyttet til Statens instiututt for 
folkehelse, slik at helsemyndighetene får et 
enda bedre grunnlag for å ta stilling til helse
truslene ved ulike miljøbelastninger. 

7.1.3 utvikling av effektive styringssystemer 
Det skaJ legges større vekt på å gjennomføre 

miljøpolitikken gjen11om fastlegging av mål 
og krav om resultater. Regel- og detaljstyring 
nedtones. 

For en sektorovergripende miljøpolitikk 
kan elementene i styringssystemet illustreres 
slik: Mål - Overvåking - Gjennomføring av til
tak - Etterprøving. 

Målene for en ønsket miljøsituasjon må i 
størst mulig grad være målbare (kvantifiser
bare) og etterprøvbare. Regjeringen vil derfor 
fastlegge mål for miljøforbedringene innen de 
forskjellige sektorene. Miljøverndepartemen
tet samordner dette arbeidet. Klarlegging av 
naturens tålegrense og utvikling av andre in
dikatorer for miljøtilstand vil være sentrale 
hjelpemidler. 

Miljøvernmyndighetenes ansvar vil ligge i å 
sikre en koordinering og sikre at det utvikles 
egnede systemer for overvåking. 

Gjennomføringen av tiltak må skje i regi av 
de ansvarlige sektormyndighetene. Etterprø
vingen (resultatoppfølgingen) må også skje i 
regi av sektormyndighetene og med nødven
dig tilbakemelding til Miljøverndepartemen
tet. 

Som ledd i det pågående arbeidet med å 
forbedre resultatbeskrivelsene i budsjettpro
posisjonene, vil en også i sterkere grad søke å 
innarbeide redegjørelser for de resultater en 
oppnår i miljøvernarbeidet. 

Miljøverndepartementet utvikler nå rutiner 
for resultatmåling og rapportering for sine yt
re etater. 

Resultatoppfølging vil sette store krav til 
datagrunnlaget. Det må være nære koblinger 
til dette arbeidet og arbeidet med miljøover
våkning og samordning av miljødata. 

I statsbudsjettet for 1989 har departemente
ne i sin budsjettproposisjon beskrevet miljøtil
tak på sitt ansvarsområde. I eget kapittel i Gul 
Bok er de viktigste utfordringer, mål og strate
gier i miljøvernpolitikken beskrevet. Presen
tasjonen er et første forsøk på å gi en samlet 
presentasjon av tiltak og bevilgninger til mil
jørelaterte formål innenfor alle departemen
ters ansvarsområder. 

Regjeringen ønsker å utvikle dette til å bli 
et viktig insitament for å fremme en bærekraf
tig utvikling. Målet er å se statens tiltale i hver 
sektor i sammenheng med miljøutfordringe
ne. Dette vil være et ledd i arbeidet med 
fornyelse av statsforvaltningen. Presentasjo
nen skal gradvis utvikles til å bli sammenlign
bar fra år til år. 

Et slikt system for resultatoppfølging må 
utvikles over tid. Miljøverndepartementet vil 
i løpet av 1989 starte opp et eget prosjekt om 
miljøpolitisk resultatvurdering for å utvikle 
etterprøvbare mål, resultatindikatorer og ruti
ner for resultatoppfølging. Arbeidet vil starte 
opp på forvaltningsområder som er knyttet til 
våre internasjonale forpliktelser, dvs. land
bruk, samferdsel og energi. Delresultatene fra 
arbeidet skal etterhvert som dette er blitt til
fredsstillende utviklet innarbeides i det årlige 
arbeidet med statsbudsjettet. Prosjektet skal 
organiseres med bred medvirkning fra de be
rørte forvaltnings- og fagmyndigheter. 

7.1.4 Styrking av det lokale miljøvernar
beidet 

Miljøverndepartementet og Kommunenes 
sentralforbund satte i 1987 igang programmet 
«Miljøvern i kommunene» i 87 kommuner. 
Hensikten med programmet er å utprøve poli
tiske og administrative organisasjonsmodeller 
som kan føre til en styrking av miljøverninn
satsen i kommunene. Det legges stor vekt på 
at kommunene organiserer et godt samarbeid 
med lokale orgarusasjoner, foreninger og lag 
for å utløse ekstra innsats i miljøvernarbeidet. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling er tillagt 
ansvar for gjennomføringen av programmet 
innen det enkelte fylke . 

Det tas sikte på at kommunene som deltar 
etter hvert får overført større grad av formell 
myndighet til å løse de oppgavene som er 
prioritert i handlingsprogrammet. Kommune
ne skal selv stå sentralt i vurderingen av 
hvilke oppgaver som skal overføres. En eva-
1 uering av programmet skal presenteres i god 
tid før neste kommunevalg i 1991. 

Gjennom fylkesplanleggingen i henhold til 
plan- og bygningsloven har fylkeskomunene 
et bredt samordningsansvar. Fylkeskommu
nene har derfor en viktig oppgave i å gjøre 
målet om en bærekraftig utvikling til en vik-
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tig premiss for all planlegging på regionalt 
nivå. Samferdsel, nærings- og energispørsmål 
vil her stå sentralt. Dette er nærmere omtalt 
i kap. 16. 

7.2 ØKONOMISKE VIRKEMIDLER 
7.2.1 Regjeringens hovedmål 

Målet er at prisene skal gjenspeile kost
nadene som forbruk og produksjon har på 
miljøet. Regjeringen vil i større utstrekning 
bruke økonomiske virkemidler for å nå dette 
målet. 

7.2.2 Grunnlaget for bruk av økonomiske 
virkemidler 

OECD vedtok i 1972 en anbefaling om å leg
ge til grunn prinsippet om at forurenseren 
skal betale. Regjeringen slutter seg til dette 
prinsippet. I Det nordiske miljøprogrammet 
for 1989-93 heter det blant annet at kostnader 
og erstatninger for oppståtte skader skal bæ
res av den som forårsaker eller har forårsaket 
skadene. I en del tilfeller finnes det imidlertid 
ingen som i dag kan stilles til ansvar for miljø
skader som har oppstått tidligere. Den 
nødvendige opprydning som gjennomføres i 
slike tilfeller må derfor finansieres over of
fentlige budsjetter. 

Hensikten med bruk av økonomiske virke-
midler er i korthet å: 

sikre at kostnadene ved forurensninger bæ
res av forurenseren 
bidra til at en akseptabel miljøstandard opp
nås ti I lavest samfunnsøkonomisk kostnad 

- stimulere til utvikling og bruk av miljøvenn
lige produkter og teknologi 

- skape priser som gir grunnlag for en mer 
samfunnsøkonomisk riktig anvendelse av 
ressursene 

- finansiere nærmere bestemte miljøtiltak. 

7.2.3 Avgifter i miljø- og ressurspolitikken 
Siktemålet med miljøavgifter er å påvirke 

de relative prisene slik at det blir tatt større 
hensyn til miljøet. Prisene er en av flere fakto
rer som påvirker bruken av varer og tjenester. 
Vekst j inntektene kan medføre økt forbruk 
av en vare, selv om prisen på varen, eller på 
innsatsatsfaktorer som brukes i produksjonen 
av varer, sliger mer enn andre priser. For
bruket av bensin vil for eksempel være 
avhengig av størrelsen på bilparken. Historisk 
har kjøp av bil hatt en klart sterkere vekst enn 
det samlede forbruket. 

Det vil være av sentral betydning ved en 
utvidet bruk av miljøavgifter å ha innsikt i 

hvilke virkninger avgiftene vil kunne få på 
omsatt kvantum av de varene som anses som 
miljøskadelige. Det er da nødvendig med 
kjennskap til avgiftenes virkninger på prisene 
på disse varene og til sammenhengene mel
lom prisendringer og omsatt kvantum. 

Verken Norge eller andre land har særlige 
erfaringer i bruk av avgifter som styringsin
strument i miljøpolitikken. En omfattende 
OECD-studie viser dette. Regjeringen vil vur
dere effektiviteten av utvidet bruk av avgifter 
og andre økonomiske virkemidler. 

Avgifter som tar sikte på å forbedre miljøet, 
må ses i sammenheng med rammene for skat
te- og avgiftsnivået i årene framover . Delte 
må gjøres blant annet for å få den utvikling i 
disponibel inntekt som en anser ønskelig og 
forsvarlig. Et sentralt siktemål med skattesys
temet er at det skal bidra til utjevning av 
levekår mel1om ulike grupper. Økte enkeltav
gifter kan komme i strid med dette målet, og 
en må derfor vurdere fordelingsvirkninger av 
endringer i avgiftene. Indirekte skatter kan 
generelt være lite egnet som virkemidler for 
å oppnå fordelingspolitiske mål. 

Bruk av avgifter i miljøpolitikken har også 
vært begrunnet med at avgiflene skal finan 
siere offentlige miljøverntiltak. Økte miljøav
gifter for å finansiere økte offentlige utgifter 
er et spørsmål om valg av skatteformer. Nor
malt vil generelle skatter som inntektsskatte
ne eller merverdiavgiften være bedre egnet 
til å finansiere offentlige utgifter enn spesielle 
avgifter. Utgiftsnivået bør heller ikke knyttes 
til nivået på bestemte avgifter. 

Avgifter på utslipp kan være et kostnadsef
fektivt virkemiddel ved at avgiftene opp
muntrer til at rensingen blir satt i verk der 
hvor dette er billigst. Styringseffekten vil 
imidlertid på kort sikt avhenge av hvorvidt 
det finnes lønnsomme alternativer til avgifts
belagte utslipp. Utslippsavgifter vil kunne 
oppmuntre forurenseren til kontinuerlig å 
vurdere utvikling av ny teknologi. 

Utslippsavgifter er ikke i bruk i Norge i dag. 
I flere OECD-land har imidlertid utslippsav
gifter vært relativt vellykket i forbindelse med 
vannforurensning. Ellers er slike avgifter lite 
brukt. De fastsatte avgiftssatsene har alene 
ikke vært tilstrekkelig for å oppnå det ønske
de utslippsnivå. Derfor eksisterer det i dag 
bare blandede systemer med både utslippstil
latelser og avgifter. 

Miljøverndepartementet utreder også mu
lighetene for å etablere et koMesjonspantsys
tem. Prinsippet er basert på at bedriftene 
betaler en avgift for å få utslippskonsesjon. 
Utslipp ut over konsesjonsgrensen vil resulte
re i straffeavgift, mens utslipp under konse
sjonsgrensen vil gi en refusjon i avgiften . 
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Ordningen vil stimulere til at utslippene hol
des innenfor konsesJonskravene. 

Produktavgifter er avgift på et produkt for 
å vri etterspørselen over til mer miljøvennlige 
produkter og/eller for å redusere bruken. Av
giften bør reflektere miljøkostnaden av 
bruken, slik at konsumenten eller produsen
ten tar hensyn til den totale kostnaden. 
Produktavgifter er spesielt styrings- og kost
nadseffektive når det foreligger aktuelle 
alternativer til det avgiftsbelagte produktet. 

Avgifter på miljøfarlige innsats! aktorer er 
en form for produktavgift som kan lede til at 
miljøfarlige innsatsfaktorer blir erstattet med 
andre der dette er mulig. Alternativt kan det 
føre til redusert produksjon og forbruk av fer
digproduktet på grunn av høyere priser. I 
Norge er den svovelavhengige mineraloljeav
giften et eksempel på en produktavgift der 
avgiften er gradert slik at den er høyere ved 
høyere konsentrasjon av svovel i oljen. 

Norge har i dag produktavgifter på mineral
olje, smøreolje, engangsemballasje, kunst
gjødsel og plantevernmidler. Forøvrig er det 
besluttet å innføre avgift på miljøfarlige batte
rier og KFK. Avgiftene planlegges iverksatt 
løpet av 1989. 

Avgiftsdifferemiering kan brukes til å gi 
miljøvennlige produkter fordeler, og omvendt 
for miljøfarlige produkter. Et eksempel på 
avgiftsdifferensiering som er i bruk i Norge 
og i en rekke andre OECD-land, er avgifts
forskjeller på bensin med og uten bly. 

Pante- og retursystem brukes i mange land, 
blant annet for øl- og brusflasker. Det er imid
lertid bare i de nordiske landene at det er 
innført tilsvarende systemer for vin- og bren
nevinsflasker. Norge og Sverige er de eneste 
landene som har innført panteordning på bi
ler. Pante- og retursystemet fungerer godt i 
alle landene. 

Regjeringen vil videreutvikle de posjtive 
erfaringene med pante- og retursystemet for 
emballasje og biler til andre områder. 

Avgifter kan også brukes til å finansiere 
nødvendige miljøverntiltak blant annet gjen
nom betaiing for offentlige tjenester, for 
eksempel renovasjon- og kloakkavgifter. Re
gjeringen vil i sterkere grad legge opp til at 
kommunene benytter kloakkavgiften for å få 
bygd nødvendige lednings- og renseanlegg. 

Regjeringen vil i sterkere grad bruke av
gifter i miljøpolitikken. For å oppnå en 
akseptabel effekt av avgifter, kan det bli nød
vendig å ta i bruk et høyt avgiftsnivå. For 
eksempel viser beregninger at det må et høyt 
avgiftsnivå til for å få redusert utslippene fra 
bruk av fossile brensler. OECD påpeker blant 
annet at produktavgiftene i OECD-landene 
har liten styringseffekt fordi avgiftene stort 

sett er satt for lavt. De administrative sidene 
ved produktavgifter fungerer imidlertid godt, 
fordi de ofte er knyttet til eksisterende skatte
og avgiftssystemer. 

Økt bruk av miljøavgifter kan ha bivirknin
ger som en må vurdere nærmere. Det er blant 
annet nødvendig å vurdere avgiftenes betyd
ning på økonomiske forhold, herunder 
produksjon, sysselsetting, prisutvikling og 
sammensetning av forbruket. Av særlig be
tydning er det å vurdere virkninger på uten
riksøkonomien. Dersom norske bedrifter som 
følge av miljøavgifter produserer med større 
kostnader enn utenlandske konkurrenter, vil 
vår konkurranseevne svekkes. Konsekvense
ne av en slik svekkelse i form av redusert 
produksjon og sysselsetting må vurderes opp 
mot de positive effekter på miljøet som av
giftene har. 

Merutgifter for næringslivet og hushold
ninger forårsaket av miljøavgifter kan 
kompenseres gjennom reduksjon i andre skat
ter og avgifter. Offentlige avgiftsinntekter fra 
miljøavgifter vil redusere behovet for andre 
skatter og avgifter som for eksempel skatt på 
arbeidskraft og kapital. Hensikten med miljø
avgifter er å endre produksjons- og forbruks
mønsteret i mer miljø- vennlig retning, ikke å 
redusere det totale aktivitetsnivået. Intensjo
nen er at en innenfor et gitt skatte- og av
giftsproveny skal tilpasse skatter og avgifter 
slik at miljøhensyn ivaretas på best mulig 
måte. Totalt sett vil et slikt system for et gitt 
skattenivå bidra til en mer effektiv og fornuf
tig ressursbruk i samfunnet. 

Dersom avgifter skal være et hensiktsmes
sig virkemiddel, må de varene som skal 
avgiftsbelegges kunne avgrenses fra varer 
som ikke skal avgiftsbelegges slik at en kom
mer fram til et klart definert avgiftsgrunnlag. 
Det må avklares hvilke praktiske og juridiske 
problemer som kan oppstå, blant annet i for
holdet til utenlandske myndigheter og inter
nasjonale avtaler. 

7 .2.4 Endringer i avgiftspolitikken 
Virkemiddelbruken i miljøpolitikken i Nor

ge består av direkte reguleringer og økono
miske virkemidler, men med størst vekt på 
direkte reguleringer. Reguleringene er i ho
vedsak knyttet til forurensningsloven, pro
duktkontrolloven, naturvernloven og plan- og 
bygningsloven. Fordelen med reguleringer er 
at de gir grunnlag for individuell behandling 
av den enkelte bedrift eller kommune. Regu
leringer stimulerer imidlertid ikke, som 
avgifter, til for eksempel å redusere utslipp 
ut over en gitt tillatelse og videreutvikling av 
teknologi. For øvrig er det nødvendig med et 
omfattende kontrollapparat og eventuelt straff 
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ved overtredelser for å sikre at reguleringene 
blir overholdt. 

Reguleringer er videre et Ute egnet virke
middel til å påvirke omfanget og sammenset
ningen av energiforbruket, eller til at 
transportbehovet blir dekket av transportmid
ler som gir de laveste samfunnsøkonomiske 
kostnader. Pris- og avgiftspolitikken vil stå 
sentralt her. Bruken og sammensetningen av 
innsatsfaktorer og produkter og valg av trans
portløsning må vris i mer miljøvennlig ret
ning. Avgifter vil kunne ivareta slike hensyn. 

Krav om en bærekraftig utvikling medfører 
at vi 1 større utstrekning må vurdere globale 
konsekvenser når miljøpolitikken skal ut-

Tabell 7.1 Avgifter som er innført pr. 1.1.89 

AVGIFTSTYPE A VGJITSUTFORMING 

formes. Dette gjør det nødvendig å stille nye 
krav til virkemiddelbruken. Ofte vil det være 
formålstjenlig å kombinere bruk av økonomis
ke og administrative virkemidler. St.meld. nr. 
47 (1987/88) «Om reduksjon av nitrogenoksid
utslippene i Norge», som Regjeringen la frem 
i fjor, er et eksempel på hvordan ulike virke
midler kan kombineres for å få gjennomført 
tiltak i flere sektorer og flere resipienter 

Økonomiske virkemidler er i økende om
fang benyttet i miljøpolitikken. Denne proses
sen startet opp i budsjettene for 1988 og 1989. 
Tabellen under gir en oversikt over avgifter 
som er innført pr. 1.1.89. 

PROVENY (mill. kr), 
anslag 89 

Mineralolje grunnavgift: 21 øre/I 
tilleggsavg.: 2,5 øre/1 for hver 

påbegynt 0,25% 
vektandel svovel 

1000 

Smøreolje 

Bensinavgift 

Kunstgjødsel 

kr 0,50 pr. liter 

avg.differanse mellom blyholdig 
og blyfri bensin er 36 øre/I 

25 øre pr. kg fosfor 
5 øre pr. kg nitrogen 

40 

Avg .differensier
ingen er gjennom
ført innen et gitt 
proveny 

Kunstgjødsel + 
__________________________ plantevern:80 

Plantevern- 2% av omsetningsverdien 

midler 

Engangs
emballasje 

kullsyreholdige drikkevarer, øl, 
vin og brennevin kr 2,50, 
kullsyrefrie og alkoholfrie 
drikkevarer kr 0,75 

200 

Flaskepant rominnhold t.o.m. 50 el: kr I,
rominnhold over 50 el: kr 2,-

innsamling og utbetaling av 
pant foregår uavhengig av 
staten 

Vrakpant på 
biler 

vrakpantavgift: kr 700,
tilbakebetaling 
ved innlevering: kr 1000,-

Det vil i årene framover bli aktuelt å øke 
eksisterende miljøavgifter og innføre nye. Re
gjeringen vil komme tilbake til dette i 
kommende budsjetter og i meldinger til Stor
tinget som tar for seg spesielle områder av 
miljøpolitikken. Her vil bruken av avgifter ses 

innbetaling og utbetaling av 
pant skal i prinsippet gå i 
balanse på sikt 

i sammenheng med andre virkemidler, slik 
at den samlede virkemiddelbruk blir mest 
mulig kostnadseffektiv. Regjeringen vil videre 
legge fram en oversikt og plan for hvorledes 
miljøavgifter skal innpasses i det samlede 
miljøvernarbeidet. Innføring av lovfestede 
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miljøavgifter, innføring av avgift på utslipp 
kombinert med en gradvis reduksjon i tillatte 
utslipp og et konsesjonspantsystem vil bli 
vurdert. 

Hensynet til miljøet kan gjøre det nødven
dig med en heving av energiprisene for å gjøre 
miljøkostnadene synlige for brukerne. Dette 
er også viktig for å stimulere til mer effektiv 
bruk av fossile brensler og elektrisitet. Regje
ringen legger opp til en pris- og avgiftspolitikk 
som sørger for at miljøkostnadene skal inklu
deres i energiprisene. Dette gjelder særlig 
prisene på fossile brensler. 

Fossile brensler omfatter mange produkter 
som i ulik grad og på ulike måte bidrar til 
forurensning. Regjeringen vil derfor gradvis 
innføre avgifter på fossile brensler etter for
urensningsgrad, f.eks etter brenselets innhold 
av karbon, svovel og bly. Regjeringen ønsker 
med dette å stimulere til redusert bruk av fos
sile brensler, i første rekke de rnesl forurens
ende brenslene. 

Regjeringen vil vurdere mer bruksavhengi
ge avgifter på bil. Regjeringen ønsker med 
dette å føre en politikk som bidrar til at bil
beskatningen knyttes så direkte som mulig til 
hvor mye bilene brukes. For å stimulere til 
en mer miljøvennlig bilpark legges engangs
avgiften på personbiler ytterligere om til mer 
vektbasert avgift. Regjeringen vil vurdere yt
terligere avgiftsendringer som kan føre til 
redusert energiforbruk i samferdselssektoren. 
Bruk av andre avgiftsparametre som bensin
forbruk, motoreffekt, energieffektivitet og 
forurensningsgrad vil i denne forbindelse bli 
vurdert. En ytterligere differensiering av ben
sinavgiften etter blyinnhold vil også bli 
vurdert. 

Regjeringen vil for øvrig vurdere en omleg
ging på kilometeravgift til en kombinert 
vektgradert avgift og dieselavgift på dieseld
revne kjøretøyer. Endringen gis en miljøpoli
tisk profil. Innføring av en støyavgift vil bli 
vurdert i denne forbindelse. 

Støygraderte landingsavgifter vil bli vurdert 
som et ledd i arbeidet for å begrense støy ved 
drift av flyplasser. Bompengeordninger er 
under etablering 1 flere større byområder. 
Regjeringen vil åpne adgang til å øke bom
pengesatsene i rushtiden i disse områdene. 
Dette vil både regulere trafikken og bidra til 
raskere løsning av trafikk- og miljøprobleme
ne. 

Innen landbruket er det innført avgift på 
handelsgjødsel og plantevernmidler. Regje
ringen vil i sterkere grad integrere miljøhen
syn i den løpende virkemiddelutformingen i 
landbruket. 

I tillegg vil Regjeringen skjerpe bruken av 
forurensingsgebyr og andre straffereaksjoner 
ved overtredelse av utslippskonsesjoner. 

7 .2.5 Støtte- og finansieringsordninger 
For å følge opp forpliktelsene i tilknytning 

til havforurensninger, må mange kommuner 
investere større beløp i kloakkanlegg enn det 
de er i stand til å brukerfinansiere på kort sikt. 
Regjeringen vil derfor opprettholde overfø
rings- og låneordningene til kommunene 
inntil videre. Miljømessige vurderinger og 
kommunenes utnyttelse av kloakkavgiften vil 
imidlertid bli tillagt større vekt i prioriterin
gen av midlene. Landbruket står også overfor 
betydelige miljøinvesteringer. Regjeringen vil 
opprettholde de generelle investeringstilskud
dene. 

En vurdering av ordningene med miljøvern
lån til industrien foregår nå. Dette vil danne 
grunnlag for om og i hvilken form ordningen 
skal videreføres, eventuelt om den skal erstat
tes av andre finansieringsordninger. 

7 .2.6 Oppsummering av tiltak 
Regjeringen vil: 

- videreutvikle bruken av miljøavgifter 
legge opp til en pris- og avgiftspolitikk som 
sørger for at miljøkostnadene blir reflektert 
i energiprisene, særlig prisene på fossile 
brensler 
legge engangsavgiften ytterligere om til 
vektbasert avgift og vurdere ytterligere av
giftsendringer som kan føre til redusert 
energiforbruk i samferdselssektoren. 
vurdere å innføre avgifter på enkelte kjemis
ke stoffer og produkter, eventuelt på utslipp 
av disse 
vurdere å innføre avgifter på flere miljøgif
ter 
videreutvikle de positive erfaringene med 
pante- og retursystemet for emballasje og 
biler pA andre områder 
skjerpe bruk av forurensningsgebyr og straf
fereaksjoner for overtredelse av konsesjoner 
o.l. 
stimulere kommunene til å benytte kloakk
avgiften for å få bygd nødvendige lednings
og renseanlegg 
inntil videre opprettholde ordningen med 
statlig støtte til kommunale avløps- og av
fallsanlegg og til miljøverninvesteringer i 
landbruket 
Regjeringen vil legge fram en samlet over
sikt og plan for hvorledes miljøavgifter skal 
innpasses i det samlede miljøvernarbeidet. 

7 .3 JURIDISKE VIRKEMIDLER 
7.3.1 Regjeringens hovedmål 

Regjeringens hovedmål er å bøte på mang
ler i regelverket for å oppnå: 
- økt innsats mot miljøkriminalitet 
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- bedre vern mot forurensninger og andre 
miljøskadelige inngrep 

- økt vern for produksjonsgrunnlaget. 

7 .3.2 Dagens regelverk - status og utfordrin
ger 

Prinsippet om at miljøet skal ha en viss 
kvalitet for å sikre individenes helse og vel
ferd er nedfelt i kommunehelseloven hvor et 
eget kapittel er viet miljørettet helsevern. 
Også forurensningsloven og produktkontrol
loven, gir adgang til å gripe inn mot helsetru
ende miljøforstyrrelser. Vi finner videre 
viktige lovhjemler i lover som naturvernlo
ven, friluftsloven og lovene om vilt, fersk
vannsfisk og motorferdsel. Også i arbeidsmil
jøloven, plan- og bygningsloven og 
kulturminneloven er slike hensyn ivaretatt i 
noen utstrekning. Det er imidlertid klare 
mangler ved lovverket når det gjelder mulig
hetene for å sette konkrete miljøkvalitetskrav. 

Ansvaret for å bevare produksjonsgrunn
laget og genressursene og forebygge miljøfor
ringelse og miljøskade er delvis bygget inn i 
lover som forurensingsloven, naturvernloven, 
skogbruksloven, fjelloven og viltloven. Slike 
hensyn er også bernrt i lovgivningen om kon
sesjon på en rekke felter. Det er imidlertid 
behov for enkelte forbedringer i lovverket. 
Som eksempel nevnes biotopvern for fisk, 
regler for vern av vassdrag og regler for uttak 
av sand og grus. Det er også behov for strenge
re regler om forurensning, f.eks. i landbruks
og samferdselssektoren. 

Samfunnets krav på informasjon om inn
grep i naturen og virkninger av slike inngrep 
er delvis innarbeidet i lovgivningen. Forvalt
ningsloven og offentlighetsloven stiller krav 
om at en sak skal være så godt opplyst som 
mulig dersom den skal munne ut i et offentlig 
vedtak. Regler om konsekvensutredninger er 
innarbeidet i forurensningsloven og i petrole
umsloven. 

7.3.3 Styrking av lov- og regelverk 
I norsk rett vil særlovene for de enkelte sek

torer være det viktigste rettslige virkemiddel 
for å følge opp Verdenskommisjonens an
befalinger nasjonalt. 

Regjeringen har økt innsatsen for å bekjem
pe miljøkriminalitet. Tidligere har brudd på 
miljøvernlovgivningen for sjelden medført 
konsekvenser for lovbryteren. 

Påtalemyndighetenes øverste leder, Riksad
vokaten, har gitt statsadvokatene og politi
kamrene direktiv om at brudd på miljøvern
lovgivningen er blant de aller viktigste 
saksfeltene. Når krenkelser av miljøet setter 

menneskers helse og liv på spill, skal straffe
følgningen I slike saker gis topp prioritet. 
Brudd på miljøvernlovgivningen er blitt et 
vidtfavnende og komplisert spesialfelt og en 
stadig større utfordring for poli.tiet og påtale
myndigheten. Antall saker som anmeldes og 
etterforskes øker betraktelig. 

Påtalemyndigheten er spesielt opptatt av tre 
hovedtyper av miljøkriminalitet: 
* Overtredelse av forurensningslovgivningen 
* Ulovlig jakt og salg eller import av truede 

dyr og fugler 
* Ulovlig omsetning av farlige produkter. 

Justisdepartementet har opprettet en sen
tral etterforskningsenhet for bekjempelse av 
økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. 
En av statsadvokatene i denne enheten ar
beider spesielt med miljøvernsaker. 

Den undervisningen politiet får om miljø
vernlovgivningen skal bli bedre. 

Regjeringen vil gjennomgå straffebestem
melsene i miljøvernlovgivningen for å se om 
det er behov fo:r endringer. Under Nordisk 
Ministerråd er det satt i gang et prosjekt som 
skal kartlegge .:flaskehalser» i myndighetenes 
behandling av brudd på miljøvernloven. En 
ønsker å finne ut om slike «flaskehalser» fører 
til at lovbrudd får passere uten straff eller er
statningskrav. 

I det siste er holdningen til brudd på for
urensningsloven blitt skjerpet. Både bøter og 
erstatningsbeløp er blitt betydelig høyere enn 
før. 

Ulovlig jakt og import og salg av fredede 
dyr og fugler og produkter som er laget av 
frede arter, er straffbart. I slike saker ber Riks
advokaten om rask etterforskning. 

Politiet står for en viktig del av kontroll
myndigheten ved bruk av utmark til fritid og 
næring. Reinpolitiet i Finnmark har f.eks. til 
hovedoppgave å føre tilsyn og kontroll med 
reindriftsnæringen. Men de har etter hvert 
utvidet sin virksomhet til å gjelde tilsyn med 
aaturressurser og håndheving av vernebe
stemmelsene. 

Alle departementer som gjennom sin virk
somhet påvirker utnyttelsen av naturressurse
ne, skal foreta en systematisk gjennomgang 
av lov og forskriftsverket på sin sektor og fore
slå endringer i regelverket for å fremme en 
bærekraftig utvikling. 

Regjeringen går inn for at det innføres gene
relle bestemmelser om konsekvensutrednin
ger i plan- og bygningsloven. Formålet med 
slike bestemmelser er bl.a. å klargjøre miljø
konsekvensene av større utbyggingsprosjek
ter. Konsekvensutredningene skal tas med i 
planleggings- og beslutningsprosessen. An
svaret for å forvalte bestemmelsene på de 
ulike forvaltningsområdene tillegges fagde-
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partementet. Regjeringen vil fremme en 
Ot.prp. om konsekvensutredninger i plan- og 
bygningsloven i vårsesjonen 1989. 

Plan- og bygningsloven er nylig endret for 
å styrke barnas rettigheter til et tilfredsstillen
de ytre miljø. Særskilte rikspolitiske retnings
linjer skal ivareta barns miljørettigheter i 
planleggingen. 

For bevaring av genressursene arbeider Re
gjeringen med nye regler om biotopvern for 
anadrome laksefisk og innlandsfisk og med 
strengere regler for handel med truede arter. 
For å bevare laksen, ble forbud mot fiske med 
drivgarn satt i kraft fra august 1988. Dette vil 
bli fulgt opp med en rekke andre begrensnin 
ger i laksefisket, bl.a. fiskeforbud I et stort 
antall elver i 1989 og 1990. Det arbeides også 
med å endre saltvannsfiskeloven. Konklusjo
nene fra dette arbeid vil foreligge høsten 1989. 

For å øke vernet av produksjonsgrunnlaget, 
vil lovreglene for uttak av sand og grus bli 
vurdert endret. Det fremmes en ny energilov, 
som vil bli et viktig virkemiddel i forvalt
ningen av energiressursene. 

Det arbeides med flere regelendringer for å 
motvirke forurensninger. Regler om erstat
ning for forurensningsskade er lagt fram for 
Stortinget i vårsesjonen 1989. Forslaget ivare
tar langt på vei prinsippet om at forurenseren 
skal betale de skader han forårsaker på miljø
et. I loven pålegges forurenseren et objektivt 
ansvar som gir et sterkt motiv for å iverksette 
forebyggende tiltal< for å avverge skade. Det 
arbeides også med regler som skal begrense 
avrenningen fra landbruket. I 1989 vil det bli 
vedtatt forbud mot omsetning av fosfatholdige 
tekstiJvaskemidler. Det vil dessuten bli gitt 
regler om merking av miljøfarlige batterier, 
begrensninger i bruken av tinnorganisk bunn
stoff til båter og standarder for støy og utslipp 
fra luftfartøyer som brukes i Norge. 

Et viktig skritt i å håndheve straffebestem
melsene ved overtredelse av miljøvernlov
givningen er oppnevnelsen av egne statsadvo
kater som ble gjort i 1989. 

7.3.4 Oppsummering av tiltak 
Regjeringen vil: 

- Foreta en gjennomgang av lov- og forskrifts
verket på alle sektorer og foreslå endringer 
i regelverket for å fremme en bærekraftig 
utvikling 
Fremme forslag om generelle regler i plan
og bygningsloven for konsekvensutrednin
ger av tiltak med vesentlige virkninger for 
miljø, naturressurser og samfunn 
Fremme en ny energilov 
Fremme forslag om skjerpede straffebe
stemmelser på miljøvernområdet i 1989. 

7.4 INFORMASJONSGRUNNLAGET FOR 
MILJØPOLITIKKEN 

7.4.1 Regjeringens hovedmål 
- Styrke arbeidet med miljøovervåkning. 

Tilrettelegge for bedre bruk av eksisterende 
miljødata. 

7.4.2 Overvåking av miljøet og naturressur
sene 

På mange områder foregår det en omfatten
de overvåking av miljøforholdene i Norge. 
Dette gjelder forholdene i luft, hav og vass
drag samt på landjorden. 

Som eksempel omfatter det statlige pro
grammet for forurensningsovervåking overvå
king av vassdrag, innsjøer, grunnvann, fjorder 
og kystnære områder, havområder, langtrans
porterte luftforurensinger, skog og jordsmonn, 
radioaktivitet og forurensningsutviklingen i 
byer og tettsteder. Programmet gjennomføres 
i samarbeid med en rekke etater og institusjo
ner i regi av Statens forurensningstilsyn. 

Overvåkingen består i langsiktige undersø
kelser av fysiske, kjemiske og biologiske 
forhold. Målet er å dekke myndighetenes be
hov for informasjon om forurensningsfor
holdene med sikte på best muJig forvaltning 
av naturressursene. Overvåkingen skal blant 
annet: 
• Gi informasjon om tilstand og utvikling av 

forurensningssituasjonen på kort og lang 
sikt. 

- Registrere virkningen av iverksatte tiltal< og 
danne grunnlaget for vurdering av nye for
urensningsbegrensende tiltale 

- Påvise på et tidlig tidspunkt en eventuell 
uheldig utvikling i resipienten. 
Samtidig med overvåkingen føres det kon

troll av forurensende utslipp og andre aktivi
teter. Overvåkingsprogrammet finansieres 
hovedsaklig over statsbudsjettet. 

Forurensningsovervåkingen er en stor og 
omfattende virksomhet med et budsjett på 
omkring 40 millioner kroner pr år. Program
met er under fortløpende evaluering. En mer 
grundig evaluering av deler av programmet 
har ført til omlegginger. Med lengre interval
ler er det imidlertid viktig å kunne gjennom
føre en omfattende og dyptpløyende 
evaluering av hele programmet (luft-, vann
og terrestrisk overvåking). 

Den fortløpende evalueringen har for eks
empel avdekket behovet for en omlegging 
mot en økt oversiktsovervåking. Eksempler 
på gjennomførte oversiktsundersøkelser er 
sur nedbør undersøkelsen i 1986 av 1000 inn
sjøer over hele landet og den landsomfattende 
eutrofierings-undersøkelsen i 1988 av 355 inn-
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sjøer. Undersøkelsen i 1986 ga status for 
virkningen av langtransporterte forsurnings
komponenter, mens undersøkelsen i 1988 
viste utbredelsen av overgjødslingen i norske 
innsjøer. Denne oversiktsovervåkingen gir 
foruten et situasjonsbilde av dagens tilstand, 
også grunnlaget for senere å undersøke utvik
lingen i de undersøkte innsjøene. 

I de senere år har det også vært et økende 
behov for å gJennomføre overvåkingspro
grammer som bidrag til internasjonale avtaler 
som Norge har forpliktet seg til. 

I løpet av I 989 og 1990 vil hele programmet 
for forurensningsovervåking bli grundig eva
luert. 

Direktoratet for naturforvaltning gjennom
fører en rekke programmer for å overvåke 
dyre- og plantelivet på landjorden og i vass 
dragene. I dette arbeidet deltar en rekke 
institusjoner og organisasjoner. Eksempler på 
slike programmer er overvåkingen av fiskebe
standen i elver og innsjøer, utviklingen i 
utbredelsen av fiskesykdommer (spesielt lak
separasitten gyrodactylus salaris), krepspest, 
skader på regenering av bunnsamfunn, sjø
fugl, laks og sjøørret etter algeoppblomstrin
gen 1 1988, bestandsovervåking av rovdyr, 
villrein, elg, hjortevilt, SJøfugl og rovfugl. Det 
er også tatt initiativ til å få utredet spørsmålet 
om etablering av et fauna-regnskap for Norge. 
Dette vil omfatte oversikt over og utviklingen 
av dyrelivet på landjorden. 

Flere andre programmer i regi av Direktora
tet for naturforvaltning er med i det statlige 
programmet for forurensningsovervåking. 
Disse omfatter blant annet overvåking av 
tungmetaller i vegetasjon og jord. radioaktivi
tet og effektene på dyre- og plantelivet, samt 
virkningene av sur nedbør på vegetasjon, fisk 
og og dens næringsdyr. 

Direktoratet for naturforvaltning og Statens 
forurensningstilsyn utarbeider nå et overvå
kingsprogram for å følge bestands- og miljø
giftutv1klingen i dyr og planter. Dette blir 
samordnet med andre programmer. 

I tillegg til overvåkingen i regi av miljøfor
valtningen gjennomføres det andre viktige 
former for overvåking av miljø- og naturres
sursene her i landet. Vegetasjonsutviklingen 
følges nøye av landbruksmyndighetene. Nor
ges vassdrags- og energiverk har ansvaret for 
flomvarsling og hydrologisk overvåking, Nor
ges geologiske undersøkelse for grunnvann 
og geologiske forhold og Fiskeridepartemen
tet for de marine ressursene. Det norske 
meteorologiske institutt har det mest omfatt
ende overvåkings- og varslingssystemet i de 
ordinære værvarslene. Statistisk sentralbyrå 
analyserer og videreformidler vesentlige re
sultater fra denne overvåkingsvirksomheten. 

De statlige overvåkingssystemene drives i 
regi av de enkelte forvaltningsinstitusjoner og 
er ofte knyttet til enkelte spesielt utsatte geo
grafiske områder (f.eks. forurensningsbelaste
de vassdrag og fjordområder). 

Overvåkingssystemene må videreutvikles. 
Dette vil gi et bedre grunnlag for beslutninger 
om nødvendige tiltak bl.a. mot klimavirknin
ger, drivhuseffekten, skader på ozonlaget, sur 
nedbør - skader og havforurensninger. Det vil 
også gi bedre grunnlag for å overvåke natur
ressursene med tanke på en rasjonell forvalt 
ning for å sikre en bærekraftig utvikling. 

Et utvalg som vurderer havovervåking og 
varsling (HOV-utvalget) vil presentere sin 
rapport i løpet av våren 1989. Dette utvalget 
representerer et viktig initiativ for koordine
ring og utvikling av norsk havovervåking og 
varsling. Miljøverndepartementet vil vurdere 
behovet for og omfanget av et program for 
overvåking og varsling av forurensning i de 
kystnære områdene. Arbeidet vil starte høsten 
1989. 

På grunnlag av erfaringene fra HOV-utval
get vil Miljøverndepartementet foreta en 
gjennomgang av andre overvåkingssystemer. 
Hensikten er å vurdere behovet for bedre sam
ordning mellom beslektede systemer, unngå 
overlapping og unødig dobbeltarbeid gjennom 
hele informasjonsinnhentingsprosessen . Med
virkning i internasjonal overvåking av driv
huseffekten og skader på ozonlaget vil bli 
vurdert spesielt. 

Miljøverndepartementet og Næringsdepar
tementet vil sammen med Nasjonalkomiteen 
for miljøvernforskning og NTNF ta initiativet 
til en målrettet teknologisk satsing innen mil
jøovervåkingen. Forprosjekter vil utarbeides i 
løpet av høsten 1989. 

Følgende områder peker seg ut for en mål
rettet satsing i løpet av de tre neste årene: 
- En industrialisering av norske måleinstru

menter og en tilpassing og kvalifisering av 
utenlandske for bruk i alle typer automatisk 
miljøovervåking. 

- Viderutvikle og sette i drift et operativt hav
overvåkingssystem som måler fysiske, 
kjemiske og biologiske parametre. En data
distribusjon til offentlige og private brukere 
innbefattes i et slikt system. 

- Videreutvikle og brukertilpasse et landba
sert overvåkingssystem som omfatter fysis
ke og kjemiske parametre og biologiske 
indikatorer. 
Sektormyndighetene skal i sterkere grad 

selv sørge for at miljøvirkningene blir grundig 
kartlagt gjennom undersøkelse og overvåking. 
Bevilgningene til denne delen av overvåkin
gen skal gå over de berørte departementers 
budsjetter. 
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7 .4..3 Miljødatasamord.ning 
En rekke instanser samler inn data om mil

jøforhold. Utnyttelsen kan imidlertid gjøres 
bedre, slik at beslutninger tas med alle rele
vante data, dobbeltarbeid unngås og at datae
ne gjøres lettere tilgjengelig. 

Det er derfor nødvendig med en målrettet 
miljødatasamordning som kan stimulere til 
bedre datahåndtering hos dataprodusentene, 
et hensiktsmessig nivå av standardisering og 
til nødvendig vedlikehold av ulike typer data. 

Hovedprinsippet som fortsatt skal legges til 
grunn, er at den enkelte institusjonen selv har 
ansvaret for innsamling, lagring og bruk av 
sine egne data, og at ansvaret for hovedtyper 
av miljø- og ressursdata tillegges bestemte 
forvaltningsinstitusjoner. Det tillegger også 
den ansvarlige institusjonen å gjøre dataene 
tilgjengelig for andre brukere, og sørge for at 
dataene ajourføres og vedlikeholdes. Rådata 
som samles inn etter krav fra og som bekostes 
av forvaltningsinstitusjoner må distribueres 
kostnadsfritt mellom institusjoner og brukere. 
Miljøverndepartmentet har det overordnede 
ansvaret for å samordne miljødata. 

I 1988 ble det etablert et sekretariat i Statens 
kartverk for å bygge opp et nasjonalt kompet
ansesenter med ansvar for samordning av 
miljødatavirksomheten i Norge. Kartverket vil 
ivareta sentrale oppgaver som å påse at det 
blir utarbeidet retningslinjer for innsamling, 
lagring, si.kring og utveksling av miljødata. 
Kartverket skal også bygge opp et referanse
system for miljødata. slik at brukerne skal 
kunne skaffe seg opplysning om hvor den 
aktuelle informasjonen finnes. 

Kompetansesenteret skal utgjøre serviceap
paratet rundt miljødatainstitusjonene. Det vil 
kunne gi vesentlige besparelser i de ulike in
stitusjonenes arbeid med håndtering av 
miljødata. 

7.4.4 Miljø- og ressursregnskap 
Et miljøregnskap kan sammenliknes med 

et økonomisk regnskap. Det viser hvordan 
miljøtilstanden har utviklet seg fra en periode 
til en annen. Et eksempel på en sammenstil
ling av flere regnskaper er den årlige publika
sjonen som utgis av Statistisk sentralbyrå. Her 
samles viktige statistiske opplysninger som 
foreligger om naturressurser og forurensnin
ger i Norge. Statistisk sentralbyrå har også i 
samarbeid med Miljøverndepartementet og 
Direktoratet for naturforvaltning tatt initiativ 
til å få utredet spørsmålet om etablering av 
et regnskaps- og budsjettsystem for norsk fau
na. Slike systemer vil bli vurdert bygd ut 
videre med tanke på å gi et mer fullstendig 
bilde av miljøsituasjonen. Energiregnskapet 
og oversikter over forurensningsutslipp til luft 

er eksempler på hvordan denne type regnskap 
er blitt viktige beslutningsgrunnlag. Regnska
pene er knyttet til de økonomiske planleg
gingsmodellene for å utarbeide framskrivnin
ger av energibruk og luftforurensninger som 
følge av den økonomiske utvikling. Modellene 
gir mulighet til å analysere virkningen av uli
ke tiltak. Miljøverndepartementet vil videre
utvikle miljø- og ressursregnskapet. For en 
rekke forhold må det arbeides med metodeut
vikling. 

En har i liten grad klart å utvikle nasjonale 
modeller for andre miljøspørsmål enn energi, 
luftforurensninger, fisk og skog. Miljøvernde
partementet vil vurdere andre områder hvor 
det er viktig å koble økonomiske modeller 
mot økologiske data. 

I de senere årene har en innen flere sektorer 
begynt å utarbeide mer systematiske analyser 
av konsekvenser og av nytte og kostnader av 
tiltak som påvirker miljøet. For tiltak for å 
forbedre miljøet 1 bestemte områder har en 
bl.a. utarbeidet tiltaksanalyser for reduksjon 
av luftforurensning i Oslo-regionen og av 
vannforurensning i Mjøsa og lndre Oslofjord. 
Miljøverndepartementet vil videreutvikle det
te arbeidet. Nasjonalt utarbeides det også 
tiltaksanalyser for reduksjon i utslipp av S02 
og NOx til luft, samt for næringssalter og mil
jøgifter til vassdrag og hav. 

For å få et samlet bilde av sektorpolitikkens 
virkninger skal det også lages analyser av fle
re typer miljøeffekter. Et eksempel på en slik 
analyse er SIMEN-prosjektet som er utført av 
Statistisk Sentralbyrå på oppdrag av Nærings
departementet, Olje- og energidepartementet, 
Finansdepartementet og Miljøverndeparte
mentet. Her er miljø- og energispørsmål 
knyttet til industriens utvikling og utviklin
gen i økonomien for øvrig. Resultatet fra 
tiltaksanalysen innarbeides i de makroøkono
miske beregningene. 

7.4.5 Internasjonale oppgaver 
Internasjonalt har UNEP en rekke oppgaver 

knyttet til overvåking og rapportering av for
andringer i miljøtilstanden og bruken av 
naturressurser. Regjeringen vil vurdere støtte 
til UNEP for overvåkingsprogrammet GEMS 
(Global Enviromnental Monitoring System) 
og informasjonsprogrammet GRID (Global 
Resowce Information Database). 

I samarbeid med det nasjonale kompetanse
senteret omtalt foran vil det bli vurdert å 
etablere et regionalt GRID-senter som vil stå 
for innrapportering av data til det internasjo
nale overvåkingsprogrammet. Dette senteret 
vil yte bistad til u-land når det gjelder satelitt
basert kartlegging og miljøovervåking. Det 
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kan også bli aktuelt med bistand i oppbyggin
gen av tilsvarende sentra i u-land. 

Gjennom Nordisk ministerråd er det eta
blert et nordisk samarbeid om miljødatasam
ordning. Samarbeidet har som formål å sikre 
en rasjonell bruk av nasjonale utviklingsmid
ler og en hensiktsmessig arbeidsdeling og 
kompetanseutveksling landene imellom. Ar
beidet bidrar også til en større grad av 
harmonisering mellom de nordiske landene. 
Resultater fra dette arbeidet blir brukt av mil
jøforvaltningen og forskjellige fagmiljøer i alle 
nordiske land. Dette nordiske samarbeidet vil 
bli videreført. 

Norge støtter også, sammen med flere andre 
land, et FN-prosjekt som tar sikte på å videre
utvikle FNs ~verdensmodell» for å analysere 
sammenhengen mellom økonomiske utvik
lingsmønstre og en del sentrale miljøspørsmål 
som energiforbruk og luftforurensninger. 

7.4.6 Oppsummering av tiltak 
Regjeringen vil: 

- Evaluere det statlige overvåkingsprogram
met for forurensninger i løpet av 1989 og 
1990 for å finne fram til ytterligere forbed
ringstiltak innenfor den virksomheten som 
drives i dag. 
Bygge opp en sterkere overvåking av for
urensnings- og miljøutviklingen i våre 
havområder. 
Utvikle teknologi for miljøovervåking. 
Bedre samordningen av miljø- og naturres
sursovervåkingen i årene framover. 
Videreutvikle Statens Kartverk som et na
sjonalt kompetansesenter for miljødatasam
ordning. 
Videreføre arbeidet med miljøregnskap og 
-budsjett. 
Bidra aktivt til det internasjonale overvå
kingssystemet. 

7 .5 INFORMASJON OG MEDVIRKNING 
7.5.1 Regjeringens hovedmål 
- Ruste opp kunnskapsgrunnlaget hos dagens 

beslutningstakere i offentlig og privat sek
tor. 

- Sik.re et bredt spekter av de frivillige organi
sasjonene muligheter til å delta aktivt i 
løsning av de store oppgavene vi står over
for. 

7 .5.2 Styrking av det holdningsskapende ar
beid 

I dag, mer enn noen gang tidligere bear
beides kunnskap og informasjon gjennom 
massemedia og frivillige organisasjoner. 1 den 
miljø- og ressurssituasjonen vi står overfor 
nasjonalt og globalt, er det nødvendig samti-

di.g å endre våre handlingsmønstre og våre 
holdninger. Hva slags kunnskap som formid
les, og på hvilken måte den formidles, vil 
derfor ha stor betydning. 

De frivilhge organisasjonene gir et betydelig 
bidrag gjennom tusenvis av gratis arbeidsti
mer, ved innsamling av midler og drift av 
konkrete prosjekter. Organisasjonene er også 
viktige høringsinstanser for forvaltningen. 
Den økte interessen for miljø og utvikling fø
rer til stort press på organisasjonene i form 
av etterspørsel etter materiell, foredragsholde
re m.v. For å støtte opp om dette arbeidet er 
driftsstøtten til miljøvernorganisasjonene økt 
med 70% fra 1986 til 1989. 

Regjeringen tok allerede sommeren 1986 
initiativet til å organisere en kampanje for å 
imøtekomme informasjonsbehovet om miljø
og utviklingsspørsmål med bakgrunn i Ver
denskommisjonens rapport (Felleskampanjen 
for jordas miljø og utvikling). Via kampanjen 
er det nå bygget opp et nettverk på nasjonalt 
plan som også omfatter organisasjoner som 
tidligere ikke har vært opptatt av miljø- og 
utviklingsspørsmål. Omlag 75 landsomfatten
de organisasJoner er nå tilsluttet kampanjen. 
Foruten miljø- og bistandsorganisasjoner del
tar ungdoms-, kvinne-, idretts- og studieorga
nisasjoner, fagforeninger, kristellge organisa
sjoner og poUtiske ungdomsorganisasjoner. 
En slik organisasjonsbredde gir god anledning 
til å engasjere seg. Kampanjen har et budsjett 
på 5,5 mill. kroner for 1989, og bidragene kom
mer fra seks departementer. Sekretariatet og 
ledelsen av kampanjen er tilknyttet FN
sambandet. Foruten problemer i u-land og 
internasjonale miljøspørsmål vil kampanjen 
framover særlig konsentrere seg om å få 
gjennomslag for bærekraftig utvikling på sek
torene landbruk, næringsliv, energi og sam
ferdsel. Regjeringen vil videreføre Felleskam
panjen ut i 1990. 

Dagens beslutningstakere er en viktig mål
gruppe for kunnskapsformidlingen, samtidig 
som de fungerer som informasjonsbærere til 
publikum. Det er satt i gang en rekke tiltak 
for å styrke deres kompetanse. F.eks. har De
partementet for utviklingshjelp startet kurs i 
miljørettet bistand for bistandsmedarbeidere. 
I forbindelse med prøveprosjektet Miljøvern i 
kommunene utarbeider Miljøverndeparte
mentet og Kommunenes sentralforbund et 
opplæringsprogram for lokale beslutningsta
kere. Dette vil starte i 1989. I samarbeid med 
fagorganiserte er arbeidet med et opplærings
program om det ytre miljø startet opp. For
svarsdepartementet vil integrere miljø- og 
ressurslære i sine utdanningsprogram. Land
bruksdepartementet satser på EDB i sin 
veiledningstjeneste til bøndene for bl.a. å få 
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en effektiv bruk av gjødsel og dermed hindre 
forurensninger. Forvaltningstjenestene vil ar
rangere kurs i miljø og utvikling for statstilsat
te i sentralforvaltningen. 

Alle sektorer i forvaltningen har et ansvar 
for å spre mformasjon om miljø- og utviklings
aspekter innenfor egne arbeidsfelt. Forvalt
ningens informasjonsvirksomhet vil bli 
effektivisert ved å ta i bruk ny teknologi, og 
sikre at viktige målgrupper får lettere t ilgang 
til informasjon. 

7.5.3 Oppsummering av tiltak 
Regjeringen vil: 

Styrke organisasjonenes oppfølging av Ver
denskommisjonen blant annet ved å videre
føre Felleskampanjen ut 1990. 
Gi alle sektorer i forvaltmngen et ansvar for 
å spre informasjon om miljø- og utviklings
aspekter innenfor egne arbeidsfelt. 
I forbindelse med gjennomføring av MIK
programmet (Miljøvern i kommunene) skal 
kunnskapsgrunnlaget hos beslutningstakere 
i lokalforvaltningen rustes opp, med start 
av arbeidet i 1989. 
Bidra ill et samarbeid mellom næringslivets 
organisasjoner, universitet/høgskoler og 
miljøforvaltningsinstitusjonene for å få laget 
opplæringsprogrammer tilpasset forskjelli
ge grupper beslutningstakere i den private 
sektor i løpet av 1989. 

7.6 FORSKNING OG UTVIKLING 
7.6.1 Regjeringens hovedmål 

Miljø- og utviklingsperspektiver skal inte
greres i all relevant forskningsvirksomhet. 
Denne forskningen skal være: 
- framtidsrettet og langsiktig, slik at den kan 

identifisere framtidige problemer og gi oss 
mulighet til å motvirke dem 

- tverrfaglig, slik at ulike fag kan bringes 
sammen for å løse de sammensatte problem
stillingene som en bærekraftig utvikling er 
basert på. 

7 .6.2 Forskning om miljø og utvikling 
Oppfølging av V erdenskomrnisjonen på 

forskningssiden er tidligere behandlet i St. 
meld. nr. 42 for 1986-87 Om u-landsorientert 
utviklingsforskning og St.meld. nr. 19 for 
1986-87 Om miljøvernforskning. Temaet står 
også sentralt i St.meld. nr. 28 for 1988-89 Om 
forskning, som Regjeringen la fram 10. mars 
1989. 

Interessen fra forskningsmiljøene og forsk
ningsrådene for å følge opp Verdenskommi
sjonen har vært omfattende. I Norge spiller 
de fire «miljø-instituttene» Norsk institutt for 
naturforskning (NINA), Norsk institutt for 

vannforskning (NIVA), Norsk institutt for 
luftforskning (NILU) og Norsk institutt for by
og regionforskning (NIER) en sentral rolle i 
den anvendte forskningen. I tillegg kommer 
Transportøkonomisk institutt, Statistisk Sen
tralbyrå, Senter for industriforskning, Norsk 
institutt for skogf orsknmg og en rekke andre 
institutter. Uruversitetene og landbrukshøg
skolen utfører også et sentralt arbeid både 
innen grunnforskning og målrettet forskning. 

Forskningsrådenes samarbeidsutvalg ned
satte et utvalg («Sundsbøutvalget») for å se 
nærmere på hvorledes rådene burde følge opp 
Verdenskommisjonen . Utvalget foreslår at 
følgende seks tverrfaglige hovedtemaer priori 
teres: 

Havmiljø og overvåking av situasjonen 
våre havområder 

- Miljøovervåking, land og ferskvann 
- Miljøteknologi 

Energiforvaltning og teknologi i Norge 
- Energi og utvikling 
- Økonomi og økologi - styringsverktøy for 

bærekraftig utvikling. 
Norges almenvitenskapelige forskningsråd , 

NAVF, nedsatte også et eget utvalg («Bugge
utvalget») for å vurdere oppfølgingen av rap
porten . Man sluttet seg til områdene over, og 
foreslo følgende ti Ilegg: 
- Sammenliknende forskning om kultur, per

sepsjon og verdier 
- Sammenhenger mellom økonomi og økologi 
- Internasjonal ressursforvaltning 

Humanøkologi i utviklingsland 
- I-lands økonomiske og teknologiske utvik

ling -utviklingshindringer for utviklings
land 

- Bevaring av genetiske ressurser 
- Kli rna og samfunn 
- Miljø-scenario for Norge mot år 2.000 
- Komparativ analyse av holdninger til miljø-

vern. 
I 1988 er det dessuten gjennomført flere or

ganisatoriske endringer som har betydning for 
oppfølgingsarbeidet: 
- Det er opprettet en nasjonal komite for mil

jøvernforskning under NAVF som skal gi 
Miljøverndepartementet råd om bruken av 
dets forskningsmidler. 

- NAVF har opprettet en nasjonal.komite for 
utviklingsforskning. 

7.6.3 Prioritering- av forskningsinnsatsen 
framover 

St.meld. nr. 28 for 1988-89 slår fast at opp
følging av Verdenskommisjonen skal integre
res i og prioritertes innenfor ordinær 
forskningsvirksomhet. 

NAVF har bevilget midler til alle universite
tene og Landbrukshøgskolen til å utrede 
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etablering av tverrfaglige forskningssentre for 
bærekraftig utvikling. Dette arbeidet er nå 
satt i gang ved alle universitetene. 

Også innen forskningsrådene skjer det en 
opprioritering av forskning om oppfølging av 
Verdenskommisjonens rapport. Viktige sats
ningsfelt er: 
- miljøteknologi 
- klima- og ozonspørsmål 
- forurensninger fra landbruk 
- økologisk ubalanse i havet 
- sammenhenger mellom økonomi og økologi 
- utvikling av miljøkvalitetskrav i forbindelse 

med forurensning 
internasjonal ressursforvaltning 
bevaring av genetiske ressurser 
Bevilgninger til forskningsmessig oppføl-

ging av Verdenskommisjonens innstilling skal 
gis innenfor rammen av alle de berørte depar
tementers og forskningsråds budsjetter. Det 
er disse institusjonenes ansvar å påse at denne 
forskningen gis høy prioritet og bringe til veie 
de nødvendige midler for gjennomføring av 
målene trukket opp av Regjering og Storting. 

Regjeringen forutsetter at denne typen 
forskning innarbeides og prioriteres i forsk
ningsrådenes langtidsplaner. Planer og faktisk 
innsats skal rapporteres til de berørte departe
menter, og en evaluering skal gjennomføres 
om 3 år. Denne skal ta for seg om forskningen 
har fulgt opp de signalene som er gitt, og om 
den har vært tverrfaglig og tiltaksrettet. 

En begrensende faktor for Norges mulighet 
til å nå de forskningsmessige mål vi har satt, 
er tilgangen på kvalifiserte forskere. Det er 
viktig at forskningsrådene sikrer forsknings
rekrutteringen gjennom å innarbetde miljø og 
utvikling som prioriterte områder i sine rek
rutteringsprogrammer. Reisestipendier og 
utvekslingsavtaler mellom norske og uten
landske forskningsmiljøer vil stå sentralt. Her 
vil miljøinstituttene bli innbudt til å foreslå 
et eget program. 

Regjeringen mener det er nødvendig med 
en betydelig forskningsinnsats og et interna
sjonalt forskningssamarbeid som bidrag til 
arbeidet med de globale utfordringene når det 
gjelder miljø og utvikling. Også fra norsk side 
mi1 en bidra til dette forskningsarbeidet. Det 

vil bli arbeidet videre med å klarlegge hvor
dan dette arbeides best kan drives, hvilke 
fagmiljøer som kan bidra og hvordan kontak
ten med internasjonalt forskningssamarbeid 
bør være. 

7.6.4 Lettere tilgang til forskningsresultate
ne 

Skal forskning kunne settes om til handling, 
må resultatene gjøres kjent. 

For å lette tilgangen til forskningsresultate
ne bør det stilles krav til forskerne både innen 
anvendt forskning og den rene grunnforsk
ning når det gjelder kontakt med brukerne. 
Dette stiller også krav til oppdragsgiverne om 
å identifisere sine behov for kunnskap og for
mulere problemstillinger, men også om 
åpenhet og vilje til å ta i bruk den nye kunn
skapen. Allmennheten har også behov for den 
nye kunnskapen. En bevissthet omkring disse 
spørsmålene, og kompetanse for å behandle 
dem i massemedia vil være viktig for å få for
midlet viktig ny viten. 

I forbindelse med avslutningen av større 
forskningsprogrammer bør det utarbeides en 
populærvitenskapelig rapport. Det samme bør 
gjøres når det foreligger samfunnsmessig vik
tige resultater fra mindre prosjekter. 

Miljøverndepartementet vil fra og med 1990 
etablere en pris som årlig deles ut til den bes
te populærvitenskapelige framstilling av 
forskningsresultater relevant for oppfølging 
av Verdenskommisjonens arbeid. 

7 .6.5 Oppsummering av tiltak 
Regjeringen vil: 
- Opp-prioritere forskning omkring miljø og 

utvikling. 
Bidra til en evaluering om blant annet hvor
dan forskningsrådene har fulgt opp de 
signalene som er gitt om forskningen om 
miljø og utvikling. Evalueringen vil bli gjen
nomført i løpet av 3 år. 
Legge vekt på internasjonalt forskningssam
arbeid om miljø og utvikling. 
Fra og med 1990 etablere en pris som årlig 
deles ut til den beste populærvitenskapelige 
framstilling på dette området. 
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KAPITTEL 8 

Energipolitiske utfordringer 

8.1 REGJERINGENS HOVEDMÅL 
Energisektoren må stilles overfor miljøkrav 

som sikrer at vi når våre mål om reduksjoner 
i utslipp av svoveldioksid og nitrogenoksider. 
Dette gjelder også for å redusere veksten i 
CO:-utslippene slik at de stabiliseres i løpet 
av 1990-årene og senest i år 2000. 

Regjeringen vil arbeide for en gradvis ut
flating av del samlede energiforbruket fram 
mot århundreskiftet. Dette vil være et resultat 
av blant annet de utslippsbegrensende tiltak 
Regjermgen skisserer i denne meldingen. Det 
skal skje en overgang fra de mest forurensen
de energikilder til de mindre forurensende. 

8.2 BEHOV FOR OMLEGGING AV 
ENERGIPOLITIKKEN 

Energiforbruket har avgjørende betydning 
for å sikre en bærekraftg utvikling både i 
norsk og internasjonal sammenheng. For
brenning av fossile brensler er den viktigste 
årsaken til så vel sur nedbør som faren for 
klimaendringer. Dette kapitlet vil behandle 
det stasjonære energiforbruket. Når det gjel
der samferdsel vises det til kap. 9. 

Utslipp av svoveldioksid (SO2) og nitroge
noksider (NOx) gir forsuringsproblemer med 
skader i vann og på vegetasjon. Lokale forsu
ringsvirkninger gir også helse- og trivselspro
blemer samt materialskader. De norske 
målene er: 
- redusere SO,-utslippene med 50 prosent in

nen 1993 med 1980 som basisår 
- redusere NOx-utslippene med omlag 30 pro

sent innen 1998 i forhold til 1986. 
Med den utvikling vi ser i dag med økende 

bruk av fossile brensler, vil det ikke være 
mulig ved hjelp av dagens renseteknologi å 
redusere utslippene av nitrogenoksider til
strekkelig til å overholde våre internasjonale 
forpliktelser. Da samferdselssektoren står for 
omlag 85 prosent av dette utslippet, vil avtale
ne stille store krav til også denne sektoren. 

Utslipp av karbondioksid (CO,) står for om
trent halvparten av den såkalte drivhuseffek
ten. Det finnes i dag ingen hensiktsmessig 
teknologi som kan rense disse utslippene. For 
å redusere ctisse utslippene, må bruken av fos
sile brensler reduseres og sammensetningen 
må endres til brensler med mindre utslipp. 

Regjeringens mål er å redusere veksten i 
CO2-utslippene slik at de stabiliseres i Jøpel 
av 1990-årene og senest i år 2000. Regjeringen 
regner med at utslippene deretter vil kunne 
reduseres. Regjeringens mål er foreløpig og 
vil bli løpende vurdert i lys av videre utred
ninger, den teknologiske utvikling og interna
sjonale forhandlinger og avtaler. 

Regjeringen vil videre arbeide for en grad
vis utflating av det samlede energiforbruket 
fram mot århundreskiftet. Dette vil være et 
resultat av blant annet de utslippsbegrensen
de tiltak Regjeringen skisserer i denne 
meldingen. Det skal skje en overgang fra de 
mest forurensende energikilder til de mmdre 
forurensende. 

Dette målet er basert på retningslinjene fra 
Verdenskommisjonen. Med de systemer for 
energiproduksjon som vi i dag kjenner, er det 
nødvendig med en stabilisering av det globale 
energiforbruket for å hindre en global tempe
raturstigning. Den økonomiske veksten som 
utviklingslandene trenger for å bedre Levekå
rene for sine innbyggere, vil selv under 
gunstige betingelser innebære økning av de
res energiforbruk. Dette betyr stabilisering og 
etterhvert reduksjon av energiforbruket i den 
rike del av verden. Dersom en etterhvert skul
le finne fram til nye og miljøvennlige energi
kilder, kan handlefriheten i energipolitikken 
bli større. 

Norge skiller seg fra de fleste andre land ved 
at den fornybare energikilden vannkraft dek
ker en vesentlig større andel av energifor
bruket enn det som er vanlig i andre land. Til 
gjengjeld har vi på grunn av geografiske for
hold et høyere forbruk av fossile brensler til 
transport enn andre industrialiserte land. 

En redusert bruk av fossile brensler til sta
sjonære formål vil kunne medføre økt etter
spørsel etter vannkraft. Vannkraft er en ren 
og fornybar energiform, men den medfører 
betydelige irreversible inngrep i verdifull na
tur. Ulempene ved vannkraftutbyggingen kan 
komme i nytt lys ved de farene en ser ved 
bruk av fossile brensler. 

På lang sikt er det begrenset hvor mye 
vannkraft det er mulig og ønskelig å bygge 
ut. Det økonomiske potensialet er beregnet av 
NVE til å være 170 TWh på lang sikt. Av det
te er omlag 109 TWh allerede bygd ut eller 
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Figur 8.1 Netto energiforbruk i Norge 1976-198 7. Innenlands energiforbruk til stasjonære formal. 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

under utbygging Vernede vassdrag utgjør 21 
TWh. Med Verneplan IV vil vernede vassdrag 
utgjøre en større andel av potensialet. 

Stortinget har ved behandlingen av Samlet 
plan for vassdrag (St.meld. nr. 53 for 1986-87) 
sluttet seg ttl at 125 TWh er en rimelig illustra
sjon på en skånsom vannkraftutbygging. 
Dette tilsvarer at et kraftpotensiale tilsvaren
de kategori I og en del av kategori Il i Samlet 
Plan bygges ut. En utbygging utover dette vil 
gi meget kostbare og/eller konfliktfylte pro
sjekter. På lang sikt er utbyggingsmulighete
ne uansett begrenset. Derfor er det foreløpig 
ikke aktuelt å endre politikken for forvalt
ningen av vassdrag. Regjeringen vil fortsatt 
legge Samlet plan for vassdrag til grunn for 
kraftutbyggingen. 

Regjeringens miljøkrav til energipolitikken 
er ambisiøse og krevende. Det vil kreve en 
omlegging av politikken på flere områder og 
en sterk og målrettet bruk av virkemidler. På 
lang sikt vil dette kunne medføre en stor 
omlegging av næringsstrukturen og forbruket. 
Det blir derfor viktig å studere inngående 
hvordan målsettingene best mulig kan nås. 

De miljøgevinster vi tar sikte på kan bare 
oppnås om vi greier å få en sterk oppslutning 
om vår politikk nasjonalt og internasjonalt. 

For å klargjøre hvordan dette skal gjøres, 
er det satt i gang utredningsarbeid, som vil 
bli videre fulgt opp. 

Resultatene fra forskningsprogrammet «En
ergi og samfunn» vil kunne gi viktige bidrag 
til et planleggingsverktøy som øker forståel
sen, mulighetene og forutsetningene for å 
oppnå de nødvendige reduserte utslipp fra 
fossile brensler. Det nylig avsluttede SIMEN
prosjektet (studie av energi, miljøvern og in
dustri mot år 2000, jfr. kapittel 6) gir også et 
viktige bidrag til forståelsen av sammenhen
gen mellom miljøpolitikk, energipolitikk og 
økonomisk utvikling. 

Regjeringen vil som nærmere omtalt i ka
pittel 5, sette igang arbeid med å kartlegge 
konsekvensene av å sette klare grenser for 
utslippet av karbondioksid, herunder hvordan 
bruken av fossile brensler kan begrenses. 

Regjeringen vil videre understreke viktig
heten av å drive langsiktig teknologiutvikling. 
En vil satse sterkere på forskning og utvikling 
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Figur 8.2 Norsk energibruk etter sektor og 
energibærer, 1986. 
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innen energiøkonomisering og alternative en
ergikilder. Dette vi] på lengre sikt kunne gi 
økt energieffektivitet og gjøre det lettere å 
erstatte bruk av fossile brensler med mer mil
jøvennlig energiteknologi. 

I Norge står samferdsel (sjø- og landtrans
port} for omlag halvparten av vårt forbruk av 
fossile brensler. Samferdsel står dessuten for 
omlag 85 prosent av NOx-utslippene. Biltra
fikken utgjør også et stort miljøproblem i byer 
og tettsteder. Dette gjør det nødvendig med 
en omlegging innen samferdselspolitikken for 
å redusere miljøulempene fra fossilt brensel. 
Regjeringen har også lagt stor vekt på disse 
forholdene i arbeidet med meldingene om 
jernbaneplan og veitrafikk. Det vises her til 
kap. 9. 

8.3 AKTUELLE TIL TAK 
Gjennomføringen av tiltak for en bærekraf

tig utvikling må skje gradvis. Vi kjenner 
allerede i dag flere samfunnsøkonomisk lønn
somme tiltak som kan iverksettes relativt 
raskt og som vil bidra til en betydelig reduk
sjon i utslipp av CO,, SO, og NOx. Dette er 
tiltak som ikke vil komme i konflikt med lang
siktige tiltak som først kan gjennomføres etter 
at ny forskning og omfattende utredninger er 
gjennomført. De viktigste Wtak vil først og 
fremst være knyttet til prispolitikk og effekti-

visering av kraftmarkedet, energiøkonomise
ring, alternative energikilder og lokal 
energiplanlegging. 

8.3.1 Prispolitikk og effektivisering av 
kraftmarkedet 

Det er Regjeringens syn at energiprisene er 
blant de viktigste virkemidlene vi har for å 
sikre en bærekraftig og samfunnsmessig for
svarlig utnyttmg av energiressursene. Figur 
8.3 og 8.4 illustrerer samvariasjonen mellom 
energipriser og energibruk. Energibruken vil 
også være påvirket av andre forhold som pro
duksjon og konsum. Prisene vil likevel være 
vesentlige for å forklare endringene i energi
bruken. 

Den betydelige økningen i oljeprisene i 1973 
og 1979-80 førte til en overgang fra olje til 
elektrisitet for oppvarmingsformål. I 1985-
1986 falt oljeprisene, samtidig som elektrisi
tetsprisene vokste relativt sterkt. Det bidro til 
at overgangen til elektrisitet til oppvarmings
formål nærmest har stoppet opp. 

Det er både i Norge og i andre land utført 
undersøkelser for å finne ut hvordan etter
spørselen etter energi reagerer på blant annet 
prisendringer. Et sentralt resultat er at prisene 
har stor betydning for energibruken. Det gjel
der både for samlet energibruk og for fordelio
gen på energibærere. 

Analyser utført i Statistisk Sentralbyrå anty
der at en isolert økning i prisene på oljepro
dukter på en prosent, vil kunne føre til at 
etterspørselen etter oljeprodukter avtar med 
om lag 0,5 prosent. Analysene gir som resuJtat 
at etterspørselen etter elektrisitet vil øke noe, 
siden en prisøkning på oljeprodukter med
fører at elektrisitet vil bli relativt billigere. 
Ifølge disse analysene skjer det også en over
gang fra bruk av oljeprodukter til bruk av 
annen vareinnsats i produksjonen. Hvis elek
trisitetsprisene og prisene på fossile brensler 
økes relativt like mye, vil etterspørselen etter 
fosssile brensler gå relativt mindre ned enn 
etterspørselen etter elektrisistet. Ved Trans
portøkonomisk institutt er det anslått at hvis 
bensinprisen øker med en prosent vil bensin
salget pr. bensindrevet bil synke med om lag 
0,5 prosent. 

De beregnede virkningene av prisendringer 
på energibruken må tolkes som virkningene 
på lang sikt, etter at bedrifter og hushold
ninger har fått tilpasset seg fullt ut, blant 
annet ved å skifte ut kapitalutstyret. 

Som en del av strategien for å flate ut det 
samlede energiforbruket rundt århundreskif
tet, bør prisene på energi til forbrnkerne heves 
gradvis for å synliggjøre miljøkostnadene ved 
tilgang og bruk av energi. Regjeringen legger 
opp til en pris- og avgiftspolitikk som sør~er 
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Figur 8.3 Forholdet mellom varemnsats av 
elektrisitet og vareinnsats av olje
produkter (- ), og forholdet 
mellom prisindeksen for vareinn
sats av elektrisitet og prisindeksen 
for vareinnsats av oljeprodukter 
(-). 
Industri 1). 1962 = 1. 
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1) Utenom kraftintensiv industri 
Kllde: Statistisk Sentralbyrå. 

Figur 8.4 Forholdet meLLom vareinnsats av 
elektrisitet og vareinnsats av olje
produkter ( - ), og forholdet 
mellom prisindeks for vareinnsats 
av el.ektrisitet og prisindeks for 
vareinnsats av oljeprodukter 
(-). 
Privat tjenesteyting. 1962 = 1. 
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå. 

for at miljøkostnadene blir reflektert i energi
prisene. Dette gjelder særlig prisene på fossile 
brensler. 

Avgiftene må baseres på at de blir høyest 
på de brenslene som gir de største miljøvirk
ningnene. Avgiftene må utformes slik at de 
gir den beste balanse me11om andre sam
funnsmål og de miljømessige mål. Kostnade
ne ved å nå miljømålene må bæres av den som 
belaster miljøet. 

Slike avgifter vil bidra til å vri ressursbru
ken vekk fra fossile brensler med høye miljø
kostnader, gi økt energieffektivisering og 
satsing på alternative energikilder med aksep
table miljøkostnader. Høyere energipriser vil 
også bidra til å redusere totaletterspørselen 
etter energi. 

Kraftprisene i Norge varierer betydelig mel
lom fylker, innen fylker og mellom ulike 
forbrukergrupper. Prisforskjellene er for store 
til at de kan forklares med forskjeller i trans
portkostnad og bruksmønster. Konsekvensen 
av et slikt prissystem er at investeringer i en
ergiøkonomisering og lokale produksjonstil
tak ikke skjer på en samfunnsøkonomisk 
riktig måte. Resultatet er bl.a. at investeringer 
i kraftsektoren ikke nødvendigvis settes inn 
der de kaster mest av seg. Færre enheter i 
kraftforsyningen kan redusere de samlede 
driftskostnadene og jevne ut prisene. Større 
enheter er nødvendig for å sikre tilfredsstill
ende kompetanse til å utnytte mulighetene i 
et mer effektivt kraftmarked og til å trekke 
energiøkonomisering inn i planleggingen. 

Kraftprisene til de fleste forbrukerne varie
rer heller ikke i tråd med variasjoner i kraft
markedet. Dette hindrer b]ant annet investe
ringer i tiltak som vil være samfunnsøkono
misk gunstige og bidra til en fleksibel 
tilpasning i kraftsektoren. 

Dagens kraftomsetning er delt inn i fast
kraft og tilfeldigkraft. Et mer effektivt kraft
marked forutsetter en oppmykning av dette 
skillet. Det bør legges ti] rette for omsetning 
av kraft mellom enhetene i kraftforsyningen 
som omfatter kraft med ulike typer leverings
betingelser og leveringssikkerhet. 

Et effektivt kraftmarked kan også medvirke 
til at uavhengige produsenter av alternativ 
energi fra f.eks. vindmøller får avsatt sin kraft. 
Dette skal skje til priser som tilsvarer kraftens 
alternative verdi. Fleksible omsetningsformer 
for kraft vil også kunne legge til rette for in
vestering i anlegg som både produserer varme 
til industriens eget bruk og elektrisitet. En 
mer markedsorientert omsetning av kraft vil 
også bidra til at nye kraftproduksjonsanlegg 
ikke blir bygget uten at brukerne er villig til 
å betale kostnadene forbundet med ny kraft
tilgang. I den kommende energiloven vil 
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tilgang. I den kommende energiloven vi1 
retningslinjer for organiseringen av kraftmar
kedet bli k.Jar1agt. 

8.3.2 Energiøkonomisering og alternative 
energikilder 

Regjeringen vil forsterke vesentlig arbeidet 
med energi.økonomisering og utvikling av al
ternative energikilder. I de programmer som 
settes igang vil en søke å prioritere tiltak med 
gunstige miljøvirkninger når det faller sam
men med god energiøkonomi. 

En vesentlig bedre utnytting av energires
sursene vil være en viktig del av Regjeringens 
strategi for en bærekraftig utvikling. Regjerin
gen vil komme tilbake til en mer omfattende 
redegjørelse og konkret utforming av mulige 
tiltak for energiøkonomisering innen stasjo
nær energibruk og alternative energikilder i 
en egen stortingsmelding våren 1989. 

De miljømessige aspektene ved energiøko
nomisering vil bli vektlagt sterkere enn tid
ligere, men Regjeringen vil fortsatt basere seg 
på økonomiske vurderinger som grunnlag for 
enøkinnsatsen. I avsnitt 8.3.1 vises det til at 
en oppfølging av Verdenskommisjonen vil 
kreve at pris- og avgiftspolitikken utformes 
spesielt for å få redusert miljøvirkningene fra 
fossile brensler. En mer kostnadsriktig prising 
av energi viJ også bidra til å fremme den pri
vatøkonomiske lønnsomheten av enøk og 
fornybare energikilder. 

Potensialet for lønnsom reduksjon av ener
gibruken kan være betydelig. Erfaringen har 
imidlertid vist at det er vanskelig å få realisert 
dette enøk-potensialet. Manglende engasje
ment fra brukernes side som igjen har 
sammenheng med lave energipriser og derved 
relativt små utgifter til energibruk, gjør det 
vanskelig å nå fram med informasjon. Høye 
krav til rentabilitet ved gjennomføring av 
enøk-tiltak begrenser også interessen. Det er 
derfor viktig med en styrket statlig innsats for 
å få økt realisering av det samfunnsøkonomis
ke enøk-potensialet. 

Det er gjennomført undersøkelser for å an
slå hvor mye det er lønnsomt å effektivisere 
energibruken til ulike priser og kostnader 
med kjent teknologi. Anslag på dette enøk
potensialet avhenger blant annet av de alter
native kostnadene ved å dekke forbruket med 
økt tilgang. Når en legger utbyggingskost
nadene for elektrisk kraft og oljeprisene i 1987 
til grunn, er enøk-potensialet i boliger anslått 
til 5 TWh. For yrkesbygg er det beregnet til å 
være av tilsvarende størrelse. I industrien kan 
enøk-potensialet være betydelig større. På til
gangsiden for elektrisk kraft er det anslått et 
enøk-potensiale på mellom 5-6 TWh når ut
byggingskostnadene legges til grunn. Disse 

anslagene er usikre. Det må også understrekes 
at med dagens energipriser vil det ikke være 
lønnsomt å redusere energibruken så mye 
som anslått da oljeprisene i dag er redusert i 
forhold til beregningsgrunnlaget. Tilpasnin
gen til skiftende priser og kostnader vil ta tid. 

For å kunne oppnå en økt realisering av 
enøk-potensialet, vil Regjeringen vurdere å 
sette i verk ulike tiltak for bygninger: 
- En endring av låneordningen i kommunal

banken til også å omfatte tilskudd. Tilsva
rende ordninger vil også bli vurdert for 
private bygg utenom industri. 

- Et opplegg med tilskudd til gjennomføring 
av enøk-tiltak i industrien. 

- Et opplegg med enøk-lån til eldre bygg fra 
Husbanken/Landbruksbanken. 
Statens enøk-virksomhet j egne bygninger 

har vist seg å være meget lønnsomt. Den har 
spart staten for store utgifter til energi. Regje
ringen vil fortsatt gi høy prioritet ti I dette 
satsningsområdet. 

Nye byggeforskrifter vil bli gjort gjeldende 
fra begynnelsen av 1990-årene. Kommunal
og arbeidsdepartementet vil til da se nærmere 
på kravene i forskriftene som har betydning 
for energibruken. Det vil i samme forbindelse 
bli vurdert om det skal stilles krav om fram
legging av energi- og effektbudsjett for å 
kunne påse at energibruken i bygningen blir 
optimalisert. 

For økt enøk-aktivitet i industrien, vil Re
gjeringen vurdere å endre låneordningen i 
Industribanken til også å omfatte tilskudd. 
Blant enøk-tiltakene vil en prioritere de som 
også kan ha positive miljøvirkninger. Det vi.I 
også kunne gis tilskudd til enøk-analyser av 
bedriftene. Dette må også koordineres med 
energiverkenes virksomhet. 

For industrien vil Regjeringen støtte etable
ring av bransjenettverk for å få bedriftene mer 
engasjert i enøk-arbeidet. Dette innebærer 
bl.a. utdanning av bransjekonsulenter innen 
de ulike industrisektorene. Prisene på energi 
vil være viktige for å kunne utvikle enøk som 
et forretningsområde. De tilskuddsordningene 
som blir vurdert, vil bidra til å påsynde utvik
lingen mot et marked for enøk-tiltak. Det 
gjelder spesielt sparefinansieringsordninger, 
kombinert med et opplegg for kvalitetssikring 
og garantistillelse av enøk-leveranser. Enøk
bedrifter tilbyr da en ordning hvor de tar an
svaret for finansiering og installasjon av utstyr 
mot at tilbakebetaling vil finne sted over tid 
i samsvar med den faktiske reduksjon av ener
giutgiftene. 

Regjeringen vil i framtiden satse sterkere 
på forskning og utvikling innen energiøkono
misering og alternative energikilder. Blant 
annet for å sikre en bedre spredning av ny 
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teknologi, vil støtten til demonstrasjonspro
grammer og prototypprosjekter bli bygget 
videre ut. Slike tiltak vil være et viktig ledd 
i informasjonsarbeidet overfor produsentene 
og forbrukerne ved å kunne vise til effektive 
systemer på et område hvor markedet ofte 
viser en skepsis som ikke er begrunnet ut fra 
økonomisk lønnsomhet. Etterhvert som nye 
løsninger blir økonomisk lønnsomme, vil Re
gjeringen arbejde for at disse planmessig blir 
tatt i bruk. 

Med enøk menes økonomisk lønnsom bruk 
av eksisterende teknologi. Forskning kan bi
dra til å utvide enøk-potensialet og til å gjøre 
enøk-tillakene mer effektive. Det blir derfor 
lagt vekt på en fortsatt og intensivert FoU
innsats innen industriprosesser, bygningers 
energibehov, energisystemet mv. FoU-arbei
det bringes inn i målrettede, tidsavgrensede 
programmer. 

I forbindelse med Miljøverndepartementets 
arbeide med miljøpakker i noen utvalgte om
råder, har Olje- og energidepartementet laget 
et program for gjennomføringen av enøk
arbeidet. Fra dette arbeidet vil det kunne høs
tes nyttig erfaring for lokalt enøk-arbeid som 
kan overføres til arbeid også i andre områder. 
Samarbeidet mellom Olje- og energideparte
mentet og miljømyndighetene vil bli utvidet. 

8.3.3 Utnyttelse av lokale energikilder 
Kommunalt avfall, industriavfall, spillvar

me fra industrielle prosesser og biomasse har 
et stort potensial både til oppvarmingsformål 
og i enkelte tilfeller også til elektrisitetspro
duksjon. Når energiverk vurderer kjøp av 
kraft fra uavhengige produsenter, kan de på
legges å tilby priser som tilsvarer kraftens 
alternative verdi. Regjeringen vil stimulere til 
sterkere utnytting av disse energiressursene. 

Den kraftintensive industri har i dag store 
mengder spillvarme. Det er energi som kan 
utnyttes både til fjernvarme og elektrisitets
produksjon. Det er i dag utnyttet 200-250 Gwh 
til elektrisitetsproduksjon eller fjernvarme. I 
tillegg kommer omlag l TWh som ikke er ut
nyttet, men som regnes å være samfunnsøko
nomisk lønnsomt å utnytte med høyere 
kraftpriser enn i dag. 

Ved siste krafttildeling til den kraftintensive 
industri og treforedlingsindustri {St.prp. nr. 
65 (1986-87) ble det stilt krav til vurdering av 
enøk-tiltak. Olje- og energidepartementet vil 
følge opp dette arbeidet for å få en bedre ut
nyttelse av blant annet spillvarmen. Da mye 
av spiJlvarmen finnes i områder hvor den kan 
være vanskelig å utnytte, f.eks. til vanlig opp
varming bør den kunne utnyttes i drivhus for 
landbruksprodukter. Forslag til ny energilov 
vil ved konsesjon gi grunnlag for å kreve pla-

ner for energiøkonomisering som f.eks. 
varmegjenvinning og utnyttelse av spillvarme 
i den kraftintensive industri, og andre store 
kraftforbrukere. 

Regjeringen vil fortsatt stimulere arbeidet 
med lokale varmeforsyningsplaner i byer og 
tettsteder gjennom økonomisk støtte og vei
ledning. For å få en best mulig energi- og 
varmeplanlegging, må det være en bedre kon
takt mellom energi- og arealplanleggere. 
Mulighetene for å fremme en mer økonomisk 
og miljøriktig energiforsyning og -bruk har 
nær sammenheng med planleggingen innen 
alle sektorer. Plassering av bosteder, arbejds
plasser, serviceinnretninger, kommunikasjo
ner o.l. er forhold som styres på lokalt nivå. 
og som påvirker energibruken. Lokaliserings
mønsteret er viktig for mulighetene til å 
utnytte den samlede energitilgang på en øko
nomisk fornuftig måte. Regjeringen viJ gå inn 
for at energiverkene trekkes inn i arbeidet 
med den kommunale planleggingen, slik at 
hensyn til en rasjonell energibruk blir tatt 
bedre vare på. 

Avfallsdeponier gir utslipp av metangass 
som er en viktig klimagass. I framtiden bør 
denne gassen kunne utnyttes til elektrisitets
produksjon og oppvarming. Dette synes i dag 
å være mer miljøvennlig ennå brenne avfallet 
direkte. Med gode rensefiltak kan det imid
lertid også være aktuelt med avfallsforbren
ni.ng. Miljøverndepartementet og Olje- og 
energidepartementet vil vurdere utarbeidelse 
av et program for utnyttelse av avfall i energi
øyemed. 

Biomasse kan lokalt gi et betydelig tilskudd 
til energiforsyningen. Isolert sett bidrar ikke 
biomasse til økt CO,-nivå fordi vi i Norge tar 
ut mindre trevirke enn skogens tilvekst. Den 
C01 som slippes ut, bindes derfor igjen i ny 
biomasse. Selv om brenning av biomasse også 
har en del andre utslipp, er det mulig å satse 
på økt bruk av biomasse og samtidig kreve 
strenge utslippskrav. 

Regjeringen vil forsterke det statlige pro
gram for å fremme bruken av varmepumper, 
samtidig som det skal utvikles erstatningsstof
fer for KFK. 

Med vårt store innslag av rimelig vannkraft 
blir en stor del av vårt lavenergi oppvarmings
behov dekket av høyverdig energi. Gjennom 
varmepumpeteknologien blir vi satt i stand til 
å utnytte vannkraften slik at den kan dekke 
et vesentlig større oppvarmingsbehov enn til
fellet er i dag. De klimatiske. geografiske og 
energimessige forhold i Norge er på flere må
ter spesielt gunstig for varmepumper. Lønn
somheten av varmepumper vil imidlertid 
avhenge av kostnaden ved andre energikilder. 

Det umiddelbare praktiske potensiale for 

549



90 St.meld. nr. 46 1988-89 
Miljø og utvikling. Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

varmepumper utgiøres av bebyggelse hvor 
varmedistribusjon skjer med vannbåren var
me. Varmepumper er egnet der det både er 
et kjøle- og varmebehov på samme tid. Under
søkelser av teknisk mulig energitilgang fra 
varmepumper gir tall på minst 5-10 TWh. Det 
er imidlertid usikkert hvor stor del av dette 
som er praktisk og økonomisk mulig å gjen
nomføre. 

Regjeringen går inn for fortsatt støtte til 
prototyp- og demonstrasjonsprosjekter med 
varmepumper. Varmepumper vil også komme 
inn under de generelle støtte og låneordninger 
for enøk-tiltak. Varmepumper vil, i de tLlfeller 
det er lønnsomt, bli prioritert i statens egne 
bygg. 

8.3.-1 Gass til innenlandsk bruk 
Naturgass gir vesentlig mindre utslipp til 

luft enn andre fossile brensler. Utslipp i for
hold til energiutbyttet vil variere med bruks
anvendelsen og virkningsgrad. Direkte bruk 
av gass vil ha lavest utslipp av cal, se tabell 
8.1. 

Tabell 8.1 Relativt utslipp av CO, pr. energi
enhet (gass til elproduksjon= 100) 

Gass Olje Kull 

Elproduksjon .......... 100 150 225 
Direkte anvendelse 55 90 130 

Kilde: Olje- og energidepartementet 

Tilsvarende sammenlikninger av utslipp til 
luft av NOx og S02 viser at gass er enda gun
stigere enn olje og kull. 

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en 
strategi for innenlandsk bruk av gass. Innen
landsk bruk av gass vil bli sett i sammenheng 
med eksport av gass til de øvrige nordiske 
land. Når en vurderer miljøkonsekvensene av 
gassanvendelse i Norge, må en derfor også se 
dette i sammenheng med eventuelle positive 
miljøeffekter av vår gasseksport til de øvrige 
skandinaviske land. 

Målet om reduserte utslipp av CO, kan imid
lertid sette grenser for hvor mye gass som kan 
gå til innenlandsk forbruk i Norge. 

Regjeringen vil legge vekt på at bruk av 
gass til ulike formål skal skje på en effektiv 
måte slik at utslippet av CO, blir lavest mulig 
i forhold til energiutbyttet. I et gasskraftverk 
vil ca. 50% av energiinnholdet gå til spillvar
me. Mulighetene for å utnytte spillvarmen til 
oppvarming vil være et moment i vurdering 
av hvor gasskraftverk skal lokaliseres. Spill
varmen kan utnyttes til oppvarmingsformål 
og erstatte bruk av andre mer forurensnende 

energibærere. Vi vil da få en god utnyttelse 
av energi-innholdet i gassen og bringe CO,
utslippet pr. energienhet ned til et minimum. 
Dette vil være en energiforvaltning som er 
mer i tråd med en bærekraftig utvikling enn 
om spillvarmen ikke utnyttes. 

Innsatsen til gassforskning vil bli foreslått 
økt av Regjering på grunnlag av de miljøfor
delene bruk av gass gir framfor andre fossile 
brensler. En vil se nærmere på de mulighete
ne for utnyttelse av gass som vil følge av en 
eventuell gassrørledning til Østlandet. Aktu
elle FoU-temaer er utnyttelse av gass i trans
portsektoren, til oppvarming og i industripro
sesser. 

8.4 PETROLEUMSRESSURSENE 
8.4.1 Petroleumsformuen 

Petroleumsreservene er en del av landets 
nasjonalformue. Den bør kaste minst like mye 
av seg som andre deler av nasjonalformuen, 
f.eks. i fast realkapital. Dette vil sikre at vi 
etterlater for senere generasjoner de samme 
inntektsmuligheter som vi har i dag. Det er 
imidlertid knyttet meget stor usikkerhet til 
størrelsen på petroleumsformuen. Dette skyl
des både usikkerheten ved selve reserveansla
gene og spesielt usikkerheten knyttet til den 
framtidige prisutviklingen på olje og gass. 

Det er derfor i vår interesse å få til en mest 
mulig samfunnsøkonomisk riktig tilpasning 
av olje- og gassvirksomheten. Dette gjelder 
både omfanget, på produksjon investeringer 
og miljøvirkningene samt en best mulig an
vendelse av petroleumsinntektene. 

Regjeringen har på bakgrunn av våre egne 
interesser av en stabil økonomisk utvikling 
og stabil utvikling av vår petroleumsvirksom
het arbeidet for at produsentlandene stabilise
rer oljeprisene på et rimeli.g høyt nivå. En slik 
utvikling vil stimulere en balansert utvikling 
av verdens oljereserver og en overgang til for
nybare og mer miljøvennlige energiressurser, 
samt større effektivitet i energibruken i trå 
med Verdenskommisjonens anbefalinger. 

8.4.2 Miljøvirkninger ved olje- og 
gassvirksomheten 

Før et område åpnes for letevirksomhet skal 
det i henhold til Petroleumslovens § 7 finne 
sted en avveining mellom de ulike interesser 
som gjør seg gjeldende i området. A vveinin
gen foretas på grunnlag av en konsekvensut
redning der de miljømessige virkningene og 
mulige farer for forurensninger, samt de øko
nomiske og sosiale virkninger for andre 
næringer og berørte distrikter drøftes. 

Konsekvensutredningen danner et viktig 
bakgrunnsmateriale for Stortinget i vurderin-

550



1988-89 St.meld. nr. 46 91 
Miljø og utvikling. Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

gen av om et område skal åpnes for petrole
umsvirksomhet. 

Beslutter en rettighetshaver å sette igang 
utbygging av en petroleumsforekomst, skal 
rettighetshaveren i henhold til Petroleums1o
vens § 23, forelegges til godkjennelse for Olje
og energidepartementet en utførlig plan for 
utbygging og drift av petroleumsforekosmten 
inkludert sikkerhetsmessige forhold . Departe
mentet kan pålegge rettighetshaver å utar
beide eller bekoste utredninger av de 
konsekvenser en gjennomføring av planen 
antas å få for annen næringsvirksomhet og 
almene interesser (jfr. forskrifter til lov om 
petroleumsvirksomhet § 15). 

Det er en forutsetning fra myndighetenes 
side at det skal stilles like høye krav til sikker
het og beredskap ved virksomhet i Barentsha
vet Syd som andre steder på norsk sokkel. 

Operatørene i Barentshavet Syd ble ved til
delingene i 11. runde (1987) pålagt å foreta 
registreringer av fiskeegg og -larver ved bo
ring. Det er dessuten etablert et rapporterings
system som innebærer at Oljedirektoratet skal 
foreta rapportering til Fiskeridirektoratet når 
boring foregår. Liknende ordninger er aktuel 
le ved fremtidige tildelinger. 

De biologiske ressursene i Barentshavet Syd 
er av vesentlig betydning for norske fiskerier, 
for kystbefolkningen i Troms og Finnmark og 
for naturmiljøet på landområdene som omgir 
dette havområdet. 

Ressurssituasjonen i Barentshavet har i en 
periode vært preget av at de store bestandene 
av pelagiske fisk som sild og: lodde har vært 
sterkt redusert. Dette har igjen skapt økologis
ke problemer med store konsekvenser for 
kystfiskeriene i Nord-Norge og for naturmiljø
et. I denne situasjonen vil Regjeringen legge 
vekt på at petroleumsvirksomheten ikke skal 
bli en merbelastning på naturmiljøet. 

For å redusere mulighetene for oljeutslipp 
må det legges avgjørende vekt på sikkerheten 
ved boringene. Anerkjent offshore-teknologi 
vil bli benyttet. En videre utvikling av denne 
tekno1ogi vil bli stimulert. 

For å redusere eventuelle konflikter i for
holdet til fiskeriene og naturmiljøet vil 
Regjeringen innføre tidsbegrensninger for le
teboring innen visse områder i Barentshavet 
Syd. Det vil også være mulig å tilrettelegge 
leteaktiviteten slik at boring kan foregå uten 
at det oppstår fare for de biologisk sårbare 
ressurser i iskantsonen. Leteaktiviteten vil til
rettelegges slik at de negativ konsekvensene 
for sårbare ressurser reduseres til et mini
mum. 

Det eksisterer i dag ikke oljevernberedskap 
for isfylte farvann. En utvikling på dette om
rådet er såvidt startet opp, men det vil sann-

synligvis ta flere år far eventuelt utstyr, 
metoder og strategier er klare til å. tas i bruk. 
Regjeringens mål er at alle områdene på kon
tinentalsokkelen og langs kysten skal ha den 
samme grad av beskyttelse mot oljesøl og at 
denne beskyttelse skal stå i forhold til miljø
ets følsomhet. 

Regjeringen vil gå inn for at miljøovervå
king inngår som en naturlig forlengelse av de 
konsekvensutredningene som er utarbeidet 
før området er åpnet for petroleumsvirksom
het. Det skal utarbeides et overvåkingspro
gram for virksomheten i Barentshavet. 
Overvåkingsprogrammet skal ha følgende for
mål: 
- Kontrollere at forutsigelsene i konsekvens

utredningen holder. Dersom det oppstår 
uakseptable endringer i miljøet, må virk
somheten justeres med nye tiltak og ret
ningslinjer. 

- Få mer kuMskap om de naturlige variasjo
nene i det økologiske systemet. Uten slik 
kunnskap er det umulig å få registert den 
menneskelige påvirkning av systemet. 

- Være ajour mht. hvor bestander er utbredt 
og hvilken tilstand disse er i, slik at en raskt 
kan sette inn tiltak ved et eventuelt utslipp. 
Regjeringen erkjenner at miljøet i den nord-

lige del av Barentshavet er spesielt sårbart for 
oljeforurensing. Boringer i dette området vil 
dessuten kreve helt spesielle teknologiske løs
ninger som følge av drivisen . 

8.5 INTERNASJONALT SAMARBEID 
En økologisk forsvarlig energipolitikk er 

avgjørende for en bærekraftig utvikling. Indu
strialisering, landbruksutvikling og den hurti
ge befolkningsvekst i utviklingslandene vil 
kreve økt Wgang på energi. For å realisere 
bærekraftig utvikling, vil det være nødvendig 
med en vesentlig økning i forbruket av pri
mærenergi i utviklingslandene, mens indu
strilandene på sikt må redusere veksten i 
energiforbruket eller stabilisere dette. 

I denne forbindelse vil det være viktig å 
fortsette arbeidet innenfor Det internasjonale 
energibyrået (IEA) med å utvikle rasjonelle 
energistrategier, og videreføre arbeidet med å 
utvikle alternativer til forurensende og ikke
fornybare energikilder som kull og olje. En 
mest mulig stabil og forutsigbar utvikling i 
prisen på olje vil være et viktig ledd i dette. 

Når det gjelder oljeprisene har Regjeringen 
tatt til orde for et globalt energipolitisk sam
spill basert på større kontakt og bedre gjensi
dig forståelse mellom olje-eksporterende og 
oljeimporterende land. Norge har også truffet 
ensidige tiltak som har begrenset den norske 
produksjonsøkningen, og derved støttet opp 
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om Organisasjonen av oljeeksporterende 
lands (OPECs) bestrebelser på å stabilisere 
oljeprisene. 

Fra norsk side er det siden 1970-tallet støttet 
en rekke forsøk på å fremme en energipolitisk 
dialog mellom oljeeksporterende og oljeim
porterende land. Som olje-eksportør og vestlig 
industriland står Norge godt plassert til å ar
beide for en dialog mellom disse landegruppe
ne. 

Regjeringen ser det som en viktig oppgave 
å bidra aktivt og konstruktivt til et globalt 
energi-politisk samspill. Dette kan gi en pro
sess som bidrar til mer stabile og forutsigbare 
markedsforhold med et rimelig høyt prisnivå. 
Mer systematiske kontakter vil også bidra til 
å klargjøre sammenhengene mellom energi , 
miljø og økonomisk utvikling. Regjeringen ser 
derfor behov for at det avholdes et internasjo
nalt oljepolitisk møte - eller workshop - på 
myndighetsplan. Myndighetsrepresentanter 
fra ulike land vil der kunne møtes på unilate
ralt grunnlag og foreta en meningsutveksling 
om situasjonen og utviklingen framover i det 
internasjonale oljemarkedet, samt vurdere 
miljø- og klimamessige implikasjoner. Norge 
er beredt til å stå som vert for et slikt møte, 
og Regjeringen vH arbeide for å avklare forut
setningene for en internasjonal oljepolitisk 
workshop som samler bred deltakelse fra en
ergipolitisk toneangivende land. 

Kommisjonens tilrådinger er basert på en 
global vurdering. Som en betydelig produsent 
og eksportør av energi er det viktig at norsk 
energipolitikk utformes og iverksettes i sam
svar med bredere internasjonale miljø- og 
ressurshensyn. I denne forbindelse bør Norge 
arbeide for at de store energikonsumerende 
land reduserer veksten, og om muJig reduse
rer forbruket av miljøforurensende energi . En 
oppfølging må likevel i første rekke gjelde til
tak som kan redusere de globale miljøfølger 
av norsk forbruk av energi. 

Det er i prinsippet bred internasjonal enig
het om at den som forurenser skal betale 
miljøkostnadene, og Regjeringen vil fortsatt 
føre en aktiv internasjonal politikk foråredu
sere grenseoverskridende luftforurensning. 

Regjeringens synspunkter på atomenergiut
nyttelse er overensstemmende med Kommi
sjonens holdning. Det er ikke aktuelt å ta i 
bruk atomenergi i energiforsyningen i Norge. 
Norge deltar aktivt i arbeidet med etablering 
av avtaler som styrker sikkerheten ved og leg
ger opp til varsling om forurensning fra 
kjernekraftanlegg, jfr. kap. 4. Norge har i lø
pet av 1987 inngått fire bilaterale avtaler om 
varsling ved ulykker ved kjernekraft. 

I det internasjonale arbeidet vil Regjeringen 
videre: 

- arbeide for at sammenhengen mellom ener
gi og miljø fokuseres internasjonalt, bl.a. i 
IEA og OECD; 

- invitere til en diskusjon i sentrale internasjo
nale fora om betingelsene for en sterkere 
økonomisk vekst som samtidig i større grad 
enn hittil baseres på rene og energieffektive 
produksjonsmetoder; 

- styrke bistanden på energisiden på områder 
der Norge har spepsiell kompetanse, og øke 
forskningsinnsatsen for utvikling av alterna
tive energiformer, særlig slike som kan ha 
betydning for utviklingsland; 
arbeide for at Den internasjonale arbeidsor
ganisasJon (ILO) og andre internasjonale 
organisasjoner fremmer forskning og tiltak 
for sysselsetting med bruk av teknologi og 
energikilder i samsvar med prinsippet om 
bærekraftig utvikling; 

- vurdere mulighetene for å kunne sette inter
nasjonale krav til energiforbruk ved produk
sjon av varer, og vurdere internasjonalt 
samarbeid for energimerk.ing av produkter. 

- samarbeide innen eksisterende organer for 
atomenergispørsmål Det internasjonale 
atomenergibyrået (IAEA) og OECDs atom
energibyrå (NEA) for å fremme og gjennom
føre nødvendige krav til sikkerhet, og til 
kompensasjonsordninger i forbindelse med 
skade ved uhell/ulykker; 

- bidra til utvikling av internasjonale, regio
nale og bilaterale avtaler om rapportering 
av rutinemessige og ulykkespregede utslipp 
fra kjernekraftverk; 

- bidra til omarbeiding av gjeldende interna
sjonale avtaler slik at den juridisk ansvarlige 
må bære de fulle kostnader ved å stille gar
an tier mot skade i eget og andre land; 

- styrke innsatsen for utarbeiding av strenge, 
internasjonalt aksepterte sikkerhetsstandar
der ved kjernekraftverk i alle land, samt 
påskynde arbeidet for å finne sikrere avfalls
deponeringsmetoder for dagens brenselav
fall . 

8.6 OPPSUMMERING AV VIKTIGE TILTAK 
Regjeringen vil gjennomføre følgende til

tak: 
- redusere miljøkonsekvensene av innenlands 

energibruk 
- effektivisering av kraftmarkedet for å oppnå 

riktigere prissetting og større utjevning av 
elpriser 

- legge opp til en pris- og avgiftspolitikk som 
sørger for at miljøkostnadene blir reflektert 
i energiprisene. Dette gjelder særlig prisene 
på fossile brensler 

- fremme ny energilov - sterkere satsing på 
enøk 
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- forsterke statens enøk virksomhet i egne 
bygninger 

- sterkere satsing på utvikling og bruk av for
nybare energikilder 

- legge Samlet Plan til grunn for videre vann
kraftutbygginger 

- stimulere arbeidet med lokale varmeforsy
ningsplaner 

- forsterke enøk-tiltakene i miljøpakkeom
rådene 

- bedre kontakten mellom energi- og areal
planleggere bl.a. ved å trekke energiverkene 
inn i arbeidet med en kommunale arealplan
leggingen 

- fremme lønnsom utnytting av kommunalt 
avfall, industriavfall, spillvarme og biomas
se til energiformål 

- fremme lønnsom bruken av varmepumper 
og utvikle erstatningsstoffer til KFK. 
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KAPITTEL 9 

Samferdsel og miljø 

9.1 REGJERINGENS HOVEDMÅL 
Utslippsreduksjoner som Norge er forpliktet 

til gjennom internasjonale avtaler og kravene 
til en bedring av miljøforholdene i våre by
og tettstedsområder, vil være meget vanskelig 
å nå uten omlegginger i samferdselspolitik
ken. Innenfor denne ramme vil Regjeringen i 
neste langtidsprogramperiode fastsette kon
krete mål for miljøforbedringer innen sam
ferdselssektoren. Det vil bli lagt vekt på å 
bremse veksten i personbiltrafikken i de størs-

Figur 9.1 Reisemiddelfordeling for reiser over 
500 meter eller mer blant bosatte i 
Oslo 1961, 1977 og 1985186. Denrela
tivefordelingen på bil- og kollektiv
transport er et godt mål på 
Luftforurensningen fra transport
systemet. 

1961 19n 1985'86 

22% 39% 55 

Bil 

47o/o 

Kilde: Transportøkonomisk institutt. 

le byområdene og å styrke kollektivtranspor
ten i disse områdene. Utbyggingsmønstre og 
arealbruk i våre tettsteder må gjøres minst 
mulig transportskapende. 

9.2 STATUS OG UTFORDRINGER 
I Norge, med store avstander og spredt bo

settmg, er et effektivt samferdselsnett og gode 
kommunikasjoner en viktig forutsetning for 
et funksjonsdyktig samfunn. God transport
standard har bl.a. bidratt til stabilisering av 
bosettingen og regional spredning av nærings
livet. På den annen side bor 70% av landets 
befolkning i byer og tettsteder, og trafikksi
tuasjonen i disse områdene er mange steder 
preget av dårlig framkommelighet, mange 
ulykker og stadig forverring av miljøforholde
ne. Vegtrafikken er i dag den dominerende 
forurensningskilden i de fleste byer og tettste
der. Forskjellen mellom by og land gjør at det 
må føres en geografisk differensiert politikk. 

Det finnes i dag nærmere 2 millioner biler 
i Norge, ca. 80% er privatbiler. Vegtrafikken 
er de siste 15 årene nesten fordoblet, mens 
kollektivtrafikken bar stagnert. Prognoser for 
forventet trafikkutvikling ved uendret sam
ferdselspolitikk og forutsetninger om økono
misk vekst og befolkningsøkning, viser en 
økning av vegtrafikken på 35-40% fram til år 
2000. Prognosene må derfor ikke oppfattes 
som mål, men som et grunnlag for Regjerin
gen til å utforme nødvendige samferdselspoli
tiske tiltak. 

Transportsektoren står for vel 60% av Nor
ges samlede forbruk av oljeprodukter. I 
perioden l 976-87 har årlig økning i forbruket 
av oljeprodukter i sektoren ligget på gjennom
snittlig 3,1 %. 

Bruken av fossilt brensel i transportsekto
ren gjør den til en vesentlig bidragsyter (ca 
45%) til CO2-utslippene i Norge, og dermed til 
utslipp som bidrar til å skape den globale driv
huseffekten. 

Ca. 85% av de samlede NOx-utslipp i Norge 
kommer fra mobile kilder. Vegtrafikken bi
drar med omlag 30%, og kystflåten med vel 
40%. NOx-utslippene bidrar til helseskader i 
byer og tettsteder, til forsuring av vann- og 
landarealer, til overgjødslingsproblemer i 
kystfarvannene og skader på vegetasjonen. 
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Utslipp av NOx sammen med hyrdokarboner 
(HC) medfører dannelse av ozon og andre fo
tokjemiske oksydanter. Disse stoffene kan 
forårsake helseskader og skade på vegetasjo
nen. 

Med de iverksatle og planlagte rensetillak 
på kjøretøyene ventes utslippene av NOx fra 
vegtrafikken å bli redusert med vel 30% fra 
1986 til 1998. Størst utslag ventes for person
biltrafikken, med ca. 55% nedgang i utslippe
ne. Det ventes også betydelig reduksjon i 
utslipp av hydrokarboner. 

Nærmere 300.000 mennesker oppholder seg 
i områder hvor luftforurensningen ligger over 
internasjonalt anbefalte grenseverdier for luft
kvalitet. Vegtrafikken er den klart største 
bidragsyter til denne situasjonen, spesielt i 
våre byer og tettsteder Hver tredje nordmann 
er plaget av støy fra vegtrafikken. OmJag 
300.000 av disse er så sterkt plaget at det går 
ut over helsa (bl.a. søvnforstyrrelser og stress). 

Omkring våre flyplasser bor omlag 200.000 
mennesker som er plaget av nystøy. mange 
alvorlig. Luftforurensninger fra fly bidrar også 
til lokale problemer. 

Stor biltrafikk skaper dessuten utrygge nær
m tlJ øer, redusert trivsel og dårligere opp
vekstvilkår. Sterkt trafikkerte veger skaper 
barrierer i boligområder og kan ødelegge vik
tige kultur- og landskapsverdier. Vegprosjek
ter kan videre komme i konflikt med sårbare 
og verdifulle natur- og friluftsområder . 

Samferdselssektoren er arealkrevende. Ve
ger legger beslag på 1/4 av boligarealet i 
norske tettsleder. 

9.3 REGJERINGENS ARBEID MED MILJØ. 
FORBEDRINGER INNEN TRANSPORT
SEKTOREN 

Behovet for tiltak som kan redusere de mil
Jøproblemer transportsektoren skaper, er altså 
stort. Dette framgår også av de forpliktelser 
Norge har påtatt seg i det internasjonale ar
beidet med å bekjempe de alvorhge globale 
miljøproblemene: 

Redusere NOx-utslippene med 30% innen 
1998, med 1986 som basisår. 
Redusere S0,-utslippene med 30% innen 
1993 med 1980 som basisår. Del norske må-

Figur 9.2 Bensinpris og månedskortpris i Oslo. Relativ utvikling i perioden 111 1980-111 l989 
målt i fast kroneverdi. 

% 
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Kilde: ESSO og Oslo Sporveier. 
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Figur 9.3 Kilder til Luftforurensning i Oslo. 

Svoveldioksid (SO 2) 
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Industri
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Kilde: Statens forurensningstilsyn. 

Figur 9.4 Det aktive arealbehov ved personbefordring med henholdsvis privatbil og jernbane. 

Plassbehov for transport i privatbiler 
tilbefordring av 32400 mennesker pr. time 

-ee"e~e~~~~~~~~~~-
55 meter bred gale. 16 spor 

Plassbehov for T-banen til befordring av 
32400 passasjerer pr. time 

Kilde: Kollektivt trafikkforbund, Wien, 1982. 

let er 50% reduksjon Ufr. St.prp. nr. 67 
(1985-86)) . 
Det er antatt at tilførslene av SO1 og NOx 

fra egne og utenlandske kilder samlet må re
duseres med henholdsvis 75% og 30-50% i de 
skandinaviske land for å komme ned til «natu
rens tålegrense». 

Regjeringens mål for CO,-utslipp er omtalt 
i kap. 5. Det vises også til Verdenskommisjo
nens sterke anbefaling om å dempe veksten i 
bruk av fossilt brensel og på lengre sikt redu
sere bruken. 

Regjeringen vil legge økt vekt på miljøvern
hensyn i samferdselspolitikken. I det videre 
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arbeidet med å utvikle virkemidler og tiltak 
for å redusere miljøproblemene er det nød
vendig å trekke opp miljømål for samferdsels
sektoren. Regjeringen vil prioritere arbeidet 
med å utvikle mål for miljøvernpolitikken, 
herunder delmål for ulike sektorer. Regjerin
gen vil i løpet av langtidsprogramperioden 
fastsette mål for miljøforbedringer innen sam
ferdselssektoren. Ved utarbeidelse av målene 
vil det bli tatt utgangspunkt i hovedmålene 
for Regjeringens miljøpolitikk. 

Regjeringen tar også sikte på så snart som 
mulig å skaffe fram en bedre samlet oversikt 
over forurensnings- og støyproblemene knyt
tet til transportsektoren. Samferdselsdeparte
mentet vil i samarbeid med Miljøverndeparte
mentet utarbeide en slik oversikt. Det vil bli 
etablert et system som løpende kan følge ut
viklingen og virkningene av ulike tiltak. 

Miljøvern vil være el viktig satsingsområde 
i Regjeringens 4-års-planer for veger og veg
trafikk, jernbanen og luftfarten. Stortingsmel
dingen om Norsk veg- og vegtrafikkplan for 
1990-93 ble fremmet 17. mars 1989. Norsk 
jernbaneplan for den samme perioden, vil bli 
fremmet våren 1989. Meldingen om Norsk 
luftfartsplan ventes fremmet høsten 1989. Re
gjeringen legger opp til at miljøvernhensyn i. 
sterkere grad vil bli innarbeidet og tillagt vekt 
ved prioriteringen av samferdselsmidlene. 

Samferdselsdepartementet vil dessuten i 
1989 sette i gang arbeid med å bedre det ad 
ministrative system for helhetlig transport
planlegging og gjennomføring av denne, samt 
styrke sin rolle i arbeidet med å bedre kollek
tivtrafikken. Miljøkompetansen i de ulike 
samferdselsetater vil bli styrket både sentralt 
og lokalt med sikte på bedre integrering av 
miljøhensyn i sektorvirksomheten. 

Et viktig element i denne satsingen vil være 
å begrense veksten i vegtrafikkarbeidet i våre 
byområder. Dette kan bl.a. gjøres ved å bedre 
kollektivtilbudet, dempe privatbilbruken og 
bygge ut et hovedvegnett som er tjenlig for 
den resulterende vegtrafikken. Det må dess
uten legges opp til et utbyggingsmønster og 
en arealbruk som er minst mulig transport
skapende. 

Kostnadene ved å avvikle dagens vegtrafikk 
er allerede store i de større byområdene, og 
de vil bli meget høye hvis ytterligere trafikk 
skal avvikles. I disse områdene vil et bedret 
kollektivtilbud i mange tilfeller være et bedre 
alternativ til bruk av bil. Økt bruk av kollekti
ve transportmidler vil dessuten redusere 
køproblemene og behovet for veginvesterin
ger. 

Beregninger Transportøkonomisk Institutt 
(TØI) har foretatt tyder på at det er vesentlig 
billigere for samfunnet å avvikle mer av rush-

trafikken ved bruk av kollektive transport
midler enn ved bruk av bil. I tillegg kommer 
at ulykker og miljøulemper ved bruk av per
sonbil er langt høyere enn for kollektive 
transportmidler. En nylig foretatt svensk un
dersøkelse viser at tilleggskostnadene kan 
være opptil fire ganger høyere ved bruk av 
personbil enn ved bruk av buss. 

Samlet sett viser dette at det vil være bety
delige samfunnsmessige gevinster forbundet 
med en samferdselspolitikk for våre byer som 
begrenser bilbruken og legger opp til større 
bruk av kollektive transportmidler. Dersom 
trafikken og trengselen i våre byområder fort
setter å vokse, vil de samfunnsmessige 
besparelser ved overgang til kollektivtrans
port også øke. 

9.4 VIRKEMIDLER OG TILTAK I REGJE
RINGENS ARBEID 

I stortingsmeldingene om norsk samferd
selspolitikk legger Regjeringen fram hand
lingsplaner for hvordan miljøproblemene kan 
reduseres innen transportsektoren. Nedenfor 
vil Regjeringen trekke fram en del sentrale 
virkemidler og tiltak som vil inngå i dette ar
beidet. 

Miljøverndepartementet og Samferdsels
departementet vil nedsette en arbeidsgruppe 
for å utrede hvordan Forurensningsloven skal 
gjøres gjeldende for samferdselssektoren. 

Miljøverndepartementet vil i samråd med 
Samferdselsdepartementet i løpet av 1989 ut
arbeide miljøkvalitetsnormer som rammer for 
den lokale trafikkplanleggingen. 

Miljøverndepartementet vil i samråd med 
Samferdselsdepartementet i 1989 fremme for
slag om rikspolitiske retningslinjer etter plan
og bygningsloven for å få til en bedre samord
ning av areal-, veg- og trafikkplanleggingen. 
Siktemålet er å få en bedre kopling mellom 
utbyggingsmønster og transportbehov, styrke 
kollektivtransporten, samt redusere behovet 
for bilbruk og parkeringsplasser i byområde
ne. Gang- og sykkelveger vil bli bygget ut til 
sammenhengende trafikkårer og trygge akti
vitetsområder. I byområder og områder med 
god kollektiv trafikkbetjening bør kommune
ne fastsette lavere normtall for parkerings
dekning. Kommunal- og arbeidsdepartemen
tet, Miljøverndepartementet og Sam
ferdselsdepartementet viJ samarbeide om ut
arbeidelse av nye normalvedtekter etter § 69 
i plan- og bygningsoven og veiledning for 
dette. 

Samferdselsdepartementet vi] i samråd med 
Miljøverndepartementet ta initiativet til at det 
i 1989-90 blir igangsatt arbeid med å lage sam
lede transportplaner for alle de 10 største 
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byområdene i Norge. Målet er å utvikle hel
hetlige transportsystemer som ivaretar hensy
net til framkommelighet for alle trafikant
grupper, trafikksikkerhet, saml helse og miljø. 
De statlige investeringsprogrammene for sam
ferdselssektoren vil bli vurdert og justert 1 lys 
av resultatene av dette arbeidet. 

Kollektivtrafikken vil bli styrket og priori
tert. En 0kt andel av samferdselsmidlene vil 
bli brukt til investeringer i kollektivtrafikk
systemet. Regjeringen vil også peke på 
muligheten for å bruke riksvegmidler og bom
pengeinntekter til annen infrastruktur, f.eks. 
til T-baneutbygging. Samferdselsdepartemen
tet vil ta initiativ overfor lokale myndigheter 
for å finne fram til aktuelle prosjekter som kan 
realiseres raskt. De statlige rammetilskuddene 
til den fylkeskommunale kollektivtrafikken 
vil bli økt. 

Bompengeordninger er under etablering i 
flere større byområder. Regjeringen vil åpne 
adgang til å øke bompengesatsene i rushtide
ne i disse områdene. Dette vil både regulere 
trafikken og bidra til raskere løsning av tra
fikk- og miljøproblemene. 

Jernbanens rolle i persontrafikken omkring 
og mellom de store byområdene vil bli styr
ket. Samferdselsmyndighetene vil også 
vurdere ulike tiltak for å øke jernbanens andel 
av godstransporter over lengre avstander. 

Regjeringen vil ha som utgangspunkt at 
transportbehovet bør dekkes av de transport
midler som kan utføre arbeidet til laveste 
mulige samfunnsøkonomiske kostnader. For å 
oppnå dette er det viktig at priser og avgifter 
mest mulig utformes slik at transportbrukerne 
dekker de kostnadene samfunnet påføres, og 
at samfunnsmessig lønnsomme investeringer 
realiseres, vurdert ut fra hensynet til både 
framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. 

For å stimulere til en mer miljøvennlig bil
park, legges engangsavgiften ytterligere om 
til vektbasert avgift. Regjeringen vil vurdere 
ytterligere avgiftsendringer som kan føre til 
redusert energiforbruk i samferdselssektoren. 

Det vil bli stilt krav om avgassrensing for 
den resterende del av bilparken (nye kjøretøy
er) i tiden 1990-93. Det vil samtidig bli ar
beidet med spørsmål om å videreutvikle 
tekniske miljøkrav til kjøretøyer. Miljøvern
myndighetene og samferdselsmyndighetene 
vil samarbeide om dette både på internasjo
nalt og nasjonalt plan. Miljøverndepartemen
tet arbeider med å framskaffe nødvendig 
grunnlag for å innføre avgasskrav for innen
riks sjøfart. Avgasskrav til nye og eksisterende 
fartøy i innenriks sjøfart og i fiskeflåten vil 
bli gjennomført så snart dette er teknisk og 
økonomisk mulig, senest innen 1995. 

V ed vurderinger av framtidige hastighets-

grenser vil det også bli lagt vekt på hensynet 
til støy og forurensninger. 

Norske støyforskrifter for kjøretøyer vil bli 
bragt opp på EF-nivå fra 1990. 1 samråd med 
de andre nordiske land er det igangsatt et ar
beid for ytterligere skjerping av støykravene, 
senest fra 1995. Målet er å oppnå 75 dBA for 
personbilene og 80 dBA for de tyngste bilene. 

Regjeringen vil internasjonalt arbeide for å 
påskynde utviklingen av mer miljøvennlige 
flymotorer for bl.a å redusere NOx-utslippene. 

Regjeringen vil arbeide for å forby de mest 
støyende flyene senest fra år 2000. Det vil bli 
et internasjonalt samarbeid mellom de nordis
ke land og EF-landene for å få til en harmoni
sering av nye støykrav. Støygraderte 
landingsavgifter og andre tiltak for å begrense 
støy i forbindelse med drift av flyplasser vil 
også bli vurdert. 

Naturvernhensyn vil bli tillagt større vekt i 
vegplanleggingen . Vegprosjekter må plan
legges slik at de i minst mulig grad kommer 
i konflikt med sårbare og verdifulle natur- og 
friluftsområder. 

Støyskjerming, fasadeisolering og trafikkre
gulerende Wtak vil bli videreført i støyutsatte 
boligområder. Det vil bli lagt økt vekt på in
formasjon og holdningsskapende arbeid for å 
bedre trafikantenes «miljøbevissthet». 

Forsknings- og utviklingsvirksomheten på 
området samferdsel - miljø vil bli styrket fra 
1989. Det er nødvendig å skaffe mer systema
tisert kunnskap om problemer, virkninger av 
målkrav, bruk av virkemidler m.v. 

9.5 INTERNASJONALT SAMARBEID 
Norge har hatt en sentral rolle i det nordiske 

samarbeidet om miljø og samferdsel. Trans
portøkonomisk institutt (TØI) deltok for noen 
år siden i et meget omfattende utredningspro
sjekt om kollektivtransport (NORDKOLT). 
TØI står sentralt i et større nordisk utred
ningsarbeid om storbyens miljøproblemer 
forårsaket av transportvirksomhet. I regi av 
den nordiske bilavgassgruppen arbeides det 
bl.a. med prosjekter om avgassutslipp, krav 
og tekniske løsninger, drivstoff, virkninger på 
helse og beregningsmetoder for bilavgasser. I 
tillegg gjennomføres et prosjekt med gass
drevne busser. 

Det er også utarbeidet felles nordiske bereg
ningsmetoder for støy fra veg, jernbane og fly, 
samt for beregning av bilavgasser. Innenfor 
det nordiske arbeidet på støysiden, står også 
virkningene av støy på mennesker sentralt. 

Innenfor den såkalte «Stockholmsgruppen~ 
samarbeider de nordiske land, Canada, Sveits 
og Østerrike om felles avgasskrav. Det er disse 
kravene som nå er innført for bensinbiler, og 
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gruppen arbeider videre med krav til andre 
kjøretøytyper. 

Støy og avgasser er behandlet i flere av Or
ganisasjonen for økonomisk samarbeid og 
utvikings (OECD) rapporter og både miljøef
fekter og tiltak i de enkelte land ble oppsum
mert i 1988 i rapporten «Transport and the 
Environment». Rapporten konkluderer med at 
det vil bli aktuelt både å redusere utslippene 
fra hvert enkelt transportmiddel, samt å treffe 
tiltak som begrenser virkningene av det totale 
transportarbeidet som utføres. For biler kan 
dette innebære å begrense hastighet, trafikk
volum og rutevalg. De viktigste tiltakene som 
anbefales er bedre fysisk planlegging, bruker
betaling for veier, færre parkeringsplasser 
byene og bedre kollektivtransport. 

9.6 OPPSUMMERING AV VIKTIGE TIL
TAK 

Regieringen vil: 
- Nesette en arbeidsgruppe med representan

ter for Miljøverndepartementet og Samferd
selsdepartementet for å utrede hvordan 

Forurensningsloven skal gjøres gjeldende 
for sarrtferdselssektoren . 

- Ta initiativet til at det blir utarbeidet samle
de transportplaner for alle de 10 største 
byområdene i Norge. 

- Legge om engangsavgiften ytterligere til 
vektbasert avgift med sikte på å stimulere 
til en mer miljøvennlig bilpark. Regjeringen 
vil vurdere ytterligere avgiftsendringer som 
kan føre til redusert energiforbruk i sam
ferdselssektoren . 
Styrke og prioritere kollektivtrafikken i de 
største byområdene. 

- Bruke en økt andel av samferdselsmidlene 
til investeringer i kollektivtrafikksystemet. 
De statlige rammetilskuddene til den fylkes
kommunale kollektivtrafikken vil bli økt. 

- Fremme forslag om rikspolitiske retnings
linjer etter plan- og bygningsloven for å få 
til en bedre samordmng av areal -, veg- og 
trafikkplanleggingen. 
Innføre avgasskrav for den resterende del 
av bilparken (nye biler) i perioden 1990-93. 

- I løpet av 1989 utarbeide en plan for gjen
nomføring av strengere krav til luftforurens
ende utslipp fra kystflåten. 
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KAPITTEL 10 

Industri og miljø 

10.1 REGJERINGENS HOVEDMÅL 
Regjeringen vil sikre at industrien på kort 

sikt tar sin del av de utslippsreduksjoner som 
Norge er forpliktet til gjennom internasjonale 
avtaler og på lengTe sikt reduserer utslippene 
ytterligere. Det skal i perioden fram til 1995 
legges spesiell vekt på reduksjon av utslippe
ne av miljøgifter og forsurende forurensnin
ger. I tillegg kan det på lengre sikt bli aktuelt 
å begrense industriens utslipp av klimagasser 
som ledd i en tilpasrung til en eventuell klima
avtale. 

Utforming av tiltak for å nå miljømålsettin
ger vil bli gjort i samlede pakker der blant 
annet nytte/kostnads- og kostnads/effektivi 
tetsvurderinger legges til grunn. 

Miljøproblemene som er knyttet til miljøfar
lig spesialavfall, gruvedrift og tidligere tiders 
avfall skal reduseres sterkt. 

For å stimulere til omstillinger i industrien 
som er tilpasset målet om en bærekraftig ut
vikling, skal utslippskrav, avgifter og støttetil
tak utformes slik at energiøkonomisering og 
utvikling og produksjon av miljøvennlig tek
nologi fremmes. 

Norge må arbeide i internasjonale fora for å 
oppnå en industri- og teknologiutvikling som 
i større grad kommer utviklingslandene til 
gode og som er forenlig med en bærekraftig 
utvikling. Overføringen av tilpasset teknologi 
skal prioriteres. 

Regjeringen vil gå inn for å sikre at nærings
livsetableringer i utviklingsland som skjer 
med statlig medvirkning, ivaretar hensynet til 
miljø og utvikling. 

10.2 NORSK INDUSTRI I DAG - STATUS 
OG UTFORDRINGER 

10.2.1 Utslipp av miljøskadelige stoffer 
Industrien avtar 49% av vår produksjon av 

elektrisk kraft og står for 41 % av forbruket av 
fossile brensler. Industriens utslipp til luft og 
vann fra energibruk og industrielle prosesser 
er betydelig redusert de siste l 0-15 år gjennom 
store miljøverninvesteringer (de såkalte 1. ge
nerasjons-tiltak). 

Flyktige organiske forbindelser (VOC) inn
går i kjemiske reaksjoner med NOx slik at 
bakkenær ozon dannes. Ozon kan gi skader 
på materialer og kan føre til redusert tilvekst 

Tabell 8.1 Industriens bidrag til utslippene 
av SO, , NOx, C02 og flyktige orga
niske forbindelser (VOC) samt 
bidraget fra utvalgte industri
bransjer i 1987. 

1000 tonn/år 

Totalutslipp 1985 
Industriens bidrag 

Nærings- og nytelses
midler 
Trevarer/treforedling 
Kjemisk industri 
Bergverk 
Raffinering 
Metallproduksjon 

SO, NOx CO, VOC 

105 223 33287 105 
66% 11 % 32% 6-7% 

6,3 
8,9 

13,2 
1,6 
3,9 

35,8 

2,3 825 
2,0 646 

11,5 3498 
1,7 245 
1,7 949 
5,7 4456 

0,3 
0,2 
1,6 
0,2 
3,1 
1,4 

Kilde: Statens forurensningstilsyn 

i skogen. SO, og NOx forsurer jordsmonn og 
innsjøer, men i tillegg har disse stoffene helse
effekter. Andre viktige luftforurensningskom
ponenter som påvirker helsa, er sol og 
karbonmonoksid (CO). Industriens utslipp av 
disse stoffene var i 1985 henholdsvis 5% og 7%. 

Framskrivninger for utslipp til luft av SO" 
NOx, CO,, VOC og sotpartikler viser at uten 
ytterligere tiltak vil industriens utslipp være 
omtrent de samme eller øke litt fra i dag til 
år 2003. S0,-utslippene fra industrien ble be
tydelig redusert fra og med 1987 på grunn av 
nedleggelsen av Smeltehytta i Sulitjelma. 
S02-utslippene fra industrien i år 2000 vil der
for være klart lavere enn i 1985 i følge de ulike 
framskrivninger. 

Fra industrien slippes det ut betydelige 
mengder tungmetaller, klorerte forbindelser 
og andre miljøgifter til luft og vann. Miljøgif
ter som slippes ut til luft kan akkumuleres i 
jordsmonnet, påvirke vegetasjon og føre til 
oppkonsentrering av miljøgifter hos høyere 
dyrearter. Alvorlige helseskader kan oppstå 
gjennom forgiftning av drikkevann og ved for 
høyt innhold i matvarer. For mange av kjemi
kaliene er det vanskelig å få dokumentert 
miljøkonsekvensene, noe som fører med seg 
usikkerhet om framtidige miljøkonsekvenser. 
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Industrien er hovedkilden for utslipp av gif
tige tungmetaller og organiske miljøgifter til 
vassdrag og sjøområder. Disse utslippene fin
ner særlig sted langs kysten og til en del 
fjorder. Et vesentlig bidrag av miljøgifter til 
bl.a. disse fjordene stammer fra miljøgiftholdi
ge sedimenter som er bygget opp gjennom 
tidligere år. I tidligere nedgravd avfall på land 
er det trolig også store mengder med miljøgif
ter. 

Gruver representerer en av de største kilde
ne til forurensning av vassdrag. En rekke 
vassdrag er døde eller sterkt påvirket av tung
metaller og svovelsyre. Problemene skriver 
seg både fra virksomme og nedlagte gruver. 

Produkter som mneholder miljøskadelige 
stoffer går etter bruk inn som en del av spe
sialavfallet. I Norge ble det i 1987 produsert 
ca. 200 000 tonn spesialavfall. Hovedkilden til 
dette avfallet er industrien, mens ulike typer 
oljeavfall fra andre kilder også utgjør en ve
sentlig del. Ca. 90 000 tonn behandles av den 
bedriften hvor spesialavfallet oppstår. Av de 
resterende 110 000 tonn forsvinner ca. halv
parten på en ukontrollert måte. 

Utslippet av næringssalter bidrar både til 
lokale og regionale problemer, f.eks. i Nord
sjøen. Industriens bidrag (vesentlig fra trefor
edlingsindustrien og kjemisk industri) er 
likevel beskjedent i forhold til kommunalt 
avløp og landbruk. 

For utslipp til vann er det ikke utarbeidet 
framskrivninger, men det pågående arbeidet 
for å sette strengere rensekrav til industrien 
vil redusere utslippene fram mot år 2000. 

10.2.2 Næringspolitikk og miljømål 
Norge har en industristruktur som i stor 

grad er preget av lite bearbeidede og konjunk
turfølsomme produkter. Råvarebasert produk
sjon står for størstedelen av industriens 
eksport, og den norske konkurranseutsatte 
industrien er sterkt rettet mot standardpro
dukter. 

Etter flere års nedgang og stagnasjon har 
det etter 1983 vært en viss vekst i norsk indu
striproduksjon. Sterkere vekst i verdenshan
delen enn forventet, høye råvarepriser samt 
større norsk produksjonskapasitet har bidratt 
til et høyt aktivitetsnivå og god lønnsomhet 
for deler av den tradisjonelle norske industri
eksporten i 1987 og 1988, særlig for den 
kraftintensive industrien. Lavere råvarepriser 
og stagnasjon i verdenshandelen vil raskt kun
ne endre denne situasjonen. 

Målet for næringspolitikken er å etablere 
gode rammebetingelser for effektiv utnyttelse 
av ressursene i alle delene av landet og som 
også må gå sammen med hensynet til en bæ
rekraftig utvikling. Omstillinger og fornyelse 

i norsk næringsliv er et hovedmål både i næ
ringspolittik.ken og i den økonomiske politik
ken. Omstillingene må tilpasses målet for 
bærekraftig utvikling. Det er fortsatt tid til 
dette, men ved å starte nå, kan vi unngå brå 
omstillinger senere. 

Innenfor denne rammen legger Regjeringen 
vekt på å utforme virkemidler som tar hensyn 
til industriens betydning for økonomiskutvik
ling, sysselsetting og balanse i utenriksøkono
mien. 

10.3 MÅLSETTINGER FOR REDUKSJON 
AV UTSLIPPENE 

De nøyaktige utslippsreduksjonene for de 
uJike industribransjene kan fastslås når tverr
sektorielle tiltaksplaner foreligger. Disse til
taksplanene skal baseres på kostnadseffektivi
tet, slik at tiltak i industrien settes opp mot 
tiltak i andre sektorer. SFT arbeider nå med 
slike tiltaksplaner, og vil fremme forslag om 
gjennomføring av tiltak innen 1991. 

Det er laget foreløpige tiltaksplaner for re
duksjon av S02- og NOx-utslippene og for 
reduksjon av miljøgifter og næringssalter. 
Dessuten foreligger det et program for gjen
nomføring av 2. generasjonstiltak i industrien, 
som vil gi effektive uUippsreduksjoner. Til
taksplanene vil bli sett i sammenheng med 
dette. SIT har nå begynt å gjennomføre 2. 
generasjons programmet. Programmet omfat
ter tiltak som vil redusere utslippene både til 
vann og til luft. Programmet er igangsatt og 
vil være gjenomført mnen 1995 og anslår et 
investeringsbehov i industrien til miljøtiltak 
på ca. 3 milliarder kroner. 

Det skal gjennomføres tiltak for å redusere 
utslippene av de 13 prioriterte miljøgiftene. 
Industrien er hovedkilde til utslippene. Ut
slippene til Nordsjøen antas gjennom dette å 
bli meget sterkt redusert. 

10.4 STRATEGI FOR OMSTILLING 
Hensynet fil en bærekraftig utvikling setter 

rammer for utvikling av norsk industri. Miljø
hensyn vil dermed få betydning for hvilke 
omstillinger som er ønskelige for industrien. 
I denne omstillingsprosessen må miljøtekno
logiske løsninger stimuleres. 

Aktuelle strategier for omlegging v:il være 
omstilling til andre produkter, prosessomleg
ginger og rensing av utslipp. Disse er 
nærmere beskrevet nedenfor. 

Innenfor flere bransjer har deler av industri 
en i andre land foretatt miljøverninvesteringer 
som industrien i Norge ennå ikke har gjort. 
Både i disse landene og i Norge må industrien 
gå lenger i utslippsreduksjoner. Ved å omstille 
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seg nå innenfor de rammene internasjonale 
avtaler trekker opp, kan norsk industri velge 
langsiktige løsninger med produkt- eller pro
sessomlegginger som kan være mer framtids
rettede enn ensidig satsing på rensing. 

10.4.1 Omstillinger til andre produkter 
Motivene for en slik omlegging av miljøhen

syn kan deles i tre hovedtyper: 
- Nåværende produksjon fører ti] uaksepta

belt store utslipp av miljøskadelige stoffer, 
og det finnes ikke tilgjengelig teknologi som 
kan bringe utslippene under akseptable 
grenser. 

- Produksjonen inkluderer råvarer der mar
kedsprisen ikke gjenspeiler miljøkostnade
ne ved uttak og bruk. Dette er spesielt 
tydelig for råvarer fra utviklingsland. 

- Selve produktet inneholder miljøskadelige 
stoffer. Dette kan skape problemer ved bruk 
eller når produktet ender som avfall. 
Eksempler på produktom]egging kan være 

overgang til batterier som ikke innholder 
kvikksølv eller kadmium, papir som ikke er 
bleket med klor, returemballasje i stedet for 
engangsemballasje, trevirke som ikke stam
mer fra truede regnskoger, olje med lavere 
svovelinnhold eller spraybokser med drivgass 
som ikke bryter ned ozon-laget. 

10.4.2 Prosessomlegginger 
Omlegginger av industriprosessene vil i 

mange tilfeller bidra mye til å redusere miljø
belastningen. Prosessomlegginger vil inklude
re 
- bruk av råstoffer som har mindre innhold 

av miljøskadelige stoffer, 
- mer effektiv bruk av energi og råstoff f.eks. 

ved bruk av varmepumper, 
- ombygging av produksjonsanlegg for å mi

nimalisere diffuse utslipp. 
Eksempler på prosessomlegging kan være 

ombygging av produksjonsanlegg for å mini
mere diffuse utslipp, dvs. utslipp som går 
utenom avløpsledningen eller piper, moderni
sering i treforedlingsindustrien, naturgass, 
barkfyring eller annen bioenergi i stedet for 
oljefyring eller kunstgjødselframstilling med 
bruk av råstoffer som inneholder mindre kad
mium. 

10.4.3 Rensing av utslipp 
Rensing av utslipp har vært den viktigste 

strategien for industrien for å redusere utslip
pene av miljøfarlige stoffer. Gjennom perio
den 1974-85 investerte industrien ca 8.6 
milliarder kroner (1985-kroner) for å redusere 
utslippene. 

Rensing av utslippene vil fortsatt være en 
viktig del av strategien for at industrien skal 
tilpasse seg en bærekraftig utvikling. 

For å få redusert S0,-utslippene i de mindre 
og mellomstore bedriftene, synes det å være 
mest kostnadseffektivt å legge om til bruk av 
olje med lavere svovelinnhold eller gå over til 
andre energibærere som forurenser mindre. 
For de større bedriftene er rensing av utslippe
ne i tillegg aktuelt. 

For å få redusert NOx- og VOC-utslippene 
er rensestrategien mest aktuell for de større 
bedriftene. CO,-utslippene kan i dag ikke re
duseres ved rensing. Derimot vil det være 
mulig å rense bort en rekke av miljøgiftene 
fordi de ofte henger sammen med stoffer som 
det fins teknologi for å rense. 

10.4.4 Miljø som del av bedriftens interne 
organisasjonsstrategi 

For mange norske bedrifter vil det være 
nødvendig å ta i bruk alle strategiene. For å 
få til en vellykket tilpasning til dette, må be
driftene endre sin holdning til miljøkrav, både 
miljøkrav fra myndighetene og fra opinionen. 
Flere bedrifter i Europa og USA har valgt å 
innføre miljø som en hovedstrategi for hele 
bedriften dvs. at den tar i bruk strategier for 
endring av produktene, prosessene og sørger 
for nøye kontroll med overholdelse av konse
sjonsvilkår gjennom rensing. Strategien 
omfatter også å markedsføre bedriften internt 
og eksternt som en miljøbedrift. 

10.5 VIRKEMIDLER 
De tre strategiene omtalt foran viser en 

mulig vei for å få konsentrert innsatsen j norsk 
industri ut fra hensynet til en bærekraftig ut
vikling. Strategiene vil kreve bruk av en rekke 
tilgjengelige virkemidler i miljø- og nærings
politikken. 

Regjeringen vil understreke at prinsippet 
om at forurenseren skal betale føres videre på 
industriområdet. Regjeringen ser det videre 
som viktig tidligst mulig å bringe ut informa
sjon om utviklingen i miljøpolitikken og om 
de virkemidler og tiltak som er planlagt over
for industrien. Dette gir industrien en bedre 
mulighet til å tilpasse seg for at vi skal nå de 
målsettinger som er trukket opp internasjo
nalt og nasjonalt. 

De aktuelle virkemidlene vil gjelde en gjen
nomføring av strategiene omtalt i kap. 10.4. 

10.5.1. utvikling av miljøteknologi 
Miljøteknologi må ses som et sammensatt 

felt, som består av 
- utvikling av nye produkter og tjenester. De 

kan erstatte produkter som er miljøskadeli
ge eller som hindrer utvikling for den fattige 
delen av verden 

- renere prosessteknologi som forebygger 
miljøskader, reduserer energiforbruket og 
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som gir mindre avfallsprodukter gjennom 
bedre ressursutnyttelse og større grad av 
gjenvinning, 

- renseteknologi, systemer for overvåking og 
kontroll. 
Miljøteknologi kan neppe bli noe stort sat

singsområde for norsk industri, men innenfor 
enkelte områder (kartlegging, overvåking og 
kontrolJ av miljøtilstanden, industrielle ut
slipp, miljøproblemer innen landbruket og 
innen transport-, energi- og kommunesekto
ren) kan norsk industri utvikle seg og bli 
konkurransedyktig. Det blir viktig å få gode 
ideer til å ende opp i produksjon. Siktemålet 
for norsk miljøteknologisatsing er både å 
frambringe ny teknologi som kan selges på 
det nasjonale eller internasjonale markedet, 
og å få løst miljøproblemer i norsk nærings
virksomhet. Men miljøteknologi er ikke bare 
industrialisering av nye ideer. For å få redu
sert miljøproblemene fra norsk industri, må 
det også sørges for bedre spredning av kjente 
miljøteknologiske løsninger. Både industriali
sering og spredning av miljøteknologiske 
løsninger vil inngå i en strategi for omlegging, 
og det vil bli benyttet både utslippskrav/ kon
troll og positive virkemidler for å stimulere til 
en omlegging. 

Regjeringen vil stimulere til utviklingen av 
miljøvennlig teknologi på følgende måte: 
1. Forskning som kan bidra til å stimulere 

utvikling av ny, miljøvennlig teknologi vil 
bli styrket. Dette skal skje på følgende 
måte: 
- Miljøhensyn etableres blant kriteriene 

som benyttes i prosjektvurderingene. 
- Regjeringen forutsetter at Norges Tek

nisk-Naturvitenskapelig Forskningsråd 
(NTNF) styrker sin innsats til miljøtekno
logisk forskning. 

- Utvikling av miljøvennlig teknologi vil 
kunne støttes via Bransjeforskningsfon
det og NTNFs virkemiddel «Nyskapning 
i næringsliveb. 
Det vises også til at NTNF's program for 

miljøteknologi har plukket ut områdene 
overvåkning av miljøet, miljøteknologi for 
kyst- og havbasert næringsvirksomhet og 
teknologi for miljøvennlig næringsvirk
somhet som spesielt interessante for Norge. 

2. Overgangen fra forskning til produksjon, 
spredning og bruk av ny miljøvennlig tek
nologi har vist seg vanskelig. For å styrke 
dette arbeidet vil følgende tiltak bli iverk
satt: 
- Stimulere til utvikling av miljøvennlig 

teknologi gjennom statlige utviklings
kontrakter, også på det kommunalteknis
ke området. 

- Statens forurensningstilsyn settes i stand 
til å opptre som kontraktspartner i stat-

lige utviklingskontrakter for utvikling av 
miljøteknologi. 
Industrifondet vil støtte utvikling og for
retningsmessig utnyttelse av miljøvenn
Hge produksjonsprosesser og produkter. 

3. For å overvåke forskning om miljøvennlig 
teknologi, samordne bruken av eksisteren
de og utvikle nye virkemidler for industria
Lisering og bruk av slik teknologi, vil en 
styrking av koordineringen på dette om
rådet bli vurdert. 

4. Offentlige innkjøpsordninger skal rettes 
mol miljøvennlige produkter. 

Regjeringen vil arbeide for at forurensnings
myndighetene får et st0l're ansvar for informa
sjonsoverføring av miljøvennlig teknologi til 
industrien. Det er et stort behov i industrien 
for å få informasjon om tilgjengelig teknologi 
som oppfyl1er de nye miljøkrav som blir stilt, 
og for å tilegne seg den kompetanse som er 
nødvendig for å nyttiggjøre seg den nye tek
nologien. Forurensningsmyndighetene må i 
framtiden spille en mer aktiv rolle i overførin
gen av teknologi og kompetanse. Miljøvernde
partementet vil utrede nærmere hvordan 
dette kan gjennomføres. 

10.5.2 Produktavgifter 
Regjeringen vil legge fram et forslag om 

innføring av produktavgift på import av klor
fluorkarboner (KFK), enten som råstoff eller 
som del av et ferdigprodukt. Forslaget er en
del av en samlet tiltaksplan for reduksjon av 
bruken av KFK. Avgiften vil b1i 1agt på de 
KFK-typene hvor det finnes substitusjons
muligheter, altså bidra til overgang til alterna
tive produkter. 

Regjeringen bar vedtatt at det skal innføres 
avgift på batterier. Avgiften er ikke innført 
på grunn av de pågående forhandlinger med 
EF om felles grenseverdier for merking av 
miljøfarlige batterier. Forslaget har likevel gitt 
sterke signaler til produsentene av batterier, 
noe som har medført at de fleste produsenter 
vil ha fjernet kvikksølv i vanlige batterier in
nen 1992. 

Fra 1991 vil det etablerte produksjonsregis
teret kunne danne informasjonsgTunnlag for 
gjennomføring av tiltak for reduksjon av mil
jøgifter i forbruksprodukter. Produktavgifter 
vil her være et aktuelt virkemiddel. 

Avgiften på engangsemballasje gjør bruken 
av slik emballasje dyrere for forbrukerne og 
gir derfor den mer miljø- og ressursvennlige 
returemballasjen et konkurransefortrinn. På 
grunn av utviklingen i råvarepriser og prisut
viklingen generelt, har avgiften de siste årene 
vært for lav slik at engangsemballasjen nå er 
mer konkurransedyktig. Regjeringen har der
for økt avgiften i 1989. 

Prissetting av energi er et av de viktigste 
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virkemidler for effektivisering av energibru
ken og satsing på alternativ energikilder. Bruk 
av dette virkemiddel overfor industrien er 
nærmere omtalt i kap. 8. 

10.5.3 Bruk av økonomiske støttetiltak 
Til tross for prinsippet om at forurenseren 

skal betale vil det i noen tilfeller være nød
vendig å bruke økonomisk støtte for å stimule
re til en ønsket utvikling. 

Industribanken har siden 1974 gitt lån til 
miljøvern- og energiøkonomiseringstiltak. Et
terspørselen etter disse lånene har avtatt de 
siste årene. Ordningen vil bl.a. bli vurdert i 
stortingsmeldingen om energiøkonomisering. 

Norske bedrifter som går sammen med and
re nordiske bedrifter kan søke støtte gjennom 
Nordisk Industrifonds miljøteknologipro
gram. 

10.5.4 Direkte reguleringer gjennom konse
sjonssystemet 

Statens forurensningstilsyn gjennomgår i 
disse dager alle utslippskonsesjoner for de 
største industribedriftene. De nye konsesjone
ne vil kreve store tiltak og investeringer fra 
bedriftene. Undersøkelser viser at disse inves
teringene i endel tilfeller vil medføre omleg
ging av gamle produksjonsprosesser til helt 
nye prosesser. De nye kravene vil også med
føre at eksisterende utstyr utnyttes bedre. 

Utslippskonsesjoner vil fortsatt være det 
viktigste virkemiddelet for regulering av ut
slipp fra industribedrifter. 

Undersøkelser viser at svært mange bedrif
ter ikke overholder de konsesjoner bedriftene 
har fått. Regjeringen vil derfor gå inn for følg
ende tiltak for å øke effektiviteten av konse
sjonssystemet: 

l. Styrking av kontrollen. 
Økt frekvens, grundighet og utvikling av 

kontrollmetoder vil gi større mulighet for 
myndighetene til å følge opp overfor bedrifte
ne. Dette vil også gi insitarnenter til bedre 
egenkontroll av konsesjonsvilkår hos bedrifte
ne. 

En rekke av de bedrifter som omfattes av 
konsesjonsreguleringene, er små bedrifter 
med små utslipp som bare har lokale forurens
ningsvirkninger. Miljøverndepartementet vil 
vurdere å legge ansvaret for regulering og 
kontroll av mindre industribedrifter til fylkes
mannens miljøvernavdeling. 

2. Kompetanseoppbygging og kopling til ar
beidsmiijø. 

Det er registrert en rekke eksempler på at 
utslippskravene ikke overholdes i norsk indu-

stri. Et kontrollapparat er nødvendig, men for 
å få til varige forbedringer er det neppe til
strekkelig. Alle som håndterer miljøskadelige 
stoffer eller som styrer prosesser i industrien, 
bør ha tilstrekkelig kompetanse for å motvirke 
forurensningsuhell og for å kunne minimalise
re utslippene. Denne kompetansen må økes 
både hos bedriftsledelsen, på ingeniørnivå, 
blant arbeidsledere og arbeidere. Beskyttelse 
av det ytre miljøet skal være en oppgave for 
vernearbeidet i bedriftene på hk linje med 
arbeidsmiljøet. Gjennom et samarbeid med 
fagbevegelsen og Næringslivets hovedorgani
sasjon skal det settes i gang kurs og annen 
etterutdanning for å utvikle bedre holdninger, 
kunnskaper og ferdigheter. Det er spesielt vik
tig å få engasjert verneombudene i arbeidet. 
Dessuten bør SFT ha teknologisk kompetanse 
og bruke den til å veilede industrien i større 
grad. 

3 . Miljøkriminalitet 
Regjeringen har allerede opprettet et eget 

statsadvokatembede for miljøkriminalitet. Re
gjeringen vil gjennom dette skjerpe reaksjone
ne mot miljøkriminalitet gjennom påtale og 
straffereaksjoner, jfr kap 7.3. 

4. Opprydding av tidligere tiders avfaU 
Statens forurensningstilsyn gjennomfører 

en landsomfattende kartlegging av alle kjente 
avfallsplasser. Kartleggingen vil danne grunn
lag for nødvendige tiltak for å rydde opp i 
disse avfallsplassene. 

Regjeringen vil legge fram et program for: 
* opprydding etter nedlagte og konkurs

rammede bedrifter 
* opprydding av forurensningene fra nedlagte 

gruver 
* behandling av forurenset jordsmonn 
• opprydding av forurensninger i fjorder 

Kostnadene ved opprydding skal pålegges 
eier der det er mulig. I en del saker er imid
lertid eierforholdet opphørt, slik at oppryddin
gen ikke kan belastes forurenser. I slike 
tilfeller kan fmansiering av oppryddingsopp
gavene skje over statsbudsjettet. I program
met vurderes en framdriftsplan for gjen
nomføring. 

10.5.5. Gjenvinning 
Regjeringen vil stimulere gjenvinning av 

produksjonsavfall. Erfaringer fra Norge og 
andre land viser at det er mulig, og økonomisk 
effektivt, med en langt større gjenvinnings
grad enn det som er tilfelle i Norge. Departe
mentet vil øke innsatsen gjennom å stimulere 
til kildesortering av avfallet hos avfallsprodu
senten og samtidig sikre at avfallet når fram 
til dem som kan utnytte avfallet som et attrak-
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tivt råstoff til videre produksjon. Innsatsen for 
økt gjenvinning vil bli sett i sammenheng 
med satsingen på miljøteknologi. Forutset
ningen er at slike tiltak er samfunnsøkono
misk lønnsomme. 

Regjeringen vil oppnevne et offentlig utvalg 
med representanter fra næringslivet, arbeids
takerorganisasjonene og myndighetene som 
skal legge fram en plan for: 
- gjenvinning 
- minimalisering av den totale avfallsmeng-

den 
- minimalisering av miljøfarlige stoffer i av

fallsmengden 

10.5.6. Landsomfattende system for behand
ling av spesialavfall 

Det nye samlede system for mottak og be
handling av spesialavfall vil etablere et bedre 
tilbud til industrien for å bli kvitt den delen 
av produksjonsavfallet som kalles spesialav
fall. Regjeringen vil bidra med tilskudd- og 
låneordninger for å få etablert systemet for 
innsamling, mottak og innsamling av spesial
avfall. 

Kostnadene med en miljøforsvarlig behand-
1ing av avfallet vil være store. lndustrisen bør 
bidra til å dekke disse kostnadene. Dette vil 
være en stimulering til å redusere mengden 
av avfall som skapes, enten gjennom bedret 
produksjonsprosess eller økt gjennvinning av 
avfallsproduktene. Regjeringen vil legge fram 
en egen proposisjon for Stortinget om spesial
avfallsystemet. 

10.5.7. Andre virkemidler 
Regjeringen tar sikte på å etablere en ord

ning med positiv miljømerking av forbruker
produkter. Jfr. kap. 15. Regjeringen vil videre 
utvide forskriftene om merlting av kjemiske 
stoffer som kan medføre helseskade til også å 
omfatte miljøskadelige produkter. Utvidelsen 
av deklarasjonsplikten skal gjennomføres in
nen utgangen av 1992. Det viser her også til 
omtale i kap. 3. 

10.6 INTERNASJONALT SAMARBEID 
Det er viktig at nødvendige tiltak foråredu

sere grenseoverskridende forurensninger 
gjennomføres i hele verden. Dette vil hindre 
konkurransevridninger og flytting av en for
urensende produksjon fra et land til et annet. 

En strategi for industriens tilpasning til 
bærekraftig utvikling må også inkludere krav 
til norsk industri i andre land og til hvilken 
måte norsk industri utnytter råvarer fra andre 
land, spesielt utviklingsland. 

Industriproduksjon i utviklingsland skaper 
ofte miljøproblemer. Rovdrift på naturgrunn-

laget, utslipp av miljøgifter kan være eksem
pler. Norge kan bidra til å redusere disse 
problemene, dels ved å sette betingelser for 
etablering av industri i utviklingsland og dels 
ved at industrien i Norge ikke bruker råstoffer 
fra utviklingsland dersom dette innebærer 
utarming av naturgrunnlaget eller er produ
sert på en måte som ikke tar hensyn til miljøet 
i utviklingsland. 

I tillegg til å støtte det internasjonale ar
beidet innen UNEP, OECD og andre interna
sjonale organisasjoner er det viktig å styrke 
forskningssamarbeidet og bidra til kompetan
seoppbygging i utviklingsland . Samarbeid 
mellom utviklingslandene (Sør-sør-samar
beid) skal støttes. Det vil også være viktig å 
forbedre regelverket for eksport av kjemikali
er og spesialavfall. 

Miljøfaglige konsekvensanalyser. 
Regjeringen vil arbeide for at det blir tatt i 

bruk konsekvensanalyser for industrietable
ringer som vil berøre andre lands regionale 
eller globale miljøforhold. Dette er nødvendig 
for å kartlegge konsekvenser for andre land 
av ny industrivirksomhet som kan medføre 
miljøskader. 

I norsk bistandspolitikk vil det bli lagt vekt 
på overføring av vannkraftteknologi, miljøtek
nologi og kunnskaper om forvaltning av 
miljøressurser. 

Norske næringslivsetableringer i utviklings
land som skjer med statlig medvirkning, må 
ta hensyn til en bærekraftig utvikling. For 
norske prosjekter med offentlig støtte skal 
miljøkonsekvensanalyser gjennomføres når 
prosjektene i betydelig grad kan påvirke na
turgrunnlaget i utviklingslandene. 

Regjeringens oppfølging internasjonalt: 
- arbeide i internasjonale fora for å få vurdert 

nærmere hvordan forholdene kan legges til 
rette for en industripolitikk basert på min
der forurensende, mer ressursbesparende og 
miljøvennlig teknologi, og som gir grunnlag 
for en bærekraftig utvikling i industrilande
ne, 

- arbeide for at industrilandene i fellesskap 
ser på hvordan industri- og teknologiutvik
lingen i disse land i større grad kan komme 
utviklingslandene til gode, 

- gå inn for å sikre at næringslivsetableringer 
i utviklingsland som skjer med statlig med
virkning, ivaretar hensynet til en bærekraf
tig utvikling, 

- arbeide internasjonalt for å fremme bruk av 
miljøfaglige konsekvensanalyser ved indu
strietablering, og kreve slike analyser ved 
norske prosjekter med offentlig støtte, som 
i betydelig grad kan påvirke naturgrunn
laget i utviklingslandene, 
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- styrke innsatsen for å fremme økt kontroll 
med produksjon og handel av miljøskadeli
ge kjemikalier i OECDs omfattende kjemi
kalieprogram, i FAO, WHO, ILO og UNEF, 
bl.a. gjennom at Prior Informed Consent
prinsippet innarbeides i internasjonale ret
ningslinjer for handel på dette området, og 
støtte utvikling av mindre miljøskadelige 
alternativer, 
støtte ILOs arbeid for en internasjonal kon
vensjon om mest mulig sikker bruk av 
kjemiske stoffer i arbeidslivet, 
fremme bruk av miljø- og ressursvennlig 
teknologi i utviklingsland, og trekke ar
beidslivets organisasjoner, lokalbefolknin
gen, og særlig kvinner, inn i planleggings
prosessen, 

- arbeide for at ILO engasjerer seg i studiet 
av forholdet mellom arbeidsmiljøet og det 
ytre miljø. 

10. 7 OPPSUMMERING AV VIKTIGE TIL
TAK OG VIRKEMIDLER 

- Regjeringen vil videreføre arbeidet med å 
lage samlede tiltaksplaner for hvordan ut
slippene kan reduseres basert på kostnads
effektivitet. Spesifikke tiltak i industrien 
skal settes opp mot tiltak i andre sektorer 

slik at de mest kostnadseffektive tiltakene 
for samfunnet gjennomføres først . I løpet av 
de nærmeste årene vil st0JTe industribedrif
ter bli pålagt nye og strengere utslippskrav 
(2. generasjonstiltakene). Utslippene av de 
farligste og mest brukte miljøgiftene vil da 
bli redusert med 60-90 prosent. 

- Industribankens låneordning til miljøvern
investeringer skal legges om. 

- Støtten til teknologiutvikling gJennom In
dustrifondet og på statsbudsjettet vil fortsatt 
bli gitt høy prioritet. 

- Bruken av offentlige forsknings- og utvik
lingskontrakter til miljøformål skal økes 

- Offentlig innkjøp av miljøvennlige produk-
ter skal økes 

- Forskningen på miljøteknologi skal styrkes 
- Det foreslås produktavgift på KFK 
- Et landsomfattende system for innsamling, 

mottak og behandling av spesialavfall skaJ 
etableres 

- Det skal legges fram en plan for hvordan 
problemene med tidligere tiders avfall skal 
løses 

- Økt gjenvinning skal stimuleres 
- Kontrollen med overholdelse av utslippstil-

latelser skal styrkes 
- Miljøkriminalitet skal møtes med strengere 

reaksjoner 
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KAPITTEL 11 

Forvaltning av genetiske ressurser 

11.1 REGJERINGENS HOVEDMÅL 
Regjeringens målsetting er å: 

- Bevare det biologiske mangfoldet i naturen 
og i primærnæringene i Norge, og bidra til 
bevaring av genressursene i øvrige økosyste
mer på jordkloden 

- Utvikle en helhetlig politikk for forvalt
ningen av våre genetiske ressurser 

- Få til en positiv, samfunnstjenlig og miljø
vennlig utvikling av moderne bioteknologi 

- Unngå at man gjennom den bioteknologiske 
utviklingen får en uønsket spredning av 
genmateriale til naturlige livsmiljøer 

- Bidra til å sikre utviklingslandene en rett
ferdig andel av det økonomiske utbyttet av 
den bioteknologiske utvikling. 

11.2 HVORFOR MÅ DET GENETISKE 
GRUNNLAGET BEVARES? 

Arvematerialet (genene) i alle dyr, planter 
og mikroorganismer, dvs. all levende natur 
utgjør til sammen våre genetiske ressurser. 

I løpet av ca. 3 milliarder år har den biolo
giske evolusjonsprosessen frambragt et 
enormt mangfold av arter, samt underarter og 
varianter (sorter/raser) innen artene. Viten
skapen har til nå beskrevet ca. 1, 7 millioner 
arter av planter, dyr og mikroorganismer, men 
antar at det finnes et sted mellom 5 og 30 
millioner arter på jordkloden. 

Mangfoldet i arvestoffet (den genetiske va
riasjonen) i alle disse artene muliggjør videre 
utvikling (evolusjon) og er en forutsetning for 
tilpasning til ulike og endrete miljøforhold. 
En reduksjon i det genetiske mangfoldet gjør 
arter og økosystemer mer sårbare overfor end
rete miljøforhold. 

Livsviktige prosesser i naturen er avhengig 
av mangfoldet i arvematerialet. Det er bare 
mulig å sikre disse livsprosessene ved å beva
re det genetiske mangfoldet innenfor de 
naturlige økosystemene. 

Ved åta vare på den samlede variasjonen i 
arvematerialet vil naturen være bedre rustet 
til å takle framtidige endringer i miljøet. Med 
de store miljøforandringene som i dag truer 
jorda, med fare for klimaendringer, økt ultra
fiolett stråling og forurensninger som påvirker 
planter og dyrs leveområder samt rovdrift på 

en rekke arter og miljøtyper, er dette viktigere 
enn tidligere. Planters og dyrs evne til å tilpas
se seg bl.a. endrete miljøforhold er vår viktigs
te beredskap mot kommende miljøproblemer. 

Mennesket er avhengig av utnyttelse av 
planter, dyr og mikroorganismer til mat, me
disiner og råmateriale for industrien. Med 
utvikling av moderne bioteknologi er gen
ressursene blitt enda viktigere. De genetiske 
ressursene er basis for all bioteknologi og for 
våre primærnæringer slik de er i dag. Avl og 
foredling av husdyr og nyttevekster er av
hengig av et stort genetisk mangfold. 

Ved å sikre artene og økosystemene legges 
grunnlaget for nye og bedre matvarer, nye 
medisiner og nye råmaterialer til industrien. 
En reduksjon i det genetiske mangfoldet kan 
redusere mulighetene for en positiv utvikling 
av bioteknologien. Mange nålevende arter kan 
ha egenskaper vi i dag ikke kjenner nytten av, 
men som kan bli verdifulle i framtiden. 

Artenes og naturens betydning for natur
opplevelse og rekreasjon er dessuten avgjør
ende for mange mennesker og en god grunn 
til å bevare artene og deres leveområder. 

11.3 GENETISK MANGFOLD TRUES 
En hovedårsak til utarmingen av genressur

sene er at artenes leveområder ødelegges. De 
tropiske skogene, hvor kanskje halvparten av 
Jordklodens arter finnes, er i dag utsatt for 
store ødeleggelser. Forørkning truer 35% av 
jordas landområder, og korallrevene med 
rundt en halv million arter fordelt på 400.000 
kvadratkilometer, utslettes i et omfang som 
innebærer at bare små rester vil være igjen i 
neste århundre. I hjemlige strøk er kraftig 
nedgang i enkelte sjøfuglbestander, sammen
brudd i loddebestanden, fisketomme vann, 
begynnende skogsdød og fjorder nesten uten 
liv, alvorlige varsler som kan tyde på at hele 
økosystem står i fare også i Norge. Mellom 30 
og 40 høyerestående plante- og dyrearter i 
Norge betegnes som akutt truet av utryddelse, 
mens ca. 60 høyerestående arter av planter og 
dyr karakteriseres som sårbare. For laverestå
ende organismer har vi svært mangelfulle 
opplysninger om bestandsstørrelser og trusler. 
Bare i det norske kulturlandskapet er det 
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imidlertid grovt anslått at 3000 arter totalt sett 
er truede eller sårbare. 

3/4 av kalori-inntaket i verden kommer i dag 
fra bare 8 forskjellige planteslag. Nye sorter 
har gitt større produksjon, men når en ny, 
vellykket sort/rase øker sin utbredelse, går det 
på bekostning av gamle sorter/raser, inklusive 
dem som ga det genetiske råstoffet til den nye 
sorten/rasen. De nye sortene kan også i større 
grad være avhengige av kjemikalier, kunst
gjødsel, kraftfor og medisiner for å gi høy 
avkastning. Høyproduktive plantesorter og 
husdyrraser er dessuten mer ensartet enn de 
gamle sortene fordi mye av den genetiske 
variasjon går tapt under den intensive fored
lingsprosessen. 

I Norge har store deler av barskogen mistet 
noe av sitt opprinnelige genetiske mangfold 
fordi det siden århundreskiftet er blitt vanlig 
å plante gran som stammer fra andre strøk av 

landet. Disse har dels erstattet de opprinnelige 
trærne, dels krysset seg med de opprinnelige, 
slik at selv skog som fornyer seg naturlig, ikke 
lenger har den opprinnelige genetiske sam
mensetning. 

11.4 STRATEGIER FOR VERN AV 
GENRESSURSER 

A ta vare på våre genetiske ressurser dreier 
seg om å beholde valgfriheten og mulighetene 
til positiv utnyttelse av det biologiske mang
foldet. Den beste «livsforsikring> for genres
sursene, er å stoppe de ødeleggelsene av 
artenes leveområder (økosystemer) som vi i 
dag er vitne til. Hovedstrategien for å bevare 
genressursene er derfor å sikre hensynet til 
flora og fauna ved arealdisponering, jord- og 
skogbruksdrift, og ved konkrete naturinngrep 
og utbyggingsprosjekter. 

Figur 11.1 Utviklingen med hensyn til forekomst av urørte områder i Norge 1900-1980. 

Kilde: NOU 1986: 13. 

Så lenge vi ikke får bukt med ødeleggelsene 
eller endringene av artenes leveområder er 
det i tillegg nødvendig å gi planter og dyr 
spesiell beskyttelse i sine naturlige leveom-

råder gjennom opprettelse av naturreservater, 
nasjonalparker osv. Der hvor det er over
hengende fare for at viktige genressurser 
likevel vil forsvinne, må en sørge for at gen-
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materialet blir bevart i genbanker, forsøks
gårder, botaniske og zoologiske hager osv. 

Genbanker var landbrukets første svar på 
den genetiske utarmingen. Såfrø av tradisjo
nelle sorter som så ut til å ha interessante 
egenskaper ble samlet inn og lagt i fryselagre. 
Et verdensomspennende nett av genbanker 
er blitt etablert for de viktigste kulturvekste
ne. 

Genbankmetoden gir imidlertid bare mulig
heter for å samle inn deler av den genetiske 
variasjonen innenfor en art eller rase. I tillegg 
er selve genbank-teknikken begrenset slik at 
endel av den innsamlete variasjonen vil gå 
tapt i løpet av selve bevaringsprosessen. 

Reservater og nasjonalparker er tradisjonelt 
mest brukt for å ta vare på viltlevende planter 
og dyr. Kulturvekster og husdyr vil ikke kun
ne overleve uten å bli stelt av mennesker, og 
opprettholdelsen av det genetiske mangfoldet 
i slike arter har vært relativt lavt prioritert i 
Norge. Dette har bedret seg gradvis de senere 
årene. Det er nå en økende interesse for å få 
til slik bevaring, bl.a. har organisasjonen 
Norsk bufe bygd opp et nettverk av gårder 
som tar vare på gamle husdyrraser som er i 
ferd med å forsvinne. 

11.5 ETABLERING AV EN HELHETLIG 
FORVALTNINGSPOLITIKK FOR GEN
RESSURSER I NORGE - TILTAK 

Den direkte forvaltningen av de genetiske 
ressursene er i dag fordelt på Fiskerideparte
mentet, Landbruksdepartementet og Miljø
verndepartementet. For å få en mer helhetlig 
forvaltning av våre genetiske ressurser skal 
samarbeidet mellom disse tre departementene 
utvikles nærmere. Det vil også være nødven
dig å bedre samarbeidet med andre samfunns
sektorer som påvirker de genetiske ressurse
ne. 

I forbindelse med NA VF's arbeid med den 
forskningsmessige oppfølging av Verdens
kommisjonens anbefalinger er forskning om 
det genetiske grunnlag for en bærekraftig ut
vikling utpekt som programområde. Her vil 
bl.a. utvikling av ulike bevaringsteknikker stå 
sentralt. 

Både i forvaltningen og i samfunnet forøvrig 
mangler det kunnskap om betydningen av 
genressursene og nødvendigheten av å sikre 
dem gjennom en langsiktig forvaltningsstrate
gi. Det er derfor stort behov for spredning av 
informasjon om allerede eksisterende viten og 
innsikt for å komme på offensiven i forhold 
til bevaring av det biologiske mangfoldet. 

Bevaring av naturområder gjennom ulike 
typer vern vil være en viktig del av Regjerin
gens strategi for sikring av de genetiske 

ressursene. Det pågår arbeid med fylkesvise 
verneplaner for sårbare naturtyper. Dette ar
beidet vil bli videreført, med sikte på å slutt
føre planene for vern av myr, edelløvskog, 
våtmarker og sjøfugllokaliteter innen 1995. 
For kvartærgeologiske forekomster legges det 
opp til ivaretakelse gjennom en kombinert 
bruk av naturvernloven og plan- og bygnings
loven. 

Regjeringen vil følge opp landsplanen for 
rowilt gjennom en stortingsmelding som vil 
omfatte forslag om forvaltning, nye erstat
ningsregler samt bedre bestandsregistreringer 
og skadedokumentasjon. Meldingen vil bli 
lagt fram i løpet av 1989. Et eget utvalg vil 
legge fram forslag til forebyggende tiltak for 
å dempe konfliktene mellom ulv og husdyr i 
Hedmark. 

Miljøverndepartementet arbeider med en 
stortingsmelding om ny nasjonalparkplan 
som bl.a. vil omfatte framtidig nasjonalpark
politikk, herunder omfang av vern, og forslag 
om nye nasjonalparker, retningslinjer for 
gjennomføring og forvaltning i samarbeid 
med berørte parter. Videre arbeides det med 
en Verneplan IV for vern av vassdrag mot 
kraftutbygging. Planen vil bli forelagt Stortin
get i 1992. 

Et rådgivende utvalg med representanter fra 
Miljøverndepartementet og Landbruksdepar
tementet har utarbeidet forslag til en lands
plan for vern av barskog. Landsplanen for 
vern av barskog har nå vært på høring til be
rørte instanser. På dette grunnlag vil Regje
ringen ta stilling til omfang og framdrift i 
verneplanarbeidet i nært samarbeid med be
rørte parler. 

Miljøverndepartementet og Landbruks
departementet samarbeider også om en plan 
for vern og bruk av fjellbjørkeskog. Arbeidet 
inngår i en større vurdering knyttet til fler
bruk av skog, der en innstilling ble lagt fram 
i april 1989. 

Direktoratet for naturforvaltning har startet 
arbeidet med å etablere et nasjonalt biologisk 
miljøovervåkingsprogram der bl.a. bestands
endringer hos planter og dyr skal inngå. Dette 
vil bli et viktig redskap med tanke på å legge 
opp framtidig forvaltningspolitikk. Bl.a. revi
deres viltlovens jaktbestemmelser hvert 
tredje år på grunnlag av ny kunnskap om ar
ters bestandsstatus og utvikling. 

Miljøverndepartementets og Landbruks
departementets lovverk og andre virkemidler 
vil bli gjennomgått og vurdert med sikte på å 
få i stand beskyttelse av arealer som ikke ver
nes etter naturvernloven. Det tas sikte på en 
generell vurdering av natur- og kulturland
skapet, samt randsoner langs vassdrag, 1eskog 
mellom åkre og mindre våtmarksområder. 
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Plante- og dyrelivet i de polare om.rådene 
er svært sårbart overfor menneskelig aktivi
tet. Deler av disse områdene er i dag presset 
bl.a. på grunn av prøveboring etter olje og økt 
turisme. Slik aktivitet kan skape større proble
mer her enn i mer «robuste» naturmiljøer. 
Norge har et spesielt ansvar for å forvalte øko
systemene i polare strøk. Det pågår norsk 
forskningsaktivitet både i Arktis og Antarktis. 
I denne forbindelse vil det i 1989 bli etablert 
en målestasjon for luftforurensninger i Ny
Ålesund på Svalbard. 

Direktoratet for naturforvaltning etablerte i 
1987 en genbank for laksesæd for å sikre gen
materiale fra våre viktigste laksestammer som 
også oppdrettsnæringen er avhengig av. For å 
hindre blanding av oppdrettslaks med naturli
ge bestander arbeider Fiskeridepartementet 
og Miljøverndepartementet i Wlegg med å eta
blere et system med oppdrettsfrie soner for 
laksefisk. Sonene vil fra og med 1989 bli fast
lagt for en prøveperiode på fem år. Det er 
nødvendig å satse mer på vern av genressurse
ne i primærnæringene. Nordisk Genbank er 
et fellesnordisk organ som sorterer under Nor
disk Ministerråd. Genbanken har siden 1979 
samlet inn genmateriale fra jordbruk- og ha
gevekster i Norden, og har til nå utført et 
meget viktig arbeid når det gjelder innsamling 
og oppbevaring i genbank. Nordisk genbank 
har selv uttrykt ønske om også å arbeide med 
vern av arter i deres naturlige leveområder. 
Den har imidlertid foreløpig for liten kapasitet 
og svært begrenset økonomi. 

Landbruksdepartementet vurderer å øke 
støtten til Nordisk Genbank. Muligheten for å 
utvide Nordisk Genbank til også å omfatte 
ville planter, bl.a. skogstrær, drøftes nå i Nor
disk Ministerråd. 

En del genetisk materiale fra husdyr er lag
ret ved våre avlsstasjoner. Landbruksdeparte
mentets arbeid med å få opprettet en genbank 
for husdyr vil imidlertid bli intensivert. Direk
toratet for naturforvaltning har under utar
beidelse en samlet plan for vern av genressur
sene, der spørsmålet om genbanker for ville 
planter og dyr inngår. En genbank på Sval
bard er under utredning. 

Det vil bli fastsatt forskrifter om oppdrett 
av hjortevilt for å få en styring med denne 
type viltfarming. 

11.6 BIOTEKNOLOGI OG LOVGRUNNLAG 
I NORGE 

Stortinget har utpekt bioteknologi som ett 
av åtte hovedområder innen forskning som 
skal prioriteres i de kommende år, og en ny 
nasjonal handlingsplan for bioteknologi er 
under utarbeidelse. I handlingsplanen er bio-

teknologi definert som «all teknologi som 
bruker mikroorganismer, plante- og dyrecel
ler eller deler av disse til å fremstille eller 
modifisere produkter, forbedre planter og dyr, 
eller utvikle mikroorganismer for spesifikke 
anvendelser.• 

I løpet av en 10-års periode har forskningen 
innenfor fagområder som biokjemi, genetikk, 
cellebiologi og mikrobiologi åpnet for bruk av 
helt ny teknologi. Bruken av slik kunnskap 
på en rekke områder i samfunnet utvikles 
raskt. Den nye genteknologien åpner mulig
hetene for spesiell utnyttelse av organismer, 
bl.a ved endring av arvestoffet. De nye meto
dene gir teoretisk sett ubegrensete muligheter 
for å krysse artsgrenser. Mennesket har der
med fått mulighet til å forandre naturen på 
en helt annen måte enn tidligere. Innen medi
sin har genoverføring til bakterier ført til 
produksjon av viktige medisiner i stor skala 
samt nye diagnosemetoder. innen landbruk 
og havbruksnæringene står bioteknologi sen
tralt i avlsarbeidet for å øke avkastningen og 
for å styrke motstandskraften mot sykdom og 
giftstoffer. Industriens bruk av bioteknologi 
vil bl.a. være knyttet til produksjon av kjemi
kalier, konserveringsmidler, medisiner og 
forbedrede prosesser for nedbryting av avfall 
og avløpsvann. Bruk av bioteknologi kan også 
bidra til mer effektive produksjonsprosesser. 

Bioteknologisk utvikling og produksjon kan 
imidlertid også føre til betydelige negative 
konsekvenser for økologiske prosesser og en
keltarter i naturen. Vi vet i dag lite om hvilke 
følger utslipp av genmodifiserte organismer i 
naturen vi I få på økosystemene og de enkelte 
artene. I tillegg til bevisst utnytting av gen
modifiserte organismer i naturen, vil det alltid 
være fare for både små, kontinuerlige utslipp 
fra næringsvirksomhet og store utslipp i for
bindelse med uhell. 

Videre vil den bioteknologiske utviklingen 
reise spørsmål i tilknytning til etiske forhold. 
Her vil det være nødvendig å avklare bl.a. 
hvor langt man kan gå i forhold til å endre 
ulike arters genmateriale, flytting av gener 
over artsgrensene osv. 

Det er nødvendig at myndighetene spiller 
en sentral og aktiv rolle ved å bidra til å utvik
le, men også sette vilkår for bioteknologisk 
virksomhet. I årene som kommer kan ulike 
deler av forvaltningen bli stilt overfor meget 
store utfordringer innen feltet bioteknologi, 
knyttet til både næringsutvikling og miljø
messige konsekvenser. 

På denne bakgrunn oppnevnte Regjeringen 
i juni 1987 et utredningsutvalg for bioteknolo
gi. Bakgrunnen var de utfordringer forvalt
ningen vil bli stillet overfor innenfor 
bioteknologi i årene framover, knyttet både til 
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næringsutvikling og inngrep i de naturlige 
genetiske ressurser og økosystemer. Utvalget 
skal vurdere behovet for å trekke opp en stra
tegi for offentlig medvirkning i og kontroll 
med utvikling og bruk av bioteknologi i Nor
ge. Utvalgets vurderinger skal ta utgangs
punkt i bl.a. de muligheter og den risiko som 
følger av bruken av bioteknologi. Disse vurde
ringer skal omfatte miljømessige og økologis
ke forhold såvel som arbeidsmiljø. Utvalget 
skal videre vurdere behovet for endring av 
eksisterende juridiske og økonomiske virke
midler for styring og kontroll av bioteknologi, 
herunder også eventuelle behov for en egen 
lov. Videre skal behov for offentlige kontroll
organer vurderes. Utvalget vil legge fram sin 
innstilling i september 1989. 

Regjeringen vil bl.a. på grunnlag av denne 
utredrungen legge fram en stortmgsmelding 
om bioteknologi ved årsskiftet 1989/90. Det 
er nedsatt en embetsmannsgruppe med 10 
representanter fra departementer som ledes 
fra Statsmirusterens kontor for å arbeide med 
denne meldingen. Som en foreløpig oriente
ring ti1 Stortinget vil Statsministeren holde 
en redegjørelse om bioteknologi 23. mai i år. 

11.7 SPØRSMÅL OM PATENTERING 
Et av hovedspørsmålene som den biotekno

logiske utviklingen reiser gjelder patentering 
av gener og levende organismer. 

Den amerikanske høyesterett stadfestet al
lerede i 1980 adgangen til å gi patent på 
levende mikroorganismer. Det europeiske pa
tentverk (EPO) og de nordiske land fortolker 
i dag også sitt regelverk slik at det kan gis 
patent på mikroorganismer. 

Patentsystemet er i. Norge regulert gjennom 
patentloven av 15. desember 1967 med til
hørende forskrifter. Denne lovgivningen 
bygger på intemasJonale konvensjoner som 
Norge har sluttet seg til. Den er i liten grad 
vurdert i forhold til de patentspørsmål som 
moderne bioteknologi reiser. 

Patentstyret (Styret for det industrielle 
rettsvern) i Norge anser i dag at patentlovens 
§ l forbyr produktpatent på planter og dyr. 
Spørsmålet om det bør gis produktpatent på 
mikroorganismer står etter lovens tolknings
rammer åpent i Norge. Det er hittil ikke gitt 
slike patenter. 

Det regjeringsoppnevnte bioteknologiutval
get la fram en delinnstilling om patentering 
våren 1989. 

Utvalget slår fast at menneskets organer, 
celler eller gener ikke bør patentbeskyttes. 
Videre er utvalget enig om at det ikke skal 
kunne gis produktpatent på gener, mikroor
ganismer, planter og dyr samt deler av slike 
som forekommer i naturen eller eksisterer ut 

fra primærnæringens tradisjonelle avlsarbeid. 
Utvalget er enstemmig i samtlige tilrådinger, 
med unntak av spørsmålet om produktpatent 
på genmodifiserte mikroorganismer og ikke 
differensierende celler og på syntetiske gener 
til bruk i mikroorganismer, der utvalgets fler
tall tilrår patentbeskyttelse. 

Utredningen om bioteknologi og patente
ring er sendt på høring med frist l juli 1989. 
En nordisk utredning om '"Bioteknologiska 
uppfinningar och immaterialratten i Norden> 
er også på høring med samme fnst. Miljøvern
departementet vil foreta en oppsummering og 
sammenfatning av høringsmaterialet før vide
re behandling i den nevnte embetsmanns
gruppen for bioteknologi. Disse utredningene 
og høringsmaterialet vil utgjøre en del av 
grunnlaget for stortingsmeldingen om biotek
nologi. I meldingen vil Regjeringen gi en 
tilråding om hvorvidt en omlegging av norsk 
patentpraksis innenfor bioteknologi er ønske
lig. Nåværende praksis i patentspørsmål vil 
ikke bli endret før Stortinget har drøftet spørs
målet. 

11.8 VERN AV GENRESSURSENE - INTER
NASJONALT SAMARBEID 

De 30 planteslagene som utgjør omlag 95% 
av all menneskeføde, stammer alle opprinne
lig fra utviklingsland, og minst 75% av jord
klodens genetiske variasjon finnes i slike land. 

Figur 11 .2 Geografiskfordeling av leverandø
rer av genressurser til genbankene 
- genressurser til avl og foredling 
av kulturplanter og husdyr. 

Kilde: IGRP/RAFI. 
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Figur 11.3 Geografisk fordeHng av genban
ker som mottar genressurser til avl 
og foredling av kulturplanter og 
husdyr. IARC = Internasjona.l.e 
landbruksforskningssentre. 

Kilde: IGRP/RAFI. 

Industrilandene kontrollerte i 1987 minst 90% 
av alle plantegenetiske ressurser som er lagret 
i genbanker. 

Store multinasjonale selskaper eier i dag 
store genbanker og har kjøpt opp små, private 
firmaer som tidligere dominerte handelen 
med såfrø. Ifølge OECDs beregninger fra 1982 
bidro genetiske ressurser fra utviklingsland 
på det tidspunkt med minst 500 millioner US 
dollar i avkastning i den amerikanske hvete
høsten. 

Utviklingslandene mangler gjennomgående 
de ressursene som skal til for å følge med i 
den bioteknologiske utviklingen i moderne 
jordbruk og industri. På denne bakgrunn har 
ulandene i ulike fora reist spørsmål om hvor
dan de skal få andel av fortjenesten ved 
kommersiell utnyttelse av disse ressursene. 

Norge vil delta i det arbeidet Det internasjo
nale gen bankstyret og FAO gjør for vern og 
utvikling av plantegenetiske ressurser i utvik
lingsland og bidra til internasjonalt arbeid 
som sikrer utviklingsland en rettferdig andel 
av det økonomiske utbyttet av den bioteknolo
giske utviklingen. 

FAO har utarbeidet prinsippet om bøndenes 
rettigheter for å ivareta u-landenes interesser 
innen plantegenetiske ressurser. 

UNEP (United Nations Environmental Pro
gram) har i tråd med Verdenskommisjonens 

anbefalinger nedsatt en ekspertgruppe til å 
utarbeide forslag til en konvensjon om ver
dens genetiske ressurser, i den hensikt å sikre 
det biologiske mangfoldet. I forbindelse med 
denne vil spørsmål om etablering av et fond 
som skal sikre opphavslandenes rettigheter, 
bli vurdert. 

Norge vil støtte arbeidet for å få en global 
konvensjon om sikring av biologisk mangfold, 
og bidra til .finansiering av utarbeidelsen av 
en slik konvensjon. 

Regjeringen vil gå inn for at genetiske res
surser innkalkuleres i ressursregnskaper 
nasjonalt og internasjonalt i relevante fora 
som FAO, UNEF, OECD, Verdensbanken og 
IMF. 

Regjeringen vil også bidra til å styrke FNs 
organisasjon for utdanning, vitenskap og kul
turs (UNESCOs) arbeid for å sikre biosfærere
servater, og støtte utvidelse av det internasjo
nale arbeidet med biogenetiske reservater. 

Norge vil arbeide med handlingsplanen for 
tropisk skogbruk (TF AP) og i Den internasjo
nale tropiske tømmerorganisasjon (ITTO) for 
utvikling av programmer for økologisk inn
rettet skogforvaltning med støtt.e til land som 
sikrer skogområder og andre biotoper av sen
tral betydning for bevaring av artsrikdommen. 

Regjeringen vil arbeide for at internasjonale 
bistandsorganisasjoner gir større oppmerk
somhet og støtte til bevaring og forvaltning 
av arter og økologiske systemer. 

For å sikre at norske bistandsprosjekter ikke 
bidrar til genetisk utarming skal hensyn til 
genressurene innarbeides i alle relevante 
landprogram og prosjektanalyser. Regjerin
gen vil dessuten sikre støtte til lokale beva
ringstiltak. 

Norge vil også bistå utviklingsland med å 
få del i bioteknologisk kunnskap og kompe
tanse som kan gi grunnlag for bærekraftig 
utvikling. En øket andel av bistandsmidlene 
skal benyttes til dette. 

Regjeringen vil utrede hvordan Norge kan 
bidra til positiv utnyttelse av bioteknologi i 
utviklingsland, for å å skape bærekraftig ut
vikling i disse landene. Norge vil arbeide for 
å unngå at man gjennom den bioteknologiske 
utvikling får en ukontrollert spredning av 
fremmed genmateriale til naturlige livsmiljø
er. 

Norge vil delta aktivt i internasjonale for
handlinger om styring av bioteknologi og 
patentrettigheter, som pågår bl.a. i EF/EFI'A, 
UPOV (International Union for the Protection 
of new Varieties of Plants) og WIPO (World 
lntellectual Property Organization), og i sam
arbeid med de andre nordiske landene arbeide 
for et internasjonal lovverk som kan kontrol
lere utviklingen. 
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Figur 11.4 Fordeling av verdens bioteknologifirmaer i 1985. 

Antall selskaper, 1985 

□ 1til4 

■ 5til10 

□ 11 ti!20 

-- 21 til32 

□ 80 

■ 380 

Kilde: Development Dialogue, 1988. 

11.9 OPPSUMMERING AV VIKTIGE 
TILTAK 

Regjeringen vil: 
- sørge for at det pågående arbeid med fylkes

vise verneplaner får en forsvarlig viderefø
ring 

- utarbeide en st.meld om nye nasjonalparker 
- utarbeide en st.meld om rovviltforvaltnin-

gen 
- utarbeide en Verneplan IV for vern av vass

drag mot kraftutbygging. 
- etablere et system med oppdrettsfrie soner 

for laksefisk i løpet av 1989. 
- bidra til å styrke FN's organisasjon for ut

danning, vitenskap og kulturs (UNESCOs) 
arbeid for å sikre biosfærereservater, og støt
te utvidelse av det internasjonale arbeidet 
med biogenetiske reservater 

- legge fram en stortingsmelding om biotek
nologi. Denne vil bl.a. bli basert på Biotek
nologi.utvalgets delinnstilling om patent
spørsmålene av april 1989 og utvalgets 
hovedinnstilling som legges fram i septem
ber 1989. Meldingen skal bl.a. gi en vurde
ring av om det er behov for endringer i 
patentloven mht bioteknologiske oppfinnel
ser. 

- bidra til økt informasjon om bioteknologiens 
muligheter og konsekvenser. 

- utvide genbanken for truede laksestammer 
og vurdere ulike bevaringsformer for gen
ressursen i primærnæringene. 

Singapore4 

' 

- etablere rntiner for at hensynet til genres
sursene innarbeides i norske bistandspro
sjekter 

- støtte arbeidet for å få en global konvensjon 
om sikring av biologisk mangfold, og bidra 
til finansiering av utarbeidelsen av en slik 
konvensjon 

- arbeide for at internasjonale bistandsorgani
sasjoner gir større oppmerksomhet og støtte 
til bevaring og forvaltning av arter og økolo
giske systemer 

- gå inn for at genetiske ressurser innkalkule
res i ressursregnskaper nasjonalt og interna
sjonalt i relevante fora som FAO, UNEF, 
OECD, Verdensbanken og IMF 

- bistå utviklingsland med å få del i biotekno
logisk kunnskap og kompetanse som kan 
gi grunnlag for bærekraftig utvikling. En 
øket andel av bistandsmidlene skal benyttes 
til dette 

- delta aktivt i internasjonale forhandlinger 
om styring av bioteknologi og patentrettig
heter, og i samarbeid med de andre nordiske 
landene arbeide for et internasjonalt lovverk 
som kan kontrollere utviklingen. 

- delta i det arbeidet Det internasjonale gen
bank.styret og FAO gjør for vern og utvikling 
av plantegenetiske ressurser i utviklingslan
dene, og bidra til internasjonalt arbeid som 
sikrer utviklingsland en rettferdig andel av 
det økonomiske utbyttet av den bioteknolo
giske utvikling. 
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KAPITTEL 12 

Landbruk og miljø 

12.1 JORDBRUKET 
12.1.1 Regjeringens hovedmål 

Regjeringens overordnende mål er et jord
bruk i balanse med det stedlige naturgrunn
lag, med sikte på minst mulig tap av 
næringsstoffer, jord og artsmangfold, og si
kring av kulturelle verdier og opplevelseskva
liteter. Bruken av innsatsvarer må tilpasses i 
henhold til målene for miljø- og matvarekvali
tet, virkninger på økosystemene og en forsvar
lig bruk av energi. Jordbrukets rolle for å 
opprettholde bosettingen og sysselsettingen i 
distriktene må tillegges særlig vekt. 

12.1.2 Jordbruket - status og utfordringer 
Dagens jordbruk er i store trekk et resultat 

av de landbrukspolitiske mål og virkemidler 
som er utviklet i etterkrigstiden. Den generel
le samfunnsutvikling i etterkrigsårene med 
sentralisering og stor etterspørsel etter ar
beidskraft, samt utviklingen internasjonalt 
m.h.t. produksjonsteknikk og effektivitet har 
også hatt stor betydning. 

Rasjonaiisering og intensivering 
I etterkrigstiden har det i jordbruket som i 

andre næringer foregått en utstrakt utskifting 
av arbeidskraft med maskiner og andre indu
striproduserte innsatsvarer. Dette har gitt 
grunnlag for mer spesialisert produksjon og 
større og færre bruk. Antall bruk er mer enn 
halvert siden 1960, og nedleggelsen har vært 
størst i bruksgrupper med mindre enn 50 de
kar jordbruksareal. Nord-Norge har hatt den 
største nedgangen både i antall bruk og i jord
bruksareal. Jordbruksarealet er redusert også 
på Nordvestlandet, mens det har økt i store 
deler av Østlandsområdet og særlig i Nord
Trønde1ag og i Rogaland (h.h.v. 7,1 og 11,4 % 
fra 1969 til 1979). For landet som helhet har 
jordbruksareal som er i drift endret seg lite. 

Utviklingen med større bruk, mekanisering, 
systematisk av], planteforedling og endret fo
ring og dyrkingsteknikk har ført til en betyde
lig produktivitetsvekst etter siste krig. 
Melkeproduksjonen pr. ku og kornavlingene 
pr. dekar er fordoblet i løpet av de siste 30-40 
år, og produksjonsvolumet pr. sysselsatt ble 
bortimot 3-doblet fra 1960 til 1980. Høg melke
ytelse er betinget av stort foropptak, som igjen 
forutsetter relativt høyt inntak av lettfordøye-

lig og energirikt for som kraftfor eller rotveks
ter. Fra 1949 til 1986 ble kraftforets andel av 
forinntaket fordoblet, og utgjør nå 40 %. Også 
kunstgjødselforbruket har økt betydelig, i 
1988 ble det f.eks. tilført ca. 3,5 ganger så mye 
nitrogen i kunstgjødsel som i 1949/50. Nitro
gentilførselen har flatet ut etter 1980. Fosfor
tilførslene ble omtrent fordoblet fra 1949/50 
til 1980, men har siden blitt redusert - og var 
i 1988 på samme nivå som i 1960. Økningen i 
forbruket av kunstgjødsel har gitt et økende 
overskudd av næringsstoffer som ikke nyttes 
i planteproduksjonen. 

Figur 12.1 Indekstall foT u.tvikting av total 
ressursbruk i matproduksjonen i 
jordbruket i Norge 1929-79. 
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Kilde: Norges landbruksvitenskapelige forsknings
råd. 

Veksten i total nettoproduktivitet i norsk 
jordbruk har vært relativ rask både i forhold 
til andre næringer innenlands og i forhold til 
jordbruket i andre vestlige land. Produktivi
tetsnivået i norsk jordbruk er likevel ikke 
spesielt høyt i forhold til de land det er natur
lig å sammenligne med. 

Produksjons• og inntektsutvikling 
Produksjonsøkningen i jordbruket var sær

lig sterk i slutten av 1970-årene, og på 1980-
tallet har en hatt problemer med overproduk
sjon av husdyrprodukter i normale avlingsår. 
Også for kom er en nå i nærheten av markeds-
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dekning. Produksjonsøkningen har nær 
sammenheng med opptrappingsvedtaket i 
1975 om gjennomføring av målet om inntekts
messig likestilling med industriarbeidere. 
Målet ble oppfyllt som et gjennomsnitt for 
jordbruket i 1982, men det er til dels betydelig 

variasjon i årsverksinntektene mellom ulike 
regioner, produksjoner og bruksstørrelser. 
Andelen av jordbruksoverføringene som har 
gått til utjamning mellom distrikter og bruks
størrelser har økt særlig i de siste årene. 

Figur 12.2 Produktivitetsutviklingen i jordbruket i perioden 1970-85 etter normaLiserte regn
skaper og med Ja.ste 1983-priser for arbeidskraft og kapital. 
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Kilde: NOU 1988:23. 

Kanalisering 
Kanaliseringspolitikken har stått sentralt i 

norsk jordbrukspolitikk siden midten av 
1950-tallet. Formålet har bl.a. vært å gjøre oss 
selvforsynte med viktige jordbruksvarer og 
opprettholde jordbruksproduksjon og boset
ting i marginale områder. Gjennom regulering 
av bl.a. prisforholdet korn/mjølk er kornpro
duksjonen nå kanalisert til de beste jordbruks
distriktene på Østlandet og i Trøndelag. I 
løpet av de siste 30 år har arealene med åpen 
åker økt til det dobbelte i disse områdene, og 
i typiske kornområder dyrkes det nå korn på 
80-90 % av jordbruksarealene. Husdyrproduk
sjonen foregår i vesentlig grad i Rogaland, på 
Vestlandet, i fjellbygdene på Østlandet og 
Nord-Norge. I Rogaland er storfetallet fordob
let og svinetallet firedoblet. I utpregede 
husdyrområder som Jæren. Ryfylke, Valdres 
og Gudbrandsdalen legger eng og beite beslag 
på 70 - 90 % av jordbruksarealet. 

Energiregnskapet 
Mekanisering og økt bruk av industriprodu

serte innsatsvarer har medført en betydelig 
økning i forbruket av ikke fornybar energi. 
Fra 1949 til 1979 ble arbeidsforbruket i jord
bruket redusert med 62 %, mens energiinnsat
sen økte 2,5 ganger. Jordbruksarealet ble 
redusert med 8,5 % i samme periode. Sagt på 
en annen måte ble det i 1979 brukt dobbelt 
så mye energi, 1/3 så mye arbeid og 2/3 så 
mye jordbruksareal som i 1949 til å produsere 
en enhet matenergi. Pr. arealenhet økte ener
giforbruket 2, 7 ganger mens arbeidsforbruket 
ble redusert med 60 %. Utbyttet av matenergi 
pr. da jord og pr. årsverk økte betydelig fra 
1949 til 1979, men utbyttet i form av spiselig 
energi pr. enhet energiinnsats ble halvert. 

Gjødsel og innkjøpte formidler stod i 1979 
til sammen for ca 50 % av det totale energi
bruk i jordbruket (h.h.v. 27 og 21 %). Den 
direkte bruk av olje og elektrisitet (energibæ-
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Figur 12.3 Fordeling av Norges kornarealer i 1949 og 1987 (1000 dekar) . 
Østlandet omfatter fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Tele
mark. 
Sør og Vestlandet omfatter fylkene Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjor
dane og Møre og Romsdal. 
Midt-Norge om,fatter fylkene Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 
Nord-Norge omfatte-r fylkene Nordland, Troms og Finnmark. 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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rere) økte sterkt etter 1949 når mekaniserin
gen satte inn for fullt, og utgjør nå ca. 114 av 
jordbrukets energiforbruk. Energien tas over
veiende fra ikke-fornybare energikilder. 

Økningen i jordbrukets energibruk er av 
samme størelsesorden som gjennomsnittet for 
andre sektorer. Jordbrukets andel av landets 
samlede energiforbruk har dermed ligget rela
tivt stabilt på 5 %. Transport og bearbeiding 
av matvarer fra jordbruk og fiske frem til ut
salgssted legger beslag på ytterligere 9 %. 
Produksjon og omsetning av mat står dermed 
samlet for ca 14 % av totalt energiforbruk her 
i ]andet. 

Norsk jordbruk i internasjonal sammenheng 
I en relativt fersk rapport utarbeidet av Or

ganisasjonen for økonomisk samarbeid og 
utvikling (OECD) konkluderes det med at ut
viklingen m.h.t. landbruksforurensning og 
gjennomføring av tiltak i medlemslandene har 
vært relativt homogen. 

Norge var relativt tidlig ute med å få miljø
og ressursvern inn som en av hovedmålsettin
gene i landbrukspolitikken sammenlignet 
med andre OECD-land Gfr. bl.a. St.meld. nr 
14, 1976/77). 
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Et særtrekk for Norge er den kanaliserings
politikken som har vært ført. Dette har bidratt 
til at sentraliseringen og nedleggingen av di
striktsjordbruket har vært mindre utpreget 
hos oss enn i mange andre land, og vi har til 
en viss grad klart å bevare et variert og små
skalapreget landbruk. 

Det arealmessig beskjedne omfang av norsk 
jordbruk gjør at dets bidrag til de samlede 
næringssalttilførslene til f.eks. Nordsjøen blir 
relativt små sammenlignet med mere utprege
de jordbruksland På den annen side blir de 
arealer som er tilgjengelige for intensiv jord
bruksproduksjon drevet med et relativt stort 
forbruk av innsatsmidler. En sammenligning 
mellom de nordiske land viser f.eks. at det i 
i Norge tilføres vesentlig mer kunstgjødsel pr. 
arealenhet enn i Sverige. Avlingsnivået i de 
to landene er omlag likt. Vi bruker også mere 
plantevernmidler enn Sverige, men forskjel
len er vanskelig å tallfeste da det er midlenes 
innhold av virksomt stoff som teller. Danmark 
ligger høyest av de nordiske landene både 
m.h.t. avlingsnivå og bruk av kunstgjødsel og 
plantevernmidler. Miljøkonsekvensene av 
norsk jordbruk kan dermed ikke sies å være 
ubetydelig sammenlignet med andre land sett 
i forhold til arealene det drives jordbruk på. 
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Figur 12.4 Artig prosentvis endring i arbeidskraftinnsats og brutto arbeidsproduktivitet i jord
bruket i perioden 1913-81 i ulike land. 
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Kilde: OECD. 

12.1.3 Miljøproblemene 
Spesialisering og intensivering av produk

sjonen har stått sentralt for å fremme priori
terte jordbrukspolitiske må.1, men denne 
utviklingen har også medført en de1 uheldige 
bivirkninger. Miljøet overbelastes med næ
ringssalter, partikler, organisk stoff, miljøgif
ter og bakterier, og vi har fått et mere 
ensformig og artsfattig jordbrukslandskap. 

Sterk grad av spesialisering kan virke nega
tivt både med hensyn til ressursdisponering 
og forurensningsutvikling. Husdyrgjødselpro
blemene er et eksempel på dette. I husdyrtette 
områder har den blitt et forurensningspro
blem som følge av at den finnes i større 
mengder enn det plantene trenger. I kornom
rådene ville derimot tilføring av husdyrgjød
sel som erstatning for noe av kunstgjødsla gitt 
en positiv effekt på humusinnhold og jord
struktur. Overgang fra eng til ensidig korndyr
king har her ført til at humusinnholdet er 
redusert. KancLi.seringspolitikken har bidratt 
til å øke husdyrgjødselproblemene som følge 
av at det er konsentrert for store husdyrbeset
ninger i forhold til spredearealene. Økt kraft
forforbruk har bidratt i samme retning. 

Overgjødsling ( eutrofiering) 
Omlag 1/4 av våre større vassdrag er i dag 

betydelig overgjødslet. I disse områdene bor 
det ca. 1,75 mill. mennesker. Vi ser også ten
denser til overgjødsling i fjorder og nære 
havområder av Nordsjøen og Skagerak. 

For store tilførsler av næ.ringssalter fører til 
uønsket algevekst og misfarget vann med dår
lig lukt og smak. Når algene dør, nedbrytes 

de og bruker opp oksygenet i vannet med bl.a. 
fiskedød som følge. 

I ferskvann er det fosfor som er bestemmen
de for overgjødslingsvirkningene, da det er 
dette som er den begrensende vekstfaktor. 
Nitrogen har tilsvarende virkning for havom
rådene, mens en vekselvirkning av disse 
stoffene gir de største utslag i brakkvann. 

Figur 12.5 Tilførsele; av næringssalter til 
Nordsjøen fordeit på kilder. 

D Kommunalt 

- Landbruk 

D lndusb"J, tiskeoppdren 
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Kilde: Statens forurensningstilsyn. 

De største næringssaltbidragene kommer 
fra landbruk og kommunale avløp. Foreløpige 
beregninger viser at landbruket slipper ut like 
mye fosfor og dobbelt så mye nitrogen som 
kommunene. I områder som Rogaland og 
Nord-Trøndelag kommer landbrukets fosfor-
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bidrag opp i 70-95 % når naturlige kilder ikke 
tas med. 

I husdyrdistriktene er det hovedsaklig utet
te gjødselkjellere og siloanlegg og uheldig 
tidspunkt for spredning av husdyrgjødsla som 
står for jordbrukets bidrag til overgjødslingen. 
Bruk av kunstgjødsel bidrar også til over
gjødslingen i en del områder. I korndistrikte
ne er hovedproblemet økende tap av 
næringsstoffer som følge av erosjon og økt 
bruk av kunstgjødsel. Jordprøver ved NLH 
viser at det har skjedd en opphoping av fosfor 
i norsk jord, mens verdiene for de andre næ
ringsstoffene er relativt stabile. 

Det er registrert høge nitrattall i enkelte 
grunnvannsforekomster både på Jæren og på 
Østlandet. Det er behov for å forsterke innsat
sen med å kartlegge problemomfanget på 
dette området. 

Forratning (saprobiering) i vann og vassdrag 
Problemet oppstår ved store tilførsler av 

'lett nedbrytbart organisk materiale som hus
dyrgjødsel, silopressaft og kloakk. Dette 
medfører kraftig vekst av mikroorganismer og 
sopp, som igjen kan medføre oksygenmangel 
og hygieniske problemer. Dette er et stort pro
blem i mange områder med stor husdyrtett
het. 

Erosjon 
Tap av jord fra dyrkede arealer er et stort 

forurensningsproblem i dagens jordbruk. Ver
difull matjord tapes til vann og vassdrag, slik 
at vannet blir grumsete, bunnen slammes til, 
og oppvekstvilkår og leveforhold til vann
levende organismer forverres. 

Akerarealer som ligger uten vegetasjons
dekke i store deler av året er meget utsatt for 
erosjon. Endringer av jordbrukslandskapet 
gjennom bakkeplanering, overgang fra per
manent grasdekke til åpen åker, fjerning av 
vegetasjonsbelter m.v. har dermed ført til en 
økning av de erosjonsutsatte arealene. Det kan 
f.eks. nevnes at omlag 4 % av totalt jordbruks
areal regnes for å være bakkeplanert her i 
landet, og andelen av fulldyrkede arealer hvor 
det dyrkes korn og oljevekster har økt fra 19 % 
i 1949 til 41 % i 1986. Dårligere jordstruktur 
som følge av økt bruk av tunge maskiner har 
også bidratt til å gjøre jorda mere erosjonsut
satt. 

Spredning av miljøgifter 
Bruk av plantevernmidler kan forårsake for

urensninger av vann og matvarer, og gripe 
forstyrrende inn i det økologiske kretsløpet. 
Dette er forhold som bør kartlegges nærmere. 
Til i dag er det ikke utført noen systematisk 
kontroll av plantevernmidler i vannforekoms-

ter i Norge, men foreløpige undersøkelser kan 
tyde på at det er nødvendig med en oppføl
ging. 

Gjødsling med fosforholdig kunstgjødsel 
har vist seg å kunne føre til økt innhold av 
fluor og tungmetallet kadmium i jord. Opp
merksomheten bør i tillegg rettes mot kvikk
sølvbeisingen av såfrø. Tungmetaller blir også 
tilført jorda gjennom kloakkslam og luftfor
urensninger. 

Jordbruksland.skapet og det genetiske mang
fold 

Artsmangfoldet i kulturlandskapet har økt 
langsomt fram mot vårt århundre. Endringene 
i jordbruket etter siste verdenskrig har snudd 
denne utviklingen. 

Fjerning av vegetasjonsbelter - bl.a. i for
bindelse med lukking av bekker, og bortfall 
av naturlige rensesystemer som f.eks. våt
marksområder, har gitt negative utslag for 
artsmangfold, forurensningsutvikling og este
tiske kvaliteter. Etterkrigstidens utvikling 
innen landbruket internasjonalt sett er angitt 
å være en av de viktigste årsaker til den raske 
utrydding av geruessurser som foregår i dag -
og som er en direkte trussel for vår eksistens 
hvis den fortsetter. Dette skyldes både endrin
ger i utmarka som følge av opphør av beite
drift - og større ensformighet i dagens 
jordbruks-landskap. Store beite- og slåttearea
ler er tatt ut av produksjon eller blitt fulldyr
ket, samtidig som utviklingen av monokultu
rer og spesialisert drift har ført til en betydelig 
redusert artsrikdom. Landskap med hundre
årige tradisjoner og eldgamle boplasser og 
gravplasser har gått tapt som følge av gjengro
ing, endret drift eller omdisponering til andre 
formål. 

Norske undersøkelser viser at 45 høyere 
plantearter og 23 fuglearter knyttet til kultur
landskapet nå må regnes som truete eller 
sårbare. For plante- og dyrearter samlet er det 
anslått at omkring 3000 arter er truete eller 
sårbare og minst 6000 arter er hensynskreven
de i kulturlandskapet. 

12.1.4 Utviklingsstrategier 
Jordbruket som produsent av fellesgoder 

Jordbruket har samfunnsmessig verdi både 
som produsent av varer, goder og tjenester. 

Jordbruket skal fortsatt inneha en sentral 
rolle m.h.t. sysselsetting og bosetting i distrik
tene. Foruten å ha en direkte sysselsettingsef
fekt, vil jordbruket også kunne gi grunnlag for 
oppstarting av annen virksomhet gjennom å 
skape de sosiale, kulturelle og miljømessige 
forhold som gjør det attraktivt å slå seg til på 
landsbygda. Uten utnytting av stedbundne 
ressurser vil bosetting og næringsvirksomhet 
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i Bygde-Norge ofte virke meningsløs. Land
brukets rolle som trivselsskapende element 
gjennom bevaring og utvikling av kulturland
skapet vil derfor stå sentralt. 

Et nasjonalt jordbruk gir oss også mulighet 
til selv å bestemme hvilke kvalitetskrav som 
skal gjelde for den maten vi spiser. Det norske 
klimaet gjør at det er mindre behov for bruk 
av kjemiske sprøytemidler her i landet enn i 
mange andre land. Sammen med vår geogra
fiske plassering i utkanten av det industriali
serte Europa, gir dette oss et fortrinn når det 
gjelder produksjon av «giftfrie» matvarer som 
igjen kan åpne for eksportmuligheter og nye 
nisjer for norsk matvareproduksjon. 

Et samfunnsøkonomisk lønnsomt jordbruk 
er betinget av at en helhetlig vurdering av 
hvilken rolle vi ønsker jordbruket skal ha i 
det norske samfunn, legges til grunn for ut
forming av virkemiddelpolitikken. Miljøkon
sekvensene må tas med i de økonomiske 
beregningene for at disse skal kunne gi et rik
tig bilde av hvilket jordbruk samfunnet vil 
være best tjent med. 

Et bærekraftig jordbruk 
En langsiktig løsning av miljøproblemene 

krever at driftsformer og produksjonsomfang 
tilpasses det stedlige naturgrunnlag. Tiltak 
som vil medføre nye miljøproblemer eller økt 
energibruk kan ikke karakteriseres som bære
kraftige løsninger. Investeringer som vil 
medføre utsettelse av en langsiktig tilpasning 
må i størst mulig grad unngås. 

Bærekraftighet og fastsatte mål for miljø
og matvarekvalitet setter de ytre rammer for 
jordbruksdriften. Tvil om miljøkonsekvense
ne må komme naturen til gode. Såvel økolo
gisk som økonomisk er det dyrt å satse på å 
reparere fremfor å forebygge skader. 

Jordbruket har selv et ansvar for at utnyttin
gen av områder og ressurser foregår på en 
økologisk forsvarlig måte. Dette forutsetter at 
miljø- og ressurshensyn integreres og priorite
res på alle områder innen landbrukspolitikk, 
lovgivning, forvaltning, planlegging, forsk
ning, undervisning og veiledning. 

12.L5 Handling 
Program for oppfølging 

Hittil har det forurensningsbegrensende ar
beidet l stor grad vært konsentrert om ut
bedring av tekniske anlegg for å redusere 
utslipp fra gjødselkjellere, siloanlegg, melke
og vaskerom. I spesielt belastede områder har 
det blitt tilført ekstra midler over en 4-års
periode for en samlet innsats mot samtlige 
større forurensningskilder. 

For å sikre bedringer også på lang sikt vil 
Regjeringen satse på forskning og utprøving 

av miljøvennlige driftsformer, informasjon/ 
veiledning og bruk av juridiske og økonomis
ke virkemidler. 

Det vil fortsatt være nødvendig med teknis
ke utbedringer og en prioritering av spesielt 
belastede områder. Målet er imidlertid å etter
hvert få tilpasset virkemidlene slik at miljø
hensyn blir integrert og ivaretatt i landbrukets 
ordinære arbeid. 

På kort sikt vil det bli satt i gang en rekke 
miljøtiltak på det enkelte gardsbruk som ledd 
i arbeidet med å oppfylle våre forpliktelser 
etter Nordsjøavtalen. 

Miljøproblemene vil så langt det går søkes 
løst ved hjelp av veiledning og planlegging. 
Dette vil være sentralt for å kunne oppnå en 
best mulig tilpasning av driftsformer og bruk 
av innsatsvarer til de lokale naturforhold. Ytre 
landbruksetat vil her ha en stor og viktig opp
gave. 

For å sikre at de nødvendige tilpasninger 
blir gjennomført vil også de juridiske virke
midlene bli videreutviklet. 

Bruk av økonomiske virkemidler er videre 
en forutsetning for å gjøre de ønskede omstil
linger mulige. Regjeringen mener i den for
bindelse at det må vurderes om en større del 
av næringens inntekter bør tildeles uavhengig 
av produksjonsmengden. I stedet må det leg
ges økt vekt på tilpassing til det stedlige 
naturgrunnlag, produktkvalitet og produksjon 
av miljøgoder for befolkningen. 

Regjeringen vil også stimulere til redusert 
bruk av forurensende produksjonsmidler som 
f.eks. kunstgjødsel og plantevernmidler. Re
gjeringen vil videre foreta en forsiktig lem
ping av kanaliseringspolitikken, med sikte på 
en mer variert bruk av arealene og en bedre 
utnytting av ressursene. 

Det vil også bli satset sterkere på kompetan
seoppbygging og videreutvikling av miljø
vennlige driftsformer og økologisk landbruk. 

Nordsjøavtalen 
En stor del av innsatsen de nærmeste årene 

vil være knyttet til oppfølging av Nordsjøavta
len, hvor Norge er forpliktet til å redusere 
utslippene av næringssalter til utsatte deler 
av Nordsjøen med 50% innen 1995. De 10 fyl
kene med avrenning til kystområdene fra 
svenskegrensen til Nord-Jæren har under ut
arbeidelse handlingsplaner for halvering av 
næringssalttilførselen innen fastsatt frist. Ytre 
landbruksetat skal foreta registrering av samt
lige forurensningskilder på det enkelte bruk i 
hele landet, og det skal lages planer for nød
vendige utbedringer. Brukene som forurens
ningsmessig ligger mest utsatt til skal etter 
planen være besøkt innen utgangen av 1989. 
Miljøvernavdelingene skal deretter kontrolle-
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re at de miljømessige tiltakene har gitt de 
utslippsreduksjonene som er nødvendige. Det 
er allerede startet opp informasjons- og råd
givningskampanjer rettet mot bøndene. Alle 
får dessuten tilbud om gjødslingsplanlegging, 
med sikte på å oppnå best mulig samsvar 
mellom behov og tilførsel av gjødsel, og der
med redusere avrenningen mest mulig. 

Retningslinjer for saksbehandling og samar
beid mellom ytre landbruks- og miljøvernetat 
i det videre arbeidet vil bli utsendt i begynnel
sen av 1989. Siktemålet er økt effektivitet og 
bedre resultater av innsatsen. 

Arbeidet med å følge opp Nordsjøavtalen 
kom i gang ved hjelp av ekstraorninære mid
ler til tiltak mot landbruksforurensninger som 
ble bevilget i forbindelse algeinvasjonen i 
1988. Til sammen for de to departementer ut
gjorde dette 52 mill. kr. 

Landbruksdepartementets bevilgninger til 
miljøtiltak i 1989 utgjør 269 mill. kroner. 

Bred gjennomgang av landbrukspolitikken 
Innen utgangen av 1989 skal skal det være 

foretatt en gjennomgang av norsk landbruks
politikk - bl.a. sett i lys av Verdenskommisjo
nens anbefalinger. Et av hovedpunktene i 
mandatet til det utvalget som er nedsatt, er 
at målene for miljø-og ressursvern skal ut
dypes med sikte på å påskynde en sterkere 
integrering og prioritering av miljø- og res
surshensyn på alle områder innen landbruks
politikken, forvaltningen - og innen planleg
gings- og veiledningstjenesten. Følgende 
områder skal vurderes spesielt: 1) Sammen
hengen mellom intensivering av jordbruks
produksjonen og de miljømessige konsekven
ser dette medfører 2) Begrensning av 
jordbrukets forurensninger ved vektlegging 
av miljø- og ressursvennlige driftsformer 3) 
Bevaring og utvikling av kulturlandskapet. 

Utvikling av miljøvennlige driftsforme-r 
Innsatsen m.h.t. forskning og utprøving av 

mere miljøvennlige driftsformer skal intensi
veres. Særlige satsingsområder er: 
- Utvikling av driftsformer som medfører li

ten erosjon og tap av næringsstoffer ved 
arealavrenning 

- Utvikling av miljøvennlige metoder for for
konservering 

- Forbedret bruk av gjødsel ved bedre ut
nyttelse av husdyrgjødsla og redusert bruk 
av kunstgjødsel 

- Redusert bruk av kjemiske plantevernmid
ler 

- Bevaring og utvikling av kulturlandskapet 
Det pågår prosjekter om forurensningsbe

grensende tiltak i flere fylker, og det er planer 

om nye prosjekter når det gjelder erosjon, 
arealavrenning og vegetasjonssoner. 

Arbeidet med å redusere forurensningspro
blemene som følge av grovforkonservering 
skal intensiveres. Prosjekter for innsamling 
og gjenvinning av landbruksplast som benyt
tes ved såkalte rundballer er startet opp. 
Produksjon av høy bør også stimuleres. 

Økt bruk av vekstskifte og gjødslingsplan
legging vil stå sentralt i arbeidet med å tilpas
se næringsstofftilførselen til plantenes behov. 
Som ledd i dette arbeidet satses det på økt 
jordsmannskartlegging, og en jorddatabank 
er nylig etablert. 

Effektiv bruk av virkemidler for a redusere 
punktutslipp, areaiavrenning og erosjon 

Ny forskrift om husdyryrgjødsel er gjort 
gjeldende fra 1. mars 1989. Viktige endringer 
er bl.a. at det stilles krav om minst 4 dekar 
fulldyrka jord pr. gjødseldyreenhet, spredning 
av husdyrgjødsel på frossen eller snødekt 
mark blir forbudt, og i særlig utsatte områder 
kan spredning av husdyrgjødsel utenom 
vekstsesongen forbys ved lokal forskrift. 

Arealkravet er å betrakte som en nedre 
grense. I mange tilfeller vil det være nødven
dig med større areal for å få balanse mellom 
tilførsel og behov for plantenæring. De tilpas
ninger som er nødvenddig for å få dette til vil 
en primært søke å oppnå gjennom gjødslings
planlegging og tiltak for å bedre forutnyttel 
sen. 

I september 1988 ble det iverksatt nye reg
ler for tilskott til tekniske miljøtiltak i land
bruket. Det stilles her krav om en samlet plan 
for reduksjon av samtlige forurensningskilder 
på bruket for at det skal gis tilskudd og lån 
til de enkelte tiltak. I tillegg til utbedring av 
siloanlegg og gjødselkjellere, vil også hydro
tekniske anlegg, etablering av vegetasjons
belter og rensing av husholdningskloakk på 
gardsbruk komme inn under tilsskuddsord
ningen. Tilskudd til bygging av gjødsellager 
er økt i forhold til tidligere. 

3. april 1989 ble det gjort gjeldende forskrif
ter om bakkeplanering med sikte på hindre 
erosjon i planerte områder mest mulig. 

Det er nødvendig å utvikle ytterligere virke
midler for å motvirke erosjon og arealavren
ning. Dette arbeidet er startet opp. Økt bruk 
av fangvekster og vekstskifte, redusert jordar
beiding og høstpløying og redusert bruk av 
tunge maskiner er særlig aktuelt. 

Det vil bli arbeidet med å foreta ytterligere 
tilpasninger i prisforholdet mellom ulike ty
per handelsgjødsel for å stimulere til en mer 
balansert næringstilførsel. 

Det tas sikte på å innarbeide miljøhensyn i 
jordloven. Videre skal bruken av vekstfrem-
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mende stoffer i husdyrproduksjonen og 
vekstregulatorer i planteproduksjonen fortsatt 
være undergitt streng regulering. 

Miljøvernavdelingenes kontroll med punkt
utslipp og bruk av gebyrer ved overtredelser 
skal økes. Fylkesmennene ble anmodet om 
betydelig innskjerping på dette området ved 
et rundskriv i 1988. 

Økologisk Landbruk 
Det har hittil vært satset lite offentlige mid

ler på dette området her i landet, men dette 
forholdet vil regjeringen nå endre. 

Et prosjekt med utprøving av økologiske 
driftsmetoder på 30 bruk er satt i gang. Pro
sjektet går over 4 år, og finansieres med 
midler avsatt over jordbruksavtalen. 

Regjeringen vil vurdere å gi økonomisk støt
te i en overgangsperiode til bønder som vil 
gå over til økologisk dyrking. 

Forøvrig arbeides det med å utvikle et mer
kesystem for økologisk dyrkede produkter. 
Økologisk dyrking skal sterkere inn i under
visningen ved Norges landbrukshøgskole og 
landbrukets fagskoler. 

Plantevernmidler 
En handlingsplan for redusert bruk av kje

miske plantevernmidler skal utarbeides. 
Målet er å bli mest mulig uavhengig av slike 
midler gjennom alternative og integrerte be
kjernpelsesmetoder. 

Det skal foretas en betydelig utvidelse av 
prognose- og varslingstjenesten for skadegjø
rere i landbruket. Dette gir grunnlag for å 
kunne foreskrive de mest hensiktsmessige 
planteverntiltak, slik at forbruket av kjemiske 
plantevernmidler kan reduseres. 

Det tekniske utstyret skal forbedres ved ty
pegodkjenning av nytt utstyr og funksjonstes
ting av det som er i bruk. Svenske undersøkel
ser viser at dette kan redusere forbruket av 
plantevernmidler med inntil 25 %. Også god
kjennings- og distribusjonssystemet for de 
kjemiske plantevernmidlene skal gjen
nomgås. 

Forøvrig skal innsatsen m.h.t. analysering 
av plantevernmiddelrester i matvarer trappes 
kraftig opp, og det skal iverksettes informa
sjonskampanjer for redusert bruk av plante
vernmidler. Forskning omkring virkninger av 
plantevernmidler i naturen og integrerte be
kjernpelsesmetoder er satt i gang. 

Det vil bli arbeidet for å innføre et bedre 
retursystem for plantevernmiddelrester på 
gardene. Dør-til-dør innsamlinger ble igang
satt i 1988, og dette vil fortsette i 1989. 

Vern av ku.lturl.andskap og genressurser 
Etterkrigstidens utvikling i jordbruket har 

hatt en negativ innvirkning på artsmangfoldet 

i kulturlandskapet. Endringene i jordbruks
landskapets karakter har også bidratt til økt 
avrenning og erosjon. 

Regjeringen mener kulturlandskapets be
tydning for forurensningsutviklingen, det 
genetiske mangfold som trivselsskapende ele
ment og bærer av vår kulturhistorie, må tilleg
ges økt vekt i virkemiddelpolitikken. Målet 
er i første rekke å ivareta kulturlandskapsarte
ne innenfor en aktiv jordbruksdrift. I særlige 
tilfeller er det også aktuelt å opprette land
skapsvernområder eller naturreservater. 
Aktuelle tiltak vil være å: 
- omfordele tilskuddene med sikte på å styrke 

driftsformer som bidrar til å bevare og utvik
le kulturlandskapet 

- øke innslaget av landskapselementer i jord
brukslandskapet som vil virke positivt mht. 
biologisk mangfold og forurensningssutvik
lingen, eksempelvis vegetasjonsbelter, våt
marker m.m. 

- større innslag av eng og beite i korndistrik
tene ved en forsiktig lemping av kanalise
ringspolitikken. 

Produksjonstilpasning, import fra U-1.and 
En økning i matvareproduksjonen i U-land 

er betinget av at de enkelte land tilstreber et 
produksjonsnivå tilpasset det innenlandske 
marked. En slik tilpasning av produksjonsni
vået er også en hovedlinje i norsk landbruks
politikk. Produsentene har bl.a. det 
økonomiske ansvar for en overproduksjon. 

For å styrke landbruksproduksjonen i utvik
lingslandene vil regjeringen arbeide for økt 
matvareimport fra utviklingsland, og videre 
bidra med kunnskapsoverføring til utviklings
landene. 

Kompetansebyggende tiltak 
I 1989 vil det bli etablert et nasjonalt kom

petansesenter innen jordfaglig (terrestrisk) 
miljø ved omorganisering av Det norske jord
og myrselskap og Institutt for georessurs- og 
forurensningsforskning. Anvendt forskning, 
utviklingsarbeid, planlegging rådgivning og 
servicetjenester knyttet til miljø- og forurens
ningsproblemer vil bli sentrale arbeidsopp
gaver. Institusjonen vil bli organisert som en 
stiftelse, og vil være et felles apparat for land
bruks- og miljøvernmyndighetene samt for 
næringsliv, andre offentlige og private institu
sjoner og organisasjoner. Lignende institusjo
ner eksisterer allerede når det gjelder 
forurensning av vann (NIVA), av luft (NILU) 
og natur (NINA). 

Under ledelse av stiftelsen «Norsk senter for 
økologisk landbruk" skal den tidligere forsk
ningsstasjonen Tingvoll på Nord-Møre utvik
les til et nasjonalt kompetansesenter for 
økologisk landbruk. Stiftelsen driver Tingvoll 
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som demonstrasjonsgård for økologiske d}'T
kingsmetoder, leder ulike prosjekter og skal 
koordinere virksomheten ellers i landet. 

ATISVaTSfordeling i miljøarbeidet 
Miljømyndighetene har ansvaret for å fast

sette mål for miljøkvalitet og utslippsreduk
sjoner, føre kontroll med forurensende 
virksomhet og å gi pålegg om nødvendige til
tak. Det er landbruksmyndighetenes ansvar å 
sørge for sektorens oppfylling av disse måle
ne. De har m.a.o. ansvaret for det praktiske 
arbeidet med å utføre de nødvendige miljøtil
takene, og å sørge for at tiltakene virker etter 
sin hensikt. De har også det primære ansvar 
for å skaffe til veie de nødvendige virkemid
lene, men i tillegg kan miljømyndighetene 
bidra med juridiske virkemidler. Overvåking 
av resipientene vil være i begge etaters inte
resse, gjennom å gi kontroll med at tiltakene 
virker - og dokumentasjon på om ønsket mil
jøtilstand oppnås. Regjeringen har dessuten 
bestemt at Miljøverndepartementet skal delta 
i jordbruksforhandlingene fra og med 1989. 

Grensene mellom etatenes ansvarsområder 
vil ofte være uklare, og et godt samarbeid vil 
ha avgjørende betydning for hvilke resultater 
som oppnås. En har kommet relativt langt i å 
utvikle gode samarbeidsformer på sentralt 
hold bl.a. gjennom såkalte departementsråds
møter. Bedre rutiner for samarbeid på fylkes
nivå er også under utvikling. 

12.1.6 Oppsummering av tiltakene 
Regjeringen vil: 

- i sterkere grad integrere .miljøhensyn i den 
løpende virkemiddelutformingen i landbru
ket 

- legge økt vekt på miljøhensyn, bevaring av 
kulturlandskapet og produktkvalitet ved 
fastsetting av næringens inntekter 

- foreta en forsiktig lemping av kanaliserings
politikken 

- tilpasse de økonomiske virkemidlene for å 
forhindre bruk av produksjonsmidler som 
medfører miljøskade 

- satse sterkere på utvikling av mere miljø
vennlige driftsformer 

- øke utslippskontrollen og reagere sterkere 
ved overtredelser av miljøbegrunnede på
legg og restriksjoner 

- utvikle nasjonale kompetansesentra for for
urensning av jordmiljø og for økologisk 
landbruk 

- arbeide for å innføre et retursystem for plan
tevernmiddelrester 

- videreutvikle juridiske og økonomiske vir
kemidler for å forhindre erosjon og arealav
renning og for å sikre et variert .kulturland
skap 

- styrke undervisningen innen miljø- og res
sursvern i landbrukets skoler 

• utvikle virkemidler for å stimulere til økt 
økologisk dyrking 

- arbeide for å bedre samarbeidsrutinene for 
ytre landbruks- og miljøetat 

12.2 SKOGBRUKET 
12.2.1 Regjeringens hovedmål 

Regjeringens mål i forvaltningen av sko
gressursene er å sikre langsiktig økologisk 
balanse slik at dagens næringsmessige res
sursutnytting bevarer mulighetene for res
sursutnytting i framtida og slik at naturens 
mangfold ikke forringes . Det er et mål å ut
nytte en fornybar naturressurs som skogen til 
beste for befolkning og distrikter med silcte 
på en bærekraftig og vedvarende nytteeffekt. 
I dagens skogpolitikk er dette nedfelt som et 
overordnet mål 

Regjeringen vil bekjempe forurensningstil
førsler som bl.a. kan gi skogskader, gjennom 
engasjement i internasjonalt arbeid foråredu
sere utslipp som gir sur nedbør til atmos
færen. 

Gjennom vernetiltak og et næringsrettet 
skogbruk i langsiktig økologisk balanse skal 
produksjonsevnen til sårbare skogsområder 
som f.eks. fjellskogen sikres, og større sam
menhengende arealer som har betydning for 
dyre- og planteliv og for friluftslivet ivaretas. 

12.2.2 Status og utfordringer 
Det norske skogbruket utgjør en viktig næ

ring basert på en fornybar ressurs. Skogbruks
arealene danner grunnlag for aktivitet i 
distriktene og råstofftilførsel til skogindustri
en. Arealene har også stor betydning som 
rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig 
del av landskapsbildet, som livsmiljø for plan
ter og dyr og som områder for jakt, fiske og 
annen matauk. 

På grunn av det potensiale som ligger i ut
nyttelsen av skogarealene er skogbruket 
utpekt til satsingsområde innen landbrukspo
litikken, slik at aktiviteten i skogbruket økes. 

I likhet med de fleste andre næringer har 
skogbruket gjennomgått en mekaniseringsut
vikling etter krigen. Årsaken til dette er 
arbeidsmiljømessige forhold, og behovet for 
rasjonalisering innen de tradisjonelt arbeids
kraftintensive næringer. Lønns- og kostnads
utviklingen har også bidratt til utviklingen. 
Denne utvikling har i samme periode ført til 
mer konsentrert arealbruk. De lavest produk
tive og vanskeligst tilgjengelige arealer 
utnyttes mindre enn tidligere. Dette har igjen 
ført til en mer intensiv utnyttelse av de sentra
le arealer. Vi har dessuten en situasjon der det 
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er regionale variasjoner mht. aktivitet og res
sursutnytting. I visse områder utnyttes ressur
sene lite, mens det i andre regioner drives et 
intensivt skogbruk. 

Dagens skogbruk - med avansert teknologi 
- innebærer spesielle utfordringer når det gjel
der tilpasning til naturgrunnlaget og skogens 
opplevelsesverdier. Feilaktige eller uheldige 
løsninger kan i løpet av kort tid føre til nega
tiv påvirkning på natur og landskap. Utleg
ging av store hogstflater, særlig i klimatisk 
utsatte områder, valg av feil treslag, store 
hogstinngrep i erosjons- eller rasutsatte om
råder, dårlig planlagt veibygging m.v. er 
eksempler på tiltak som har negative miljø
virkninger. Det er bl.a. slike forhold som 
ligger til grunn for skogbrukslovens vern
skogsbestemmelser og som også lå til grunn 
for at Stortinget i 1976 vedtok en ny formåls
paragraf for skogbruksloven der forsvarlig 
ressursforvaltning, næringsmessig aktivitet og 
hensynet til naturmiljø og friluftsliv står sen
tralt. Det ligger en stor utfordring i å drive et 
skogbruk som gir grunnlag for produksjon av 
et variert spekter av produkter, samtidig som 
ressursene bevares på lang sikt og uten at sko
gen som økosystem utarmes. 

Registreringer viser at bare omkring 50% av 
trærne på landsbasis har fulltett krone, mens 
andelen trær med fulltett krone på Sørlandet 
og i Nord-Trøndelag er under 40%. Det er ikke 
avklart i hvilken grad redusert kronetetthet 
bare skyldes forurensninger, men det er på 
det rene at det idag er større skogskader enn 
tidligere antatt. 

Skogbruk i betydningen virkesuttak og res
sursoppbygging er basert på naturinngrep, og 
innebærer dermed påvirkning på den naturli
ge økologiske balanse og på levevilkårene for 
flora og fauna. Et intensivt drevet skogbruk 
påvirker levevilkårene for en del plante- og 
dyrearter og kan føre til et mer artsfattig sam
funn. Det er særlig grunn til å være opp
merksom på faren for at enkelte laverestående 
organismer kan få reduserte levevilkår i de 
regioner der det drives et intensivt skogbruk. 

Skogbrukets foryngelsesmetoder baseres på 
et utvalg av de beste individer - altså en avls
messig favorisering gjennom sanking av frø 
fra gode mortrær. Med de store variasjoner 
vi finner i skog-Norge er det liten fare for at 
dette har gitt påregnelig genetisk utarming av 
de norske skoger. Det er imidlertid nødvendig 
å være oppmerksom på faren for redusert ge
netisk variasjon på lengre sikt ved slik foryn
gelse. 

Valg av voksestedstilpassede planter er en 
viktig forutsetning for utviklingen av en sunn 
og produktiv skog. I tidligere perioder ble det 
innført endel mellom-europeiske provinienser 

(klimaraser) av gran. Dette har mange steder 
vist seg å være lite vellykket, først og fremst 
fordi plantingene nå er sårbare mot klimapå
virkning og andre forhold, dernest fordi man 
har begrenset oversikt over de genetiske ef
fekter dette medfører for de lokale raser. 

Vegetativ oppformering av hartreplanter er 
et fagområde i sterk utvikling i noen deler av 
verden og er, i beskjeden målestokk, startet 
opp i Norge. Ved en eventuell videre utvikling 
av metoden, som går ut på å benytte flest 
mulig skudd fra samme morplante, vil det 
være viktig å vurdere de genetiske effekter 
av metoden, særlig faren for redusert genetisk 
variasjon og faren for minsket motstandskraft. 

12.2.3 Virkemidler i norsk skogforvaltning 
Vern av skogområder 

Det må sikres et utvalg av relativt urørte 
barskogsområder som kan tjene som genreser
voar og referanseområder for skogbruks- og 
miljøforskning. 

Det er lagt fram en innstilling om «Forslag 
til retningslinjer for barskogvern». Denne er 
nå på en omfattende høring. Regjeringen vil 
senere ta standpunkt til oppfølgingen. Som 
et ledd i dette arbeidet pågår det samtidig 
landsomfattende registreringer av verneverdi
ge barskogsområder. Arbeidet med gjen
nomføring av verneforslagene vil starte opp 
for region Midt-Norge i 1989. 

Flerbruk av skog 
Landbruksdepartementet nedsatte i desem

ber 1987 i samråd med Miljøverndepartemen
tet et utvalg for flersidig skogbruk. Utvalget 
har gått gjennom regelverk, økonomiske vir
kemidler, rådgivning, veiledning og forsk
ningsbehov og forslag til endringer og 
forbedringer. Utvalget la fram sin innstilling 
i april 1989. Innstillingen vil bli gjenstand for 
en omfattende høring. 

Som følge av tilråding fra utvalget kan det 
nå gis ekstra økonomisk støtte til driftsplaner 
i skogbruket som tar hensyn til flerbruksver
dier. 

Tilpasning av skogbrukstiltak i fjellskog 
Skogbrukstiltak i fjellskogen behandles spe

sielt i flerbruksutvalgets innstilling. Land
bruksdepartementet vil vurdere en revisjon 
av verneskoggrensene for fjellskogen. 

Retningslinjer for skogreising 
Arbeidet med revisjon av skogreisningspla

nene i kyststrøk er nå i gang i kystfylkene i 
regi av skogbruksmyndighetene, og det for
ventes at utkast til nye planer blir framlagt i 
løpet av våren 1989. 

Revisjonen skal munne ut i tiltaksplaner der 
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det legges særlig vekt på økonomiske, teknis
ke og miljømessige tilpasninger ved skog
bruksaktiviteten i kyststrøk. Det forutsettes 
et nært samarbeid mellom skogbruks- og mil
jøvernmyndighetene i dette arbeidet. 

Tittakfor d minske bruken av plantevernmid
ler i skogbruket 

Høsten 1987 ble det iverksatt nye forskrifter 
for bruk og spredning av plantevernmidler i 
skog. Blant annet er miljøvernmyndighetene 
blitt høringsinstans ved godkjenning av 
sprøyteplaner. 

Fra I.januar 1989 er bruken av DDT i plan
teskoler forbudt. Det blir dermed et totalfor
bud mot DDT i Norge. Landbrukets 
giftnemnd har under vurdering alternative 
midler til DDT. Det arbeides også med å finne 
løsninger som ikke medfører bruk av nye 
plantevernmidler. 

Forvaltning av skogsområder av særlig verdi 
for naturvern og friluftsliv 

For områder av særlig verdi for friluftsliv 
og naturvern kan det med hjemmel i Skog
brukslovens § 17b fastsettes forskrifter med 
restriksjoner på skogbruket av hensyn til disse 
interessene. Regjeringen vil bruke dette virke
midlet for å sikre frilufts- og naturverninteres
ser i områder med stor rekreasjonsmessig 
verdi for befolkningen. 

Forskning om skogøkologi og flerbruk 
Forskning på emner innenfor skogøkologi 

og flerbruk vil bli prioritert. Hensikten er å 
skaffe økt kunnskap om skogen som økosys
tem og om konsekvensene av moderne 
skogsdrift for naturmiljø og friluftsliv. Aktuel
le forskningstema kan bl.a. være: 
• økologisk effekt og betydning av treslags

skifte og tilplanting av gammel kulturmark 
• arealavrenning og utvasking av nærings-

stoffer ved snauhogst 
• sjeldne og truete arter 
• økologiske konsekvenser av drift i fjellskog 
• alternativer til DDT-behandling i plantesko

ler 

Tiltak mot skogskader som følge av forurens
ning og su:r nedbør 

Arbeidet for å redusere tilførselen av ozon, 
nitrogen-og svovelforbindelser gjennom na
sjonal forurensningspolitikk og internasjonale 
avtaler vil være de viktigste tiltakene mot for
urerumingsskader på skog. Det er inngått 
avtaler om reduksjoner av svovel- og nitro
genutslippene med 30%. 

Overvåkningen av skogen har økt for å re
gistrere skader som følge av langtransporterte 
luftforurensninger og miljøgifter. 

Siden 1985 har Miljøverndepartementet og 
Landbruksdepartementet gitt midler til et 
overvåkingsprogram for skogskader i regi av 
Norsk Institutt for Skogforskning (NISK). Fra 
1986 har det vært drevet en systematisk over
våking av norsk skog. 

For å fange opp forurensingsvirkninger som 
skogskadeprogrammet ikke dekker, vil det i 
1989 bli satt i gang et overvåkingsprogram 
knyttet til planter, dyr og jord. Programmet 
er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet 
for naturforvaltning og Statens forurensnings
tilsyn. 

Regjeringen har etablert et eget Skogskade
utvalg som skal følge utviklingen og foreslå 
tiltak for å forebygge skader. 

Herunder vil utvalget vurdere hvordan 
norsk skog kan bli påvirket av forurensning i 
årene framover. Skogskadeutvalget foreslår 
at det etableres en gruppe på forvaltningsnivå 
for å samordne forskning og forvaltning. 

Parallelt med forskning og overvåkning må 
det vurderes om skogbrukstiltak og andre til
tak kan settes i gang for å bøte på virkningene 
av forurensingsskader. 

12.2.4 Oppsummering av tiltak 
Regjeringen vil: 

- Arbeide videre med skogbrukstiltak, beva
ringstiltak i fjellskogen og reduksjon i bruk 
av sprøytemidler. 

- Bruke skogbrukslovens bestemmelser for å 
sikre frilufts- og naturverninteresser. 

- Videreføre overvåkingsprogrammet for 
skogskader og i løpet av 1989 sette i gang 
et et overvåkingsprogram knyttet til planter, 
dyr og jord. 

- Følge opp skogskadeutvalgets forslag om 
samordning av forskning og forvaltning. 

- Prioritere forskning på emner innenfor 
skogsøkologi og flerbruk av skog. 

12.3. INTERNASJONALT SAMARBEID 
Nordisk samarbeid 
Nordisk embetsmannskomite for jord- og 

skogbruk er i gang med å revidere sitt hand
lingsprogram. En hovedmålsetting i dette 
arbeidet er å vektlegge sterkere og integrere 
bedre miljøhensynene i det nordiske samar
beid innenfor landbrukssektoren. 

Særlig aktuelle samarbeidstema for de nor
diske landene framover vil være: 
- harmonisering av regelverket for innsatsva-

rer og næringsmidler i landbruket 
• overvåking av sur nedbør 
- satsing på fornybare energiressurser 
- bevaring av genressurser 
- styrking av nordisk forskningssamarbeid -

bl.a. på området bioteknologi 
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Nordisk ministerråd nedsatte i 1988 en ar
beidsgruppe som skal oppsummere hvordan 
miljøutviklingen har vært innen jordbruket i 
de nordiske landene - og konsekvensene av 
dette for kulturlandskapet. Eksisterende vir
kemidler for å fremme miljøhensyn i landbru
ket skal beskrives og vurderes, og behov for 
nye virkemidler skal også gjennomgås. Pro
sjektet skal avsluttes i 1990. 

OECD utarbeidet en rapport om miljø- og 
landbruk i 1988. Denne tok for seg integrering 
av miljøhensynene i landbrukspolitikken. 
OECDs arbeid på dette feltet forøvrig er foku
sert på reduksjon av støtten til landbruket og 
særskilt på den konkurransevridning som 
oppstår ved at medlemslandene subsidierer 

sin eksport. Ministerrådsmøtet i mai 1987 ved
tok en strategi for en mer markedsorientert 
landbrukspolitkk i medlemslandene. 

Verdens matvareorganisasjon (FAO) er FNs 
organ for landbruk og ernæring. FAO arbeider 
for miljøspørsmål på flere felt. Blant det vik
tigste er bevaring av genressurser, regler for 
bruk av landbrukspesticider, kjemikalier og 
fremme av matforsyningen i utviklingsland. I 
nært samarbeid med FAO fungerer Det inter
nasjonale fond for landbruksutvikling (IFAD) . 
Dette fondet støtter stort sett småbønder og 
er miljømessig sett kanskje det mest vellykke
de av samtlige av de internasjonale finansie
ringsinstitusjonene. 
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KAPrITEL 13 

Fiskerinæringen og m.i]jø 

13.1 REGJERINGENS HOVEDMÅL 
Regjeringens hovedmålsetting for norsk fis

kerinæring er: 
- med utgangspunkt i vitenskapelig rådgiv

ning å gjennomføre en langsiktig og økolo
gisk balansert forvaltning av de levende 
ressursene i havet slik at kommende genera
sjoner også kan høste av havet ressurser. 

- utvikle beskatnings- og foredlingsformer 
for å styrke en bærekraftig utvikling av de 
kystsamfunnene som livnærer seg på havets 
ressurser. 

- fremme økt utnyttelse av råstoffet gjennom 
teknologiutvikling og introduksjon av nye 
metoder for foredling av fisk. 

13.2 NORSK FISKERINÆRING 
Norge har en av verdens mest moderne og 

effektive fiskeflåter. En rivende teknologisk 
utvikling har revolusjonert leting etter fiske
forekomster. Ny teknologi og nye materialer 
har øket effektiviteten på fiskeredskapene. 

Fisket er imidlertid også en tradisjonell 
næring i Norge. Særlig i Nord-Norge har fis
keressursene spilt en dominerende rolle for 
landsdelens næringsliv, og landsdelens øko
nomi har vært følsom for svingninger i 
ressurstilgangen. 

Tradisjonelt har kystbefolkningen hentet 
sine fangster med små fartøyer på de kyst
nære feltene. Denne flåtestrukturen betinget 
et desentralisert mottaks- og foredlingsappa
rat på land. Samspillet mellom arbeid ombord 
og på land har vært en avgjørende faktor for 
bosetningsmønsteret i Nord-Norge. 

Gjennom endringer i Saltvannsfiskeloven 
har Regjeringen lagt opp til reguleringer med 
sikte på stabilisering av råstofftilgangen og 
dermed sikre arbeidsplassene. 

13.3 RESSURSGRUNNLAGET FOR 
NORSKE FISKERIER 

De norske fiskeriene er allsidige og basert 
på beskatning av flere arter og bestander. 
Norsk vårgytende sild og norsk arktisk torsk 
er likevel de to enkeltbestandene som tradi
sjonelt har vært ryggraden i ressursgrunnlaget 
for norske fiskerier. Tidligere ble det tilsarn-

men fisket flere millioner tonn årlig fra disse 
to bestandene. Lodda fikk økende betydning 
først etter sammenbruddet i sildebestanden. 

Norsk vårgytende sild var i sin tid den størs
te enkeltressurs i vår del av verden, og 
gytebestanden var i 1950-årene på mellom 7 
og 10 millioner tonn. Utviklingen av ringnot
og kraftblokkteknikken økte effektiviteten 
vesentlig. Den økte effektiviteten sammen 
med mangelfulle fiskerireguleringer førte til 
sammenbrudd i sildebestanden i 1960-årene. 
Bestanden har siden endret vandringsmønster 
og trekker ikke lenger opp mot de rike beite
områdene i nord. Bestanden har heller ikke 
tatt seg vesentlig opp igjen på de 20 årene si
den sammenbruddet. Den sterke 1983-årsklas
sen viser seg nå å gi mindre rekruttering til 
gytebestanden enn forventet, men det er like
vel grunnlag for betinget optimisme for denne 
bestanden. Det internasjonale råd for hav
forskning (ICES), som er rådgivende organ for 
forvaltning av fiskebestander i Nord-Atlante
ren, anser 2,5 millioner tonn som et minimum 
for gytebestanden for å sikre optimal rekrutte
ring under gunstige forhold. Gytebestanden 
er for tiden langt mindre enn dette. ICES an
befalte at fangstene i 1989 ikke bør overskride 
100 000 tonn. Norske fiskerimyndigheter har 
fastsatt en totalkvote for 1989 i samsvar med 
anbefalingen. 

Norsk arktisk torsk er den viktigste ressur
sen for kystfiskeriene i Nord-Norge. Ungtorsk 
på næringsvandring er grunnlaget for vårtors
kefisket i Finnmark, og den voksne torsken 
på gytevandring blir fisket i Lofoten. 

Torskebestanden hadde en klar nedadgåen
de tendens i årene 1974-1983. Dette var en 
følge av svak rekruttering og det meget sterke 
fisket på ungfisk i 1970-årene. Den nedfiskede 
gytebestanden kan ha vært en medvirkende 
årsak til den svake rekrutteringen. Fra 1983 
til 1986 har det vært flere gode årsklasser som 
burde gitt et høyt bestandsnivå i perioden 
1989-1992. Forventningene til bestandsutvik
lingen er nå betydelig redusert. Matmangel, 
kannibalisme og dumping av undermåls og 
måls fisk i 1986 og 1987 er viktige årsaker som 
kommer i tillegg til den registrerte beskat
ningen, når en vurderer grunnene til redusert 
vekst i bestanden. For å hindre at bestanden 
bringes W det lave nivået den hadde rundt 
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Figur 13.l Norsk fangst etter gruppe av fiskesl.ag i perioden 1961-1987. 
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Figur 13.2 Utviklingen i gytebestanden av norsk vårgytende sild i perioden 1950-1987. 
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1980, vil det være tvingende nødvendig åre
dusere beskatningsgraden betydelig de 
nærmeste årene. I tråd med laveste anbefalte 
beskatningsnivå fra ICES ble totalkvoten for 
torsk fastsatt til 300.000 tonn for 1989. 

Figur 13.3 Totalbestand og gytebestand av 
norsk-arktisk torsk i perioden 
1963-1987. 
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Loddefisket i Barentshavet tok seg opp i 
1970-årene og ga grunnlag for årlige fangster 
på mellom 1.5 og 3 millioner tonn. Det var 
hovedsaklig Norge og Sovjet som høstet av 
denne ressursen. Bestanden brøt sammen i 
løpet av meget kort tid, slik at det siden 1987 
ikke har vært grunnlag for å opprettholde noe 
fiske. 

Nordsjøsilda er et eksempel på en ressurs 
som også har vært kraftig nedfisket, men den
ne bestanden har vist betydelig gjenvekst. 
Gjenveksten er en følge av en periode med 
god rekruttering og målbevisst bruk av stren
ge fiskerireguleringer. Norge får sin andel av 
totalkvoten på denne bestanden etter forhand
linger med EF. Totalkvoten for 1989 er 
514.000 tonn. Norge kan fiske 166.000 tonn. 

13.4 FORVALTNING AV LEVENDE 
MARINE RESSURSER 

Mange fiskeslag vandrer mellom flere lands 
økonomiske soner, og utvidelsen av norsk fis-

kerijurisdiksjon til 200 nautiske mil økte 
behovet for internasjonalt samarbeid om for
valtning av fiskeressursene. 

Gjennom Norges forvaltningssamarbeid 
med Sovjet-unionen om regulering av fisket i 
Barentshavet, og med EF om regulering av 
fisket i Nordsjøområdet, har man i tiden etter 
soneopprettelsene fra 1977 avtalt totalkvoter 
og fordelingen av disse. 

ICES har i de siste årene fremmet sine an
befalinger i form av alternativer med forkla
ringer på hvordan de ulike opsjonene vil virke 
inn på bestandsutviklingen på lengre sikt. 

Regjeringen vil i denne sammenheng legge 
avgjørende vekt på forskernes tilrådninger og 
gjennom internasjonale forhandlinger arbeide 
for en beskatning av fiskeressursene som sik
rer et stabilt og vedvarende langtidsutbytte 
av bestandene. 

Det er fra naturens side store svingninger i 
fi.skebestandenes størrelse. For sterk beskat
ning, og særlig økt beskatning av ungfisk, har 
forsterket virkningene av de naturgitte sving
ningene. Overbeskattede bestander har 
svekket evne til å motstå skiftende miljøfor
hold og endringer i det innbyrdes samspillet 
artene imellom. 

Med vern av ungfisk og måtehold i beskat
ningen av stor fisk, vil bestanden kunne 
bygges opp slik at vi får ~bufferbestander» til 
å motstå år med dårlig rekruttering uten at 
bestanden blir redusert til et minimum. Si
kreste måten å opprettholde et vedvarende 
utbytte, særlig når det gjelder torsk, er å få 
redusert beskatningsgraden. Beskatningen 
må dempes på alle aldersgrupper i bestanden. 
Spesielt må ungfisken vernes gjennom økt 
minstemål og fortsatt bruk av virkemidler 
som f.eks. vernesoner. Også beskatningen på 
voksen fisk må reduseres slik at flere indivi
der får anledning til å gyte mer enn en gang. 

Bestemmelser om totalkvoter og fordeling 
av samlet fangstinnsats på de ulike artene er 
et helt grunnleggende virkemiddel i fiskeri
forvaltningen. Tiltak av mer selektiv karakter 
er imidlertid også nødvendig, og det er behov 
for fleksible virkemidler. Vern av ungfisk 
oppnås bl.a. ved bestemmelser om minstemål 
for fanghar fisk og maskevidder i trål. I torske
fiskeriene både i Barentshavet og i Nordsjøen 
vil det fra norsk side være ønskelig å øke 
maskevidden. Sovjet og EF motsetter seg det
te. 

For å styrke vernet av ungfisk og for å hind
re uforstandig sløsing med fiskeressurser som 
kan gjøres til gjenstand for foredling og kom
mersiell omsetning, fastsatte Fiskerideparte
mentet i 1988 forbud mot dumping av 
undermåls fisk. 

Et annet og meget effektivt virkemiddel for 
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å unngå fangst av småfisk, er reguleringer 
basert på fleksible og permanente forbudsso
ner i områder der det er for store konsentrasjo
ner av fisk under fastsatt minstemål. S1ike 
forbudssoner må kunne innføres og hånd
heves på kort varsel. 

Regjeringen vil ta initiativ til at alle regule
ringsformene blir løpende vurdert og tilpasset 
de tålegrensene som både den enkelte bestand 
og økosystemet står overfor. Regulerings
former bl.a. basert på fleksible og permanente 
forbudssoner vil bli videreutviklet. 

13.5 NY FORVALTNINGSORDNING OG 
ØKT SATSING PÅ ØKOLOGISK 
FORSKNING 

Havforskernes råd og forvaltningen av fis
keriressursene har vært basert på vurderinger 
av hver enkelt fiskeressurs for seg. Et slikt 
rådgivnings- og forvaltningssystem har ikke i 
tilstrekkelig grad tatt hensyn til samspillet 
mellom de ulike levende ressursene i havet, 
og til de grunnleggende økologiske forhold 
som påvirker bestandsutviklingen for de en
kelte artene. Lodde var for eksempel en viktig 
del av føden for torsk i Barentshavet. Sam
menbruddet i loddebestanden førte til betyde
lig reduksjon i veksten av torskebestanden. 
En prioritert oppgave både hos norske forske
re og hos ICES, er å bruke økologiske flerarts
analyser som basis for sine vurderinger og 
tilrådninger. En forvaltning basert på flerarts
vurderinger vil kunne stabilisere utbyttet av 
fiskebestandene. Flerartsforskning medfører 
imidlertid metodiske og kunnskapsmessige 
utfordringer, og det vil ta tid før forvaltningen 
kan baseres på dette grunnlaget. 

Regjeringen har i samsvar med tilrådninge
ne fra Den internasjonale hvalfangstkommi
sjonen, IWC, midlertidig stoppet kommersiell 
hvalfangst. Fangstspørsmålet vil bli vurdert 
på nytt i lys av den omfattende bestandsvur
deringen IWC skal gjennomføre i 1990. For å 
fremskaffe vitenskapelig grunnlag for denne 
bestandsvurderingen iverksatte Regjeringen j 

1988 et forskningsprogram for nordøstatlan
tisk vågehval. 

Fra 1989 inngår dette programmet som et 
hovedelement i et større forskningsprogram 
om sjøpattedyr. Forskningsprogrammet inne
bærer en vesentlig opprusting av norsk 
sjøpattedyrforskning. Programmet tar sikte på 
å behandle alle relevante sider ved sjøpattedy
renes biologi, og spesielt deres plass i økosys
temet. 

Fiskeridepartementet vil innen 1.6.89 legge 
fram en rapport om status for arbeidet med 
flerartsforskning, utsiktene for overgang til 
flerarlsvurderinger som grunnlag for forvalt-

ningen, og eventuelle organisatoriske endrin
ger dette vil kunne medføre. 

Regjeringen vil prioritere marinøkologisk 
forskning som basis for tlerartsmodellene. Fis
keridepartementet og Miljøverndepartemen
tet vil opp-prioritere dette forskningsområdet 
gjennom sitt forskningspolitiske arbeidet. 

13.6 TEKNOLOGIUTVIKLING OG KON
TROLL J FISKERINÆRINGEN 

Moderne fiskerinæring er kostnads-
krevende. Energiøkonomisering og videre 
teknologiutvikling vil sammen med økt vekt 
på kvalitetsprodukter være grunnleggende for 
framtidig økonomi i næringen. 

Det er en viktig norsk målsetting, og en sen
tral anbefaling fra Verdenskommisjonen, å 
fremme best mulig bruk og utnyttelse av opp
fiskede fiskeressurser. Fisk bør danne grunn
lag for høyverdige matprodukter. Et 
forsknings- og handlingsprogram er satt i 
gang for å forbedre den ernæringsmessige ut
nyttelse av fiskeressursene. En rasjonell 
utnyttelse av fiskeavfall inngår som et viktig 
element. 

Regjeringen vil stimulere til fortsatt ut
prøvning av nye metoder for foredling av fisk 
og sette egnede metoder ut i industriell drift. 

Fiskeriene blir ansett som en av de mest 
energi-intensive produksjonsmetoder for mat
varer. Fiskeriteknologisk Forskningsinstititutt 
utreder aktuelle tiltak som kan bidra til effek
tivisering og økonomisering av energifor
bruket i fiskeflåten. 

Regjeringen vil ved hjelp av økonomiske 
virkemidler fortsatt stimulere til egnede tiltak 
for energiøkonomisering og et trygt arbeids
miljø. Den eksisterende ordning med støtte til 
energiøkonomiserende investeringer i fiske
flåten vil bli videreført. 

Utnyttelsen av fiskebestandene i store hav
områder stiller store krav til kapasitet og 
ekspertise for effektiv kontroll med fisket. 
Norge disponerer i dag et relativt effektivt og 
omfangsrikt overvåkningssystem. Eksempel
vis ble det i 1987 utført i alt 2 432 inspeksjoner 
overfor norske og utenlandske fartøyer. Det 
ble avdekket ca. 800 regelbrudd, av mer eller 
mindre alvorlig art. Det anvendes tildels 
strenge sanksjoner ved regelbrudd. Det nors
ke overvåkningssystemet spiller en positiv 
rolle i de samlede bestrebelsene på å fremme 
en fornuftig forvaltning av fiskeressursene. 
Kontrollvirksomheten vil bli styrket ved et 
samarbeid mellom salgsorganisasjonene, kyst
vakten og Fiskeridirektoratets kontrollorga
ner. For effektivisering av kontrollene blir det 
foreslått lovendring for å utvide kompetansen 
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til salgsorganisasjonene og Fiskeridirektora
tet. 

Regjeringen vil ta initiativ for å få vurdert 
og tilpasset ny teknologi i overvåkning og 
kontroll med fiskeriaktiviteten i områder un
der norsk juridiksjon. 

13. 7 HAVBRUK 
Havbruksnæringen har hatt en kraftig vekst 

gjennom hele 80-tallet, og er idag svært viktig 
for syssel- og bosettingen i mange kystdistrik
ter. Den raske utviklingen har imidlertid også 
medført miljøproblemer som må reduseres 
gjennom tilpasninger og tiltak over et bredt 
felt. 

For å sikre en slik utvikling er det bl.a. eta
blert et samarbeidsprosjekt mellom Fiskeride
partementet, Kommunal-og arbeidsdeparte
mentet og Miljøverndepartementet (LENKA). 
Prosjektet kartlegger sjøområdenes egnethet 
for akvakultur, avdekker brukerkonflikter, og 
utvikler metoder for rasjonell planlegging av 
den videre næringsutviklingen. Myndighete
ne og oppdrettsnæringen samarbeider også 
om å etablere en organisert helseovervåking 
for laksefisk. 

Forskning på miljøvirkninger knyttet tiJ 
havbruk bl.a. om forbruk av antibiotika er 
trappet betydelig opp, og det er lagt opp til 
en ytterligere økning i årene framover. Det 
er også etablert et nordisk samarbeid om slik 
forskning. Dette vil legge grunnlaget for fram
tidige tiltak. 

De miljøproblemene som næringen med
fører er i hovedsak forurensende utslipp (bl.a. 
næringssalter, organisk materiale, antibiotika 
og desinfeksjonsmidler), spredning av fiske
sykdommer, mulig negativ genetisk påvirk
ning på ville fiskebestander og tekniske 
inngrep i vassdrag og kystområder. 

I området fra svenskegrensa til Nord-Jæren 
vil det inntil videre ikke bli gitt konsesjoner 
etter Forurensningsloven til etablering av nye 
eller utvidelser av allerede etablerte fiskeopp
drettsanlegg. Dette gjelder inntil en har fått 
endelig avklart bl.a. hvilke områder som må 
defineres som sårbare, og hvilke tiltak som 
ellers må settes inn for å innfri forpliktelsene 
i Nordsjø-avtalen. 

I den videre utviklingen av næringen vil det 
derfor bli lagt særlig vekt på at anleggene lo
kaliseres slik at miljøvirkningene blir minst 
mulig, og på bruk av mer miljøvennlig tekno
logi. Dette innebærer bl.a. metoder for redu
sert forspill, lukkede og rømningssikre 
oppdrettsanlegg og mer effektive og miljø
vennlige former for sykdomsbekjempelse. 

Det vil også bli lagt stor vekt på å bevare 
det genetiske mangfoldet innen de artene som 

er utsatt for avl og kultivering. Direktoratet 
for naturforvaltning har bl.a. etablert en egen 
genbank for laks, og det vil også bli bygget 
anlegg der de mest utsatte laksestammene 
kan leve gjennom flere generasjoner. Det på
gående arbeidet med å opprette sikringssoner 
for laksefisk er også viktig i denne sammen
heng. Direktoratet for naturforvaltning og 
Fiskeridirektoratet vil i tillegg utarbeide en 
særskilt plan for bevaring av det genetiske 
mangfoldet mnen de aktuelle artene. 

13.8 FISKERIENE OG OLJEAKTIVITETEN 
TIL HAVS 

Det er utviklet konsultasjonsordninger mel
lom de berørte departementer og organisasjo
ner som har arbeidsoppgaver og tilknytning 
til henholdsvis fiskeri- og oljevirksomhet til 
havs. Arbeidsgruppen for konsekvensutred
ning for petroleumsvirksomhet (AKUP) 
utreder konsekvenser av petroleumsvirksom
het for fiskebestandene, og for det marine 
miljøet generelt. Et omfattende forsknings
program om egg- og larveundersøkelser i regi 
av Havforskningsinstituttet, vil gi viktige bi
drag for planleggingen av oljevirksomheten 
til havs. Siktemålet med de konsultasjonsord
ninger som er etablert, og som vil bli videre
ført, er å bidra til å sikre tilfredsstillende 
ramme- og arbeidsvilkår for fiskeriene, også 
inn i en ny tid hvor konkurrerende bruksinte
resser skal samordnes og tilpasses. 

13.9 INTERNASJONALT SAMARBEID 
Norges engasjement tilknyttet verdenshave

ne er i mange henseende sterkt. Vi er en av 
de store fiskerinasjoner, og har en betydelig 
aktivitet og kompetanse innen sokkelvirksom
het, sjøtransport og havforskning. 

Fra et norsk synspunkt er det naturlig å leg
ge vekt på de senere års utvidede nasjonale 
jurisdiksjon over havområder. De deler av 
verdenshavene som har de viktigste ressurser, 
og som samtidig er sterkest påvirket av for
urensninger, er i det seneste tiår lagt under 
nasjonal forvaltning. 

Forsvarlig forvaltning av flernasjonale mari
ne ressurser, og kontroll, begrensning og 
forebygging av marin forurensning, krever et 
omfattende internasjonalt samarbeid. 

I det regionale havforvaltningsarbeid vil 
Regjeringen: 
- gjennom fiskeriavtaler og forbedret nasjonal 

fiskeriforvaltning styrke innsatsen for bære
kraftig fiskeriforvaltning 

- arbeide i egnede internasjonale fora for glo
bale/regionale strategier for sikring av 
genressursene i havet 
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- gå inn for total fredning av sterkt truede 
arter i havet 

- følge opp forskningsprogrammet på sjøpat
tedyr for å gi grunnlag for en best mulig 
forvaltning av disse bestandene 

- fortsatt delta aktivt i internasjonalt forsk 
ningssamarbeid innen rammen av Det 
internasjonale råd for havforskning (ICES) 
og Den internasjonale hvalfangstkommisjo
nen (IWC) 

- bistå internasjonalt gjennom det norske pro
grammet «Pro Mare" som vil gi grunnlag for 
en rasjonell og bærekraftig forvaltning av 
levende ressurser i de havområdene som er 
aktuelle for Norge 

- bistå enkelte utviklingsland med ressurser 
til utvikling av forskning og forvaltning av 
havressurser, som besluttet under verdens 
fiskerikonferanse i 1984. 

13.10. OPPSUMMERING AV VIKTIGE 
TILTAK 

Regjeringen vil: 
- Utvikle en fiskeriforvaltning basert på fle

rartsvurderinger og styrke forskning på 
fiskeressursene og det økologiske samspillet 

i havet. Fiskeridepartementet og Miljøvern
departementet vil opp-prioritere dette feltet 
i sitt forskningspolitiske arbeid 

- Tilpasse reguleringsformene både ill den 
enkelte bestand og økosystemets tålegren
ser, og løpende styrke kontrollordninger 
ved bl.a. en tilpasning av ny teknologi i 
overvåkingen av fiskeaktiviteten i områder 
under norsk jurisdiksjon 

- Legge avgjørende vekt på forskernes tilråd
ninger og gjennom internasjonale forhand
linger arbeide for en beskatning av 
fiskeressursene som sikrer et stabilt og ved
varende langtidsutbytte av bestandene 

- Tilpasse fartøystrukturen til framtidsrettede 
reguleringsformer med sikte på stabil rå
stofftilgang og sikre arbeidsplasser 

- Stimulere tiltak som gir bedre energiøkono
mi og som særlig fører til reduserte utslipp 
av NOx, bedrer arbeidsmiljøet i fiskerinæ
ringen, og viderefører arbeidet med nye 
foredlingsformer for å utnytte fiskeråstoffet 
bedre 

- Utvikle nye driftsformer for å redusere mil
jøbelastning ved akvakultur og utvikle mer 
effektive og miljøvennlige former for be
kjempelse av sykdom og parasitter. 
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KAPI'ITEL 14 

Utdanning og miljø 

14.1 REGJERINGENS HOVEDMÅL 
Skoleverket står sentralt i en langsiktig na

sjonal strategi for å skape en opplyst og 
bevisst opinion med gode kunnskaper om år
saksforhold og virkemidler når det gjelder 
miljø- og utviklingsspørsmål. For å løse de 
globale og nasjonale miljø- og utviklingspro
blemene kreves det større satsing på kunn
skap om miljø og utvikling på alle trinn i vårt 
utdanningssystem. I tråd med målsettingen 
om å integrere miljøhensyn i alle samfunns
sektorer er det også vesentlig at økologisk 
kunnskap blir et sentralt element innenfor all 
fagutdanning innen samfunnsområder med 
ansvar for industri, energi, transport, landbruk 
osv. 

Regjeringens overordnede mål er å: 

- Bidra til at den oppvoksende slekt utvikler 
aktivt engasjement og tar ansvar for vår fel
les framtid. 

- Bidra til en samlet og helhetlig strategi for 
formidling av kunnskap om miljø og utvik
ling på de ulike njvåene i utdanningssyste
met samt bedre kooordineringen av det 
arbeidet som allerede er igang. 

- Bidra til et utdanningssystem som gir elever 
og studenter kunnskaper, holdninger og fer
digheter som gjør dem i stand til å ta stilling 
til og bidra til løsning av de miljø- og utvik
lingsproblemer vi står overfor. 

- Bidra til et videre- og etterutd.anningstilbud 
i miljølære som sikrer både lærere og be
slutningstakere i offentlig og privat sektor 
muligheten til å skaffe seg kunnskaper om 
miljø og utvikling. 

14.2 BARNEHAGENE 
14.2.1 Status og utfordringer 

I barnehagene er det viktig at barna lærer 
seg å bli glad i naturen og får stimulert sin 
nysgjerrighet. Enkel og opplevelsesorientert 
miljøundervisning i barnehagen skal gi barna 
en grunnleggende forståelse for hvordan 
hvert ledd i naturen er viktig for å oppretthol
de balanse og livsgrunnlag på jorda, samt gi 
opplevelse av naturen i nærmiljøet. 

Noe av grunnlaget for å få til en styrking 
av den miljøfaglige opplæringen i barnehage
ne er lagt ved at førskolelærerne har naturfag 

som obligatorisk emne i sin grunnutdanning. 
Det er utviklet noe materiell til bruk 1 barne
hagene. Det er imidlertid behov for mer 
materiell, hjelpemidler og opplegg som kan 
stimulere til økt bruk av naturen rundt barne
hagene og nærmiljøet for øvrig. 

Barnehager i alle landsdeler er representert 
i miljølæreprosjektet «Bare ei bjørk?• som ble 
startet etter initiativ fra Direktoratet for natur
forvaltning i 1988. Prosjektet støttes økono
misk av Forbruker- og administrasjonsdepar
tementet. Dette prosjektet har vakt stor 
interesse i andre nordiske land, og Miljøminis
teriet i Danmark er i gang med å utarbeide 
tilsvarende materiell om bøgetreet. 

14.2.2 Tiltak 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet 
vil bidra til at det utvikles metodiske opplegg 
for barnehager som stimulerer til aktivitet i 
nærmiljøet. Prosjektet «Bare ei bjørk-.. er et 
eksempel på et slikt opplegg. I samarbeid 
mellom Direktoratet for naturforvaltning og 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet 
vil dette bH evaluert og videreført i 1989. 

Prosjektet «Miljøbevisste barn» som en del 
av «Miljøpakken» Grenland er et annet eksem
pel. Her deltar 2 barnehager fra hver 
kommune i Grenland. I løpet av 1989 og 1990 
vil del 2 av prosjektet bli gjennomført og eva
luert. 

Kultur- og vitenskapsdepartementet vil i 
løpet av 1990 utarbeide retningslinjer for en 
styrking av miljølære i utdanningen av førsko
lelærerne. Det vil også bli lagt økt vekt på 
tverrfaglig metodikk. Emner fra miljølære vil 
i større grad bli anbefalt benyttet for prosjek
toppgaver i førskolelærerutdanningen. 

14.3 GRUNNSKOLE, VIDEREGÅENDE 
SKOLE OG VOKSENOPPLÆRING 

14.3.1 Status 
Siden 1971 har miljøspørsmål vært en del av 
grunnskolens obligatoriske fagstoff og fra 
1974 har det overordnede mål for videregåen
de skole inneholdt et krav om at alle elever i 
dette skoleslaget skal få «økologisk innsikt og 
internasjonalt medansvar» gjennom sin opp
læring. 

Miljølære inngår 1 flere av fagene i grunn-
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og videregående skole. For grunnskolen gjel 
der dette hovedsaklig orienteringsfagene 
(naturfag og samfunnsfag) på barnetrinnet og 
natur- og samfunnsfagene på ungdomstrinnet. 
På studieretning for allmenne fag i videregå
ende skole inngår emnet i naturfag og geografi 
på grunnkurset og i det valgfrie studieret
ningsfaget biologi på videregående kurs I og 
II. 

I følge den nye mønsterplanen for grunn
skolen skal miljølære i tillegg integreres i 
andre fag som f.eks. norsk, matematikk og 
datafag. Mønsterplanen åpner for økt priorite
ring av miljølære 1 grunnskolen, både i de 
enkelte fagplanene og via de generelle peda
gogiske prinsippene som hele mønsterplanen 
bygger på. 

Leirskoler og naturskoler har fålt en fornyet 
verdi ved at de gir et viktig supplement til 
miljølæren som gis 1 klasserommet. 

Kirke- og und.ervisningsdepa-rtementet har 
engasjert en prosjektleder for en 4-ars periode 
for å styrke departementets arbeid med opp
f øl.gingen av Verdenskommisjonens anbefa
linge-r innen dette departementets ansvarsom
råde. 

De skolesakkyndige rådene under Kirke- og 
undervisningsdepartementet har fått i opp
drag å bidra til at miljø- og utviklingsspørsmål 
blir innarbeidet i gjeldende og nye fagplaner, 
i lærebøker og i prøver og eksamensoppgaver. 
I mars 1989 ble det nedsatt ei gruppe som har 
til oppgave å påse at miljø- og utviklingsspørs
mål integreres i alle fagplaner i videregående 
skole der dette er naturlig. 

For grunnskolen har Grunnskolerådet utar
beidet et veiledningshefte som viser temaets 
plass og hvordan slik undervisning kan gjen
nomføres i vedkommende skoleslag. 

Voksenopplæringen blir ivaretatt av opplys
ningsorganisasjonene og det er øremerket et 
beløp til tiltak i disse organisasjoners regi, som 
skal gå til oppfølging av rapporten fra Ver
denskommisjonen for miljø og utvikling. 

Flere folkehøgskoler hadde årskurs om mi1jø 
og den tredje verden for over 10 år siden. 
Folkehøgskolene er dermed blant de under
visningsinstitusjonene som har arbeidet lengst 
med spørsmålene knyttet til miljø- og utvik
ling. 

Folkehøgskolene har også et betydelig inn
slag av utenlandske elever. Dette gir et 
pedagogisk sett sterkt utgangspunkt for vide
reutvikling av undervisningstilbudet ved at 
elevenes erfaringer trekkes inn. 

I fylkene er det opprettet en tverretatlig 
kontaktgruppe som består av representanter 
fra de ulike skoleslagene og myndigheter som 
har et særlig informasJonsansvar når det gjel
der miljø- spørsmål. Gruppene samarbeider 

med næringsliv og organisasjoner. Voksen
opplæringen blir spesielt ivaretatt av fylkes
nemdene for studiearbeid som fra våren 1989 
er knyttet til de regionale gruppene. Det er 
også etablert et utstrakt samarbeid med lærer
utdanningsinstitusjonene. 

Det er satt igang l.andsomfattende prosjek
ter der skolene blir invitert til å delta i miljø
overvåkingen og samle informasjon. Våren 
1989 vil alle skoler bli invitert til å delta på 
et kyst overvdkingsprosjekt der hver dellak
en-
de klasse skal adoptere 2,5 km strandlinje. 
Her skal det i løpet av ei uke i september 1989 
tas vannprøver for undersøkelse av bl.a nitrat
innhold og colibakterier. Fast forurensning 
blir registrert og landskapet blir studert. Det 
er meningen at skolene skal følge opp denne 
overvåkingen over en lengre periode. Prosjek
tet er et Jedd i et internasjonalt samarbeid som 
ledes fra universitetet i Dublin. På denne 
måten vil skoleelever kunne følge med j ut
viklingen av forurens ningssituasjonen av 
Nordsjøen. 

For videregdende skole planlegges det et 
prosjekt for overvåking av innsjøer i Norge. 
Universitetet i Bergen, Zoologisk institutt, vil 
opprette en vanndatabase, V ANDA. Skoler 
inviteres til å adoptere en innsjø i sitt nærmil
jø. Skolen skal følge utviklingen av innsjøen 
over noen år og studere eventuelle forandrin
ger, samt registrere hvilke faktorer som 
påvirker vannet. 

Det er viktig at de fakta som behandles i 
under visningssituasjonen er så aktuelle og 
korrekte som mulig. For å få dette til må del 
lages rutiner for samarbeid mellom universi
teter, høyskoler, forskningsinstitutter og 
skoler. VANDA-prosjektet er et forsøk på å 
skape slike samarbeidsrutiner. 

14.3.2 Problemområder og utfordinger 
En rekke engasjerte og dyktige lærere 

spredt utover hele landet har i løpet av de ti 
sisle årene satt i gang mange, tildels omfatten
de prosjekter av stor faglig og pedagogisk 
verdi tilknyttet miljølære. 

Det gjenstår likevel en del store utfordrin
ger som det nå arbeides videre med i årene 
framover: 

- Integrering av miljølære i de ordinære un
der visningsfagene har vist seg vanskelig 
ved det store flertall av grunn- og videregå
ende skoler. Dette henger delvis sammen 
med at læreplaner og lærebøker ikke har 
med stoff om dette emnet. Men det er også 
et organiseringsproblem, særlig når det er 
behov for å integrere flere fag i miljøunder
visningen. 

593



134 St.meld nr. 46 1988-89 
Miljø og utvikl.ing. Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

- Det er også behov for å styrke lærernes 
kompetanse på dette området. Undersøkel
ser viser at bl.a. utilstrekkelig faglig 
kompetanse har ført til at mange lærere som 
underviser i orienteringsfaget på barnetrin
net, opplever den miljøfaglige delen som så 
vanskelig at den delvis blir skjøvet ut. 

- Det er også et problem at biologi linjefag 
på studieretning for allmenne fag har fått 
en stadig svakere posisjon fordi få elever 
velger dette faget. Våren 1987 var biologi 
linjefag borte eller i ferd med å forsvinne i 
57% av de skoler som har studieretning for 
allmenne fag. Ytre kompetansekrav slik 
som opptakskravene til lukkete, høgre stu
dier er sannsynligvis hovedårsaken til al 
elevene ikke velger biologif aget. 

• Det er et mål for videregående skole å gi 
elevene økologisk forståelse og evne til in
ternasjonalt medansvar, dette gjelder også 

Figur 14.1 Utviklingen i elevtall på naturfag
linja (naturfaglig retning) i perio
den 1983/84 1988189. 
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Kilde: Rådet for videregående opplæring. 

for de yrkesfaglige sutdieretningene i vide
regående skole. Det kommer i liten grad til 
uttrykk i de enkelte fagplanene idag. Inn
holdet av miljø og utvikling i studieret
ninger som håndverk og industri, handel og 
kontor, husholdningsfag og sjøfartsfag er li
te eller manglende. De yrkesfaglige studie
retningene har heller ikke naturfagunder
visning i 1. klasse. 

- Det er også et problem at relativt få skoler 
i det lokalstyrte utviklingsarbeidet priorite
rer utviklingsprosjekter som vedrører miljø
spørsmål. Dette gjelder både for grunnskole 
og videregående skole. Heller ikke innen 
utdanningsforskningen har dette temaet til 
nå vært et prioritert felt. 

14.3.3 Tiltak 
Det vil bli en .krevende oppgave for skolen 

å gi elevene den kunnskap og de holdninger 
og verdier som løsningen av mfljøproblemene 
forutsetter. 

I dette arbeidet vil målene være: 

- A gi elevene gode basiskunnskaper slik at 
de bedre kan forstå hvordan de økologiske 
systemene fungerer. 

- Hjelpe elevene til å se sammenhengen mel
lom miljøproblemene og den måten sam
funnsliv og økonomi blir organisert på lokalt 
og nasjonalt. 

- Vise sammenhengene mellom underutvik
lingen i de fattige land, det store ressursfor
bruket i de rike land og de globale 
miljøproblemene. 

- Skape respekt for naturgrunnlaget og dets 
bæreevne og gi elevene opplevelser i for
hold til naturen. 

- Gi elevene et optimistisk syn på at det vil 
være mulig å overkomme problemene ved 
felles innsats og handling nasjonalt og inter
nasjonalt. 

For å nå disse målene, er det ikke mulig å 
satse bare på enkeltstående prosjekter og spe
sielle administrative tiltak. Hovedstrategien 
må være å integrere miljølære i skolens ordi
nære arbeid på alle områder. 

Det vil derfor også være mest formålstjenlig 
å benytte den etablerte forvaltningen på na
sjonalt, regionalt og lokalt nivå for å få utført 
de konkrete oppgaver som arbeidet med inn
føring av miljølære krever. På denne måten 
vil en få bygd opp kompetanse i det ordinære 
systemet som vil være der også når prosjekt
perioden er over. 

I arbeidet framover vil følgende tiltak bli 
prioritert: 

- Systemet med tverretatlige kontaktgrupper 
som er etablert i fylkene vil bli bygget ut 
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også på kommunalt nivå. I en rekke kom
muner er dette arbeidet allerede igangsatt. 
For å få dette inn i faste former, vil en i førs
te omgang sette i gang tiltak i de kommwie
ne som nå har fått en fast person med ansvar 
for miljøvern, MIK-kommunene. 

- Arbeidet med å integrere miljø- og utvik
lings spørsmål i alle eksisterende fagplaner 
i videregående skole vil bli intensivert. Det 
er i alt 500 fagplaner for de 9 studieret
ningene i videregående skole. En regner 
med å kunne organisere arbeidet slik at det 
vil bli gjennomført i løpet av en 3-års perio
de. I alle fagplaner som utvikles, vil miljø
og utviklingsspørsmål bli en integrert del. 

- Parallelt med fagplanarbeidet 1 videregåen
de skole vil det bli utarbeidet en brosjyre for 
lærebokforfattere, forlag og lærebokgrans
kere som skal gi veiledning om hvordan 
miljø og utviklingsspørsmål bør integreres i 
læreverkene. 

- Arbeidet med å utvikle veiledningshefter 
som viser temaets plass i vedkommende 
skoleslag, vil bli ført videre. Det er særlig 
påkrevet at slike veiledningshefter blir laget 
for videregående skole. 

- For lærlingskolens trinn Il og videregående 
skoles grunnkurs i yrkesfag vil det bli sendt 
ut en fagplan i miljølære som skal utgjøre 
minimum 38 timer og integreres i både 
praktiske og teoretiske yrkesfag. 

- Det vil bli vurdert tiltak for å styrke elev
tilgangen til biologifaget på studieretning 
for allmenne fag i videregående skole. Det 
vil være et mål at flest mulig elever velger 
dette faget i kombinasjon med en språklig, 
samfunnsfaglig eller realfaglig fordypning. 

- Erfaring viser at prøver og eksamener har 
en sterkt styrende virkning på prioritering 
av stoff i undervisningen. De skolesakkyndi
ge rådene vil bli bedt om å påse at miljø
og utviklingsspørsmål blir innarbeidet i 
eksamensoppgaver, både for de sentralgitte 
og de lokale eksamensprøvene. 

- Miljø- og utviklingsspørsmål er et tverrfag
lig emne som griper inn i alle fag på en eller 
annen måte. V ed siden av å få miljø- og ut
viklingsaspektet inn på alle fagområder i 
grunn- og videregående skole, er det også 
viktig at elevene får hjelp til å se sammen
hengen mellom de forskjellige fagene. Det 
vil derfor bli lagt større vekt på å finne fram 
til undervisningsmetoder og organisatoriske 
løsninger som fremmer mer helhetlige løs
ninger på tvers av faggrensene. 

- I samarbeid med skoler, skolestyrer og fyl
kes skolestyrer vil det bli lagt vekt på å 
stimulere alle skoler til å prioritere lokal
styrte utviklingsprosjekter innen miljø og 
utvikling. De skolesak.kyndige rådene vil bli 

bedt om å prioritere dette emnet i det sen
tral styrte utviklingsarbeidet. Det vil bli tatt 
initiativ til at skolens arbeid med miljø og 
utvikling blir mer vektlagt i utdannings
forskningen. 

14.4 ALLMENNLÆRERUTDANNING 
14.4.1 Status og utfordringer 

I allmennlærerutdanningen vektlegges 
grunnskolens obligatoriske fag gjennom ut
danningsenheter av ulikt omfang. Miljølære 
inngår i aktuelle sammenhenger som et inte
grert emne, noe som er i samsvar med praksis 
i grunnskolen. 

Miljølære er et fagområde som krever vari
erte basiskunnskaper. Innenfor allmennlærer
utdanning har hovedansvaret for slik 
undervisning vært knyttet til natur- og sam
funnsfag, kanskje i særlig grad til faget biolo
gi, men dette faget er ikke en obligatorisk del 
av uldanningen. 

Samtlige lærerhøgskoler som gir allmenn
lærerut danning, gir studietilbud i naturfag, 
enten som l/4 års-, 1/2 års- eller årsenheter. 
Disse er valgfrie for studentene. Naturfagene 
har imidlertid fått en svekket stilling innenfor 
allmennlærerutdanningen da det er vanskelig 
å få tilfredsstillende studenttilgang til disse 
studiene. 

Videre har samfunnsfag, samordnet med 
naturfag og heimkunnskap til orienteringsfag 
eller som eget arbeidsområde, emner med til
knytning til miljølære. Dette gjelder både 
innenfor natur-, kultur- og regionalgeografi, 
og innenfor historisk og samfunnsfaglig del. 

Pedagogikk og norsk kan også inngå i akti
viteter som helt eller delvis berører miljølære. 

Selv om de fleste lærerstudenter møter mil
jølære som arbeidsområde i sin grunnutdan
ning, er det ønskelig at dette blir sterkere 
faglig forankret hos alle lærere i grunnskolen. 
Gjennom etterutdanning kan en nå alle som 
i dag praktiserer som lærere, og ved plan
revisjoner kan en styrke grunnutdanningen 
for lærere. 

Det foreligger forslag om å utvikle to typer 
årsenheter (20 vekttall) i miljølære ved de 
pedagogiske høgskolene - en med faglig foran
kring i naturfag og en med faglig forankring 
i samfunnsfag. Johannesenutvalget (NOU 
1988:32) foreslo å innføre emnet «Natur, kultur 
og miljø» som obligatorisk 5 vekttallskurs (li 
4-årsenhet) i lærerutdanningen. 

14.4.2 'Filtak 
For arbeid med utviklingsstrategier har Kir

ke- og undervisningsdepartementet og Kul
tur- og vitenskapsdepartementet et organisert 
samarbeid m.a. gjennom Det sentrale kontakt-
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utvalg for etterutdanning av lærere. Gjennom 
utvalgets arbeid foreligger det allerede en 
strategiplan for innføring av miljølære. 

Framdriftsplanen forutsetter at etterutdan
ning i miljølære starter med undervisnings
personalet i lærerhøgskolene, som så gjennom 
sine institusjoner får som oppgave å gi etterut
danning til grunnskolens lærere. 

Av delmål kan nevnes: 

- Utvikle et bedre og mer omfattende studie
tilbud i miljølære ved lærerhøgskolene. 

- Stimulere og styrke samarbeidet mellom 
ulike utdanningsinstitusjoner. 

- Styrke den faglige, metodiske og didaktiske 
kompetanse i miljølære hos undervisnings
personalet ved lærerhøgskoler. 

Planen forutsetter start i 1989 med videre
førende tiltak i en utviklingsperiode 1990-93. 
Det vil bli utviklet basismateriale for grunn-, 
etter- og videreutdanning av lærere. Departe
mentene tar sikte på å avsette mjc!Jer slik at 
gjennomføring blir mulig. Gjennomføringen 
forutsetter videre en tredelt funksjon: 

- Innføring i miljølære som del av grunnut
danning av allmennlærere. 

- Gjennomføringen av etterutdanning av 
grunn skolens lærere. 

- Utvikling av kompetansegivende faglig vi
dereutdanning i miljølære for lærere. 

Det vises for øvrig til en bredere omtale av 
disse spørsmål i den melding om lærerut
danning som er under forberedelse i Kultur
og vitenskapsdepartementet. 

14.5 UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 
14.5.1 Status og utfordringer 

Universiteter og høgskoler står sentralt i 
oppfølgingen av Verdenskommisjonen, både 
når det gjelder utdanning og forskning. I kraft 
av sin bredde i fagdisipliner og vitenskapelige 
tradisjoner representerer de et stort potensiale 
når det gjelder å ta opp de grunnleggende og 
de tverrfaglige problemstillingene Kommi
sjonsinnstillingen inviterer til. 

Aktiviteten ved universiteter og høgskoler 
har W nå vært sterkt profesjons- og fagrettet, 
og har til dels manglet tradisjon når det gjel
der tverrfaglig virksomhet, også i undervis
ning. 

Enkelte grupper har aktivt drevet tverrfag
lig miljøundervisning. Undervisningen er 
både rettet mot lærere i skoleverket og som 
fagtilbud som er innpasset i universitetsstu
diene. Disse tverrfaglige tilbudene bør utvik
les videre slik at studenter med ulik faglig 

basis kan skaffes kompetanse for arbeid med 
miljø- og utviklingsspørsmål. 

Utdannelse på høyere nivå må fortsatt gi et 
spesialisert faglig grunnlag. Samfunnet tren
ger fagspesialistenes kunnskaper. Et visst 
felles kunnskapsgrunnlag er imidlertid nød
vendig for forståelse av miljø- og utviklings
problemenes omfang og art. Det bør derfor 
være et mål at alle aktuelle fag innen høyere 
utdanning har undervisningstilbud i miljølæ
re/økologi spesielt tilpasset vedkommende 
fagområde. Det er svært viktig i større grad å 
få miljøfaglige aspekter inn i yrkesstudier som 
teknologifag, jus, planfag, helsefag, økonomi
fag og andre samfunnsfag. 

14.5.2 Tiltak 
Det foregår nå en omfattende prosess ved 

universitene og høyskolene for å styrke miljø
og ressurs vernets betydning i undervisning 
og forskning. 

Alle universiteter og høgskoler er dessuten 
i gang med å vurdere opptakskrav til studier, 
studieplaner for grunnutdanning og studieor
ganisering i lys av Verdenskommisjonens 
anbefalinger. 

Med utgangspunkt i de tverrfaglige sentra 
for bærekraftig utvikling som er eller vil bli 
etablert i 1989 ved midler fra Norges allmenn
vitenskapelige forskningsråd (NAVF), vil 
universitetene bygge ut miljø- og utviklings
relaterte programmer. Særlig aktuelt vil det 
være å utvikle nye spesialfag i grenseområder 
mellom etablerte disipliner, f.eks. økonomi og 
økologi. Norges teknisk høgskole er igang 
med planlegging av et tverrfaglig program i 
miljøteknologi. Det vil bli lagt vekt på best 
mulig samordning og utnyttelse av eksisteren
de ressurser. 

For å sikre det tverrfaglige aspekt ved den 
utviklingen som nå er i gang ved universitete
ne, vil det i løpet av 1989 bli opprettet stillin
ger på professornivå over Miljøverndeparte
mentets budsjett. 

14.6 EITER- OG VIDEREUTDANNING 
14.6.1 Status og utfordringer 

En stor del av dem som arbeider i undervis
ning, forskning, næringsliv og forvaltning, er 
engasjert i oppgaver som konkret berører mil
jø, utvikling og ressursspørsmål. De kan ha sin 
faglige basis i en grunnutdanning som ligger 
langt tilbake i tid, og mange arbeider innenfor 
virksomheter som har gitt små muligheter for 
utvikling av personlig kompetanse i disse 
spørsmålene. Mange har behov for ajourhold 
av kunnskaper. Dette vil også kunne være til
felle hos dem som etter hvert rekrutteres fra 
universiteter og høgskoler, selv om de bar fått 
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bedre innføring i miljøfag og tverrfaglige ar
beidsmåter. 

Mulighetene for kunnskapsmessig oppdate
ring gjennom videre- og etterutdanning er 
sterkt varierende for ulike yrkesgrupper. Bort
sett fra enkelte, sterkt profesjonsrettede og 
avgrensede tilbud finnes det ikke noe fast, 
systematisert og bredere opplegg for slik ut
danning innenfor det formelle undervisnings
systemet. Det gjelder både etterutdanning 
som gjennomføres i samråd med arbeidsgiver 
og foregår i arbeidstiden og etterutdanning på 
heltid. 

14.6.2 Tiltak 
I 1989 vil det fra Kultur- og vitenskaps

departe mentet og Kirke- og undervisnings
departementet bli satset særskilt på etterut
danning av lærere innen miljøfag. Den 
sentrale kursbevilgningen som disponeres av 
Statens lærerkurs, vil for en betydelig del bli 
satt inn på dette fagområdet . Det vil bli gjen
nomført et omfattende etterutdanningspro
gram i form av kortere kurs og mer 
omfattende kompetansegivende kurs som går 
over flere somre. 

Det er et mål for Regjeringen å bidra til at 
flest mulig lærere i løpet av en 3-års periode 
får tilbud om etterutdanning i miljølære. Stra
tegiplanen for innføring av miljølære er 
omtalt under punkt 14.4.2. Kultur- og viten
skapsdepartementet vil gjennom aktiv bruk 
av sentrale og regionale kontaktutvalg for et
terutdanning sørge for at den planlagte 
kompetanseheving gjennomføres for lærere. 

14. 7 BEHOV FOR KOORDINERING OG 
SAMLET STRATEGI 

Det arbeides for tiden for at miljøfaglige 
aspekter skal få en bredere plass i det norske 
utdanningssystemet, og med tildels gode re
sultater. Det er imidlertid vanskelig å få 
dokumentert status, delvis fordi spekteret av 
aktører er svært bredt og fordelt både på de
partementer og på en rekke frivillige organisa
sjoner. 

Læreplaner i grunnskole og i videregående 
skole vil bli trukket inn i revisjonen av lærer
utdanningen. Samfunnets videre behov for 
miljøfaglig kompetanse vil bli sett i sammen
heng med studie- og forskningsmiljøene ved 
universiteter og høgskoler. 

Kontaktutvalget for miljøundervisning som 
har medlemmer fra ulike departementer fra 
skoleverket og frivillige organisasjoner, ble i 
1984 opprettet i et forsøk på å koordinere noe 
av aktiviteten. Det er behov for en vurdering 
av dette utvalgets funksjon. 

Regjeringen ønsker å få en systematisk 

gjennomgang av hele området slik at effekti
viteten av til- takene sett i sammenheng kan 
bli vurdert. De emnene som skal evalueres er: 

- Tiltak for å legge forholdene bedre til rette 
for integrering av miljølære ved den enkelte 
skole, bl.a. krav om lokale læreplaner i mil
jølære ved den enkelte skoler. 

- Klargjøring av kunnskapsprofil og kunn
skapsstruktur i miljølære. 

· Tiltak for å styrke naturfag i ungdomssko
len. 

- Tiltak for å styrke allmennlærernes kunn
skapsgrunnlag i miljølære. 

- Tiltak for å styrke den tverrfaglige aktivite
ten innen forskrung og undervisning ved 
universitetene 

14.8 INTERNASJONALT SAMARBEID 
Verdenskommisjonens anbefalinger for å 

skape en bærekraftig utvikling innebærer at 
en er j stand til å se utvikling i et økologisk 
perspektiv. Dette forutsetter at planleggere og 
beslutningstakere må ha kunnskaper om og 
innsikt i de økologiske grenser naturen setter. 
Ennå er ikke dette en integrert del av den all
mennutdanning skolesystemene gir, hverken 
i industriland eller i utviklingsland. Det er 
ikke en del av den fagutdanningen planlegge
re får. Det må derfor settes i gang omfattende 
opplæring av dem som arbeider innen forvalt
ningssystemene. Det er også viktig at beslut
ningstakerne har nødvendig kunnskap for å 
treffe de riktige og nødvendige beslutninger. 

Innen FN er det opprettet et undervisnings
program, JEEP (International Environmental 
Education Program.me) som alle FNs med
lemsland i prinsippet har sluttet seg til. Dette 
programmet inneholder definisjoner av miljø
undervisning som inkluderer miljø og utvik
ling. 

Kirke- og undervisningsdepartementet og 
Miljøverndepartementet har gjennom flere år 
engasjert seg i nordisk skolesamarbeid på mil
jøområdet. I april 1989 vil det fjerde internor
diske symposiet, «Miljø 89», bli arrangert i i 
København. Ca. 500 norske lærere vil delta 
her. 

En rekke norske lærere og elever har dess
uten deltatt i et skoleutviklingsprosjekt i 
OECD - regi (Organisasjon for økonomisk 
samarbeid og utvikling). Selve prosjektet ble 
avsluttet i september 1988, men en videre 
oppfølging er planlagt. I 1989 vil dessuten 
UNESCO (FNs organisasjon for undervisning, 
vitenskap og kultur) arrangere en miljøunder
visningskonferanse i Norge. 

Universitetene og Norges handelshøgskole 
vil øke sitt engasjement i internasjonalt orien-
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terte miljø- og ressursstudier. Dette gjelder 
både de studieveier som er opprettet spesielt 
for uten- Jandske studenter, som eksempel 
Master of Philosophy-studiet ved Universite
tet i Bergen og Master of International 
Business ved Norges handelshøgskole, og det 
gjelder eksisterende og planlagte studiepro
grammer innenfor de ordinære universitets
og høgskolestudiene. 

Handelshøgskolen driver undervisning og 
forskning i utviklingsøkonomi og er opptatt 
av å øke denne virksomheten. Universitetene 
arbeider med studieplaner for tverrfaglige stu
dier i internasjonal økologi. 

Den utviklingsrelaterte aktiviteten ved uni
versiteter og høgskoler blir koordinert gjen
nom Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert 
forskning og ut.danning. 

14..9 OPPSUMMERING AV VIKTIGE TIL
TAK 

I løpet av 1990 vil Regjeringen sette igang 
en evaluering av miljøundervisningen fra før
skole til universitet. ResuJtatene vil foreligge 
i løpet av 1991. 

Regjeringen tar i løpet av en treårsperiode 
sikte på å: 

Satse særskilt på etterutdanning av lærere 
innen miljølære bl.a. ved at den sentrale 
kursbevilgningen som disponeres av Statens 
lærerkurs for en betydelig del blir satt inn 
på dette fagområdet, og ved at eksisterende 
tilbud ved universitetene blir rustet opp. 

- Utvikle en nasjonal plan for etterutdanning 
og videreutdanning av lærere på grunnlag 
av den godkjente rammeplanen. Planen be
står av 10 moduler på 2 vekttall. På grunnlag 
av denne fagplanen skal det også utvikles 
fjernundervisningsopplegg som består av 

flere elementer og kan brukes på ulike må
ter 

- Sørge for kompetanseheving hos personell 
i lærerutdanningsinstitusjoner gjennom 
sentrale og regionale undervisningsopplegg. 

- Flest mulig lærere vil i løpet av en treårspe
riode få et etterutdanningstilbud. 

- Legge forholdene bedre tilrette slik at skoler 
kan driver skolebasert utviklingsarbeide i 
miljølære. 

- Arbeide for å bedre læremiddeltilbudet for 
hele skoleverket. 

- Via utdanning av flere kursinstruktører og 
veiledere i miljølære på kommunenivå sikre 
et veilederkorps av kompetente lærere i alle 
fylker knyttet til lærerutdanningsinstitusjo
nene og skoledirektør/fylkesskolestyre. 

- Via de sakkyndige rådene sørge for at miljø 
og utvikling kommer inn i. gjeldende fag
planer, i lærebøker, i lover og forskrifter og 
i eksamensoppgavene i grunnskole og vide
regående skole, allmennfaglig og yrkesfag
lig retning. 

- Styrke utdanningen til førskolelærerne bl.a. 
ved at enkel naturfagundervisning får en 
mer sentral plass i utdanningen, og ved at 
emner fra miljølære i større grad benyttes 
til prosjektoppgaver i førskolelærerutdan
ningen. 

- For å sikre det tverrfaglige aspektet, gå inn 
med egne stillinger på professornivå ved 
universitetene, og bidra til at det utvikles 
miljøkompetanse innenfor tradisjonelle fag
disipliner som jus, økonomi, statsvitenskap 
osv. 

- Bidra til at kompetente internasjonale orga
ner Norge samarbeider med, tar initiativ til 
å styrke undervisningen for en bærekraftig 
utvikling både innenfor og utenfor de for
melle utdanningssystemer. 
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KAPITTEL 15 

Miljøspørsmål som del av helsepolitikken og forbrukerpolitikken 

15.1 HELSE OG MILJØ 
15.1.1 Regjeringens hovedmål 

Regjeringen vil redusere helseskadelige 
miljøbelastninger i form av forurensninger og 
støy. Miljøpolitikken blir dermed også en vik
tig del av helsepolitikken. 

15.1.2 Helsemessige utfordringer 
Miljøforstyrrelser truer vår egen og våre etter
kommeres hel.se 

Miljøforstyrrelser innebærer ofte langsom
me og til dels skjulte endringer som summe
res opp over tid. Endringene fra dag til dag 
og fra måned til måned er ofte umerkelige. 
Men sett over perioder på 5 til 10 år kan for
verringene bli dramatiske. Også i Norge har 
forurensningsbelastningene økt betydelig. I 
sterkere grad enn for 10-15 år siden går nå 
støy og forurensningene i luft og vann ut over 
vår egen og våre etterkommeres livsgrunnlag, 
helse og trivsel. 

300.000 mennesker utsettes for konsentra
sjoner av luftforurensninger som overskrider 
anbefalte grenseverdier for helseskader. Dette 
gjelder særlig i de store byene. Vegtrafikken 
er hovedkilden. Flere hundre tusen plages 
også av lukt og støv. Bare i Oslo er det over 
150.000 mennesker som utsettes for helseska
delige luftforurensninger, og skadeomfanget 
av luftforurensningene er anslått til over 1 
milliard kroner hvert år. 

Helsevirkningene av luftforurensningene 
kan være både akutte, kroniske og langsikti 
ge. De akutte og kroniske virkningene 
rammer først og fremst barn og andre grupper 
i befolkningen som er spesielt følsomme. Det 
dreier seg her om økt hyppighet av astma og 
andre luftveislidelser, hjertekrampe, nedsatt 
konsentrasjonsevne, tretthet og atferdsforstyr
relser. Økt risiko for langtidsvirkninger i form 
av kreft og skade på arveanleggene med på
følgende misdannelser er et annet helsepro
blem. 

Omlag 1.320.000 mennesker (hver tredje 
innbygger) utsettes for vegtrafikkstøy i boli
ger som går ut over trivselen. Av disse er 
omlag 300.000 så sterkt plaget av søvnforstyr
relser, stress og mistrivsel at det må betegnes 
som et helseproblem. Den samfunnsøkono
miske kostnaden bare ved reduserte verdier 
på boliger og ved nedsatt produktivitet. er an
slått til 400-800 millioner kroner pr. år. 

Næringsmidiene må beskyttes mot forurens
ning 

Kvaliteten på drikkevannet virker direkte 
inn på folks helse. 1 million nordmenn har 
drikkevann som ikke er godkjent av helse
myndighetene. Hvert år har vi mer enn 
300.000 sykedager på grunn av diare og andre 
mage- og tarmsykdommer som skyldes skade
lig bakterieinnhold i vannet. Disse probleme
ne skyldes først og fremst kommunale 
kloakkutslipp. 

Drikkevannskvaliteten blir også forverret 
på andre måter. En fjerdedel av våre større 
innsjøer og vassdrag er sterkt overgjødslet. 
Forurensning fra landbruket og kommunale 
utslipp er den viktigste årsaken til dette. En 
rekke vassdrag er sterkt eller markert påvirket 
av miljøgifter fra industriutslipp, langtrans
porterte luftforurensninger, miljøfarlig spe
sialavfall og kjemiske stoffer og produkter. 
Folk har allerede et urovekkende høyt inntak 
av kadmium og andre tungmetaller som bly 
og kvikksølv. Sur nedbør fører til at alumini
um løses opp i drikkevannet. Forekomst av 
tidlig senilitet er blitt satt i sammenheng med 
dette. En bedre kartlegging er nødvendig for 
å klarlegge hvilke tiltak som bør settes inn for 
å sikre drikkevannet også mot miljøgifter. 

Industriutslipp av tjærestoffer (PAR-for
bindelser) forurenser mange steder fisk , skjell 
og grønnsaker slik at de ikke kan spises uten 
fare for helseskader. Saudafjorden har de høy
est målte konsentrasjoner i PAR. Grenlands
fjordene har verdens høyeste dioksinkonsent
rasjoner. Selv om utslippene stanses, vil 
problemet eksistere langt inn i neste århund
re, fordi dioksinene lagres i bunnslammet. I 
flere fjorder må det legges restriksjoner på 
omsetning og konsum av skalldyr og fisk på 
grunn av forurensningsutviklingen. Hittil har 
dette ført til at ca 1000 km2 (eller et område 
4 ganger Mjøsa) er uegnet for oppdrett av 
muslinger og fisk . 

I Norge har vi i dag 180 godkjente plante
vernmidler. Etter hvert som ugress, skadedyr 
og insekter blir motstandsdyktige mot clisse 
midlene, må dosene økes eller nye midler 
framstilles. 

Det har vist seg at bruk av antibiotika gjør 
at det utvikles bakterier som er motstands
dyktige overfor antibiotika. Denne motstands
evnen kan igjen overføres til andre bakterier. 
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Dette kan gjøre det mye vanskeligere å be
handle infeksjonssykdommer med antibiotika 
hos både mennesker og dyr. I Norge er disse 
problemstillingene bl.a. aktuelle å vurdere 1 

tilknytning til utslippene av antibiotika fra fis
keoppdrettsnæringen. Utstrakt bruk av plan
tevernmidler kan føre til utvikling av 
motstandsdyktige planteparasitter. 

Kjemiske stoff er og produkter gir både direkte 
og indirekte helseskader 

Det skjer årlig anslagsvis 7-800 akutte for
giftn.ingsulykker med kjemiske produkter 
som krever sykehusinnleggelse. I tillegg til 
disse kommer et stort, men ukjent antall for
giftningstilfeller som behandles poliklinisk. 
Omtrent 80% av forgiftningsulykkene rammer 
barn i aldersgruppen 0-4 år. 

Over tusen kjemiske stoffer er kjent å kunne 
medføre kontaktallergi. Et mindre antall av 
disse forårsaker de fleste allergier. Det antas 
at Norge har 170.000 - 380.000 personer med 
nikkelallergi, som igjen kan føre til mer eller 
mindre alvorlig hudeksem. Eksemet kan bli 
kronisk og føre til lengre tids sykepermitte
ring og i enkelte tilfeller varig uførhet. 
Økningen har vært spesielt stor det siste tiåret 
og rammer særlig unge kvinner. Det antas at 
det oppstår 2-5000 nye tilfeller av nikkelaller
gi hvert år. 

En regner med at ca. 135 nye krefttilfeller 
og 60 kreftdødsfall årlig skyldes kjemikalier 
under produktkontrollmyndighetenes an
svarsområde. 

30-40 barn fødes årlig med misdannelser 
som er forårsaket av lcjemiske stoffer og pro
dukter. Vi kjenner ikke omfanget av andre 
skader som f.eks skader på arvestoffene etter 
kjemikalieeksponering. 

15.1.3 Virkemidler og tiltak for å redusere 
skadene på folks helse og trivsel 

Helseskader skal reduseres og forebygges 
En stor del av de tiltakene som er omtalt i 

kapitlene foran, skal medvirke til at Norge 
bidrar til en bærekraftig utvikling. Disse tilta
kene vil i mange tilfeller også redusere og 
forebygge skader på folks helse og trivsel her 
i landet. 

Når vi reduserer våre utslipp av næringssal
ter og miljøgifter, bidrar vi ikke bare til å 
forebygge algeinvasjoner og andre havfor
urensningsskader. Mange av de tiltakene som 
må settes inn, vil samtidig forebygge og redu
sere omfattende forurensningsskader i mange 
innsjøer, vassdrag og fjorder i landet. Dermed 
oppnår vi også en større sikkerhet mot helse
truende drikkevansforurensning. Og vi 
oppnår bedre vannkvalitet for bading, rekrea
sjon, fiske, friluftsliv og andre aktiviteter i 

nærmiljøene som gir bedre helse og trivsel. 
En god tilgang på arealer for friluftsliv og 
utendørsaktiviteter vil også bedre folks helse. 

Når vi reduserer vår bruk av fossilt brensel, 
bidrar vi ikke bare til å forebygge økende ska
der fra sur nedbør og redusere faren for 
globale klimaskader som følge av drivhusef
fekten. Vi bidrar samtidig til å forebygge 
alvorlige helseskader som følge av luftfor
urensninger og andre miljøbelastninger i de 
største byene. Samtidig vil også mange av dis 
se tiltakene medvirke til sikrere og bedre 
nærmiljøer for befolkningen og også slik gi 
bedre helse og trivsel. 

Helseskadene skal kartlegges bedre 
Omfanget av helseskader på grunn av miljø

forstyrrelser er ikke godt nok kartlagt i dag. 
Mange steder mangler vi kunnskaper om den 
faktiske forurensningsbelastningen. I mange 
tilfeller har vi heller ikke kunnskaper om 
hvordan forurensningsbelastningene påvirker 
folks helse. 

En rekke miljøgifter forekommer ikke en
keltvis i mengder som gir påvisbare syk
domstegn. Sykdommene har ofte en 
sammensatt bakgrunn, slik at det ikke er 
mulig å identifisere noen entydig årsak. 

Statens forurensningstilsyn har beregnet 
kostnadene for noen av de forurensningsska
dene som i dag er kjent og hvor omfanget er 
kartlagt. Disse beregningene viser at den de
len av skadene som foreløpig er kartlagt, med 
stor sikkerhet allerede nå koster oss flere mil
liarder kroner årlig i form av økt sykefravær, 
belastning på helsetjenester og nedsatt pro
duktivitet. 

Regjeringen vil gjennomføre en rekke tiltak 
for å klarlegge omfanget av helseskadene: 
- I den omfattende forurensningsovervåkin

gen som nå gjennomføres skal det legges 
særlig vekt på å klarlegge helsetruende for
urensningsbelastninger 

- I kommunehelseloven er kommunene til
lagt et viktig ansvar for bl.a. å overvåke og 
kartlegge helsetilstenden og de forholdene 
som påvirker denne. Kommunenes virk
somhet kan forventes å medvirke til bedre 
å klarlegge omfanget av helseskader 

- Det gjennomføres nå en helseundersøkelse 
i Grenland som skal avsluttes i 1990. Under
søkelsen skal gi svar på om det er sammen-
heng mellom luftforurensningene 
Grenland og folks helse og trivsel 

- Forurensningssituasjonen i de mest belaste
de byene skal systematisk kartlegges. Ut fra 
resultatene av denne kartleggingen skal det 
avklares hvilke forurensningsbegrensende 
tiltak som mest effektivt kan redusere ut
slippene og dermed helseskadene. 
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Styrking av helsemyndighetene 
I St.meld. nr. 41 (1987-88) ble det understre

ket at miljørettet helsevern vil stå sentralt i 
det forebyggende helsearbeidet i årene fram
over. Regjeringen vil nå styrke helsemyndig
hetene både sentralt og lokalt med dette for 
øyet. 

Sentralt vil Regjeringen: 
1. Norge skal bli vertsland for et permanent 

internasjonalt senter for informasjon om 
sammenhengen mellom miljøskader og 
fosterskader. Senteret skal gi økt kunnskap 
om miljøproblemenes virkninger på bl.a. 
arvemateriale og fosterutvikling for å fore
bygge misdannelser. Grunnlaget for dette 
sentret blir lagt i et 3-årig prøveprosjekt 
som starter i 1989. 

2. Etablere et miljømedisinsk kompetanse
senter. Senteret skal være et rådgivende 
organ for helse- og miljøvernmyndighete
ne. Statens Næringsmiddeltilsyn og forsk
ningsrådene vil også være brukere av 
senterets tjenester. Kompetanseenheten 
skal bl.a. kunne gi svar på i hvilken utstrek
ning ulike miljøbelastninger er helsefarlige 
eller ikke. Kompetansesenteret skal være 
operativt innen 1990. 

3. Gjennomføre organisaloriske endringer 
som vil styrke det forebyggende helsear
beidet. Helsedirektoratet er omorganisert 
med en egen avdeling for forebyggende 
arbeid. Dette gjelder både miljørettet og 
individrettet arbeid. Samtidig er det fore
byggende arbeidet også styrket i Sosialde
partementet. 

Lokalt vil Regjeringen i samarbeid med 
kommunene og deres organer sette i gang et 
modellforsøk for utprøving av miljørettet hel
severn i kommunene. Kommunene er her 
tillagt et omfattende ansvar etter kommune
helseloven. Dette er det første trinnet i en 
samlet plan for stimulering av det forebyggen
de helsearbeidet. Her skal prøves ut virknin
gene av ulike strategier for å begrense veksten 
bl.a. i miljøbetingede sykdommer og skader. 
Bl.a. følgende områder er prioritert i modell
forsøket: Ulykker, inneklima, støy, vannforsy
ning, avfall og slam, psykososiale miljøfakto
rer og ernæring. Forsøket blir satt i gang i 
1989 og vil vare i 5 år. Det er kommunene som 
har det primære ansvaret for det forebyggen
de helsearbeidet. Denne satsingen skal derfor 
ikke erstatte kommunenes eget engasjement, 
men punktvis synliggjøre helseeffektene av 
forebyggende arbeid ved å bruke forsøk i en
keltkommuner som eksempler. 

Fra 1990 vil denne ekstra satsingen på miljø
rettet helsevern bli sett i sammenheng med 
det individrettede arbeidet som f.eks. helse-

kontroll, vaksinasjonene og helseopplysning. 
Regjeringen vil dermed ha bedre grunnlag for 
en samlet plan for helsefremmende og fore
byggende arbeid. 

15.1.4 Oppsummering av viktige tiltak 
Regjeringen vil: 

- Legge spesiell vekt på kartlegging av helse
truende forurensningsbelastning i forurens
ningsovervåkingen og klarlegge situasjonen 
i de mest belastede byene 
Etablere et internasjonalt senter for å gi økt 
kunnskap om miljøvirkninger på arvemate
riale og fosterskader 
Etablere et miljømedisinsk kompetansesen
ter 
Gjennomføre organisatoriske endringer for 
å styrke det forebyggende helsearbeidet 
I samarbeid med kommunene sette i gang 
et modellforsøk for utprøving av miljørettet 
helsevern. 

15.2 FORBRUK OG MILJØ 
15.2.1 Regjeringens hovedmål 

Regjeringen vil også utvik)e et mer miljø
vennlig forbruksmønster. Et slikt forbruks
mønster vil ikke bare forebygge helseproble
mer. Det vil også føre til bedre bruk av råvarer 
og mindre miljøskader ved produksjonspro
sessen, distribusjonen og ved avfallshåndte
ringen. 

15.2.2 Utfordringer i forbrukerpolitikken 
Vi må endre vårt forbruksmønster 

En endring i forbruksmønsteret i vår del av 
verden vil være et viktig bidrag til å minske 
våre egne miljøproblemer, samtidig som det 
kan bidra tiJ å bedre den internasjonale ubal
ansen i ressursforbruket. Endringer i for
bruksmønsteret vil også sik.re at framtidige 
generasjoner får nyte godt av ressursene og 
av naturmiljøet. 

For den enkelte forbruker oppleves det ikke 
uten videre som klart hvordan hans/hennes 
forbruk kan øke eller minske alvorlige miljø
og ressursproblemer, selv om de akkumulerte 
resultatene - summen av alles forbrukeradferd 
- er noe som de fleste etter hvert ser. Det er 
derfor lite sannsynlig at det kan oppnås et 
nytt forbruksmønster bare gjennom ny er
kjennelse hos den enkelte. 

Selv om de viktigste beslutningene her blir 
tatt av den enkelte forbruker, påhviler det 
myndighetene, produsentene og handelsnæ
ringen et ansvar for at forbrukerne blir gitt 
muligheter til å gjøre de riktige valgene. Det 
hjelper ikke at enkeltforbrukere f.eks. ønsker 
å velge kollektivtransport framfor privatbil 
hvis det ikke finnes tilfredsstillende kollektiv-
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tilbud. Samfunnets innsats må derfor være 
både individ- og systemrettet. 

15.2.3 Virkemidler og tiltak i forbrukerpoli
tikken 

Individuelt og kollektivt a~ar 
For å få forbrukerne W å legge om til et 

mer miljøbevisst forbruk, vil Regjeringen sat
se på en mobilisering av forbrukerholdninger, 
som kan gi endring i handiinger. De viktigste 
virkemidlene er informasjon, forbud og av
gifter. 

Regjeringen vil satse på utstrakt informa
sjon om forbrukernes rolle i miljøsammen
heng, og om miljøkonsekvensene av 
forbruksmønsteret. Miljøverndepartementets 
hefte om hvordan forbrukerne kan bidra til å 
redusere forurensning og energiforbruk (den 
såkalte Blåbærboken) kan være et mønster for 
dette. Men det er ikke alltid slik at økt kunn
skap er nok til å endre adferd - sigarettrøyking 
er et godt eksempel på dette. Det kan ikke 
være manglende kunnskap om skadevirknin
gene som gjør at en stor del av befolkningen 
fortsatt røyker. 

Regjeringen vil også utvikle informasjonen 
til produsenter, importører, forhandlere og 
større forbrukere slik at de har de nødvendige 
kunnskaper om ulike miljøskadelige sider ved 
produktene og produksjonsprosessene. Myn
digheter og næringslivet bør samarbeide om 
slik informasjon. 

De frivillige organisasjonene kan spille en 
svært viktig rolle i arbeidet for økt miljøbe
vissthet og endret forbrukeradferd. De kan 
fungere som bindeledd mellom offentlige or
ganer og enkeltpersoner, og de kan gjøre en 
stor innsats når det gjelder iverksetting og 
drift av praktiske ordninger lokalt. Gjennom 
slikt lokalt arbeid kan kunnskap om sammen
hengene økes, og det kan utvikles en sterkere 
følelse av medansvar og mulighet til å påvirke 
samfunnsutviklingen, ikke minst hos barn og 
unge. 

SFT arbeider for tiden med en informa
sjonsbrosjyre til storforbrukere av produkter 
som inneholder eller er produsert med ozon
nedbrytende stoffer. Brosjyren er først og 
fremst rettet mot statlige innkjøpere, men vil 
også bli distribuert til entreprenører, bygg
mestre, arkitekter og kjølemontører. 

Positiv miljømerking 
Miljømerking av produkter vil være en god 

måte å gi informasjon til forbrukerne på. Ved 
såkalt miljøfaremerking advares det mot pro
duktets miljøskadelige virkning. Det forelig
ger i dag krav til merking av fosfatholdige 
vaskemidler. Forskrifter om merking av miljø
farlige batterier vil etter planen bli vedtatt i 
1989. 

Tyskland har hatt en frivillig ordning med 
positiv miljømerking i 10 år. Til nå omfatter 
ordningen ca. 2.000 produkter, og erfaringene 
med ordningen er gode. 

Formålet med miljømerking er å: 
- stimulere til et mer miljøvennlig forbruk 
- fremme utviklingen av miljøvennlige pro-

dukter 
- bidra til det mer generelle bevisstgjøringsar

beidet i forhold til publikum 
En arbeidsgruppe under ledelse av For

bruker- og administrasjonsdepartementet, og 
med medlemmer fra SFT, Forbrukerrådet og 
Næringsdepartementet har lagt fram forslag 
til bl.a. organisasjonsform, budsjett, kriterier 
og muligheter for nordisk harmonisering og 
informasjonsbehov. På grunnlag av denne 
rapporten og høringsuttalelsene tas det sikte 
på å etablere en ordning for positiv miljømer
k.ing i Norge i løpet av 1989. 

Ved positiv miljømerking fremheves de 
mest miljøvennlige produktene innen en vare
gruppe. Det kan også bli aktuelt å merke 
produkter fra utviklingsland som framhever 
seg ved å gi særskilt positive utviklingseffek
ter. Slik ~positiv utviklingsmerking» er ennå 
ikke utredet. Et forslag om energi.merking er 
under vurdering. 

Utvidet deklarasjonsptikt 
I dag kommer ca. 2000 produkter inn under 

den såkalte deklarasjonsplikten i forskriften 
om merking, omsetning m. v. av kjerrtiske stof
fer og produkter som kan medføre helsefare. 
Regjeringen har bestemt at deklarasjonsplik
ten skal utvides til å omfatte alle de merke
pliktige stoffene og produktene som kommer 
inn under forskriften. Dette innebærer at de 
fullstendige sammensetninger av 20 000 hel
sefarlige stoffer og produkter skal meldes til 
Produktregisteret. Utvidelsen skal skje grad
vis og være sluttført i løpet av 1992. 

Produktregisteret vil da inneholde opplys
ninger om alle helsefarlige stoffer og produk
ter som produseres og importeres til landet, 
omfanget og de viktigste typer av bruksom
råder. Dette vil gi en bedre kontroll med de 
helsefarlige stoffer og produkter som er i bruk 
i Norge. 

Nye former for avfaU,shåndtering 
Vi trenger en ny strategi i avfallshåndterin

gen. Til nå har for stor oppmerksomhet vært 
rettet mot behandlingen av avfallet. Det kan 
imidlertid vise seg unødvendig dyrt og kom
plisert med avfallsseparering i enden av 
kjeden i stedet for der avfallet oppstår, - hos 
forbrukeren. 

Det er flere forsøk i gang med slik kildesor
tering. Erfaringene viser en særdeles positiv 
innstilling fra forbrukerne til egen medvirk-
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Figur 15.1 Utviklingen i energiforbruk hos endel husholdningsapparater fra 1973 tit 1988. Figu
ren viser at forbrukerne kan velge langt mer energieffektive varer enn de bruker i 
dag, og at det finnes teknologi som kan senke energiforbruket ytterligere. 
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ning. Enkelttiltak viser også dette. F.eks. fikk 
Oslo Renholdsverk inn 7 ganger så mye retur
glass i noen samlecontainere på en måned enn 
de hadde forventet. Enkelte publikumsunder
søkelser viser at forbrukerne er overveiende 
positive til avfallsseparering i hjemmet. Men 
motivasjon og praktisk oppfølging er avhengig 
av at mottakerapparatet fungerer tilfredsstill
ende. Derfor må mottakersystemet legges til 
rette på flere nivåer: 
- Det er kommunene som iverksetter sorte

ring av forbruksavfall, f.eks. ved å anskaffe 
søppelstativer med egne esker for glass og 
papir. Kostnadene dekkes over renholds
gebyret. 

- Det skal bli enklere for forbrukerne å kvitte 
seg med spesialavfall, som f.eks. maling, 
løsemidler og batterier. Enkelte steder be
nyttes «miljøbiler• til innsamling av slikt 
avfall. Det vurderes også om forhandlere av 
produkter som ender som spesialavfall. bør 
pålegges å ta avfallet i retur. Et eksempel 
på at vi beveger oss i riktig retning er at 
godt over halvparten av landets kommuner 
har satt i gang med batteriinnsamling. 

- Det er opprettet en tilskuddsordning for eta
blering av gjenv:inningsvirksomhet. 

- Staten vil anmode papirindustrien om å eta
blere nødvendige mottaksapparat og avsver
tingsanlegg for returpapir. 
Regjeringen vil oppnevne et offentlig utvalg 

med representanter fra næringslivet, arbeids
takerorganisasjonene og myndighetene som 
skal legge fram en plan for: 
- gjenvinning 
- minimalisering av den totale avfallsmeng-

den 
- minimalisering av miljøfarlige stoffer i av

fallsmengden. 
Regjeringen vil sette inn flere tiltale for å få 

en produktutvikling som tar hensyn til be
handling av produktet som avfall. Spesielt 
gjelder dette emballasje der en bør stimulere 
til mulighet for ombruk, standardisering og 
særskilt innsamling i forretningene (glass, 
plast). 

Pris- og avgiftspolitikken som virkemiddel 
Regjeringen ser det som viktig å bruke øko

nomiske virkemidler for bl.a. å redusere 
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bruken av miljøskadelige produkter. Et eks
empel på avgiftsdifferensiering som er i bruk 
i Norge i dag, er avgiftsforskjellen på bensin 
med og uten bly. Det vil bli gjennomført en 
ytterligere differensiering av denne avgiften. 
Det vises forøvrig til kap. 7.2, hvor Regjerin
gens bruk av økonomiske virkemidler er 
omtall. 

15.2.4 Oppsummering av viktige tiltak 
Regjeringen vil: 

- Etablere en ordning for positiv miljømer
king 
Utvikle nye tiltak i avfallsbehandlingen 
Bruke økonomiske virkemidler for å øke 
bruken av miljøriktige produkter 
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KAPITIEL 16 

Miljøvernarbeidet i lokalforvaltningen 

16.1 REGJERINGENS HOVEDMÅL 
Regjeringen har som hovedmål: 

- at kommunene må ta sin del av ansvaret for 
å gjennomføre de internasjonale forpliktel
ser om utslippsreduksjoner, 

- en styrking av det lokale miljøvernarbeidet 
og overføring av myndighet til kommunene, 

- at fylkeskommunene tar økt miljøhensyn 
innenfor sine ansvarsområder. 

16.2 STYRKING AV MILJØVERNARBEI
DET I KOMMUNENE 

Miljøverndepartementet og Kommunenes 
sentralforbund tok i 1987 initiativet til et ut
viklingsprogram for styrking av miljøvernet i 
kommunene. Programmet kom igang i 1988, 
og omfatter 87 kommuner. 

Hensikten med programmet er å utprøve 
politiske og administrative organisasjonsmo
deller som kan føre til en styrking av miljø
verninnsatsen i kommunene. 

Omtrent halvparten av kommunene har 
valgt å opprette et eget hovedutvalg for miljø
vern. De øvrige har enten lagt ansvaret for 
miljøvern til formannskapet eller et sektor
overgripende utvalg direkte under for 
mannskapet, eller til et av de eksisterende 
hovedutvalgene, som utvalg for tekniske sa
ker, kultur eller helse. En del av forsøkskom
munene i programmet er også frikommuner, 
og vil derfor gå lengre i sine forsøk enn de 
øvrige. 

Hver av kommunene som er med i program
met har ansatt en miljøvernleder/rådgiver. 
Nesten alle kommunene har plassert miljø
vernlederen i stabsfunksjon hos rådmannen. 

For å lette arbeidet er det opprettet regiona
le fora i fylkene, der kommunene, fylkesman
nens miljøvernavdeling, fylkeskretsen til 
Kommunenes Sentralforbund og fylkeskom
munen deltar. Hensikten er å legge tilrette for 
erfaringsutveksling og faglig utvikling. Fyl
kesmannens miljøvernavdeling er tillagt 
ansvar for gjennomføringen av programmet i 
det enkelte fylke, og leder arbeidet i det regio
nale forumet. 

Et viktig element i forsøksarbeidet er utvik
ling av kommunale miljø- og naturressurspro
grammer. Gjennom disse legges det opp til 
bred politisk drøfting av miljøsituasjonen i 
kommunene, og prioritering av innsatsom-

råder, mål og strategier i miljøarbeidet. 
Arbeidet tar utgangspunkt i hva en lokalt ser 
som de viktigste problemene og utfordringene 
på kort og lang sikt. Det legges ellers vekt på 
en nær kobling til de årlige rutinene for plan
legging og budsjettarbeidet i kommunene, slik 
at effektivitet og kostnad for miljøtiltakene 
kan etterprøves. 

I alle kommunene som er med i program
met er det nå arbeid i gang både i de nye 
politiske utvalg og i administrasjonen. Nye 
satsingsområder for miljøvernarbeidet i kom
munene defineres, og det legges vekt på raskt 
målbare resultater, i tillegg til en mer langsik
tig, planmessig forvaltning av naturmiljøet. 

Det legges stor vekt på at kommunene orga
niserer et godt samarbeid med lokale organi
sasjoner, foreninger og lag for å utløse ekstra 
innsats i miljøvernarbeidet. Miljøverndeparte
mentet oppmuntrer til at det i hver kommune 
orgarnseres et bredt sammensattforum {lokalt 
miljøforum) av interesseorganisasjoner som 
kan samordne innspill og innsats i miljøvern
tiltak. Felleskampanjen for jordas miljø og 
utvikling vil her kunne bistå de lokale organi
sasjonene. 

Delegering av myndighet til forsøkskom
munene er et viktig element i utviklingspro
grammet. Disse vil etterhvert få økt formell 
myndighet til å ivareta lokale miljøvernopp
gaver. Kommunenes egne ønsker vil her stå 
sentralt. På bakgrunn av erfaringene vil det 
senere bli vurdert en større grad av delegering 
av formell myndighet til alle landets kommu
ner. 

Det blir gjennomført et eget forskningspro
gram for evaluering i utviklingsprogrammet. 
Forskningsprogrammet er finansjert av Miljø
verndepartementet og Kommunenes sentral
forbund, og lagt til LOS-programmet 
(Ledelse, organisasjon og styring) under Nor
ges råd for anvendt samfunnsforskning. l 
dette programmet evalueres også frikommu
neforsøkene. Både de organisatoriske og 
miljømessige resultatene fra programmet skal 
presenteres i god tid før neste kommunevalg 
i 1991. 

16.3 SPESIELLE OPPGAVER 
Norges oppfølging av Verdenskommisjo

nens tilrådinger vil gi miljømessige rammer 
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for virksomheten i kommuner og fylker. Kom
muner og fylkeskommuner står sentralt i 
gjennomføringen av miljøpolitikken. 

Miljøhensyn må tas direkte inn i den kom
munale og fylkeskommunale planlegging, 
investering og drift av bygninger, anlegg og 
infrastruktur. Perspektivene må også trekkes 
inn i kommunens skolepolitikk og i kommu
nens behandling av annen privat og offentlig 
virksomhet. Nedenfor har vi pekt på noen av 
de viktigste oppgavene kommunene vil stå 
overfor. 

16.3.1 Kommunale avløp 
Målet for arbeidet med kloakkutslippene er 

at alle oppryddingstiltak i hovedsak skal være 
gjennomført innen år 2000. Totalt planlegges 
det bygget omlag 300 nye kloakkrenseanlegg 
i Norge. Arbeidet med å redusere forurens
ningsproblemene i Nordsjøen vil bli gitt 
høyeste prioritet. 

Som et ledd i en internasjonal avtale om å 
redusere overgjødslingsproblemene i Nordsjø
området har Norge forpliktet seg til å halvere 
utslippene av næringssalter ti] utsatte om
råder innen 1995 i forhold til 1985-utslippene. 
Det er spesielt i områder langs Skagerakkys
ten at situasjonen er alvorlig, men Regjerin
gen har som et foreløpig mål for arbeidet at 
tiltakene skal omfatte hele kyststrekningen 
fra svenskegrensen til Nord-Jæren. I de 10 
fylkene med avrenning til dette området plan
legges det bygget ca. 100 nye renseanlegg 
innen 1995. Det er igangsatt et eget utviklings
prosjekt for å finne fram til egnede metoder 
for bedre rensing av nitrogen. 

Omfanget av forurensingsproblemene knyt
tet til kloakkutslipp er sterkt varierende. 
Generelt kan en si at problemene er størst i 
ferskvann og i trange fjordområder. I tillegg 
står kloakkutslippene for en del av overgjøds
lings-problemene i Skagerak. 

Det er kommunenes ansvar å sørge for bort
ledning og nødvendig rensing av avløpsvann 
fra bebyggelsen. Dette skjer enten ved at be
byggelsen knyttes til det kommunale kloakk
nettet eller ved at kommunen gir tillatelse til 
utslipp fra separate avløpsanlegg. Det er imid
lertid bare utenfor tettbygd strøk at kommu
nen kan tillate separatutslipp. Her vil offentlig 
avkloakkering ofte bli uforholdsmessig dyrt, 
og separate løsninger er mindre betenkelig ut 
fra et forurensningshensyn. 

Kostnadene kommunen har på avløpssekto
ren kan fullt ut kreves inndekket gjennom 
kloakkavgifter, som er betaling for avløpstje
nestene. Det er nødvendig å stille strengere 
krav til egenfinansiering av disse tjenestene 
enn det som har vært praksis hittil i mange 
kommuner, slik at de investeringene som nå 

må foretas ikke belaster offentlige budsjetter 
i sterkere grad enn i dag. Dette er i samsvar 
med prinsippet om at forurenseren skal beta
le. For å lette gjennomføringen av investerin
gene på avløpssektoren har Miljøverndeparte
mentet gått inn med betydelig finansierings
bistand i form av lån og tilskudd. Den statlige 
fmansieringsbistanden har økt vesentlig i de 
siste årene. For avløps- og avfallssektoren har 
de statlige tilskuddsrammer økt fra ca 86 mill. 
i 1986 til ca. 325 mill i 1989 og låneram.men 
for miljøverntiltak i Kommunalbanken har 
økt fra ca 188 mill. i 1986 til 750 mill. i 1989. 
I St.prp. nr. 65(1988-89) Om tiltak for å be
grense arbeidsledigheten og gjennomføringen 
av inntektspolitikken for 1989 foreslo Regje
ringen i tillegg å fjerne investeringsavgiften 
for investeringer i kommunale rense- og led
ningsanlegg. Forslaget er vedtatt av Stortin
get. Tilsagnsrammen for 1989 ble økt med 100 
mill. kroner og lånerammen i Kommunal
banken er 0kt med 400 mill. kroner. 

T dag betjener offentlige kloakknett ca 3 
miU. mennesker. 2/3 av avløpene er tilknyttet 
renseanlegg for kommunalt avløpsvann. Vi 
har i alt ca 700 renseanlegg. Rensemetodene 
er hhv mekanisk, kjemisk og bio1ogisk ren
sing. De beste anleggene renser inntil 98 % av 
fosforet og 90 % av det organiske stoffet i av
løpsvannet, mens de bare fjerner 10-15 % av 
nitrogenet. 

Mange av renseanleggene drives godt, men 
ca 30 % av anleggene tilfredsstiller ikke de 
krav det er naturlig å stille. Det er derfor et 
stort behov for å forbedre drift og vedlikehold 
av avløpsanleggene mange steder. Det er også 
et stort behov for å skifte ut gammelt led
ningsnett slik at kloakken ikke lekker ut, men 
når fram til renseanleggene. 

16.3.2 Vannforsyning 
Målet for vannforsyningen er å skaffe nok 

vann med stor grad av leveringssikkerhet og 
med tilfredsstillende hygienisk kvalitet til al
le. Det er imidlertid flere utilfredsstillende 
forhold. 

Mage-tarminfeksjoner er i dag den vanligste 
formen for vannbåren sykdom i Norge. Opp
merksomheten er imidlertid også rettet mot 
helse-effekter av aluminium, fibre fra asbest
sementrør, klorhumusforbindelser og tung
metaller fra rør- og armatur. 

En stor andel av vannverkene har en hygie
nisk standard som gjør at helsemyndighetene 
ikke har godkjent dem. Drikkevanns- og 
kloakkledninger ligger ofte nær hverandre i 
samme grøft og lekkasjer i ledningene kan 
medføre at kloakkvann trenger inn i vannled
ningene. 

Dagens innsats på vedlikehold og rehabilite-
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ring er ikke nok til å opprettholde tilstrekkelig 
høy standard. Det er særlig ledningsnettet 
som forfaller. Tilstanden i nettet, særlig for 
våre 4000 km med asbestsementledninger, til
sier at utskiftingen økes. 

Det er eksempel på at mer enn halvparten 
av vannet går tapt på grunn av lekkasjer i led
ningsnett og installasjoner. Restriksjoner på 
grunn av kapasitetsproblemer er ikke uvanlig. 

Miljøverndepartementet og Kommunal- og 
arbeidsdepartementet har startet et effektivi
seringsprosjekt for vannforsyning og led
ningsnett. Utbedring av ledningsnettet har 
bare i Møre og Romsdal gitt mulighet for inn
sparing av en tredjedel av investeringspro
grammet. Ved å redusere lekkasjene vil en 
ved siden av økonomiske innsparinger få 
mindre kloakkinnslag i ledningene og mindre 
behov for å båndlegge arealer for å sikre vann
forsyningen. 

Størstedelen av befolkningen forsynes med 
overflatevann. Overflatevannet har i en del 
tilfeller dårlig kvalitet og er surt og humushol
dig. Grunnvann som ofte har en bedre og 
sikrere kvalitet, har til nå ikke blitt benyttet 
i særlig grad som vannforsyningskilde til stør
re vannverk. Økende bruk av grunnvann vil 
ha helse og miljømessige gunstige effekter. 

Kommunenes ansvar for vannforsyningen 
vil bli styrket. Det er aktuelt å gjennomføre 
detle bl.a ved å knytte godkjenningen av en 
videre utbygging til kommunens egen over
siktsplanlegging. Godkjenningsmyndighet for 
utbygging av vannverk blir delegert til kom
munen. 

16.3.3 Kommunalt avfall 
Kommunene har ansvaret for innsamling 

og behandling av alt forbruksavfall, dvs. av
fall fra husholdninger og mindre kontorer og 
butikker. 

Avfallet representerer et estetisk og hygie
nisk problem og gir forurensningser i form av 
avrenning og lukt fra avfallsfyllinger og ut
slipp til luft fra søppelforbrenningsanlegg. 
Forråtnelse av avfallet på fyllplasser gir blant 
annet metangass som bidrar til drivhuseffek
ten. 

Den største delen av forbruksavfallet blir i 
dag lagt på søppelfylling, men det foregår 
også en del forbrenning av avfall. Gjenvinning 
og resirkulering av avfall foregår i relativt 
beskjeden grad, men papir, metaller, glass, 
plast og matavfall blir i dag i ulik grad gjen
vunnet. Noe avfall gjenvinnes også i form av 
energi ved søppelforbrenningsanlegg. 

Miljøverndepartementet vil gjennom bruk 
av ulike virkemidler å bidra til en bedre av
fallshåndtering. Gjennom bl.a. kildesortering 
vil det være mulig både å få til en bedre av-

fallsbehandling og å legge forholdene til rette 
for økt grad av gjenvinning. Særli.g synes for
holdene å ligge til rette for økt gjenvinning 
av papir, plast og glass. Metangass vil også 
være interessant å utnytte til energiproduk
sjon. 

Det vil også være viktig både å redusere 
volumet og å endre sammensetningen av av
fallet i en mer miljøvennlig retning. Miljø
verndepartementet har allerede i mange år 
brukt panteordninger og avgifter til å begren
se avfallsmengdene fra engangsemballasje for 
drikkevarer. Også på andre områder vil depar
tementet vurdere å bruke denne type virke
midler for å redusere avfallsmengdene, eller 
for å vri «avfallsproduksjonen» i miljøvennlig 
retning. I spesielle tilfeller kan det også bli 
snakk om direkte forbud mot bruk av ulike 
emballasjetyper mm. 

16.3.4 Energiplanlegging og enøk 
LokaJ energiplanlegging har en viktig rolle 

i oppfølgingen av den nasjonale energipolitik
ken. 

Energiplanleggingen må samordnes med 
øvrig kommunal planlegging. Mulighetene for 
å fremme en mer økonomisk og miljøriktig 
energiforsyning og -bruk har nær sammen
heng med hvordan bosteder, arbeidsplasser, 
servicefunksjoner, kommunikasjoner o.l. er 
plassert i forhold til hverandre::. Et nærmere 
samarbeid mellom areal- og energiplanlegge
re på kommunalt og fylkeskommunalt nivå 
vil føre til at konsekvensene for energibruken 
av det videre utbyggingsmønster blir en del 
av beslutningsgrunnlaget. 

En samordnet planlegging vil også belyse 
muligheter for utnyttelse av lokale energikil
der til oppvarmingsformål som f.eks. spillvar
me, biomasse og gass fra avfalldeponier. Dette 
bør tas mer opp av det lokale e-verk som er 
forpliktet til å dekke energietterspørselen. 
Energiloven påbyr dessuten e-verket å vurde
re kjøp av kraft fra uavhengige produsenter. 
Det pågående arbeidet med sammenslåing av 
e-verk til mer slagkraftige enheter, vil antake
lig også sette e-verkene bedre i stand til å 
utnytte alternative lokale energikilder. 

Kommunalt avfall er ikke bare et forurens
ningsproblem, men kan også representere 
betydelige energiressurser. Energien I avfallet 
kan enten utnyttes ved uttak av metangass fra 
avfallsdeponier, eller ved brenning av avfall 
etter at materialer for gjenbruk er fraskilt. Fra 
et forurensningssynspunkt er antakelig bren
ning av metangass det rimeligste alternativ. 
En slik utnytting vil bidra til å redusere utslip
pene av denne klimagassen til atmosfæren og 
gi grunnlag for produksjon av elektrisitet og/ 
eller varmtvann. Gassen kan forhåndsrenses 
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slik at forurensende utslipp fra selve forbren
ningen bhr små. 

Kommuner og fylkeskommuner bør utar 
heide konkrete planer for utnyttelse av de 
enøk-mulighetene som fmnes. 

Enøk gir energibidrag uten særlige miljø
virkninger. Den lokale energiplanlegging har 
hittil stort selt vært konsentrert om ny elek.tri
sitelstilgang. Det er imidlertid ønskelig at den 
lokale energiforsyning også ser på andre opp
dekmngsformer I sitt område En bør spesielt 
se på hvHke muligheter som finnes i egne 
bygninger. Enøk-tiltak kan spare kommunene 
for store utgifter til energi. 

Enøk må derfor stå sentralt i de lokale ener
gi- og varmeforsyningsplaner. RegJeringen vil 
fortsette å stimulere arbeidet med slike planer 
ved økonomisk støtte og veiledning. Regjerin
gen vil også legge vekt på at det etableres en 
bedre kontakt mellom energi- og arealplan
legging lokalt. 

I forbindelse med miljøpakkene vil Olje- og 
energidepartementet legge opp et særskilt 
enøk-program. Her vil en legge vekt på sam
funnsøkonomisk lønnsomme enøk-tiltak som 
begrenser forurensing til luft og vann. Erfarin
gene fra dette arbeidet vil også kunne utnyttes 
i den lokale planlegging i andre områder. 

16.3.5 Samferdsel 
Lokalisering av bosetting, arbeidsplasser og 

service har de senere år I økende grad blitt 
basert på privatbilen som framkomstmiddel. 
Dette fører til bilavhengighet og behov for økt 
vegbygging. Dette mønsteret for byvekst og 
transportavvikling fører til stadig flere ulyk
ker, økende areal- og energibruk med til
hørende luftforurensninger. 

For å utvikle en mer mi)Jøvennlig transport 
i byområdene, må transport- og arealplan
leggingen legges om. Gjennom arealplanleg
gingen må det legges vekt på utvikling av 
miljøvennlige utbyggingsmønster og en par
keringspolitikk som fremmer kollellvtrans
porten. 

Miljøverndepartementet vil i samråd med 
Samferdselsdepartementet fremme forslag 
om rikspolitiske retningslinjer etter plan- og 
bygningsloven for å få til en bedre samord
ning av areal- og transportplanleggingen. 
Sentrale myndigheter har her et ansvar for 
rammebetingelsene. mens det er kommunene 
som må drive fram en slik samordnet plan
legging. 

For de største byområdene vil del bli tatl 
initiativ til å utarbeide samlede transport
planer som ser privat, kommunal og statlig 
deltakelse i transportsystemet I sammenheng, 
og der et viktig siktemål er å redusere miljø
ulempene som følge av trafikkbelastningen. 

Arbeidet med å .løse miljøproblemene som 
følge av biltrafikken i storbyene, må skje ~en
nom et samarbeid mellom flere forvaltnings
nivåer. 

16.4 FYLKESKOMMUNENE 
Fylkeskommunene har en viktig oppgave i 

å gjøre målet om en bærekraftig utvikling til 
en viktig premiss for all planlegging på regio
nalt nivå Gjennom fylkesplanleggingen må 
langsiktige miljø- og ressursvurderinger trek
kes sterkere inn I arbeidet med å avklare 
arealbruk og utbyggingsområder. Samtidig 
skal miljøhensynene bringes inn I landbruk, 
industri og annen næringsutvikling. Fylkes
kommunen har også klare oppfølgingsopp
gaver innenfor egne forvaltningsområder, i 
første rekke samferdselspolitikken, energifor
syningen og skoleverket. 

Flere fylker utarbeider nå fylkesvise miljø 
og naturressursprogram som ledd i fylkes
planleggingen. Miljøverndepartementet har 
gitt støtte til dette arbeidet. Programm_ene har 
langsiktig ressursforvaltning og mtl1øvern 
som sentrale premisser og lar opp prioriterte 
problemer knyttet til bruk og vem av lokale 
naturressurser. De har til nå i liten grad tatl 
opp de spørsmålene VerdenskommisJonen 
reiser. 1 tiden framover vil dette arbeidet bli 
knyttet nærmere til fylkesplanarbeidet. Flere 
fylkeskommuner er også i ferd med å etablere 
egne hovedutvalg for miljøspørsmål, ut fra et 
ønske om en klarere politisk forankring av 
miljøvernarbeidet i fylket. 

Fylkeskommunene har derfor en viktig rol
le i det forebyggende arbeidet i den delen av 
miljøvernarbeidet som kan fremmes gjennom 
regionalpolitikken og den regtonale planleg
gingen. 

Forholdet mellom fylkeskommunen og fyl
kesmannen i miljøvernforvaJtningen vil bli 
løpende vurdert, jfr. bl.a. Innst. 5 nr. 235 for 
1987-88 om friluftsmeldingen og arbeidet med 
overføring av sekretariatsfunksjonen for fyl
kesfriluftsnemnda til fylkeskommunen. 

16.5 OPPSUMMERING AV VIKTIGE TIL
TAK 

Regjeringen vil: 
. videreføre samarbeidet med Kommunenes 

sentralforbund om styrking av miljøvernar
beidet i kommunene 

- videreutvikle arbeidet med kommunale mil
jø- og naturressursprogrammer 

. overføre myndighet til kommunene for å 
øke slagkraften i det lokale miljøvernar
beidet 

- stimulere til videreutvikling av fylkesvise 
miljø- og naturressursprogrammer 
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• arbeide for at utslippene av næringssalter 
fra kloakkavløpene i de 10 fylkene med av
renning til utsatte deler av Nordsjøen innen 
1995 halveres i forhold til nivået i 1985 bl.a. 
gjennom utbygging av renseanlegg og ut
bedring av ledningsnettet 

• stille strengere krav til kommunene om økt 
bruk av vann- og kloakkavgifter for å kunne 
opprettholde tilfredsstillende vannforsy
nings- og avløpsforhold 

- stimulere kommunene til utarbeidelse av 
hovedplaner for vannforsyning og sikker
hets- og beredskapsplaner 

- vurdere økt bruk av grunnvann som drikke
vannskilde 

- inntil videre videreføre de statlige låne- og 
tilskuddsordningene til kommunale avløp 

- få en økt grad av gjenvinning gjennom bl.a. 
å gi støtte til kildesortering av avfall 

- fremme forslag til rikspolitiske retningslin
jer for å få en bedre samordning av areal-, 
veg- og transportplanlegging 

- få utarbeidet samlede transportplaner for de 
største byområdene 
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KAPITI'EL 17 

Norge og utviklingslandene 

17 .l REGJERINGENS HOVEDMÅL 
Et grunnleggende prinsipp for regjeringens 

politikk i forhold til utviklingslandene, er at 
målet om bærekraftig utvikling skal innar
beides på alle relevante områder i Norges 
internasjonale politikk. 

I St.meld. nr. 36 (1985-86) «Om enkelte ho
vedspørsmål i norsk utviklingshjelp» og i 
tilleggsmeldingen til denne, St.meld. nr. 34 
(1986-87) ble «forsvarlig forvaltning av natur
ressurser og miljø• innført som nytt delmål for 
norsk bistand. 

I vår bistandsstrategi søkes dette oppnådd 
ved systematisk å integrere miljøhensyn i alle 
bistandsfinansierte prosjekter og programmer 
og ved å øke den direkte miljørettete bistand. 
Dette gjelder både den tosidige og den flersi
dige bistand gjennom multilaterale organisa
sjoner. 

Følgende hovedlinjer er lagt til grunn for 
norsk bistandspolitikk på området naturres
surser og miljø: 
- støtte til nasjonale og internasjonale utvik

lingsstrategier som fremmer en økologisk 
bærekraftig utvikling, med et bosettings
mønster og en næringsstruktur innenfor 
naturens tålegrense. 

- større vekt på langsiktige ressurshensyn og 
miljø i prosjekter og programmer som gjel
der økonomisk og sosial utvikling, og særlig 
innen sektorprogrammer som for eksempel 
energi, landbruk og vannforvaltning. 
større vekt på tiltak som kan redusere den 
raske befolkningsveksten. 

- oppbygging av kompetanse og institusjoner 
i utviklingsland slik at disse selv kan identi
fisere og løse problemene. 

- integrering av miljøhensyn i norsk-finansi
erte bilaterale og multilaterale prosjekter og 
programmer. 

- påvirkning av de multilaterale organisasjo
ners vilje og evne til å integrere tenkningen 
om en bærekraftig utvikling i sin virksom
het. 

- iverksetting av spesielle prosjekter for mil
jøvern og naturressursforvaltning i utvik
lingsland med særlig vekt på pilotprosjekter 
som kan gi erfaring og skape ringvirkninger. 

- kobling av tiltak for bedre naturressurs
forvaltning med kvinnebistand, kulturtiltak 
og tiltak for bedre helse og familieplan-

legging samt støtte til forskning innen 
tropiske og subtropiske økosystemer med 
spesiell vekt på samspillet mellom mennes
ke og miljø. 

17.2 MILJØ OG LIVSVILKÅR I 
UTVIKLINGSLANDENE 

Miljøproblemene i de ulike deler av verden 
henger sammen. Faren for oppvarming av 
jordkloden og svekkelse av ozonlaget skyldes 
i stor grad virksomhet i industrilandene. Kon
sumvekst og teknologivalg i industrilandene 
kan også forårsake store miljøforstyrrelser i 
utviklingslandene. Klimaforandringer kan fø
re til dramatiske konsekvenser for alle land, 
bl.a. en mulig heving av verdenshavene. Av
skogning og forørkning i utviklingslandene 
vil både utarme landenes eget naturgrunnlag, 
og ha globale konsekvenser fordi klimaet for
andres og den biologiske artsrikdommen 
reduseres. Miljø-ødeleggelser kan ikke lenger 
sees isolert for et land eller en region og den 
gjensidige avhengigheten vil bare forsterkes i 
årene som kommer. 

A ta vare på miljøet er derfor både et nasjo
nalt og et globalt ansvar. 

På flere måter er miljøforhold og økologiske 
rammebetingelser i utviklingslandene vesens
forskjellige fra dem vi kjenner fra våre 
hjemlige strøk. Dette gjelder ikke bare tempe
raturforholdene, men også nedbørsmønster, 
jordsmonn, vegetasjonsforhold og mangfoldet 
m.h.t. planter og dyr. Fram til begynnelsen 
av 1900-tallet var utviklingslandene i stor grad 
preget av natursystemer som var forholdsvis 
stabile og som hadde utviklet seg gradvis 
gjennom meget lange tidsrom, tildels gjen
nom flere millioner år. Disse natursystemene 
var rimelig stabile under datidens forhold. 
Men de har vist seg å være langt mer sårbare 
overfor menneskelige inngrep og økologisk 
overbelastning enn det vi er vant med på våre 
breddegrader. 

Befolkningsøkning og knapphet på dyrkbar 
jord fører til at marginale og erosjonsutsatte 
områder blir dyrket opp samtidig som mange 
fattige som ikke kan skape seg en levevei som 
bønder, flytter til slumområder i byene. Dette 
aksellererer ødeleggelsene av naturgrunn
laget i landdistriktene og skaper arbeidsløshet 
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og underbeskjeftigelse i byene med håpløs 
fattigdom som resultat. Denne slitasjen på 
naturen på landsbygda må bl.a. møtes med å 
legge tilrette for en næringsstruktur som ikke 
er så ensidig basert på jordbruk. 

Redusert vegetasjonsdekke gjennom av
skogning og overbeiting kan mange steder 
føre til gradvis bortvasking av humuslaget i 
regntidene og økende fordampning fra mark
sjiktet i tørketidene, med en gradvis, negativ 
virkning på lokalklima, grunnvannsnivå og 
biologisk produktivitet. I sin tur rammer slike 
økologiske prosesser lett den lokale befolk
ning og deres levevilkår, ofte med de største 
negative konsekvensene for de fattigste. 

Dette er noe av bakgrunnen for de ulike 
typer av økologiske sammenbrudd som i det 
senere årene er blitt stadig mer merkbare i 
flere regioner. 

Det er ofte vanskelig å fastslå sikkert hvilke 
naturkatastrofer som skyldes menneskelig 
aktivitet og hva som er utslag av naturlige 
klimavariasjoner. Flomkatastrofen i Bangla
desh høsten 1988 fikk f.eks. ekstra stort 
omfang pga. den mangeårige rovdriften på 
skogressursene i Himalaya. For sterk hogst 
med påfølgende jorderosjon gjør at vegeta
sjonsdekkets og jordas evne til å holde på 
regnvannet blir redusert, slik at vann sammen 
med jord og sand renner rett ut i elveleiene 
og skaper katastrofeflom. Kommunikasjons
linjer som vei og jernbane på tvers av elvenes 
leie og Løp på slettelandet forsterker flom
mens omfang og ødeleggelse. 

Krisene i Afrika på 1980-lallet har også hatt 
nær sammenheng med langvarig overutnyt
telse av vegetasjon og jordsmonn med erosjon 
og ørkenspredning som resultat. På 1970- og 
1980-tallet har vi stadig oftere sett samme pro
sess gjenta seg: Ressursene overutnyttes av 
en stadig økende befolkning. Naturlige feno
mener som tørkeperioder eller kraftig regn
skyll i slike situasjoner fører ofte til at 
økologiske terskler overskrides og hele syste
met kommer i ubalanse. Sluttresultatet blir 
dramatiske ødeleggelser av naturgrunnlaget 
med katastrofale følger for samfunnet. 

Forståelsen av utviklingslandenes biologis
ke og økonomiske rammebetingelser og faren 
for økologiske "boomerangeffekter" er av fun
damental betydning når det gjelder å vurdere 
mulighetene og formene for sosial og økono
misk utvikling. I løpet av de siste ti-år er 
samspillet mellom miljøutviklingen i utvik
lingsland og industriland blitt stadig klarere. 
Eksempler på dette finner vi 1 de kompliserte 
sammenhengene mellom avskogning, klima
endringer, matproduksjon og sosiale og 
økonomiske virkninger av dette. Forståelse 
for utviklingslandenes spesielle økologiske 

rammebetingelser og den gjensidige avhen
gighet mellom Nord og Sør m.h.t. sosial og 
økonomisk utvikling er derfor grunnlaget for 
arbeidet med å fremme en mer bærekraftig 
utvtlding i utviklingslandene. 

I tillegg til de problemer som knytter seg 
til økologisk ubalanse, har utviklingslandene 
en rekke omfattende problemer som henger 
sammen med en meget sterk vekst av byene 
og da særlig de større bysentra. Fra 1950-årene 
og til i dag har for eksempel en rekke av de 
større byene sør for Sahara fått mangedoblet 
sitt folketall. Med fortsatt sterk befolknings
vekst samt de begrensninger som eksisterer 
m.h.t. å øke antallet arbeidsplasser i jordbru
ket, må en vente at den voldsomme veksten 
i byområdene vil fortsette. Ut fra dagens ut
viklingstendens vil storbyene i den tredje 
verden få en tilvekst på 750 millioner mennes
ker fram til århundreskiftet. 

Den ukontrollerte veksten har mange steder 
skapt dårlige boforhold og levekår for befolk
ningen med tildels alvorlige miljøproblemer. 

1'7.3 ÅRSAKER TIL DAGENS SITUASJON 
Bakgrunnen for dagens vanskelige sosiale 

og økonomiske forhold i mange utviklings
landsregi.aner må i mange tilfelle søkes i 
sammenhengene mellom de økologiske, sosia
le og økonomiske systemene. 

Forhold som utviklingslandenes befolk
ningsøkning, fattigdom, forverring av bytte
forhold overfor resten av verden og gjeldskri
se henger sammen med økologiske forhold 
som avskoging, ørkenspredning og annen mil
jøfornngelse. 

Det er bestemte grenser for hvor mange 
mennesker naturressursene i et område kan 
tåle. Grensene er imidlertid sterkt avhengige 
av næringsstruktur, arten og organiseringen 
av brenselsforsyningen, og forskjellige tekno
logiske faktorer. Omlegging av næringsstruk
tur og teknologi kan gjøre at naturen kan tåle 
flere mennesker. Men det vil stadig være 
grenser for naturens bæreevne. Overskrides 
disse grensene, vil det resultere i miljøskader 
eller varig ødeleggelse. I store deler av verden 
er det allerede overbefolkning, og befolknin
gen vokser i et tempo som næringsomlegging 
og teknologibedring neppe vil kunne oppveie. 
Dette undergraver utviklingslandenes mulig
heter til å sikre befolkningen tilfredsstillende 
matforsyning, energiforsyning, boforhold, 
helsevesen og utdanning. Utviklingslandenes 
muligheter for å oppnå en bærekraftig utvik
ling vil derfor i stor grad være avhengig av 
at befolkningstilveksten reduseres. 

Det kan være sterke konflikter mellom 
landsbybefolkning, nomader og andre folke-
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grupper som henter sitt utkomme i naturen 
på den ene siden og industrielle og kommersi
elle interesser på den andre siden. Landbruk 
til lokal matforsyning er i begrenset grad inte
grert i pengeøkonomien. Dermed kan andre 
interesser lett få større innflytelse så lenge 
politikken dirigeres av behovet for registrer
bar økonomisk vekst og utvikling. Selve 
«utviklingspolitikkenB og de oppgaver som 
der prioriteres kan derfor lett bli en trussel 
såvel mot de fattige som mot naturressurser 
og miljø. 

Når miljøforringelse utarmer allerede fatti
ge befolkningsgrupper, får man «økologiske 
flyktninger» som igjen vil legge økende press 
på naturressursene i andre utsatte områder. 
Her er det altså snakk om en negativ veksel
virkning. Dette er noe av bakgrunnen for at 
Verdenskommisjonens rapport legger så sterk 
vekt på at fattigdomsproblemer og miljøpro
blemer må sees i sammenheng. 

I utviklingsland med store miljø- og fattig
domsproblemer, er arbeidsledigheten stigen
de. I seg selv r~presenterer dette en 
omfattende sløsing med ressurser, og dermed 
et hinder for en bærekraftig, økonomiskutvik
ling. 

Gjeldsproblemene som særlig har rammet 
land i Afrika og Latin-Amerika har store nega
tive konsekvenser for disse landenes utvik
ling. 

For utviklingslandene gjelder hele tiden det 
kortsiktige hensyn at penger må skaffes og 
gjeld betales. Når prisene på deres råvarer og 
landbruksvarer ligger lavt eller er fallende, 
må det stadig produseres mer for å møte kra
vene fra de internasjonale kreditorene. 
Grensene for hva naturen kan tåle kan der
med bli overskredet og resultatet kan bli 
økologiske sammenbrudd for store landom
råder med f.eks. ørkenspredning som konse
kvens. 

17.4 MULIGHETER FOR Å LØSE 
PROBLEMENE 

Muligheten for å få en bærekraftig utvikling 
avhenger i første rekke av utviklingslandenes 
egne evner og vilje til innsats. 

En viktig forutsetning for bærekraftig utvik
ling er at miljøhensyn integreres i all plan
legging og ikke isoleres i en egen miljøvern
sektor. Planlegging av miljøvennlig 
næringsstruktur, landbruksutvikling og ener
giforsyning er derfor like viktig i miljøsam
menheng som områdevern og rensing av 
kloakk og industriutslipp. 

Mange miljøproblemer må løses gjennom 
grunnleggende strukturendringer. Det gjelder 
f.eks faren for klimaendringer pga. avskog
ning og forbruk av fossilt brensel. Slike 

strukturendringer kan kreve nye investerin
ger og innsatsen vil ofte ikke gi kortsiktig 
økonomisk gevinst. Dette er uten tvil den vik
tigste årsak til at miljøhensyn ofte nedpriorite
res i utviklingsland. 

Erfaringene viser imidlertid at tiltak for å 
verne miljøet ofte kan slå positivt ut for folks 
levestandard, og i tillegg kan være god syssel
setlingspolitikk, landbrukspolitikk, energipo
litikk m.v. Eksemplene er mange: 
- Skogplanting virker erosjonshindrende og 

bedrer vannreguleringen til fordel både for 
landsbygdbefolkningen og bybefolkning. I 
tillegg blir tilgangen på brensel, for og byg
ningsmateriale bedre. 

- Bygging av smådammer kan være et bidrag 
til å minske erosjonen, og samtidig gi irriga
sjonsgevinster og energi til lokalt bruk, uten 
så omfattende miljøvirkninger som større 
damanlegg kan føre med seg. 
Rensing av industri- og kloakkutslipp kan i 
tillegg til reduserte helseproblemer og færre 
problemer for andre brukerinteresser også 
føre til produktutvikling og innsparing av 
råvarer og energi. 
Kvinnene er i mange utviklingsland de 

fremste brukere av naturen med hovedansvar 
for vann- og vedforsyning til hjemmene og for 
store deler av landbruksproduksjonen. Uten 
kvinnenes medvirkning vil en bærekraftig 
utnyttelse av naturressursene ikke være mu
lig. Forholdene må derfor legges til rette for 
at kvinnenes erfaringer utnyttes, at de gis til
gang på ny viten og at de trekkes med i 
beslutningsprosesser som angår miljø- og ut
viklingsspørsmål. 

Vanlige menneskers og beslutningstakeres 
forståelse for problemenes sammenheng og 
hvordan de kan løses må økes. Dette kan skje 
gjennom informasjonstiJtak og bygging av lo
kale og nasjonale nettverk med deltakelse fra 
små og store organisasjoner. 

En demokratisering av alt utviklingssamar
beid der forholdene legges til rette for lokal 
folkelig deltakelse og medvirkning når tiltak 
planlegges og gjennomføres, er særskilt vik
tig. 

Bevaring av miljø og langsiktig forvaltning 
av naturressursene er en nødvendig, men ikke 
tilstrekkelig betingelse for å oppnå en bære
kraftig utvikling. I tillegg vil det i de fl.este 
utviklingsland være nødvendig med tildels 
betydelige endringer i økonomiske og sosiale 
strukturelle forhold i form av lavere befolk
ningstilvekst, bedringer i helse og undervis
ningsforhold, endringer i nærings- og 
bosettingsstruktur, endringer i måten energi
behovet dekkes på og endringer i de politiske 
og økonomiske maktforhold som gir utjam
ning og mindre ulikhet som resultat. 

Mulighetene for å oppnå en bærekraftig ut-
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vikling vil også i høy grad være avhengig av 
de internasjonale rammebetingelsene og end
ringer i disse når det gjelder lettelser i gjelds
byrden, økt adgang for eksport til industrilan
dene, tilgangen på privat kapital m.v. 

7.5 NORGES POLITIKK I FORHOLD TIL 
UTVIKLINGSLANDENE 

17.5.l Generelt 
Norge er med og påvirker forholdene i ut

viklingslandene gjennom vår bistandspoli
tikk, nord/sør-politikk, handelspolitikk og 
næringsvirksomhet. Gjennom politisk og fag
lig arbeid og i samarbeid med likesinnede 
land i internasjonale fora kan vi øve innflytel
se på spørsmål som berører utviklingslandene. 
Indirekte påvirker vi dessuten utviklingslan
denes situasjon gjennom innenlandsk ressurs
politikk og et forbruksmønster som har 
globale miljøkonsekvenser. 

Norges utviklingshjelp var i 1989 1,11% av 
ventet bruttonasjonalinntekt (BNI). Norge er 
dermed fortsatt blant de land som yter størst 
bistand i forhold til nasjonalinntekten. 

De problemene som utviklingslandene nå 
står overfor, er av en slik art og av et slikt 
omfang at Norges bidrag under enhver om
stendighet vil bli beskjedent. Men mulighete
ne til forbedringer og forsterkning av 
innsatsen innen kritiske problemområder er 
store. Den viktigste oppgaven for norsk utvik
lingshjelp i årene framover er derfor å bidra 
til al utviklingslandene selv kan gjennomføre 
de tiltak som er nødvendige. 

Regjeringen vedtok i 1988 at målet om bære
kraftig utvikling skal innarbeides i alle rele
vante områder i Norges internasjonale 
politikk. Dette målet blir derfor også grunn
leggende for vår politikk i forhold til utvik
lingslandene. 

En bærekraftig utvikling innebærer en øko
nomisk vekst som er innenfor rammer som 
natur og naturresu.rsgrunnlag kan tåle. Samti
dig må veksten fordeles på måter som bedrer 
den materielle situasjon for de fattigste folke
grupper og de fattigste utviklingsland. 

Norge vil i den grad det er mulig søke å 
anvende bistanden til å styrke utviklingslan
denes arbeid med endringer i de nasjonale 
økonomiske og sosiale strukturelle forhold 
som er nødvendig for å fremme en mer bære
kraftig utvikling. Regjeringen vil fortsatt gi 
høy prioritet i sin bistandsvirksomhet til fami
lieplanlegging, helsetiltak, og mor- og barn
tiltak, og den samlede bistand til disse formål 
skal utgjøre minst 10% av den totale bistanden. 
Videre vil bistand til utdannelse, bedret stil
ling for kvinner i samfunnet og en mer rett
ferdig fordeling av godene fortsette på et høyt 

nivå. Samtidig vil man arbeide for å opprett
holde tilgangen på nødvendige varer og 
tjenester til de fattige gruppene slik at ikke 
deres situasjon blir ytterligere forverret under 
de økonomiske tilpasningstiltak. Regjeringen 
vil samarbeide internasjonalt for å fremme 
utvikling og bruk av landbruksmetoder som 
krever mindre plantevernmidler og land
brukskjemikalier, og bidra til å styrke kontroll 
med bruk og omsetting av disse varerene bl.a. 
gjennom FAO og UNEP. 

Et annet viktig område for oppnåelse av en 
bærekraftig utvikling er å sikre at den videre 
økning i energiforbruket i utviklingslandene 
skjer på en måte som ikke fører til en uheldig 
belastning for landene hverken økonomisk 
eller økologisk. Norge yter bistand i form av 
støtte til ulike skogplanlingsprosjekt i en del 
land både i statlig regi og gjennom private 
organisasjoner og støtter bygging av småkraft
verk. Det vil i årene fremover bli lagt vekt på 
å videreføre og supplere disse aktiviteter. (Jfr. 
17.5.3) 

All norsk aktivitet i og overfor utviklings
land må være i tråd med målsettingen om 
fremme av en bærekraftig utvikling. Bistands
programmer og næringsvirksomhet skal bidra 
til sikring av naturressursene, og bedre livssi
tuasjonen og levevilkårene for de mest res
surssvake og fattige grupper. Vi kan derfor 
heller ikke gjennomføre innenlandske tiltak 
som har negative globale ressurs- eller miljø
effekter og som motvirker målsettingen om 
bærekraftig utvikling i utviklingslandene. 

Det bør være et viktig prinsipp i industrilan
denes bistandsvirksomhet at det stilles krav 
om beskyttelse av miljø og kulturminner til 
mottagerlandene. Særlig gjelder dette ved 
arealkrevende prosjekter som vassdragsut
bygging, skogbruk og jordforbedring. 

17.5.2 Organisering av bistandsarbeidet 
Det er i løpet av de senere år gjennomført 

en gradvis styrking av faglig kompetanse og 
administrativ kapasitet innen miljø og utvik
ling i Departementet for utviklingshjelp 
(DUH) og i Direktoratet for utviklingshjelp 
(NORAD). Særlig har det vært lagt vekt på å 
styrke arbeidet med en best mulig integrering 
av hensynet til miljø og naturressursgrunn
laget i det praktiske bistandsarbeidet. Det er 
utarbeidet en egen håndbok for miljøkonse
kvensanalyser som vil bli lagt til grunn for 
vurdering av bilaterale prosJekter. Det ar
beides også med retningslinjer for analyser av 
en rekke spesifikke prosjektkategorier. Ansat
te med operasjonelt ansvar vil få opplæring i 
bruken av disse. I forbindelse med reorganise
ringen av Departementet for utviklingshjelp 
og etableringen av NORAD som et eget direk-
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torat for den bilaterale bistand, tar en sikte 
på ytterligere å styrke disse aktivitetene. 

Samarbeidet i kontaktutvalget mellom De
partementet for utviklingshjelp (DUH) og 
Miljøverndepartementet vil fortsette. DUH og 
NORAD har også samarbeidsavtaler med in
stitusjoner som NORAGRIC og Det norske 
Skogselskap og trekker på miljøekspertise ved 
Rådet for Natur og Miljøfag, Chr. Michelsens 
Institutt og Institutt for Naturanalyser. Det er 
videre opprettet en rammeavtale mellom 
DUR og Miljøverndepartementet ved Statens 
forurensningstilsyn. Det kan også være aktu
elt å opprette en tilsvarende avtale med 
Direktoratet for naturforvaltning. 

Utenfor Norge er International Union for 
the Conservation of Nature and Natural Re
sources (IUCN), lnternational Institute for 
Environment and Development (IlED) og 
Environment Liaison Centre (ELC) i Nairobi 
viktige internasjonale samarbeidspartnere. 

Samarbeidet med andre departementer og 
med miljøinstitusjoner i og utenfor Norge om 
Norges internasjonale innsats på dette om
rådet vil bli videreført. I tillegg vil en søke 
samarbeid med institusjoner i utviklingsland. 

For å bedre den norske erfarings- og kunn
skapsbasen for miljørettet bistand, vil det bli 
lagt opp et eget program for miljøfaglige og 
andre relevante institusjoner i Norge. Denne 
kompetanseoppbyggingen vil særlig konsent
reres til feltene miljø- og naturressursforvalt
ning, miljø og økonomi inklusive regionplan
legging og bosettingsstruktur og miljøtilpasset 
teknologi med særlig vekt på bærekraftig 
energiutvikling. 

17.5.3 Oppbygging av kompetanse og kapasi
tet i utviklingslandene 

En styrking av utviklingslandenes egen for
ståelse av de økologiske problemer og innsikt 
i hvordan disse kan løses, vil bli avgjørende 
for utviklingslandenes muligheter til å kom
me over i en situasjon med en bærekraftig 
utvikling. Norge har i de senere år anvendt 
betydelige beløp til tiltak for å utvikle og styr
ke den miljømessige kapasitet og faglige 
kompetanse i våre samarbeidsland. Særlig er 
det satset på å utarbeide nasjonale strategier 
for naturressursforvaltning som instrument 
for myndighetenes integrering av miljøhen
syn i utviklingen. Slik støtte er bl.a. gitt til 
Botswana, Zambia, Zimbabwe og Bangladesh. 
Dette arbeidet vil bli ytterligere forsterket i 
årene fremover. Et eksempel er støtten til å 
utvikle en strategi for forvaltning av kystso
nen i Mosambik. Regjeringen vil også støtte 
utviklingslandenes regionale samarbeid om 
forvaltning av felles naturressurser i områder 
hvor Norge har et langsiktig bistandsengasje
ment. 

Et annet viktig innsatsområde er informa
sjonsformidling. Norge yter allerede støtte til 
å spre informasjon i utviklingsland om betyd
ningen av miljøvern og viktigheten av å 
arbeide for en bærekraftig utvikling. Dette 
gjøres ved å finansiere ulike nasjonale og in
ternasjonale møter, seminarer, video- og 
filmproduksjoner og publikasjoner om slike 
emner. 

For å finansiere miljørettete tiltak, for å styr
ke den faglige kompetanse og den administra
tive kapasitet i utviklingslandene samt virke 
som katalysatorer for økt innsats, ble det i 
1984 opprettet en særskilt bevilgning. Denne 
bevilgning har økt fra 10 millioner kroner i 
1984 til 59,5 millioner i 1989. Regjeringen vil 
gå inn for å opprettholde en slik bevilgning i 
de kommende år. 

Utviklingshjelp: Særbevilgning for miljøvern
tiltak (mill. kr.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

10,0 15,0 16,5 33,5 52,5 59,5 

Det er også lagt vekt på å støtte regionale 
institusjoner i arbeidet med miljøproblemer 
blant annet i tørkebeltet sør for Sahara (Sa
hel), i Mellom-Amerika og i SADCC-området 
(Det sørlige Afrikas utviklings- og koordine
ringskonferanse). 

SSE-programmet (Sahel - Sudan - Etiopia) 
omfatter en flerårig innsats for å støtte økt 
matvareproduksjon, matvaresikkerhet og øko
logisk rehabilitering i enkelte land i Sahel
regionen. Programmet, som startet i 1986, har 
hatt en ramme på 150 millioner kroner per år. 

Gjennom SSE-programmet har Norge støt
tet forskningsinstitusjoner i utviklingsland 
som arbeider med miljørettete problemer. Det 
er bl.a. inngått flerårige avtaler mellom forsk
ningsinstitusjoner i utviklingsland og institu
sjoner i Norge. Dette samarbeidet vil bli 
opprettholdt i årene framover. 

I tilknytning til samarbeidet om prosjekter 
og programmer mellom Norge og utviklings
landene vil det bli lagt vekt på overføring av 
teknologi og praktisk forvaltningskunnskap 
tilpasset forholdene i utviklingslandene, samt 
utvikling av miljøvennlig alternativ teknologi. 

Regjeringen vil i den forbindelse styrke bi
standen på energisiden på områder der Norge 
har spesiell kompetanse, som f.eks. skogplan
ting for brenneved og småskala vannkrafttek
nologi . Det vil også bli lagt vekt på å øke 
forskningsinnsatsen for praktisk anvendelse 
av alternative energiformer som kan ha betyd
ning for utviklingsland; som f.eks. solenergi 
og forbrenningssystemer for biomasse. 

Norge vil medvirke til at utviklingslandene 
får tilgang til faglig bistand for å sikre opp-

614



1988-89 St.meld. nr. 46 155 
Miljø og utvikling. Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

følging av internasjonale avtaler. Dette gjelder 
bl.a. oppfølging av Montrealprotokollen hvor 
partene har forpliktet seg til å bistå utviklings
landene både gjennom økonomisk og teknolo
gisk bistand. Utviklingslandenes oppfølging 
av det internasjonale arbeidet med regulering 
av handel med farlige kjemikalier, deriblant 
plantevernmidler, og transport av farlig av
fall, samt arbeidet for å sikre opprettholdelsen 
av utviklingslandenes biologiske mangfold, 
vil bli støttet fra norsk side. I dette arbeidet 
vil det kunne bli aktuelt å støtte teknologiut
vikling, forskning og utprøving som foregår i 
utviklingslandene. 

Norge vil fortsatt gi støtte til representanter 
fra Norges hovedsamarbeidsland til deltakelse 
på sentrale internasjonale fagmøter og i for
handlinger om tiltak i miljø- og ressurssam
menheng. Det vil også kunne gis tilsvarende 
støtte til representanter fra private organisa
sjoner i utviklingsland som arbeider med 
miljø- og utviklingsspørsmål. 

17 .5.4 Bilateralt samarbeid 
Norske bistandsmidler kanaliseres med om

trent en halvpart som bilateral bistand til 
samarbeidsland og en halvpart som multilate
ral bistand gjennom internasjonale organisa
sjoner. 

Den bilaterale bistanden anvendes i stor 
grad i prosjekter og programmer som Norge 
påtar seg et direkte ansvar for. Regjeringen 
vil kreve miljøfaglige konsekvensanalyser ved 
norske prosjekter med offentlig støtte, som i 
betydelig grad kan påvirke naturgrunnlaget i 
utviklingslandene. 

Miljørettet, bilateral bistand kan bl.a. finan
sieres fra spesielle bevilgninger som særbe
vilgrungen for rniJjøvern og SSE-bevilgnin
gen, og fra landrammene for de enkelte 
hovedsamarbeidsland. Den spesielle miljøbe
vilgningen brukes for å få igang slike aktivite
ter som senere kan videreføres med støtte 
over landrammene. 

I flere 1and er denne utviklingen kommet 
igang. Med Sri Lanka er det nylig over land
programmet inngått en egen, flerårig ramme
avtale for norsk bistand til miljøinnsats. Dette 
utgjør 12-14% av den samlete norske bistan
den til landet i de nærmeste år. Landprogram
met for Tanzania inneholder allerede flere 
programmer som er klart miljørettete, slik 
som forvaltning av verneskog og utdannelse 
og forskning innen skogbruk. Et jordvern
prosjekt er under planlegging. I Zambia yter 
Norge bl.a. støtte over landprogrammet til di
striktsutvikling i Luangwadalen, et program 
hvor naturressursforvaltning har en spesielt 
bred plass. To landbruks- og distriktutvik
lingsprogram i Botswana som foregår i 

nedbørfattige områder med svært sårbart na
turmiljø, har sterke miljøkomponenter. Di
striktutviklingsprogrammet i Turkana i Kenya 
har tilsvarende miljøkomponenter. Norges 
landbrukssamarbeid med Nicaragua omfatter 
riktig bruk av kunstgjødsel og plantevernmid
ler. 

En slik utvikling er også igang i våre andre 
hovedsamarbeidsland, både ved at det utvik
les spesielle miljørettete prosjekter og pro
grammer og ved at miljøaspektene inkorpore
res i stadig flere av de øvrige aktivitetene som 
mottar norsk støtte. 

17.5.5 Samarbeid med private organisasjo
ner 

Ikke-statlige, internasjonale miljø- og utvik
lingsorganisasjoner, som International Union 
for Conservation of Nature and Natura] Re
sourses (IUCN), International Institute for 
Environment and Development (IIED), Envi
ronment Liaison Centre (ELC) og World 
Resources Institute (WRI) øver en betydelig 
innflytelse på arbeidet med miljøspørsmål i 
utviklingslandene. Norge bar i flere år støttet 
deres arbeid og vil fortsette med dette i tiden 
framover. 

Frivillige organisasjoner både i Norge og i 
utviklingsland har vist en økende interesse for 
å delta i miljørettete prosjekter og program
mer. Organisasjonene har vunnet verdifull 
erfaring med hvordan slik innsats kan tilpas
ses forhold i lokalsamfunn. Norge har i 
økende grad kanalisert midler til miljørettete 
tiltak gjennom frivillige organisasjoner, bl.a. 
omkring halvparten av bistanden under SSE
programmet. 

Regjeringen vil i tiden framover stimulere 
ytterligere innsats på miljøsiden hos lokale 
frivillige organisasjoner og øke andelen av 
støtte til slike organisasjoner for arbeid innen 
dette området. Regjeringen legger også økt 
vekt på samarbeid mellom norske miljøvern
organisasjoner og miljø- og utviklingsorgani
sasjoner i utviklingslandene, og vil arbeide for 
å fremme sør-sør-samarbeid innenfor miljø
vern og utvikling. 

17 .5.6 Samarbeid med næringsliv og industri 
Arbeidsledighet og underbeskjeftigelse er 

gjerne synonymt med fattigdom. Norsk bi
stand vil i sterkere grad bli rettet mot syssel
settingsproblemene, bl.a. gjennom ulike 
former for industritiltak, herunder småindus
tri. 

Regjeringen vil arbeide internasjonalt for å 
fremme bruk av miljøfaglige konsekvensana
lyser ved industrietableringer slik at alle land 
skal ha de samme forpliktelser til å ta miljø
hensyn ved investeringer i utviklingsland. 
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Som oppfølging av Stortingsmelding nr. 56 
(1987-88) om næringslivsordningene, vil det 
bli iverksatt ordninger for gjennomføring av 
konsekvensanalyser for norsk-finansierte pro
sjekter. 

17 .5. 7 lntemasjonalt samarbeid 
Det er en norsk målsetting at organisasjone

ne innen FNsystemet skal ha et særlig ansvar 
for oppfølgingen av anbefalingene i rapporten 
fra Verdenskommisjonen for miljø og utvik
ling. For å kunne følge opp kommisjonens 
anbefalinger må organisasjonene ha kompe
tanse på spørsmål som gjelder mi]jø og en 
bærekraftig utvikling. Norge søker aktivt å 
påvirke og hjelpe de ulike organisasjonene til 
å bygge opp slik kompetanse. 

Som bidragsyter deltar Norge i de styrende 
organer i FN's særorganisasjoner, i Verdens
banken og i de regionale utviklingsbanker. 
Regjeringen vil i samarbeid med andre land 
medvirke til at disse organ1sasjonene utvil<ler 
og praktiserer en helhetlig miljø- og utvik
lingspolitikk. Norge vil også oppfordre disse 
organisasjonene til å anvende en større del av 
sine midler til miljø- og naturressursprosjek
ter. 

Overfor de internasjonale organisasjonene 
må det legges til grunn et helhetsperspektiv 
i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Om
råder som familieplanlegging, matvaresikker
het, utdanning og kompetanseoppbygging er 
viktige i denne sammenheng. Regjeringen vil 
arbeide for å samordne mål og strategi for en 
bærekraftig utvikling innen FN-systemet og 
utviklingsbankene. Videre vil Norge medvir
ke til å styrke de internasjonale organisasjone
ne som har spesieU relevans for oppfølgingen 
av verdenskommisjonens anbefalinger. 

Regjeringen vil bidra til at betingelsene som 
er knyttet til utlån fra internasjonale fmansie
ringsinstitusjoner som Verdensbanken, IMF 
og de regionale utviklingsbankene tar hensyn 
til de fattigste befolkningsgrupper og pro
sjektområdenes økologiske bæreevne. 

Norge støtter dels alene, dels sammen med 
de øvrige nordiske land, spesielle innsatser 
på miljøområdet innen Verdensbanken, Den 
afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utvik
lingsbank, FNs Utviklingsprogram (UNDP), 
FNs organisasjon for ernæring og landbruk 
(FAO), Det internasjonale fond for jordbruks
utvikling (IF AD), Den konsultative gruppe for 
internasjonal landbruksforskning (CGIAR), 
Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) 
og FNs miljøprogram (UNEP). Regjeringen 
vil fortsatt øremerke midler til miljøtiltak i 
internasjonale organisasjoner både for å gjen
nomføre viktige enkelttiltak og for å øke 
organisasjonenes kompetanse på miljøsekta-

ren. Slike spesielle midler vil blant annet bli 
brukt som insitament for organisasjonene til å 
integrere miljøaspektet bedre i sitt arbeid. 
Samtidig arbeider Norge i styrende organer 
for å gjøre miljø og utvikling til el prioritert 
område. 

Norge vil arbeide internasjonalt for at utvik
lingslandenes rett til egne genressurser sikres 
i et internasjonalt avtaleverk, og for at utvik
lingslandene sikres en rettferdig andel av 
fortjenesten ved den kommersielle utnyttel
sen av disse ressursene. Utviklingslandene 
må samtidig selv få adgang til kunnskap om 
bioteknologi og bioteknologisk utvikling. 

17.5.8 Gjeldsproblemer, handelspolitikk og 
råvarespørsmål 

Gjeldskrisen fremstår i dag som det mest 
sentrale tema i Nord-Sør dialogen. Tunge 
gjeldsbyrder hindrer utviklingsprosessen i de 
land som rammes. I de fattigste land med 
særlig vekt på Afrika, vil det etter Regjerin
gens oppfatning være nødvendig med direkte 
gjeldssanering og andre tiltak for å redusere 
gjeldsbyrden. Disse landene har i hovedsak 
gjeld til offentlige eller multilaterale organisa
sjoner, og det vil her være nødvendjg med 
multilateralt koordinerte løsninger. 

I denne forbindelse er det også viktig med 
egne norske virkemidler. Det spesielle gjelds
fondet som er opprettet på bistandsbudsjettet 
er vesentlig for at Norge kan utøve en viktig 
pådriverrolle overfor de store kreditororgani
sasjonene. 

Norge kan sammen med andre industriland 
bidra til en diversifisering av utviklingslande
nes økonomi gjennom nasjonal og internasjo
nal handelspolitikk. Det er her viktig å arbeide 
aktivt for al miljø- og utviklingshensyn blir 
innarbeidet i produksjonsprosesser, interna
sjonale råvareavtaler og i internasjonal 
handel. Vesentlig i denne forbindelse er å bi
dra i de pågående GATT-forhandlinger, hvor 
Norge har forpliktet seg til Punta del Este
erklæringen som klart poengterer utviklings
landenes rettigheter. 

Regjerjngen ser det som en viktig oppgave 
å bidra til å bedre utviklingslandenes mulig
heter for eksport av sine produkter. Bedre 
eksportmuligheter vil utgjøre et betydelig bi
drag til økonomisk vekst og utvikling i utvik
lingslandene. 

Norge har etablert et generelt tollpreferan
sesystem for utviklingsland (GSP: General 
System of Preferences). Systemet er mer libe
ralt og enkelt enn hva tilfellet er for de flest 
andre giverland. I 1986 var utnyttelsesgraden 
av systemet likevel bare 37,3 prosent. Delvis 
kan dette forklares ved at tollsatsene for en
kelte varer (f.eks. citrusfrukter) er suspendert, 
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slik at det blir unødvendig å fylle ut GSP
sertiftkat for å slippe toll. Ikke desto mindre 
søkes utnyttelsesgraden økt gjennom informa
sjon og faglig bistand. Det arbeides løpende 
med utvidelse av vareomfanget som inngår i 
GSP-systemet. De vesentlige begrensningene 
på utviklingslandenes eksport til Norge finnes 
på sektorene teko og jordbruk, der det viktigs
te importregulerende virkemiddel ikke er toll, 
men kvantitative restriksjoner. 

Gjennom NORIMPOD (Det statlige konto
ret for import fra utviklingsland) er man 
behjelpelig med produkt- og markedsveiled
ning for import fra utviklingsland. Norge er 
en betydelig bidragsyter til en rekke faglige 
bistandsprogTammer for å øke handelsmulig
hetene for utviklingsland. Støtte blir kanali
sert både bilateralt og gjennom de forskjellige 
FN-organene. I både UNDP (FNs utviklings
program), UNCTAD (FN's konferanse for 
handel og utvikllng) og ITC (Det internasjona
le handelssentret) er Norge blant de største 
bidragsyterne til frivillige fond for faglig bi
stand. 

Etter norsk syn må adgangen til positiv 
særbehandling av utviklingsland i det interna
sjonale handelssystem styrkes. Utviklingslan
dene vil særlig ha glede av nasjonalt og 
internasjonalt gjennomslag for nedbygging av 
kvantitative restriksjoner og andre ik:ke-toll
messige handelshindringer. Ved å konsentre
re innsatsen om de minst utviklede landenes 
rammevilkår vil det indirekte bli tatt hensyn 
til de store forskjeller som eksisterer mellom 
utviklingsland hva gjelder økonomisk styrke 
og utviklingsgrad. 

De siste ti år har sett en markert økning i 
proteksjonismen i industrilandene, i hovedsak 
med bakgrunn i utilstrekkelig strukturtilpas
ning. Virkningene har vært særlig merkbare 
for utviklingslandene, som ifølge beregninger 
fra Valutafondet og Verdensbanken av denne 
grunn har mistet eksportinntekter tilsvarende 
det dobbelte av bistandsoverføringene. Det er 
derfor viktig at det i den pågående forhand 
lingsrunde i GATT (Uruguay-runden) oppnås 
resultater som kan snu denne utvikllngen. 

Selv om råvarenes relative betydning er 
avtakende for mange utviklingsland, er et fler
tall av dem - og da særlig de fattigste - ennå 
spesielt avhengige av eksportinntekter fra 
denne sektoren. Råvaremarkedene har tradi
sjonelt vært preget av ustabile forhold og 
sterke prissvingninger. En langsiktig negativ 
trend for realprisindeksen for råvarer er blitt 
aksentuert i 1980-årene, særlig for tropiske 
varer av betydning for mange av de fattigste 
landene. Metaller har hatt en bedre prisutvik
ling. 

Ustabiliteten i markedene vanskeliggjør ut
viklingslandenes muligheter til å planlegge 

og gjennomføre utviklingsprogrammer. Det 
må derfor legges stor vekt på diversifiserings
tiltak, videreforedling, markedsføring og 
distribusjon. Dette blir ennå viktigere sett i lys 
av vanskelighetene de siste årene med å få til 
fungerende råvareavtaler med stabiliserende 
prismekanismer. Også langsiktige utviklings
tiltak med henblikk på å styrke råvarenes 
konkurransesituasjon blir av økt viktighet i 
dette perspektiv. Der det er mulig og ønskelig 
vil en også måtte legge større vekt på løsning 
av miljøproblemer innenfor råvaresektoren, 
etter mønster av f.eks. arbeidet i Den interna
sjonale organisasjon for tropisk tømmer 
(ITTO). Regjeringen vil gå aktivt inn for at 
miljø- og utviklingshensyn blir innarbeidet i 
internasjonale råvareavtaler og i internasjonal 
handel. 

17.6. OPPSUMMERING AV VIKTIGE 
TILTAK 

Regjermgen vil: 

- Bruke utviklingshjelpen til å redusere øko
nomisk og sosial ulikhet mellom land, innen 
land, og mellom generasjoner og kjønn, som 
et viktig grunnlag for en bærekraftig utvik
ling. 

- Sikre at hensynet til miljø og utvikling blir 
ivaretatt i alle deler av norsk bistandsvirk
somhet. 

- Øke støtten til miljørettede prosjekter og 
programmer. 

- Styrke kompetanse og kapasitet innen miljø 
og utvikling i Departementet for utviklings
hjelp og NORAD, og medvirke til slik 
styrking i andre faginstanser bl.a. gjennom 
et kompetanseutviklingsprogram. 

- Medvirke aktivt W at utviklingslandene får 
tilgang på teknisk og faglig bistand bl.a. for 
å sikre oppbygging av institusjoner med 
kompetanse i miljøfag og regionalplanleg
ging i utviklingslandene. 

- Arbeide for at alle relevante multilaterale 
organisasjoner integrerer miljøhensyn i sin 
virksomhet, bl.a. at betingelser som knyttes 
til utlån fra de multilaterale finansieringsin
stitusjoner tar behørig hensyn til de fattigste 
befolkningsgrupper og landenes økologiske 
bæreevne. 

- Gå inn for å sikre at næringslivsetableringer 
i utviklingsland som skjer med statlig med
virkning, ivaretar hensynet til en bærekraf
tig utvikling. 

- Arbeide internasjonalt for å fremme bruk 
av miljøfaglige konsekvensanalyser ved in
dustrietablering, og kreve slike analyser ved 
norske prosjekter med offentlig støtte, som 
i betydelig grad kan påvirke naturgrunn
laget i utviklingslandene. 
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- Støtte utviklingen av miljøvennlig alterna
tiv teknologi. 

- Utbygge videre samarbeidsavtaler mellom 
DUH, NORAD, Miljøverndepartementet og 
andre relevante institusjoner for bedre ut
nyttelse av norsk og internasjonal miljøfag
lig ekspertise i bistandsarbeidet. 

- Legge vekt på økt samarbeide mellom nors
ke miljøorganisasjoner og miljø- og utvik
lingsorganisasjoner i utviklingslandene, 
samt arbeide for å fremme sør-sør-samar
beide innenfor miljøvern og utvikling. 

- Gjennom informasjons- og kommunika
sjonstiltak bidra til bredere innsikt, forståel
se og engasjement blant befolkningen i 
utviklingsland for miljøproblemenes årsa
ker og hva som kan gjøres for å bidra til en 
utvikling som natur og ressursgrunnlag kan 
tåle. 

- Støtte utviklingslandenes regionale samar
beid om forvaltning av felles naturressurser 
i områder hvor Norge har et langsiktig bi
standsengasjement. 

- Bidra til at FN's miljøvernprogram (UNEP) 
skal få en mer sentral rolle og få styrket sitt 
økonomiske grunnlag. 

- Arbeide for at nyere bioteknologi kommer 
utviklingslandene til gode på måter som bi
drar til en bærekraftig utvikling. 

- Bidra aktivt til en bedring av utviklingslan
denes konkurranse-evne overfor industri
land, blant annet gjennom nedbygging av 
importrestriksjoner og en sikring av stabile 
råvarepriser. 

- Bevilge midler til gjeldsfondet på Departe
mentet for utviklingshjelps budsjett slik at 
Norge kan spille en aktiv rolle i å bidra til 
å løse gjeldsproblemene i de fattige utvik
lingsland. 

- Legge økt vekt på støtte til utviklingslande
nes arbeid med å bedre kontrollen med 
befolkningsutviklingen. 

- Legge økt vekt på tiltak som skaper syssel
setting. 

- Øke støtten til utviklingslandenes arbeid 
med å utvikle fornybare energikilder. 

- Gå aktivt inn for at miljø- og utviklingshen
syn blir innarbeidet i internasjonale råvare
avtaler og i internasjonal handel. 
Samarbeide internasjonalt for å fremme ut
vikling og bruk av landbruksmetoder som 
krever mindre plantevernmidler og land
brukskjemikalier, og bidra til å styrke 
kontroll med bruk og omsetting av disse 
varer bl.a. gjennom FNs organisasjon for 
ernæring, landbruk, skogbruk og fiskeri 
(FAO) og FNs miljøprogram (UNEP). 

Miljøverndepartementet 

tilrår: 

Avtrykk av tilråding fra Miljøverndeparte
mentet av 28. april 1989 Miljø og utvikling. 
Oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 
blir sendt Stortinget. 
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Vedlegg l 

Sammendrag av uttalelsene til Verdenskommisjonens rapport 

Sammendraget er et arbeidsdokument utarbeidet på grunnlag av høringsuttalelsene. Dokumen
tet er utarbeidet i Miljøverndepartementet og gir uttrykkfor en del av synspunktene i uttalelsene. 

INNLEDNING 
Verdenskommisjonens rapport (heretter: 

Rapporten) ble sendt ut til over 600 private 
og offentlige institusjoner, kommuner og fyl
keskommuner, partier og frivillige organisa
sjoner med invitasjon til å uttale seg om 
rapporten, samt komme med forslag til opp
følging av Rapportens anbefalinger. 

Det kom inn 167 høringsuttalelser (se egen 
liste) til Rapporten, av varierende lengde. 
Nedenfor følger utdrag fra ca. en tredjedel av 
uttalelsene. Dette gir et representativt inn
trykk av innholdet i uttalelsene. 

For å gjøre sammendraget litt mer oversikt
lig har vi samlet de ulike typene av høringsin
stanser i grupper bestående av offentlige 
organisasjoner, pnvate organiasjoner, kom
muner og fylker. Etter offentlige og private 
organisasjoner følger en oppsummering av 
disse. Kommuner og fylker vektlegger temae
ne noe annerledes og oppsummeres for seg til 
slutt. Synspunktene til departementenes ytre 
etater er så langt som mulig innarbeidet i sel
ve stortingsmeldingen, og er derfor ikke tatt 
med i dette sammendraget. 

OFFENTLIGE ORGANISASJONER 
Arkitekthøgskolen i Oslo mener arealplan

legging må skje slik at både jobb og fritidsakti
viteter kan skje innen samme område. 
Menneskene må prioriteres før bilen. Blant 
utfordringene skolen ser, er byutvikling og 
byggeri i u-land, gjenbruk av eksisterende 
bygg- og boligmasse, planlegging og bygging 
for svake grupper, bruk av et minimum av 
ressurser og energi. 

Den Norske nasjonalkommisjon for UNES
CO fastslår at samtidig som den ser verdien 
av den politiske tyngden som Rapporten leg
ger bak kravet om å snu utviklingen, er 
Rapportens betydning som styringsredskap av 
begrenset verdi. Den sier mer om hva som 
må skje enn hvordan. Men i forsøket på å rea
lisere perspektivene som Rapporten åpner for, 
bør UNESCO som globalt overgripende og 
formidlende organisasjon kunne spille en nøk
kelrolle. Organisasjonen peker for øvrig 
spesielt på kvinnenes behov og bidrag i pro
sessen fram mot en bærekraftig utvikling. 

Fridtjof Nansens Institutt setter spørsmåls
tegn ved Rapportens vekstmålsetting og 
mener det er for lite utredet hvordan hensy
net til planetens økologiske balanse skal 
kunne forenes med en fem- til tidobling av 
industriproduksjonen samt årlig vekst på 3% 
pr. innbygger. Og i stor grad unnlater Rappor
ten å konkretisere de forskjellige hindringene 
som står i veien for en bærekraftig utvikling. 
Instituttet antyder videre at det kanskje er 
mer realistisk å satse på å styrke FNs eksister
ende "lJNEp" framfor å bygge opp en helt ny 
FN-organisasjon for miljø- og utvikling. Der
imot synes miljøbankideen å være en interes
sant mulighet. Som oppfølgingsforskning 
nevner instituttet evaluering av internasjonale 
miljøavtaler; i hvilken grad er det usikkerhet 
eller uenighet om økosystemenes tilstand, og 
hvordan påvirker det samarbeidets effektivi
tet? Hvilke internasjonale organer synes best 
egnet til å ivareta de økologiske fellesinteres
sene? Hvilken rolle spiller ledelse, medlems
land, forskere i beslutningsproessen, hvilken 
rolle kan Norge/Norden spille? Hvordan fun
gerer andre lands miljøadministrasjon, hvilke 
ideer «flyter rundb i kjølvannet av kommisjo
nens arbeid? 

Institutt for energiteknikk sier at satsing på 
alternativ energiteknikk er viktig, men deler 
ikke kommisjonens optimistiske vurdering av 
de fornybare energiressursenes muligheter i 
et lengre tidsperspektiv. De mener at kjerne
kraften må utvikles videre. 

Norges allmenvitenskapetige forskningsråd 
har gjennom sine forskjellige råd angitt priori
terte forskningsoppgaver relatert til Rappor
ten, med antydninger om tids- og kostnads
rammer. Følgende momenter betraktes som 
sentrale: Tverrfaglige forskningsframstøt, 
særlig i grenselandet mellom naturvitenskap 
og samfunnsfag. Grunnforskningen innen 
miljø og utvikling må styrkes, men forankrin
gen må være system- og metoderettet slik at 
resultatene har overføringsverdi ut over det 
enkelte prosjekt. Det samfunnsvitenskapelige 
aspektet bør stå sentralt i oppfølgingen, men 
i rimelig balanse med de andre fagfeltene. De 
mener det ikke er behov for nye forskningsor
ganer eller administrative apparater i norsk 
regi. Men myndigheter og forskningsråd bør 
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i fellesskap vurdere å videreutvikle den nors
ke forskningsoppfølgingen av Rapporten i 
tilknytning til et internasjonalt forsknings
nettverk med orientering mot «miljø og 
utvikling». 

Norges Fiskeriforsknings-råd foreslår at 
NAVF, NTNF og NFFR får i oppgave å utar
beide et felles forskningsprogram for miljøet 
i havet, i våre fjorder og kystnære farvann, 
og at NAVF og NFFR blir pålagt et særlig 
ansvar for å føre videre vårt lands ekspertise 
i nasjonal og internasjonal rett innen området 
miljøet i havet. NFFR bør få i oppgave å utar
beide et nasjonalUnordisk forskningsprogram 
for forvaltning av sjøpattedyr. Med vår spesi
elle geografiske posisjon bør for øvrig mange 
av oppgavene Norge tar ansvar for vis-å-vis 
verdenssamfunnet, knyttes til miljøet i Arktis. 

Norges Landbrukshøyskole uttaler at bære
kraftig utvikling forutsetter omlegging ill 
politiske systemer som ikke er ressursødende, 
som utvikler kontroll med bruk av innsatsva
rer som ikke truer miljøet og tiltak som sikrer 
mangfoldet i naturen. Første forutsetning er å 
avvikle den rådende konflikt- og sikkerhets
tenking nasjonene imellom, som fører til en 
enorm ressurssløsing. Det internasjonale han
delssystemet for råvarer må dessuten utvikles 
for å sikre råvareprodusentenes langsiktige 
interesser. Den nåværende situasjonen er øde
leggende for en positiv landbruksutvikling og 
ressursforvaltning. Byveksten fører også til en 
regional ubalanse i ressursbruken som må 
stoppes. Landbruksfaglige synspunkter på 
Rapporten: Et ekstensivt landbruk vil skape 
flere problemer enn det løser. Man må utvikle 
intensive metoder som samtidig er bærekrafti
ge. Avrennings- og erosjonsproblemene må 
løses og farlige plantevernmidler elimineres. 
Miljøspørsmål og landbruk må integreres ster
kere i undervisningen. Skogproblemene i 
Norge er relativt marginale i global måle
stokk. Endringer i jordbunnkvalitet p.g.a. sur 
nedbør (og monokultur) er likevel en svært 
truende utvikling fordi det er vanskelig å 
måle effekten fortløpende. Landbruket må bli 
sentralt, lokalt og globalt, for å opprettholde 
og utvikle spredt bosetting, som er nødvendig 
for å balansere ressurssløsende byutvikling. 

N<Yrges Landbruksvitenskapelige Forsk
ningsråd (NLVF) vil prioritere arbeidet med 
å utvikle mulighetene for matproduksjon i alle 
deler av verden. Dette vil de kombinere med 
utvikling av miljøvennlig produksjonstekno
logi og overvåking og løsning av etablerte 
miljøproblemer, herunder overvåking av jord
bunnen. Videre prioriterer de virkemiddel
forskning, energiforskning (spesielt bioenergi) 
og arealutnyttelse i miljøperspektiv. 

NLVF, Komite for bioenergiforskning an-

fører at det kan være betydelig forskjeU 
mellom privatøkonomiske og samfunnsøko
nomiske energikostnader. Det bør overveies å 
innføre miljøavgifter på bruk av energibærere 
som av miljøårsaker er lite ønskelig. ENØK 
bør få mer oppmerksomhet og ressurser. Kon
krete mål for forskning og bruk av fornybare 
energikilder bør vurderes, f.eks. hvor stor an
del bioenergi bør utgjøre av det norske for
bruket, slik at man kan få et mål for hvor 
mange demonstrasjonsanlegg som bør etable
res med offentlig støtte. 

Norges råd for anvendt samfunnsforskning 
gjør rede for relevant forskning i rådets regi 
som bl.a. tar for seg teknologioverføring fra i
til u-land, kvinner (i u -land) og utvikling samt 
forslag om forskning på energipolitiske alter
nativer med relevans for u-land og på en mer 
naturvennlig tettstedsutvikling. 

Norges teknisk-naturvitenskapelige forsk
nings-råd mener Rapporten ikke tilsier vesent
lige justeringer i vektleggingen av deres 
forskningsstrategi. Rådets første mål er å 
fremme økonomisk vekst ved hjelp av forsk
ning og teknologisk utvikling, noe som ifølge 
NTNF i betydelig grad samsvarer med kom
misjonens anbefalinger. I sin oppfølging av 
Rapporten vil de særlig legge vekt på å utvik
le industri med høyere effektivitet, bedre 
ressursforbruk og mindre forurensning. Ut
nyttelse av resultatene innen ny teknologi for 
et bedre miljøvern blir særlig viktig; likeledes 
bruk av energieffektiv teknologi og fornybare 
energikilder. Gjennom miljøforskning ønsker 
NTNF å påse at miljøkonsekvenser innar
beides som element i den teknisk-industrielle 
forskningen. NTNF foreslår merbevilgninger 
på 13-19 million kroner til det eksisterende 
forskningsprogrammet, som direkte skal øre
merkes ill områder som miljøovervåknings
teknologi, energi- og samferdselsforskning 
samt et tverrfaglig, næringsrettet program for 
miljøforskning som kan danne grunnlaget for 
en ny vekstnæring innen miljøteknologi. 

Norges Veterinærhøyskole mener at en sunn 
husdyrbestand og en hygienisk forsvarlig vi
dereforedling er av vesentlig betydning for 
matproduksjonen. Veterinærer har et stort 
ansvar i å forvalte «den ressursen som medika
menter representerer på en ansvarsfull måte». 
Spesielt akutt er dette i fiskeoppdrettsnærin
gen, hvor medikamenter også tilflyter miljøer 
rundt anleggene. NVH antar at det er størst 
problemer innen parasitt- og infeksjonssyk
dommer i u-land, og høyskolen ønsker å 
fortsette arbeidet med bedre husdyrhold i u
land. Høyskolen ønsker også å utvide under
visning og forskning på områder som sikring 
av vannforekomster, konsekvenser av miljø
gifter i maten for folkehelsen og bioteknologi. 
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Skolen peker på behovet for bedre samord
ning av slik forskning. 

Norsk institutt for by- og regionforskning 
mener at som hjemland for verdenskommisjo
nens leder har Norge enestående muligheter 
til å påvirke Rapportens internasjonale gjen
nomslagskraft ved eksemplets makt. Særlig i 
de industrialiserte land er det nødvendig å 
klargjøre hvordan vi kan få til en vekst som 
tas ut som miljøforbedring framfor økning i 
forbruket av ressurser. Likeledes trengs det 
forskning for å finne ut mer om drivkrefter 
bak dagens miljøproblemer, om virkemidler 
som kan gi ønsket utvilcling, om integrering 
av miljøforhold og økologiske ressurshensyn 
i økonomisk begrepsapparat, forbedring av 
metoder for måling av nytte-kostnadsanalyser 
m.m. Instituttet vil sterkt slutte seg til Rap
portens vurdering av behovet for å utføre 
konsekvensutredninger på forhånd for å sikre 
at prosjekter vurderes opp mot mål for bære
kraftig utvikling. Plan- og bygningsloven bør 
evt. suppleres med krav om at kommune- og 
fylkesplaner redegjør for konsekvenser i for
hold til problemene som Rapporten peker på. 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning er opptatt av at modeller for konse
kvensanalyse og problem i tilknytning til 
naturressursregnskap bør være en naturlig 
oppgave for senteret i samarbeid f.eks. med 
Statistisk Sentralbyrå. Økende oppmerksom
het omkring negative sider ved kjemikalie
bruk gjør at forskningsfronten nå må skyves 
i retning av et landbruk med lite kjemikalier. 

Norsk Institutt For Vannforskning foreslår 
at Norge bør bidra internasjonalt ved å utvikle 
miljøproblemstillinger på en måte som gjør 
Norge til foregangsland. Det kan skje innen 
sur nedbør, marine forurensninger, akvakul
tur og vannkraft. Tverrfaglig vannressurs
forvaltning bør settes inn ved bruk av 
vannressurser i u-1and. 

Senter for Varme- og Kuldeteknikk mener 
Rapportens strategi for å hindre en fordobling 
av verdens primærenergiforbruk ikke kan rea
liseres dersom den norske regjering ikke gir 
entydige signaler om dette gjennom stats
budsjettet. Det bør utarbeides et tillegg til 
energimeldingen som trekker opp en nasjonal 
energipolitikk i lys av Rapporten. Senterets 
ekspertise vil stå til regjeringens disposisjon 
ved planlegging og tiltak rettet mot redusert 
energibruk og større bruk av fornybar energi. 

Universitetet i Bergen kommenterer bl.a. 
spørsmålet om matvaresikkerhet, hvor de et
terlyser resonnementer om hvordan ressurs
press og nedgang i produktivitet kan være 
resultat av at ulike produksjonssystemer på
virker hverandre og ved at press overføres 
mellom ulike økologiske soner. Undervurde
ring av slike sammenhenger undergraver ofte 

lokale tiltak som skogplanting, vannprogram
mer m.m. En skikkelig gjennomdrøfting av 
problemene med knapphet på og forvaltning 
av vannressursene, som en av de økologiske 
og økonomiske flaskehalsene i den videre ut
viklingen, savnes også. Universitetet mener 
at i-landenes miljøproblemer er relativt un
derfokusert. I Norge gjelder dette nedbygging 
av arealer, betydelig forurensning av luft og 
vann samt ødeleggelse av jordstrukturer i 
landbruket. Verdifulle kulturmarkstyper og 
arter er truet. Optimalt tilpassete gamle hus
dyrraser er mer eller mindre utryddet. I 
forbindelse med Rapportens tilslutning til ur
befolkningers rettigheter peker Universitetet 
på at det er sammenheng mellom de krav og 
målsettinger som vi ønsker å realisere i ur
befolkningssammenheng og i vårt eget 
samfunn. Det altoverskyggende problem er 
hvordan vi skal knytte våre daglige beslut
ninger i vårt lokale virke til de prosesser som 
finner sted på den globale arena. Heller ikke 
i Norge har vi greid å skape organisatoriske 
og politiske mekanismer der et helhetlig per
spektiv kan fastholdes gjennom beslutnings
prosessene. Universitetet er også opptatt av 
at utsatt kulturhistorisk og arkeologisk mate
riale i u-land må få internasjonalt vern. På 
energifronten mener de regjeringene vil spille 
en dominerende rolle ved fastsettelse av pri
ser og avgifter, incentiver og reguleringer. 
Innføring av energisparende tiltak og utvik
ling av økonomiske fornybare og selvbærende 
energiforsyningssystemer må utvikles. I ma
rin sammenheng mener Universitetet det er 
en godt utbygd organisasjonsstruktur, regio
nalt og globalt. Men resultatet står og faller 
på de enkelte medlemslands politiske ledelse. 
FNs UNEP bør spille en vesentlig rolle. Uni
versitetet foreslår at det opprettes en Norsk 
kommisjon for miljø og utvikling, med repre
sentanter fra alle deler av forvaltningen, 
næringslivet, de frivillige organisasjonene og 
forskningen_ Den vil kunne følge opp Rappor
ten og ta egne initiativ. De foreslår også at det 
etableres en tverrvitenskapelig forsknings
gruppe som skal studere de økologiske 
konsekvensene av de forskjellige sidene av et 
statsbudsjett, med omlegging i mer miljø
vennlig retning som siktemål. Universitetet 
går inn for å styrke biologifagene på alle nivå
er i utdanningssystemet. De foreslår at det 
opprettes en Norsk kommisjon for miljø og 
utvikling. Uttalelsen rommer også en bred 
gjennomgang av miljørelaterte innsatsom
råder ved Universitetet i Bergen. 

Universitetet i Oslo har ingen samlet kom
mentar. Det foreligger uttalelser fra tre fakul
teter, to institutter samt Rådet for natur og 
miljøfag. 

Det juridiske faktultetet anfører at det trolig 
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er behov for regelendringer i det eksisterende 
regelverket dersom Rapportens miljømål skal 
fremmes. Regelverket må da i minst mulig 
grad tillate avvik fra prinsippet om bærekraf
tig utvikling. Slike endringer vil fort komme 
i konflikt med divergerende interesser. Det 
faktum at økologisk samspill ikke respekterer 
grenser satt ved privat eiendomsrett, peker i 
samme retning. Rettssosiologiske problemstil
linger aktualiseres gjennom Rapportens 
påpekning av at loven alene ikke er nok til å 
tvinge gjennom fellesinteressene. En videre 
utvikling av arbeidet med å undersøke lov
givningen om våre naturressurser, er også 
aktuelt. Slike forhold setter krav til uhildet 
juridisk ekspertise, som Fakultetet besitter. 

Det medisinske fakultetet sier bl.a. at en in
tegrasjon av miljø- og økonomi i politiske 
beslutningsprosesser også må skje ut fra en 
vurdering av innvirkningen av befolkningens 
helse. Det betyr at de hu.man-økologiske kon
sekvensene må vektlegges på linje med 
økonomiske, energirelaterte, jordbruksmessi
ge o.a. forhold. 

Det historisk-filosojiske fakultetet, ved Insti
tutt for fi'losofi, etterlyser en vurdering av det 
samfunnssystemet som de globale miljøkrise
ne springer ut av: Er den verdensornspennen
de krisedynamikken som Rapporten beskriver 
systemnødvendig? Det konkluderes med at 
det foreligger en slik indre systemlogikk som 
uvegerlig undergraver våre eksistensbetingel
ser. Dette er beklageligvis uuttalt fra Rappor
tens side, som ellers kunne hatt et logisk 
utgangspunkt for å formulere en strategi for å 
eliminere dette systemets vekstmuligheter og 
gradvis erstatte det med et annet. Dette ville 
igjen ha satt krav til «styrings-generalisten 
med fundamentalt grenseoverskridende inn
sikter i hvordan natur og samfunn kontinuer
lig går inn i hendelsesforløp der alt endres i 
samspill, og hvor også forutsetningene for 
handling stadig er nye. Dette er like aktuelt 
med Rapporten som utgangspunkt. Men den 
stopper ved å peke på behovet for «- eminent 
individuals who together would reflect a bro
ad cross-section of the major areas of know
ledge, vocations and regions of the world• 
m.m. Som etter kommentarens oppfatning 
smak.er av tradisjonell europeisk elitisme og 
sektorspesialister. Den manglende forståelsen 
for dette avspeiler seg i Rapportens maktes
løshet overfor oppgaven. Et utslag er omtalen 
av Verdensbanken som man tenker seg fra 
nå av vil slutte å støtte natur- og kulturøde
leggende prosjekter, mens all praksis 'liser det 
motsatte: Bl.a. fortsetter den å finansiere øde
leggelsesprosjekter i tropisk regnskog med et 
omfang hinsides vår fatteevne. Det er fåfengt 
å få til helhetlig styring med team av konven-

sjonelt utdannede spesialister. Aller mest 
savnes henvisninger til «Gaia-teorien• som 
mer effektivt enn noe hittil sku11e kunne sam
le vår viten og oppfinnsomhet til en fellesinn
sats for jorda. 

Geografisk institutt sier det ikke er riktig 
når Rapporten slår fast at det er nødvendig 
med økonomisk vekst i i-land for utvikling 
på kort eller middels sikt. Skal u-land slippe 
tollfritt inn på i-landenes markeder, vil det 
kreve omlegging av industristrukturen i i
land. For disse kan det da i en overgangsperio
de bli nødvendig med fravær av økonomisk 
vekst. Rapporten avstår fra å drøfte interesse
konflikter, og diskusjonen om mulige tiltak 
blir derfor ofte urealistisk. Når ny teknologi 
og informasjonsteknikk sies å åpne lovende 
utsikter, ser de f.eks. bort fra problemet med 
patentrettigheter. I diskusjonen om befolk
ningsvekst i u-land ser Rapporten også 
nærmest bort fra sosio-økonomiske forhold 
ved familiestrukturen, og mulige positive 
virkninger ved refordeling av jord. Det er hel
ler ikke akseptabelt når befolkningsveksten 
gjøres til hovedårsak. til globale miljøproble
mer. Det er rike mennesker i rike land som 
forurenser og som bruker det meste av ressur
sene i u-land. Når Rapporten ikke bidrar med 
konkrete forslag til tiltak vis-å-vis de rike lan
denes materielle forbruk og energibruk, er 
Rapportens vesentlige verdi begrenset til bi
draget den gir til den politiske bevisstgjørings
prosessen. 

Institutt for statsvitenskap mener Rappor
ten har innebygde mål-middel konflikter. 
Hvor realistisk er det å gjenreise Ny Økono
misk Verdensordning som mål, og under 
hvilke betingelser kan det skje? En problema
tisering av vekstens følger for miljøet, på 
samme måten som ved økonomisk stagnasjon 
eller nedgang, er i høy grad på sin plass. Av 
relevante forskningsoppgaver peker institut
tet på forhandlingssystemer; hvilke typer 
fremmer samarbeidsløsninger? Hvilken type 
institusjunsbygning er nødvendig? M.m. 

Rådet for natur og miljøfag konstaterer at 
den type tverrfaglig forskning som Rapporten 
etterlyser, er lite utviklet av norske forsk
ningsråd og universiteter: Bare unntaksvis går 
man ut over sektorgrensene. Forskning på 
tvers av fakultetsgrensene er det også lite av 
ved universitetene. Norge må satse på å utvik
le en forskningspolitikk for å fremme tverr
faglighet i miljøforskningen. Rådet mener at 
en lavere økonomisk vekst enn Rapporten fo
reslår for i-landene, kombinert med redusert 
energiforbruk, kan gi oss større frihet i valg 
av utviklingsretninger som kan tjene til å inn
fri Rapportens miljømål. Dersom vekstens 
innhold skal prioriteres høyere enn dens stør-
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reise, krever det betydelig nytenkning fra 
landets økonomiske ekspertise. Rådet bemer
ker videre at dersom ikke Norge med sine 
særegne forutsetninger klarer å følge Rappor
ten i kravet om lavere og mer effektiv energi
bruk, er det vanskelig å forestille seg hvilke 
andre land som skal kunne klare det. Det kre
ver bl.a. at de små miljøene som i dag arbeider 
med energispørsmål ut fra både tekniske, øko
nomiske og miljørelaterte forhold, blir styrket. 
En miljøfaglig opprustning i planleggings- og 
beslutningsprosessene er også nødvendig for 
å løse problemene med å kombinere produkti
vitetsøkning med miljøvennlig utvikling. 
Lærere skal ifølge Rapporten spille en nøkkel
rolle for å skape økt miljøforståelse. I Norge 
har bare en liten - og minkende - andel av 
lærerne opplæring i miljøspørsmål. Etterut
danningstilbudet i miljøfag er også svært 
begrenset, og må styrkes. Rådet peker på gen
ressurser som vi er i ferd med å miste ettersom 
nyttevekster og gamle husdyrraser fortrenges, 
til tross for at de er gode produsenter tilpasset 
det opprinnelige ressursgrunnlaget. Et bedre 
vern er nødvendig som beredskap vis-å-vis 
den nødvendige omleggingen av landbruket 
som Rapporten skisserer. Rådet savner ellers 
vurdering av fiskeriressursene i kapitlet om 
matvaresikkerhet. 

Institutt for rettsvitenskap Universitetet i 
Tromsø, sier at Norge må utvikle videre 
kompetanse innen internasjonal havrett og 
forvaltning, som også må komme u-land med 
200-mils sone til gode. 

Universitetet i Trondheim viser til at når 
landets statsminister har vært Kommisjonens 
leder, bør det forplikte. Norsk troverdighet i 
internasjonale fora vil bli nært knyttet til 
hvordan landet nå agerer på hjemmebane. 
Rapportens omstridte punkt om hvorvidt øko
nomisk vekst uten økte miljøproblemer er 
mulig, kaller på vesentlig mer FoU-innsats. 
De rike landenes ansvar for fri og langsiktig 
oppbygging av kunnskap er særlig stort som 
komplement til de kommersielle kreftenes 
FoU-innsats, og kan ikke forenes med «kon
junkturavhengig.. FoU-politikk. Miljøvennlig 
høyteknologi er også en utfordring for de rike 
landene, og Norge bør satse videre på å utvik
le spisskompetanse innen miljøteknologi, som 
også vil kunne ha faglig «bytteverdi» interna
sjonalt. Dette gjelder både på konstruksjons-, 
prosess- og organisasjonsnivå. Kommisjonens 
ønske om tverrfaglighet må møtes med reell 
integrasjon av kunnskap fra forskjellige fag, 
og er nødvendig innen både forskning, under
visning og forvaltning. Universitetet mener 
utdanning kan skje ved integrasjon av (miljø-) 
stoff i eksisterende utdanning, ved tverrfaglig, 
orienterende utdanning, spesialistutdanning 

og videreutdanning. På alle disse feltene ar
beider Universitetet med å forbedre tilbudene, 
i tråd med Rapportens anbefalinger. Rappor
tens antakelser om framtidig utvikling innen 
bioteknologi, akvakultur, biologisk jordbruk, 
effekter av miljøavgifter m.m. hviler til dels 
på temmelig svakt vitenskapelig grunnlag, og 
grunnforskningen på disse feltene bør styrkes. 
Det samme gjelder for studiene av virvelløse 
arter, som utryddes i enormt omfang. Takso
nomi som fagfelt må fremmes på verdens
basis, og bli satsingsområde innen norsk 
biologi. I forbindelse med evnt. endringer av 
landbrukssubsidiene vil forskning på og ut
vikling av alternativ produksjon være vesent
lig. Rapporten er noe lettvint på spørsmålet 
om u-lands muligheter og konsekvenser av 
dette. Den er også vag angående muligheten 
for å imøtekomme målene som settes opp om 
overgang til fornybare energikilder. Antakelig 
må det FoU-innsats til på størrelse med det 
som er nedlagt i utvikling av kjerneenergi for 
å gjøre disse kildene tilgjengelig i tilstrekkelig 
omfang. Norsk forskning på området er redu
sert til et minimumsnivå, og vindkraft er 
nærmest definert ut av NTNFs plan om ener
giforskning. Det er en utfordring for Norge å 
komme i takt med Rapportens innstilling på 
dette punktet. Også på energisparesektoren 
er mye ugjort. Norsk industri har vært treg til 
å nyttiggjøre seg de enorme mulighetene i ny 
teknologi. All virksomhet innen FoU vil bidra 
til å skape spisskompetanse og høyere kunn
skapsnivå, og er derfor ønskelig. Teknologisk 
betingede valg med betydelig samfunnskon
sekvenser vil bli stadig hyppigere, og teknolo
gisk kunnskap må derfor spres til større 
grupper. 

Arkitektavdelingen ved NTH omtaler for
nuftig byvekstpolitikk bl.a. som fortetting der 
det sparer energi, materialressurser og verdi
fulle arealer. Norge bør kunne bidra til å 
avhjelpe urbaniseringsproblemene i u-land 
med våre erfaringer fra plan.legging, kommu
nal organisering, boligkooperasjon, selvbyg
gervirksomhet, rehabilitering, byggeteknikk 
m.m. Bistandsdepartementet må endre aktivi
tetsområde til fordel for bosettingsspørsmål 
for de fattigste i byene. 

PRIVATE ORGANISASJONER 
Alternativ Framtid berømmer kommisjone

ne for erkjennelsen om at de globale miljøene 
ikke er sektorproblemer, men konstaterer 
samtidig at kommisjonene ikke gir annet enn 
delinnsikter i sentrale problemområder. Den 
tar heller ikke opp grunnleggende spørsmål 
omkring sosial organisasjon som forutsetning 
for endring. Alternativ Framtid vil kartlegge 
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verdier og holdninger som et grunnlag for å 
forstå hvordan nødvendige end.ringer i våre 
rammebetingelser som kunne gjennomføres. 
En effektiv forskningsoppfølging av kommi
sjonens arbeid forutsetter dessuten at det 
skapes nasjonale og internasjonale forsknings
nettverk på tvers av fagdisipliner, særlig 
naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapeli
ge. Et slikt arbeid er i gang i Alternativ 
Framtids regi. Felleskampanjen ser de på som 
et viktig bindeledd mellom oppfølging av 
Rapporten og Alternativ Framtids generelle 
og langsiktige arbeid. 

Det rw-rske hagesel.skap minner om at nesten 
halvparten av landets produksjon av frukt, 
bær, poteter og grønnsaker skjer i privatha
ger. Derfor bør det framover legges vekt på 
den betydningen som denne matproduksjo
nen har for matvaresikkerheten, og på FoU 
som er orientert mot dette, på miljø- og res
sursvennlig tomtepolitikk m.m. 

Det 11.0'rske jo-rd- og my-rselskap mener kon
sekvensanalyser kan bli alt for byråkratisk i 
lokale sammenhenger. Landbruksforurens
ninger må tas alvorlig, men gjennom Land
brukets analysesenter er det nå mulig å utføre 
alle rutineanalyser landbruket trenger for å 
•holde sin sti ren». Rapportens anbefaling om 
en lavenergistrategi og høyprislinje er logisk, 
men neppe helt i samsvar med nasjonale inte
resser. Det er verken rimelig eller naturlig 
med en høyprislinje på f.eks. norsk vannkraft. 
En kan bli for ensidig også i retning av å gjøre 
alle saker til miljøspørsmål. For landbrukstil
tak må miljø-, økonomi- og landbruksfagfolk 
sammen diskutere seg fram til enighet. 

F-ramtiden i vdre hende-r sier at det i høy 
grad trengs avklaring av hvem som skal ba 
vekst, av hva sJags vekst som er bærekraftig 
og hva slags vekst som er ødeleggende. «Bæ
rekraftig utvikling• står ellers i fare for å bli 
et nytt navn for legitimering av fortsatt vel
standsvekst også for flertallet i i-land, med de 
ødeleggende konsekvenser for miljøet og u
land som Rapporten omtaler. Organisasjonen 
stiller seg meget skeptisk til at flernasjonale 
selskaper vil spiJle noen utviklingsfremmende 
rolle i u-land, ut over tilfeldige bivirkninger. 
Rapporten burde spurt om ikke den interna
sjonale handelskonkurransen presser oss til å 
sette fortjeneste foran hensynet til miljø og 
u-land for ikke å tape markedsandeler. Mer 
samarbeidsrettede løsninger i verdensøkono
mien kunne med fordel vært diskutert. 
Rapporten kan bli et historisk dokument 
brukt som utgangspunkt for informasjon, de
batt, utredning - og faktiske endringer. Men 
det betinger at bevilgninger til miljø- og utvik
lingsarbeid må økes sterkt, ellers blir disku
sjonen om en overlevelsens politikk for 

uforpliktende. Det viktigste Norge kan gjøre 
nå, er dels å gå i spissen for å virkeliggjøre 
Rapportens intensjoner i Norge, dels å være 
pådriver internasjonalt. 

Kristelig Folkepartis Kvinne-r mener Rap
porten tenker tradisjonelt i sine forslag til 
veivalg og handling. Kvinneperspektivet får 
for liten plass, særlig i forhold til u-land. I
landenes modeller for økonomisk vekst gjøres 
gyldige også for u-land, til tross for grunn
leggende forskjellig utgangspunkt. I-landenes 
økonomi er også så avhengig av utbyttingen 
av u-land at en må tenke radikalt nytt for å 
få til endring. Det må skje noe med maktsyste
mene nasjonalt og internasjonalt, og økono
misk vekst må ikke bli svaret på både mål og 
middel for en bærekraftig utvikling. De økolo
giske perspektivene mangler når det gjelder 
naturens egenverdi og andre skapningers ret
tigheter. 

Landsorganisasjonen mener at Rapporten 
langt på vei har greid å realisere den vanskeli
ge målsetting å ta opp miljø- og utviklingspro
blemer slik at man legger opp en strategi som 
både vil kunne sikre miljøet og bygger på rea
listiske forslag til løsninger. Organisasjonen 
presiserer at det er nødvendig med en balanse 
mellom hensynet til vern og miljø og behovet 
for tilstrekkelig økonomisk vekst slik at man 
får en bærekraftig utvikling som gir mulighet 
for å gjennomføre kommisjonens forslag. Det 
er også nødvendig å balansere miljøinnsatsen 
på ulike sektorer, slik at ikke enkeltsektorer 
opplever at •andre områder slipper belast
ningen•. Mer forskning er nødvendig for å 
bedre kunnskaper om miljøproblemene, noe 
som også er nødvendig for å kunne argumen
tere for nødvendige tiltak med tilstrekkelig 
tyngde. 

Latinamerika-gruppen (LAG) fastslår at det 
er nødvendig å ofre noe av vår egen velstand 
for å sikre u-land mer rettferdig uttelling i 
verdenshandelen. U-land og grupper i u-land 
som fører en politikk for bærekraftig utvik
ling, må gis selektiv støtte. 

Natur og Ungdom sier seg glad for at Rap
porten bekrefter at kunnskapen om økologisk 
ubalanse omsider har nådd fram til verdens 
ledende politikere. Men de etterlyser realistis
ke løsningsstrategier. Anbefalingene, f.eks. 
om å gjøre noe med det globale handelssyste
met, blir tomme ord så lenge ingen parler 
forplikter seg til faktisk å gjøre noe. Så lenge 
man ikke er villig til å erkjenne at probleme
nes hovedårsak er de globale maktforholdene, 
som tillater et mindretall å basere sin velferd 
på at majoriteten av verdens befolkning skal 
leve i fattigdom, blir kommisjonens forslag 
uten virkning. Regjeringens egen energimel
ding, som ble framlagt etter lanseringen av 
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Rapporten, bekrefter at Rapporten heller ikke 
følges opp i Norge. Natur og Ungdom gir hon
nør til «Felleskampanjen for jordas miljø og 
utvikling>, som sterkt bidrar til å øke befolk
ningens miljøbevissthet. 

Norges Bondelag anfører som grunnelemen
ter i en handlingsplan forsterket forsknings
innsats for å finne ut hvilke driftsmetoder som 
best kan forene økonomisk avkastning og 
hensynet til miljøet. Innen rådgivningstjenes
ten og landbruksforvaltningen må det gjen
nomføres et opplæringsprogram om hvordan 
et miljøtilpasset landbruk kan drives i praksis. 
Miljøspørsmål må gis fast plass på alle rele
vante områder i landbruksutdannelsen. 
Bondelaget vil gjennom en egen kampanje 
spre kunnskaper om miljøverdier tilknyttet 
kulturlandskapet. Laget ser prismekanismer 
som favoriserer kvalitet som et bedre alterna
tiv enn miljøavgifter. 

Norges Bygdeungdomslag sier at omlegging 
av landbruket i en mer miljøvennlig retning 
må føre til aksept av et lavere avlingsnivå, og 
at søkelyset må rettes mot bedre avlinger, ikke 
større. Noe som forutsetter restriktiv jordvern
praksis. Bonden må få anledning til å bruke 
jorda, istedenfor å forbruke den. Men det kre
ver økte overføringer. Rapportens beskrivelse 
av subsidiepolitikk i landbruk.et mener Byg
deungdomslaget er for unyansert. I-landene 
bør være forbilde for vekst der verdier står i 
fokus, ikke økonomi. Anbefalte prioriteringer 
fra lagets side omfatter en rekke tiltak innen 
bevisstgjøring, resirkulering/ avfallsbehand
ling, vrakpantordninger, renseanlegg, ENØK 
m.m. 

Norges Energiverkforbund anbefaler satsing 
på vannkraft, sekundært gass. Gassen bør er
statte olje o.a. forurensende energikilder. 
Tiltak som ENØK må opprustes voldsomt, 
skal målet om halvering av forbruket i i-land 
oppnås. Fjernvarmeanlegg er aktuelt særlig i 
kystbyene. 

Norges Husmorforbund har fokusert spesielt 
på avfallsproblemene, med utgangspunkt i at 
avfall er råstoff. De mener kommunene må 
pålegges kildesortering av avfall for gjenvin
ning. De anbefaler at bruktartikler fritas for 
moms, slik at gjenbruk stimuleres. 

Norges Industriforbund: - avviser kritikk 
som er framført mot Rapporten, og mener den 
gir det nødvendige grunnlag for å utvikle kon
krete, forpliktende planer og programmer og 
understreker at Industriforbundet er innstilt 
på aktiv deltakelse videre i prosessen. For
bundet er enig i at det er nødvendig å legge 
økende vekt på de mulige globale økokata
strofene som avtegner seg i forlengelsen av 
den nåværende utvikling. Det er likevel tegn 
på at disse utfordringene vil kunne la seg lø-

se. Her må industrien spille en nøkkelrolle 
gjennom utvikling av mer miljøvennlig og 
mindre ressurskrevende produksjon og pro
dukter. Vis-å-vis de globale miljøproblemene 
støtter forbundet den aktive linje som myn
dighetene fører i internasjonale fora. Industri
en vil fortsette å arbeide for at våre nasjonale 
miljøvernmålsettinger skal få gjennomslag i 
internasjonale industri- og næringslivsorgani
sasjoner. Ensidige norske (rense-) tiltak mener 
forbundet kan få uheldige følger for konkur
ranseutsatt industri. Det må satses på harmo
nisering av miljøkrav gjennom internasjonalt 
forpliktende avtaler. Likevel mener Forbun
det det er nødvendig og riktig at vi kunne få 
gjennomslag i sur nedbør-saker o.a. Industri
forbundet mener det er nødvendig å innar
beide miljøhensyn som en beslutnings- og 
kontrollparameter. Miljøvern må bli et «linje
ansvar» og integrert i alle sektorer i samfun
net. 

Norges Jeger- og Fiskeforbund. ønsker miljø
avgifter på forurensende virksomhet innført 
så snart som mulig. Potensielle utbyggere etc. 
må pålegges bevisbyrden for at inngrep ikke 
medfører miljøskader i strid med overordnede 
målsettinger. ENØK bør være spydspissen i 
arbeidet med reduksjon i energiforbruket. 
Forbundet peker på det enorme tap av arts
bestander Norge er utsatt for p.g.a. sur nedbør. 
Det dreier seg om nær 3000 lokale ørret- og 
laksebestander - som likevel blir lite målt mot 
skaden på alle trofiske nivåer, inkl. plankton, 
bunndyr, kreps, snegler m.m. Intensivert kal
king vil for Norges vedkommende måtte være 
det viktigste mottiltak. De etterlyser et effek
tivt handlingsprogram mot lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris som i øyeblikket truer 
laksebestanden i 29-30 vassdrag. Forbundet 
mener det må være et mål å snu utviklingen 
fra et industrialisert, intensivt landbruk, mot 
et ekstensivt landbruk basert på arbeidskraft
vennlig teknikk og naturlig biologisk produk
sjon. I tilknytning til Rapportens bekymringer 
om den globale skogsavvirkningen vil foren
ingen peke på uheldige følger av økt hogst i 
den fjellnære skogen, som er et resultat av 
tilskuddsordninger som gjør normalt ikke
lønnsom drift attraktiv. Økologisk sett er den
ne driften beheftet med stor usikkerhet m.h.t. 
gjenvekst p.g.a. marginale forhold på en rekke 
nivåer som vil kunne lide under inngrepene. 
Samtidig har fjellskogen en rekke viktige kva
liteter for ulike dyrearter og friluftsliv. 

Norges Naturoeniforbund legger vekt på at 
Rapportens autoritet vil bli alvorlig svekket 
dersom lederens egen regjering ikke følger 
opp på en tilfredsstillende måte. Som et lite 
land med store ressurser har vi reelle mulig
heter for raske omlegginger. Innen år 2000 bør 
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Norge være foregangsland innen bærekraftig 
energiforvaltning. Atomkraftforskning må 
være avviklet til fordel for forskning innen 
energieffektivisering på kjente og ukjente 
områder. Planer om gasskraftverk bør stoppes 
for å avverge energioverskudd som vil gjøre 
ENØK-tiltak ulønnsomt. En hovedkritikk fra 
forbundets side er at Rapporten forsøker å 
samordne utviklingstrekk som på samme tid 
er uforenlige. De mener således at det på sikt 
ikke er grunnlag for optimistiske forestillinger 
om fortsatt industriell vekst samtidig med en 
forsvarlig miljøforvaltning. Forbundet kritise
rer Rapporten for at fundamentale utviklings
trekk tilsynelatende tas for gitt. De mener 
tilstanden i de industrialiserte og delvis over
utviklede deler av verden på ingen måte kan 
sies å framstå som uangripelige idealer. Med 
sine fire million innbyggere har Norge miljø
giftproblemer som gir oss bortimot verdens
rekord i selvforskyldt forurensning. Miljøstan
darder må utvikles på alle nivåer, og retten til 
levende natur og akseptabelt miljø må grunn
lovfestes. De advarer sterkt mot å lempe på 
jordvernrestriksjonene, fordi økologiske kriser 
gjør framtidig matproduksjon usikker. Dagens 
industrijordbruk ødelegger ressursgrunnlaget, 
og må endres bl.a. ved omlegging av jord
bruksoppgjørene, slik at de motvirker skjer
ping av effektivitetskravene. For å verne om 
artsmangfold og genressurser må foreliggende 
forslag om landsplan for nasjonalparker og 
fylkesvise verneplaner snarest gjennomføres. 
Den voldsomme opptrappingen av monokul
turutviklingen i norsk skogbruk må dempes, 
og vern av fjellskogen må gis særlig prioritet. 
I dag virker statlige støtteordninger til å sti
mulere hogst i de mest sårbare områdene. 
Forbundet advarer også mot troen på gen
forskning som den grønne revolusjons arvta
ker, bl.a. p.g.a. faren for utilsiktet spredning 
av genmateriale. Forbundet viser også til de 
alvorlige økologiske forstyrrelsene i Barents
havet som følge av menneskelig (norsk) 
aktivitet. Totalkvotene må begrenses med sile
te på maksimalt langtidsutbytte. 

NOTges Skogeierforbund sier at de norske 
støtteordningene til skogbruket nesten ute
lukkende er basert på å støtte langsiktige 
investeringer som er sammenfallende med 
viktige samfunnsinteresser. Støtte til vern av 
mangfold og viktige miljøverdier kan likevel 
med fordel styrkes, evt. gjennom makeskifte 
mellom offentlige og private arealer. De na
turgitte forhold og økt forståelse for mang
foldets betydning tilsier at det er små 
miljøtrusler forbundet med norsk skogbruk. 
Men sur nedbør vil trolig påføre skogen ska
der på lengre sikt, og økt innsats er nødven
dig. 

Norsk Bioenergiforum viser til at bioenergi, 

særlig i i-land med sine store opphopninger 
av biomasse, vil kunne gi store miljøfordeler. 
De mener at forskning og kompetanseopp
bygging på området bør skje ved utvikling av 
større anlegg, energiutvinning fra søppel og 
septikk og innen mikrobiell nedbryting av 
organisk materiale og biogassproduksjon. 
Kompetansen de har utviklet innen småska
la-forbrenningsteknikk, bør ellers utnyttes til 
å utvikle effektive ildsteder for bruk i u -land. 
Ett av flere tiltak for bedre å utnytte fornyba
re energikilder er å gi mindre el.produsenter 
anledning til å levere kraft på el.nettet. De 
bemerker at midlene som avsettes til forsk
ning på alternativ energi i Norge, ligger på et 
meget lavt nivå i forhold til andre land det er 
naturlig å sammenligne seg med. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at 
Rapporten burde sagt enda klarere at uten en 
kvalitativ endring vil fortsatt økonomisk vekst 
bare forsterke de problemene Rapporten be
skriver. De frykter at Rapporten i sin nåvær
ende form vil virke til å legitimere fortsatt 
økonomisk vekst i tradisjonell forstand. Laget 
mener at jordvernet må styrkes og selvber
gingsevnen opprettholdes på nasjonalt nivå, 
at matimport må reguleres og produksjonen 
innenlands fordeles mest mulig likt mellom 
produsentene. Vi bør slutte å subsidiere bruk 
av plantevernmidler i skogen, til fordel for 
mer bruk av manuelle oppryddingsmåter. Vir
kemidlene i landbrukspolitikken må legges 
om slik at de stimulerer til mer moderat pro
duksjonsomfang, utnytting av arealressurser 
og arbeidskraft. Vi må kunne se fordelene vi 
har i den nåværende bruksstrukturen, og ikke 
ødelegge den ved å stimulere til sammenslåin
ger. 

Norsk Bufe konstaterer at Norge er et av de 
ytterst få land i Nord-Europa som har livskraf
tige besetninger av gamle husdyrraser, og har 
derfor et særlig ansvar. I disse besetningene 
finner vi egenskaper som sykdomsresistens, 
lang levealder, få fødselsvansker m.m. Foren
ingen mener det hadde vært ønskelig om 
Rapporten hadde forslag til kartlegging og 
forskning omkring slike egenskaper som ofte 
ikke er til stede i moderne raser. Bl.a. utgjør 
de et verdifullt genpotensiale i u-lands
samrnenheng. 

Norsk Entomowgisk Forening viser til den 
raskt økende artsutryddelsen som skjer på 
kloden. Millioner av arter er i faresonen, og i 
stort perspektiv reduseres råmaterialet for vi
dere evolusjon. Rapportens uttalelser er 
imidlertid et godt grunnlag for å iverksette en 
norsk verneplan for den virvelløse fauna, med 
elementer som lokalitetsvern, kartlegging av 
spesielle biotoptyper med verneverdig fauna 
og økte midler til kartlegging av truete og sår
bare elementer. 
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Norsk forening mot støy mener at Rappor
ten ignorerer støyproblemet. De kritiserer 
avsnittet på side 176 hvor det heter: «Redusert 
vekst i antall motorkjøretøyer ( ... ), forbedret 
trafikkregulering og byutforming har bidratt 
vesentlig til å redusere belastningene i bytra
fikken.• De mener problemet er det stikk 
motsatte, og at antall boliger som utsettes for 
trafikkstøy er sterkt stigende. De anbefaler 
satsing på kollektivtrafikk og anfører at bom
veisystemer som bare finansierer nye veian
legg, ikke løser noen problemer. 

Norsk plantevernforening slutter seg til 
Rapporten når den hevder at kjemiske midler 
i landbruket kan tillates i den grad det kan 
bidra til bærekraftig utvikling. Satsingen på 
utprøving av midler må trappes opp. 

Norsk Solenergiforening viser til at bevilg
ningene til forskning på solenergi har gått ned 
til under to million kroner pr. år, og at den 
regjeringsoppnevnte SOLKOM har nedlagt 
seg selv i protest av samme grunn. Det burde 
ikke være utenkelig å bruke samme beløp på 
dette feltet som på utnyttelse av gass (60 
mill.). Bare slik kan solenergi bli et realistisk 
alternativ som kan bidra til en økonomisk 
vekst som «på samme tid er sosialt og miljø
messig utholdelig», som det heter i Rapporten. 

Norsk Teletjenestemannsforbund sier at et 
hvert kjemisk stoff må betraktes som helsefar
lig inntil det motsatte er bevist. SIT må 
styrkes. Utenlandsetableringer må pålegges 
de samme krav som de ville møtt i Norge. 

Norsk økologisk landbrukslag (m.fl.) slår 
fast at landbruket er hovedkilden til forurens
ning i en rekke vassdrag. Laget kritiserer at 
det ikke finnes restriksjoner på tilførsel av 
næringsstoffer i vekstsesonger, og at det ikke 
er satt i gang tiltak mot konsentrasjonen av 
henholdsvis kom- og husdyrproduksjon, selve 
kjernen i problemene. Skal problemene løses, 
må det også gjøres mindre lønnsomt å øke 
produktiviteten ved kunstgjødsling. Både 
kunstgjødsel og kjemikaliebruken i landbru
ket må avgiftsbelegges, men uten at det 
rokker ved inntektsmålsettingen i landbruket. 
Avgiftene bør trappes opp avhengig av effek
ten. Dagens subsidiebruk kan delforklare 
miljø- og overproduksjonsproblemene, men 
markedskreftene er ikke noe alternativ. Det 
vil skjerpe produktivitetskravene og forsterke 
problemene. Det bør satses på omlegging til 
mer økologisk jordbruk. Eksisterende forsøks
prosjekter må sikres og forsøksringer igang
settes. Forskningsmiljø innen økologisk 
landbruk må opprettes ved NLH, og økologi
undervisningen styrkes både der og på fagsko
lene. 

Noorga Samiid Riika.searvi (Norske Samers 
Riksforbund) viser til samisk kulturtradisjon 
som kjennetegnes ved allsidig ressursutnyttel-

se bl.a. gjennom kombinert næringsutøvelse 
innen primærnæringene. Dette har vært nød
vendig for å sikre eksistensgrunnlaget, samti
dig som det har sikret økologisk ansvarlig 
utnyttelse av ressursgrunnlaget. Kravene til 
spesialisering og overføringer som er basert 
på ensidig næringsutnytting, er i ferd med å 
rive ned grunnlaget for samisk bosetting. Ikke 
mindre i en tid da moderne fiskerier har forår
saket ubalanse i sjøen. NSR mener all virk
somhet i utmark må bygges på balansert 
utnytting av ressursene for å bevare dem i 
framtida. Ikke ved bit for bit-politikk uten 
overordnede målsettinger slik man har sett 
det til nå. 

Norske sivilingeniørers forening har en rek
ke forslag til tiltak, med bakgrunnsvurderin
ger for hvert enkelt. Under miljøovervåking 
og -standarder foreslår foreningen et felles 
program for innsamling av miljødata i alle 
verdens land, utarbeidelse av globale og nasjo
nale målsettinger i miljø- og ressurssammen
heng og årlig evaluering av de enkelte lands 
miljødisponeringer i UNEP-regi. De enkelte 
industribransjer bør i samarbeid med miljø
myndighetene legge opp til konkrete mål for 
sitt eget miljø- og ressursarbeid, og norsk in
dustri må bruke samme miljøkrav i u-land 
som i Norge. For å sikre varige løsninger må 
u-land selv få den kompetanse og de institu
sjoner som er nødvendig for å møte deres egne 
problemer. Foreningen arbeider også for å 
opprette et sekretariat som skal stimulere til 
nytenking og samle erfaringer om «tilpasset 
teknologi• og bringe kunnskapene videre til 
private og offentlige institusjoner, firmaer og 
enkeltpersoner i i- og u-land. 

Sarawak-gruppa har en bred gjennomgang 
av storskalautbygging av vannkraft i u-land 
og i Malaysia (Sarawak) spesielt. Gruppa do
kumenterer hvilke enorme negative konse
kvenser slike utbygginger har hatt for miljø, 
helse og kultur. Sarawak-prosjektet åpner for 
tvangsflytting av 20.000 urinnvånere, regn
skogsødeleggelser og alvorlige helseproble
mer lokalt. Norske interesser er inne i bildet. 
På denne bakgrunn mener gruppa at Norge 
må utvikle en utenrikspolitikk for miljø: Of
fentlig støtte til vannkraftprosjekter i u-land 
må forutsette at prosjektet ikke strider mot 
prinsippene for bærekraftig utvikling. Tilsva
rende ønsker de en lov mot norsk deltakelse 
i vannkraftprosjekter i utlandet som ikke til
fredsstiller krav om hensyn til miljø og kultur. 
De ønsker at Norge tar initiativ til en interna
sjonal konvensjon om vannkraftutbygging der 
deltakerne forplikter seg til ikke å involvere 
seg i prosjekter som ikke oppfyller mini
mumskrav til konsesjonsbehandling, miljø- og 
kulturhensyn. 

Senterkvinnene vil stimulere til mer sam-
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handel u-land imellom, som kan svekke 
forutsetningene for i-lands og multinasjonale 
selskapers splitt og hersk-taktikk. U-landsva
rer som konkurrerer med norskproduserte 
varer, bør ikke importeres, da vil svalte grup
per settes opp mot hverandre. Ellers bør vi 
velge å importere fra u-land framfor i-land. 
Matvarer bør ikke være gjenstand for verdens
handel mer enn høyst nødvendig. Istedenfor 
«produktivitetsjag» bør landbrukspolitikken 
sette kvalitet i sentrum. ENØK bør få like mye 
av statsbudsjettet som vannkraftutbyggingen. 

OPPSUMMERING, OFFENTLIGE OG 
PRIVATE ORGANISASJONER 

Et stort antall av høringsinstansene ber om 
økte bevilgninger for å kunne følge opp Rap
porten. 

Det er en samstemmig oppfatning at Rap
porten er et meget vesentlig dokument. 
Innholdet er mer eller mindre kjent fra andre 
sammenhenger, men betydningen av at en så 
sammensatt og prestisjetung kommisjon har 
kunnet enes om problemenes omfang og på
trengende karakter, understrekes som glede
lig. 

Universitetet i Bergen uttrykker en nokså 
utbredt oppfatning når de sier at Rapportens 
svar kan bli for vage og at den ikke makter å 
overskride de sektorgrensene som Rapporten 
advarer mot. Den mangler en eksplisitt mo
dell (om ikke vilje) for holistisk tenking som 
kan forfølges gjennom hele Rapporten. Der
med kan et forslag til løsning i en sammen
heng bli del av problemet i en annen. 

Vekst, utvikling, miljø: Ønsket om fortsatt 
økonomisk vekst i i-land bl.a. for å kunne sti
mulere vekst også i u-land, synes således som 
Rapportens mest omstridte punkt. Selv om 
Rapporten forutsetter at veksten må bli kvali
tativt forskjellig fra tidligere, settes det store 
spørsmål ved om de forutsetningene Rappor
ten stiller vil bli innfridd i rimelig tid. Dermed 
frykter flere at den vil kunne bidra til å legiti
mere den type miljø-ødeleggende vekst som 
Rapporten advarer mot. Denne frykten skyl
des også at Rapporten gir for upresise svar på 
hva som er forenlig med en bærekraftig utvik
ling, og at begrepet i seg selv er for lite 
konkretisert. Det spørres også om hensynet til 
at planetens økologiske balanse skal kunne 
forenes med 3% årlig vekst pr. innbygger, er 
tilstrekkelig utredet. Rapporten kritiseres for 
ikke å skille strengere mellom vekst- og miljø
problemer i i- og u-land (som vesensforskjel
lig) og for ikke å sette mer konkrete krav til 
endringer i det internasjonale handelssyste
met som også kunne gitt u-land reelle utvik
lingsmuligheter. Videre sies det at Rapporten 
tar fundamentale utviklingstrekk for gitt, og 

at sosial-antropologisk og biologisk ekspertise 
må komme sterkere i.nn i bistandsarbeidet. 
Norge bør utvikle en utenrikspolitikk for miljø 
med særlig relevans for vårt samkvem med 
u-land. Det må lages konsekvensanalyser 
(med vekt på miljø, kultur og økonomi) for 
bistandsprosjekter, og det må stilles samme 
krav til (norske) industrietableringer i u-land 
som i Norge. Arbeidet med internasjonale 
miljøvern.konvensjoner må prioriteres, og 
Norge må her bidra til å sikre u-landene repre
sentasjon og innflytelse så effekten kan bli 
optimal. 

Energi: En helt klar tendens i uttalelsene 
er krav om at Norge må følge opp Rapportens 
anbefalinger om å legge om og redusere ener
giforbruket, med langt større vekt på ENØK. 
Myndighetene kritiseres for ikke å følge opp, 
til tross for Norges gunstige utgangspunkt. 
Det legges merke til at den norske forsknin
gen innen alternativ energi er redusert til et 
minimum, og ligger langt under våre nabo
lands. Også m.h.p. at det kan komme u-land 
til gode (sol- og biogassenergi, forbedring av 
ildsteder m.m.), bør den trappes opp i betyde
lig grad. Flere mener dette bør skje på 
bekostning av forskningsmidlene til kjerne
kraft. Det bør settes opp mål for hvor mye 
energi vi ønsker å utvikle fra forskjellige kil
der. Uønskede energibærere bør avgiftsbeleg
ges, også for å sikre at ENØK-tiltale blir 
lønnsomt. Integrert energiforskning, der tek
niske, økonomiske og miljøfaglige sider 
trekkes inn, må også styrkes. Regjeringens 
energimelding som varsler fortsatt høy energi
vekst mot år 2000 (1, 7% pr. år), framheves som 
dårlig eksempel, og det foreslås at det lages 
en tilleggsmelding i lys av Rapportens an
befalinger. 

Forskning og utdanning: Rapporten under
streker behovet for tverrfaglig forskning. 
Dette er lite utviklet i Norge. Men både uni
versiteter og forskningsråd uttrykker at de nå 
ønsker å satse mer, og da på reell integrering 
av kunnskap fra forskjellige fag. Kombinasjo
nen naturvitenskap - samfunnsvitenskap 
framheves (NAVF m.fl.), likeledes økologi og 
økonomi, hvor man kanskje er kommet 
lengst. NIBR ønsker mer forskning om inte
grering av miljøforhold og økologiske ressurs
hensyn i det økonomiske begrepsapparatet. 
Statistisk Sentralbyrå har i ti år drevet med 
ressursregnskap og kan bidra med utvikling 
av analyseapparat for studier av sammen
hengen mellom økonomisk utvikling, ressurs
bruk og miljøpåvirkning. NILF ønsker å 
utvikle konsekvensanalysemodeller på grunn
lag av ressursregnskap m.m. uæ foreslår at 
en tverrvitenskapelig gruppe ser på de økolo
giske konsekvensene at statsbudsjettene, med 
omlegging i mer miljøvennlig retning som sik-
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temål, og fra kommunehold er liknende 
ønsker framsatt for kommunebudsjetter. 
NTNF vil legge vekt på å utvikle industri med 
høyere effektivitet, bedre ressursforbruk og 
mindre forurensning. Gjennom Miljøforsk 
ønsker Rådet å påse at miljøkonsekvenser inn
arbeides som element i den teknisk-industriel
le forskningen. UiT mener det må være en 
utfordring for de rike landene å utvikle miljø
vennlig høyteknologi, et område hvor Norge 
bør fortsette å utvikle spisskompetanse. Fridt
jof Nansens Institutt, Statsvitenskap ved UiO 
m.fl., mener evaluering av internasjonale mil
jøavtaler er viktig å følge opp; hvilke forhand
lingssystemer fremmer samarbeidsløsninger, 
hvilke instanser får innflytelse og hvorfor. 
Norsk Polarinstitutt minner om polområdenes 
betydning for klima- og ozonforskningen. De 
som uttaler seg, vil primært styrke FNs 
UNEP. Norske Sivilingeniørers Forening øns
ker en årlig evaluering av det enkelte lands 
ressursdisponering i UNEP-regi. Flere gir ut
trykk for at det viktigste bidrag til langsiktige 
løsninger på u-landenes problemer, er å bidra 
til kompetanseoppbygging lokalt. Studier 
rundt kunnskaps- og teknologioverføring må 
derfor være sentralt. Tverrfaglighet er en for
utsetning også for vellykkede u-landsprosjek
ter. Fra en rekke hold argumenteres det sterkt 
for nødvendigheten av at grunnforskningen 
må styrkes. På utdanningssiden er det en ut
bredt holdning at miljøspørsmål må integreres 
sterkere på alle trinn, i tekniske og økonomis
ke fag spesielt. Biologifaget må styrkes på alle 
nivåer. Etterutdanningstilbud i miljøfag blir 
særlig viktig vis-a-vis lærere og ansatte i for
valtningen og må trappes betydelig opp. For 
at vi bedre skal treffe kvalifiserte valg i tida 
som kommer, er det også viktig at kunnskap 
om teknologi blir spredt til flest mulig. 

Landbruk: Et klart flertall av dem som utta
ler seg, er for miljøavgifter som kan bidra til 
å redusere forurensninger fra jordbruket. I 
enda større grad gjelder det ønsket om fort
satt restriktivt jordvern, også som beredskap 
vis-å-vis de omlegginger som de fleste gjør seg 
til talspersoner for: Et mer miljøvennlig jord
bruk, med høye krav til kvalitet, men lavere 
til produktivitet. I denne sammenhengen er 
det stort behov for mer forskning og opplæ
ring i hvordan miljøtilpasset jordbruk drives 
i praksis. Også i Norge bør selvbergingsevnen 
opprettholdes, i tråd med Rapportens krav om 
at mat bør produseres nær forbrukeren. En 
rekke landbruksfaglige utdanningsinstitusjo
ner og forskningsråd/institutter ønsker å 
trappe opp forskningsprosjekter som er rela
tert til u-land; innen arealutnyttelse, energief
fektivisering, sykdom på bufe m.m. Det er 
videre en relativt utbredt oppfatning at norsk 

skogbruk drives på en måte som på viktige 
punkter imøtekommer Rapportens krav. Men 
flere av høringsinstansene roper et kraftig 
varsko mot den akselererende uthoggingen av 
fjellskogen . Det uttrykkes også bekymring for 
følgene av den sterke utviklingen mot mer og 
mer monokultur. Sprøyting av skog bør redu
seres til et minimum, til fordel f.eks. for mer 
mekanisk rydding. 

Artsvern: Rapportens ønske om mottiltak 
mot det enorme omfanget som utryddelsen 
av artsbestander nå har fått, vekker bred gjen
klang. Artsregistrering og arealvern må nå 
prioriteres også i Norge. Bevaring, innsamling 
og forskning på utsatt genmateriale må trap
pes opp, og det internasjonale arbeidet mot 
sur nedbør, nedhogging av regnskog m.m. må 
intensiveres. 

Urbanisering: Utviklingen av privatbilis
men blir regnet som den største trusselen i 
norske bymiljøer. Rapporten får kritikk for å 
gi feil inntrykk av den faktiske utviklingen 
idet problemene bare blir større. I forhold til 
bistandsarbeidet blir det nevnt at aktiviteten 
bør trappes opp blant fattige og deres organi
sasjoner i byene. Fra utdanningsinstitusjone
ne nevnes flere eksempler på norske efaringer 
i byutviklingsarbeid som bør kunne overføres 
ill byer i u-land. 

KOMMUNER 
43 kommuner har uttalt seg om Rapporten. 

En mindre gruppe (ca. 10) har «tatt Rapporten 
ill etterretning», «sluttet seg til prinsippene i 
Rapporten» o.l., med evt. tilføyelse om at mil
jøspørsmål må opprioriteres. Et relativt stort 
flertall har gjort opp «miljøstatus» og vurdert 
tiltak og økonomisk/administrativ oppfølging, 
i lys av Rapportens anbefalinger. En del kom
muner har gått inn på Rapporten som sådan, 
og andre har diskutert både nasjonale og loka
le konsekvenser. Asnes kommune står i en 
særstilling med et 30-siders notat. Denne 
kommunen, og i noe mindre grad Frogn og 
Vefsn, fanger alene opp det meste av det som 
kommer fram i materialet fra kommunene 
sett under ett; og vil i det følgende bli brukt 
som eksempler. En generell oppsummering 
av synspunkter som synes rimelig representa
tive, følger til slutt. 

Vefsn kommune mener Norge må følge en 
spesiell forpliktelse til å følge opp Rapporten 
og bl.a. ta IEAs kritikk om energisløsing til 
følge. Veksten i årlig energiforbruk som regje
ringen legger opp til, rimer dårlig med 
Rapportens anbefalinger. Staten må opprette 
omstillingsfond som gjør det lettere å redusere 
el.forbruk og forurensninger samtidig som 
bedriftene må pålegges å bruke avsatte midler 
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til det samme før de får utvide. Midlene som 
brukes til kjernekraftforsknmg, må overføres 
til forskrnng på alternativ energi. Mer trans
port må legges over på Jernbane. Avfalls
behandling må organiseres og koordmeres 
bedre over hele landet. MilJøvernavdelingene 
på fylkesplan må styrkes, og kommunene bør 
pålegges å utarbeide handlingsplaner for mil
Jøvern. Påbud og forbud mot forurensning 
må komme fra sentralt hold, lokalt viJ kort
synte hensyn ellers bli avgjørende. Forurenser 
må betale, og for utslipps-overskridelser bør 
det påløpe dagbøter som økes suksessivt. Vis
a-vis andre land må Norge fremme krav om 
at dumpingen av industriavfall og forbrenning 
av kjemiske stoffer i NordsJøen opphører. Pa
riskonvenS)onen må brukes mer offensivt ved 
at det lages mer forpliktende tidsplaner for 
utslippsreduksjoner. Norge bør medvirke til 
at det opprettes en milJøbank I FN-regi. 

Frogn kommune peker på at Norge er blant 
de land som bruker relativt minst til miljøtil
tak. Regjeringens energimeldmg legger opp 
til 1,7% vekst i århg forbruk, og ENØK-tiltake
ne er Nordens dårligste. Kjernekraftforskning 
får 60% mer enn forskning på alternativ ener
gi. Svovelutslippet vil øke fram mot år 2000. 
Trafikkutviklingen tenderer mot større tetthet 
og mer forurensning med enorme milJømessi 
ge konsekvenser. Industri- og avfallsforurens
mng har store dimensjoner. Alt dette står mer 
eller mindre i grell kontrast både til Rappor
tens mtensjoner og til dels med internasjonale 
avtaler som Norge har inngått. Frogn kommu
ne står overfor en lang rekke utfordringer på 
nuljøsekto1en. Alternativ behandling av av
fall, kloakk, rensing og slamdeponering, 
rehabilitering av ledningsnett, beredskapstil
tak ved transport av farlig gods, ENØK, 
bevaring av strandområder, øyer og trehus
miljø m.m. Men mennomføringen av planene 
stopper opp p.g.a. manglende politisk vilje 
sentralt til å følge opp med økonomiske virke
midler. Eksempler er transportutgifter som 
reduserer lønnsomhet ved innsamling og 
gJenbruk av papir, glass og matavfall, mnkre
vmg av moms på salg av bruktartikler m.m. 
Et minimum må være satsing på utdanning 
av fagpersonell og statlige rammetilskudd 
som gjør kommunene i stand til å opprette 
stilling som m1l10konsulent. 

Asnes kommune ser på Komm1sJonens ar
beid som rnnledninga til en ny giv for miljø
og naturvern. Hensynet til livsgrunnlaget vårt 
- jorda vår - må få en overordnet plass 1 all 
planlegging. Forurensninger lokalt og regio
nalt fra kloakk, jordbruk, skogbruk, industn, 
gruvedrift og søppelplasser, har bidratt sterkt 
til at drikkevannskildene i Åsnes er bbtt til 
dels sterkt forringet. Kommunen har et klart 

medansvar for å bedre vannkvaliteten i 
grunnvannet lokalt og i Glomma. Tiltak: For
bud mot plantevernmidler begrenset gjøds
ling og etableringer ved ny hovedvannkilde. 
Prøver og kontroll med grunnvann, elver og 
sjøer foretas jevnlig. Renseanlegg trappes opp, 
forbud mot fosfatholdige vaskemidler inn
føres, virkning av sur nedbør registreres, og 
nødvendige mottiltak settes inn. De viktigste 
forurensningskildene til luft gjennomgås, med 
vekt på røykgassutslipp. Vedfyring og halm
brenning er lokale problemer som bør motvir
kes gjennom forbrukerveiledning og alterna
tiv utnytting av halm. Kommunen bør 
medvirke til totalforbud mot bruk av freon
gass i en rekke artikler. Notatet tar for seg 
hvilke avfallsmengder kommunen må hånd
tere og konstaterer bJ.a. at det foregår ufor
svarlig deponering av spesialavfall. Det listes 
opp i alt 12 punkter med forslag til kommuna
le tiltak: Spesialavfall må følges opp, innsam
lingssentraler for batterier opprettes, 
informasjon om og gjennomføring av første
sortering av søppel blant bygdefolk, avvikling 
av private søppelplasser m.m. Jordbruksfor
urensninger i kommunen analyseres m.h.t. 
type, omfang og virkninger. Blant forslagene 
til tiltak anbefales å pålegge landbruksetaten 
å informere bøndene om skadevirkninger og 
mulige forholdsregler. Sur nedbør, med evt. 
skogdød i kjølvannet, betraktes som den størs
te miljøtrusselen i distriktet. Kommunene må 
bidra til å ta opp denne saken i alle relevante 
fora. I energisammenheng vises det til antatt 
ENØK-potensiale på landsbasis, og eksempler 
på innsparingstiltak hentes inn fra Nord
Trøndelag E-verk før mulige ENØK-gevinster 
gjennomgås for kommunenes vedkommende. 
De ser bl.a. på hva som finnes av varmegjenv
inningsanlegg lokalt, trekker inn andre 
eksempler utenfra og anbefaler spesielt gjenv
inning av varmeenergi fra avløpsvann. Forut
setningene for fjernvarmeanlegg, og forurens
ningsproblemene knyttet til dette, blir 
gjennomgått, og det konkluderes med at mu
ligheten for et anlegg på regional basis 
undersøkes. For bedre å kunne overvåke virk
ningene av sur nedbør, mulige Tsjernobyl
ulykker i framtida og andre forurensningspro
blemer, er det behov både for målestasjoner 
og et kjemisk laboratorium med skikkelig ut
styr og kompetent personale. De skisserer som 
en mulighet at allerede etablert kompetanse i 
den lokale næringsmiddelkontrollen bør kun
ne utvides til et «Nærings- og miljøkontroll"
organ som også tar prøver av jord, luft og 
vann, planter og dyr. Forskjellige modeller for 
kommunalt miljøansvar diskuteres. De av
viser generell ansvarsfordeling og fraråder 
også at slikt ansvar legges til teknisk etat eller 
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landbruksetaten, idet de frykter at resultatet 
kan bli det motsatte av det de ønsker: At kon
flikter blir synliggjort og at miljøarbeidets 
prestisje skal øke. De slutter seg i stedet til 
Departementets forslag om eget hovedutvalg 
for miljøvern, med tilknyttet miljøvernkonsu
lent og nødvendig sekretærhjelp. Som an
svarsområde foreslås bl.a. deltaking i 
kommunal planlegging, høringsinstans ved 
bedriftsetableringer, samarbeid med helsesek
tor, landbruksmyndigheter m.m. De skal 
kontrollere oppfølging av påbud og forbud fra 
sentrale myndigheter, ha tilsyn med vernede 
områder, kartlegge og måle forurensninger, ta 
initiativ til nye miljøvemWtak på rensesekto
ren, avfallsbehandling, ENØK m.m., drive 
informasjonsvirksomhet osv. (For hvert tema 
er det også oppgi.tl kilde- og litteraturhenvis
ninger.) 

OPPSUMMERING KOMMUNER 
Rapporten er gjennomgående meget posi

tivt mottatt, som en nødvendig tankevekker 
som må få konsekvenser for hvordan vi inn
retter oss også på lokalplan. 

Fra flere hold understrekes Rapportens «fø
re var•-holdning som viktig også i økonomisk 
langtidsperspektiv: «Overraskelser på miljøsi
den har vi ikke råd til,.. Dette setter krav til 
bedre kontroll og overvåking også lokalt. At 
«forurenser betaler,, bør generelt gjelde i alle 
næringer, og miljøkriminalitet bør følges opp 
og straffes hardere. ENØK-prioriteringer går 
igjen hos alle som uttaler seg om energispørs
mål, og flere gir uttrykk for at energiveko;;ten 
må reduseres i tråd med Rapportens anbefa
linger. Avgifter og prisreguleringer med sikte 
på å gjøre ENØK lønnsomt, og fornybare ener
gikilder, må prioriteres. Det legges vekt på at 
befolkningen gis bred og dekkende informa
sjon i miljø - spørsmål. Det må klarere enn 
det som har vært vanlig presiseres at nei til 
fordel for vernesaker innebærer et ja til mer 
vitale verdier og interesser. Frivillige organi
sasjoner på lokalplan må ses på som en ressurs 
og ikke som «sand i maskineriet». Mindre grad 
av industrielt jordbruk bør stimuleres, bl.a. 
gjennom jordbruksavtalen, og jordvern må 
fortsatt praktiseres restriktivt. Forholdet mel
lom vekst og vern problematiseres for lite. 
Økologiske regnskapssystemer/budsjetter 
med bærekraftig utvikling som premiss må 
være mulig å innføre også på lokalt nivå. Alle 
som uttaler seg om forvaltningen, er opptatt 
av hvordan miljøvernet kan styrkes. Kommu
nale miljøutvalg noenlunde i tråd med 
Departementets forslag, er bifalt av 15 kom
muner, mens ytterligere tre-fire vil vurdere 
det. 

FYLKER 
Fra fylkesmenn, landbruks- og skogbruks

etater, friluftsnemnder m.m. foreligger i all 
24 uttalelser. I varierende grad beskriver de 
regionale forhold med relevans til Rapporten, 
med anbefalinger om administrative tiltak. 

Fylkesmannen i Finnmark er den som ster
kest understreker lokale problemer. SJøfugl
og fiskebestander er blitt voldsomt redusert. 
Reindriftsnæringen er inne i en vond sirkel 
med støtteordninger som stimulerer til økning 
i reintallet, samtidig som beitetrykket er alt 
for høyt, og vekt, kondisjon og reproduksjons
evne går ned. Europas viktigste lakseelver er 
sterkt truet av bl.a. sykdom og parasitter. 
Luft- og vannforurensning spesielt fra gruve
drift på Kola-halvøya og Varanger er til dels 
svært alvorlige, og fiskedød i ferskvann kan 
inntreffe når som helst. Direktoratet for natw·
forvaltning bør komme sterkere inn i fiskeri
forvaltningen, det offentlige må sette inn 
sterkere tiltak rettet mot reindriftsnæringen, 
og Miljøverndepartementet må gis fullmakt 
til å sikre laksebestandene med nødvendige 
tiltak. Miljøavtaler med Sovjet må prioriteres. 

OPPSUMMERING FYLKESKOMMUNER 
Arbeidet med fylkesplanene må brukes 

målrettet for å anskueliggjøre og styre en ba
lansert utnytting av naturressursene og sikre 
bærekraftig utvikling. H~nsynet til miljøet 
må integreres i det fylkeskommunale arbeidet 
på alle sektorer. Koordinering og markeds
føring av miljødata vil lette dette arbeidet. 
Forvalteransvaret på kommunenivå må vekt
legges spesielt og opprettelse av miljørelater
te stillinger og rådgivningsinstanser i 
kommunen ønskes velkommen. Forurensning 
fra landbruk regnes som et alvorlig problem 
en rekke steder, og bedre veiledning, miljøav
gifter, mer (og bedre) bruk av naturgjødsel, 
mindre sprøyting og omlokalisering av bl.a. 
kraftforkrevende produksjon nevnes som øns
kelig. I (f.eks. fjellnære) områder med dårlige 
vilkår for å få opp ny skog, bør skogsdrift 
unngås. Miljøhensyn tilsier energiøkonomise
ring og mer bruk av alternative energi.kilder 
også i Norge. 

ETATER 
Direktoratet for naturforvaltning gjen

nomgår strategier for hvordan de vil følge opp 
Rapporten, med basis i pågående og planlagt 
virksomhet. Miljøforskning vil bli vesentlig 
trappet opp ved opprettelsen av det frittståen
de Norsk Institutt for naturforvaltning, og kan 
bl.a. gi mer kunnskap om betydningen av vil
le arters genressurser, og nødvendige vernetil-
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tak I den sammenheng. Arealplanleggingen 
bl.a. 1 kommunene er i så måte vesentlig, og 
nye miljøvernetater må gis nødvendig politisk 
tyngde. også for å sikre friluftsinteressene. Det 
siste er helt vesentlig for den holdningsskap
ende virksomheten som Rapporten sterkt 
understreker. Men etaten går også sterkt inn 
for å fremme positive holdninger til natur og 
miljø såvel i barnehagene, ulike skoletrinn og 
ikke minst i lærerutdannelsen. Utviklingspro
sjekter i skolene knyttet til friluftsliv, økologi 
og miljøundervisning må støttes faglig og øko
nomisk. FoU-midler i skolene bør særlig 
kanaliseres til slike opplegg. Blant fagene må 
biologi styrkes og bli godkjent som kompetan
segivende for høyere utdanning. Direktoratet 
mener det er viktig å prioritere oppfølging av 
Rapportens påpekning av behovet for miljø
overvåking og ressursregnskap, spesielt rettet 
mot miljøvirkningene av langtransporterte 
forurensmnger, kvalitative og kvantitative 
endringer i viktige naturtyper og arter og be
stander på land og i vann. Innen bioteknolo
gi/oppdrett er det en rekke faglige og politiske 
spørsmål det er viktig å ta stilling til, vis-å-vis 
naturforvaltningsinteressene i større sammen
heng. Eksisterende støtteordninger i landbru
ket bør gjennomgås med sikte på å fremme 
et mer miljøvennlig landbruk. Moderne be
standsskogbruk, med vidstrakte, monotone 
flater og bestander samt sprøyting reduserer 
trolig både det naturlige dyre- og plantelivet 
og rekreasjonsverdien. Videre utredning og 
oppfølging på feltet er nødvendig. Til tross for 
de omfattende miljøinngrepene som følger av 
gassutvinning og -distribusjon (rørtraseer, 
overføringsledninger, kjølevannsutslipp 
m.m.), går etaten inn for dette som alternativ 
til vannkraft, men forutsetter de beste rense
metoder brukt mot utslipp til luft. Energiøko
nomisering framheves likevel som det 
viktigste alternativet. Direktoratet ønsker å 
delta i internasjonalt arbeid for å knesette bl.a. 
konvensjoner som på globalt nivå kan fremme 
bærekraftig utvikling. For dette formålet bør 

Norge følge opp med støtte som mør det mu
lig for u-land å delta. 

Statens Forurensningstilsyn gjør rede for 
hvor det offentlige miljøarbeidet står i pr. i 
dag, med oversikt over innsatsområder, pågå
ende forsøksprosjekter (for å utvikle miljø
fremmende styringsredskaper i den offentlige 
forvaltningen) m.m., og evaluerer effekten i 
forhold til aktuelle oppgaver. I lys av disse, 
og Rapportens anbefalinger, foreslår de nød
vendige endringer og omprioriteringer. SFT 
er f.eks. skeptisk til Rapportens forslag om 
sektorisering av miljøansvaret. I forhold til 
samferdsels- og landbruksmyndigheter, og 
når det gjelder oljedirektoratet og utslippstil
latelser m.m., mener de tvert om at det er 
nødvendig med større påvirkningsmuligheter 
for SFT. 

Statistisk SentraLbyra. understreker at uten 
en massiv satsing på ny energiteknologi er det 
neppe mulig å gjennomføre anbefalingene om 
økonomisk vekst og redusert energibruk sam
tidig. En oppfølging av Kommisjonens arbeid 
kunne være å utvikle en internasjonal økono
misk modell som tok hensyn til den gjensidige 
avhengigheten mellom økonomisk vekst i fat
tige og rike land, befolkningsutvikling, bruk 
av energi og ressurser, og forurensning av 
jord, vann og luft. Siktemålet ville være å bi
dra til å sikre helhetlige og konsistente 
avveininger i den politiske oppfølgingen av 
Rapporten ved å få fram målkonflikter og gi 
skisser til alternative løsninger. I Norge bør 
energi- og forurensningsproblemer stå øverst 
på oppfølgingslista. Norge sløser med energi 
via for lave priser til enkelte sluttbrukere. Et 
moderat krav vil ellers være at Norge ikke 
bidrar med netto utslipp av dri.vhusgasser, jfr. 
planene om nytt gasskraftverk. Byrået kan, 
ved siden av ressursregnskap og data om for
urensning, bidra med utvikling av analyseap
parat for studier av srunmenhengen mellom 
økonomisk utvikling, ressursbruk og miljøpå
virkning. 
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Vedlegg 2 

Oversikt over organisasjoner og institusjoner som har gitt uttalelser til 
Verdenskommisjonens rapport 

PRIVATE ORGANISASJONER 
Alternativ framtid 

- Arbeidsgruppe for organisk-biologisk jord-
og plantekultur i Skandinavia 

- Biologenes interesseorganisasjon 
- Care Norge 
- Den norske Turistforening 
- Det Kgl. selskap for Norges vel 
- Det norske jord- og myrselskap 
- Det norske skogselskap 
- En verden 
- Framtiden i våre hender 
- Hageselskapet 
- Kristelig folkepartis kvinner 
- Landsforeningen for Elektrokjemisk og 

Elektrometallurgisk Industri 
- Landsorganisasjonen L Norge 
- Latinamerikagruppene i Norge (LAG) 
- Liberale folkepartis ungdom 
- Natur og ungdom 
- Norges bondelag 
- Norges Bygdeungdomslag 
- Norges Energiverkforbund 
- Norges Husmorforbund 
- Norges Industriforbund 
- Norges Jeger- og fiskerforbund 
- Norges Kommunistiske parti 
- Norges Naturvernforbund 
- Norges skogeierforbund 
- Norsk Bioenergiforum (Nobio) 
- Norsk Bonde- og småbrukarlag 
- Norsk Bufe 
- Norsk Entomologisk forening 
- Norsk forening for utvik:Jjngsforskning 
- Norsk forening mot støy 

Norsk Lutherske misjonssamband 
- Norsk Planievernforening 
- Norsk Solenergiforening 
- Norsk Teletjeneste Forbund 
- Norsk Økologisk landbrukslag 
- Norske Felleskjøp 
- Norske Melkeprodusenters Landsforbund 
- Norske Reindriftssamers Landsforbund 
- Norske Samers Riksforbund 
- Norske Sivilingeniørers Forening 
- Norske V AR-selskapers forening 
- Sarawak-gruppa 
- Senterkvinnene 
- Skogbruksforeningen av 1950 
- Temakomite 3 «Teknologi, sikkerhet, helse 

og miljø» i Nordisk teknologiår 1988 
- Vekstbransje forskning 

OFFENTLIGE ORGANER 
- Arkitektavdelingen, NTH/Universitetet 

Trondheim 
- Arkitekthøgskolen i Oslo 
- Den norske nasjonalkommisjon for 

UNESCO 
- Det norske meteorologiske institutt 
- Energiforskningen, NLVF 
- Fridtjof Nansens institutt 
- Inst. for georessurs- og forurensningsforsk-

ning (GEFO) 
- Institutt for energiteknikk 
- Institutt for rettsvitenskap, Uruv. i Tromsø 
- Jordregisterinstituttet 
- Kommit, Universitetet i Trondheim 
- Norges almenvitenskapelige forskningsråd 

(NAVF) 
- Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) 
- Norges Landbrukshøgskole (NLH) 
- Norges Landbruksvitenskapelige Forsk-

ningsråd (NLVF) 
- Norges Råd for Anvendt Samfunnsforsk

ning {NORAS) 
- Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forsk

ningsråd (NTNF) 
- Norges Veterinærhøgskole 
- Norsk institutt for landbruksøkonomisk 

forskning 
- Norsk institutt for næringsmiddelforskning 
- Norsk institutt for luftforskning (NILU) 
- Norsk institutt for skogforskning (NISK) 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 
Næringsstyret i Vestfold (Id) 
Rådet for natur- og miljøfag, Univ. i Oslo 

- Senter for anvendt forskning, NHH 
Sosialøkonomisk institutt, Universitetet 
Oslo 

- Senter for varme og kuldeteknikk, SINTEF 
- SINTEF 
- Statens fagtjeneste for landbruket 
- Statens forskningsstasjoner i landbruket 
- Universitetet i Bergen 
- Uruversitetet i Oslo 
- Universitetet i Trondheim 
- Veterinærinstituttet 

ETATER 
- Direktoratet for naturforvaltning 
- Direktoratet for statens skoger 
- Statens forurensningstilsyn 
- Statens plantevern 
- Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket 
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- Statistisk sentralbyrå 
- Norsk Polarinstitutt 

KOMMUNER: 
- Askvoll kommune 
- Askøy kommune 
- Frogn kommune 
- Gjøvik kommune 
- Hednun kommune 
- Hemne kommune 
- Hol kommune 
- Inderøy kommune 
- Kongsvinger kommune 
- Kvinnherad kommune 
- Lardal kommune 
- Larvik kommune 
- Lenvik kommune 
- Levanger kommune 
- Lier kommune 
- Mandal kommune 
- Melhus kommune 

Moss kommune 
- Målselv kommune 
- Nordkapp kommune 
- Nore og Uvdal kommune 
- Oslo kommune 
- Rendalen kommune 
- Ringerike kommune 
- Ringsaker kommune 
- Røros kommune 
- Skedsmo kommune 
- Ski kommune 
- Steinkjær kommune 
- Sogndal kommune 
- Stokke kommune 
- Sula kommune 
- Sømna kommune 
- Sørum kommune 
- Torsken kommune 

Vadsø kommune 
- Vefsn kommune 

Verdal kommune 
- Volda kommune 
- Ølen kommune 

- Ørsta kommune 
- Øvre Eiker kommune 
- Ålesund kommune 

FYLKESKOMMUNER/FYLKESMENN 
- Aust-Agder fylkeskommune 
- Buskerud fylkeskommune 
- Hedmark fylkeskommune 
- Nord-Trøndelag fylkeskommune 
- Sør-Trøndelag fylkeskommune 
- Fylkesmannen i Finnmark 
- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
- Fylkesmannen i Rogaland 
- Fylkesmannen i Troms 
- Fylkesmannen i Vest-Agder 
- Fylkesfriluftsnemnda i Nord-Trøndelag 

FYLKESLANDBRUKSKONTORER 
- Fylkeslandbrukskontoret i Akershus og 

Oslo, jordbruksetaten 
Fylkeslandbrukskontoret Aust-Agder, 
jordbruksetaten 

- Fylkeslandbrukskontoret i Finnmark, jord
bruksetaten 

- Fylkeslandbrukskontoret i Hordaland, skog
bruksetaten 

- Fylkeslandbrukskontoret i Møre og Roms
dal, jordbruksetaten 

- Fylkeslandbrukskontoret i Nord-Trøndelag, 
jordbruksetaten 

- Fylkeslandbrukskontoret i Nordland, jord
bruksetaten og skogbruksetaten 

- Fylkeslandbrukskontoret i Rogaland, jord
bruksetaten og skogbruksetaten 

- Fylkeslandbrukskontoret i Sør-Trøndelag, 
jordbruksetaten og skogbruksetaten 

- Fylkeslandbrukskontoret i Telemark, jord
bruksetaten 
Fylkeslandbrukskontoret Vestfold, jord-
bruksetaten 
Fylkeslandbrukskontoret Østfold, jord-
bruksetaten 

- Fylkeslandbrukssjefen i Hordaland 
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Vedlegg 3 

Oversikt over internasjonale avtaler av særlig betydning for miljøvern og 
naturressursforvaltning 

Neden for følger en oversikt over de viktigs
te internasjonale avtaler som er av særlig 
betydning for miljøvern og naturressursfor
valtning 

LUFr 
Konvensjon om langtransportert grenseover
skridende luftforurensning (ECE-konvensjo
nen), 1979 

Formålet med Konvensjonen er å beskytte 
mennesket og dets miljø mot luftforurens
ning. Partene skal søke å begTense og, så langt 
som mulig, gradvis redusere og hindre luft
forurensning. 
a) TilleggsprotokoU, 30% reduksjon av svovel

utslipp (HeLsinkiprotokoUen), 1985 
Signatarlandene forplikter seg ttl minst 
30% reduksjon av svovelutslippene innen 
1993 med utgangspunkt i utslippene i 1980. 

b) Tilleggsprotokoll, kontroll med utslipp av 
NOx (Sofia-protokollen), 1988 
Formålet er å stabilisere de totale NOx
u~lippene innen 1994 på 1987 års nivå. 
Protokollen åpner for reforhandlinger i lys 
av ny teknologisk utvik.Jjng og naturens 
tålegrense med sikte på ytterligere reduk
sjoner. 

Konvensjon om beskytteise av ozonlaget 
(Wien-konvensjonen), 1985 

Konvensjonen er en rammekonvensjon 
som fastsetter en generell plikt til å treffe 
tiltak for å beskytte ozonlaget. Konvensjo
nen gir grunnlag for forskningsmessig og 
teknisk samarbeid i tillegg til informasjons
utveksling. 
a) Tilleggsprotokoll, omfatter bl.a. reduk

sjon av visse KFK-er og frys av braken 
av haloner (Montreal-protokollen), I981 
Signatarlandene forplikter seg til bl.a. 
en 50% reduksjon av visse KFK-er i 1998 
i forhold til 1986-nivå og frys av bruken 
av haloner i 1992 på 1986-nivå. 

HAV 
Konvensjon om bekjempelse av havforurens
ninger ved utslipp fra land (Paris-konvensjo
nen), 1914 

Formålet med Konvensjonen er å verne det 
marine miljø mot forurensninger forårsaket 

av utslipp fra land gjennom elver, elvemun
ninger, avløp og rørledninger innen nasjonal 
jurisdiksjon. Konvensjonen omfatter også ut
slipp fra plattformer og andre konstruksjoner 
på kontinentalsokkelen. Paris-konvensjonen 
gjelder for Nordsjøen og det nordøstlige At
lanterhav. 

Konvensjon om bekjempelse av havforurens
ninger ved dumping fra skip og fly (Oslo
konvensjonen), 1972 

Konvensjonens formål er å verne mennes
kenes helse, levende ressurser og livet i havet, 
rekreasjonsmuligheter og annen rettmessig 
bmk av havene mot forurensninger som skyl
des dumping av forurensende stoffer fra skip 
og fly. 

Under konvensjonen kan en komme frem 
til forbud eller regulering av dumping av kje
miske stoffer. Oslo-konvensjonen gjelder for 
det åpne hav og territorialfarvann i Nordsjøen 
og den nord-østlige del av Atlanterhavet og 
de arktiske hav. Blant de viktigste avtalene 
som er gjort gjennom Oslokonvensjonen er 
forbud mot forbrenning av avfall til havs som 
skal gjennomføres innen 1994. 

Overenskomst om bekfompe/,se av havfor
urensninger ved dumping av avfall og annet 
materiale (London-konvensjonen), 1972 

Konvensjonens formål er å verne mennes
kenes helse, levende ressurser og livet i havet, 
rekreasjonsmuligheter og annen rettmessig 
bruk av havene mot forurensning som skyldes 
dumping av avfall og annet materiale. Den 
har også bestemmelser om dumping av raruo
akti vt avfall. London-konvensjonen er en 
global konvensjon. 

Den internasjonale konvensjon om hindring 
av forurensning fra skip (MARPOL-konven
sjonen), 1973 

Konvensjonens formål er å avskaffe forsett
lig forurensning av det marine miljø ved olje 
eller andre skadelige stoffer og i størst mulig 
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grad å begrense ufrivillig utslipp av slike stof
fer. Konvensjonen omfatter hindring av 
forurensning fra skip som frakter olje og kje
mikalier. Ca. 50 land har ratifisert denne 
konvensjonen. 

Overenskomst om samarbeid vedrørende olje
forurensning i Nordsjøen (Bonn-avtalen), 
1969 

Overenskomsten inneholder bestemmelser 
om gjensidig assistanse og informasjon ved 
utslipp av olje i Nordsjø-området. 

Overenskomst mellom Norge, Danmark, Fin
land og Sverige om samarbeid vedrørende 
tiltak mot oljeforurensning av sjøen (Køben
havn-avtaLen), 1971 

Overenskomstens formål er samarbeid mel
lom de nordiske land om rapportering og 
bekjempelse av oljeforurensning av sjøen. 

Havrettstraktaten, 1982 
Den internasjonale havrettskonvensjonen 

har ennå ikke trådt i kraft, da ikke nok stater 
har ratifisert avtalen. Av de nordiske landene 
er det bare Island som har ratifisert. Konven
sjonen omfatter spørsmål om sjøfart, fiske, 
leting og utvinning av olje og gass, beskyttelse 
av det marine miljøet, adkomst til havet fra 
kystløse stater, marintilknyttet forskning 
m.m. 

NATURVERN/KULTURVERN 
Konvensjon om vern av våtmarksområder av 
internasjonal betydning, særlig som tilholds
sted for vannfugler (Ramsar-konvensjonen), 
1971 

Konvensjonens formål er å motvirke presset 
på verdens våtmarksområder og deres flora 
og fauna p.g.a. deres vercli som økonomisk, 
kulturell, vitenskapelig og rekreasjonsmessig 
ressurs. 

Konvensjon om vern av ville pianter og dyr 
og deres naturlige leveområder (Bern-konven
sjonen), 1979 

Konvensjonens formål er å verne vill flora 
og fauna og deres naturlige leveområder, og å 
fremme regionalt samarbeid om slikt vern. 
Det legges særlig vekt på vern av truede og 

sårbare arter, herunder truede og sårbare 
trekkende arter. 

Konvensjon om internasjonal handel med 
truede dyre- og plantearter (CITES, Washing

ton-konvensjonen), 1973 
Konvensjonens formål er å verne truede ar

ter av ville dyr og planter mot utryddelse 
gjennom et system av import- og eksportlisen
ser. 

Konvensjon om trekkende arter av ville dyr 
(Bonn-konvensjonen), 1979 

Konvensjonens formål er å verne ville dyr 
som trekker over eller utenfor nasjonale lan
degrenser. 

Konvensjon om vern av verdens kultur- og 
naturarv (UNESCO-konvensjonen), 1972 

Konvensjonens formål er å bevare verdens 
kultur- og naturverdier mot forfall og utslet
telse, særlig gjennom vern mot de stadig 
økende skade- og ødeleggelsesmuJigheter som 
er en følge av endrede sosiale og økonomiske 
forhold. 

Konvensjon til vern av Laks i det nordlige 
Atlanterhav (La/ese-konvensjonen), 1982 

Regional konvensjon om vern av laks i det 
nordlige Atlanterhav meJlom Norge, Kanada, 
Danmark på vegne av Færøyene, EF Island, 
Sverige og USA. 

Avtale om vern av isbjørn (Isbjørn-avtaLen), 
1973 

Regional avtale om vern av isbjørn og dens 
livsmiljø i Arktis mellom Norge, Danmark, 
Kanada, Sovjetunionen og USA. 

DIVERSE AVTALER 
Nordisk Miljøvernkonvensjon, 1974 

Miljøvernkonvensjon mellom Norge, Dan
mark, Finland og Sverige har som formål å 
verne og forbedre naturmiljøet i de nordiske 
land og å sikre at handling tillatt i et av lande
nes lovgivning ikke har mUjøskadelig virk
ning i de øvrige land. 
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Konvensjon om bevaring av marine levende 
ressurser i Antarkis (KrilL-konvensjonen), 
1980 

Konvensjonens formål er i første rekke å 
bevare de marinbiologiske ressurser i Antark
tis. 

Internasjonal avtale om regulering av hval
fangst, 1946 

Avtalen har som formål å regulere fangst 
av hval med sikte på bevaring av de store 
hvalartene. 

BILATERALE AVTALER 
Miljøvernavtaler er inngått med følgende 

land: 

- USSR, 1988 
- DDR, 1986 
- India, 1983 
- Polen, 1989 
Formålet med overenskomstene er i første 

rekke å samarbeide om viktige miljøvern
problemer av felles interesse. 

Avtaler om tidlig varsling av ulykker i atom
anlegg, og om utveksling av informasjon om 
slike anlegg er inngått med følgende land: 

Sverige, 1986 
- Finland, 1987 
- USSR, 1988 
- Storbritannia, 1987 
- DDR, 1988 
- Forbundsrepublikken Tyskland, 1988 
- Nederland, 1989 
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Anadrome 
fiskearter: 

Biokjemi: 

Biologi: 

Biomasse: 

Bioteknologi: 

Biotop: 

Brutto nasjonal
produkt: 

CH: 

CO,: 

DDT: 

DNA: 

Drivhusffekt: 

ECE: 

Energiøkonomi
sering (ENØK): 

Erosjon: 

FAO: 

Freon: 

Galvanoteknisk 
industri: 

GEMS: 

Gen: 

Genressurser: 

Genmodifisering: 

GRID: 

Ordliste 

Fiskearter som vandrer fra saltvann og opp i elver for å gyte. 

Læren om de kjemiske forhold og prosesser som angår levende organismer. 

Læren om de levende organismene. 

Massen av alt levende materiale innen et område. 

Teknikk som anvender mikroorganismer, planter eller dyr eller deler av 
disse til forskning eller produksjon. 

Noenlunde ensartet område som er levested for et bestemt samfunn av 
dyr og planter. 

Verdimål for produksjonen av alle varer og tjenester i en økonomi, som 
regel i løpet av ett år. 

Kjemisk formel for metan. Hoved-bestanddel i naturgass og gass som ut
viltles ved forråtning. 

Kjemisk formel for karbondioksid. Grunnlag for plantenes stoffskifte. Fri
gjøres når plantedeler råtner eller forbrenner, tas opp når planter vokser. 
Frigjøres også ved forbrenning av olje, kull og gass. Den tildels kraftige 
økningen i konsentrasjonen av CO, i atmosfæren bidrar til drivhuseffekten. 

Forkortelse for diklor-difenyl-triklore-tan som er stoffets kjemiske navn. 
Hører til gruppen klorerte hydrokarboner. Betegnes som miljøgift fordi 
det selv i meget små mengder skader levende vesener, og brytes svært 
langsomt ned i naturen. Stoffet brukes bl.a. ved bekjempelse av insekter. 

Forkortelse for deoksyribonukleinsyre som er arvestoffets lrjemiske vann. 
DNA er arvestoffet i alle levende vesener, unntatt noen virus. 

Global oppvarming pga. økende tilførsel av visse gasser (bl.a. C02, KFK 
og CH) til atmosfæren. 

Economic Commission for Europe. FNs økonomiske kommisjon for Europa 
(øst og vest) samt USA og Canada. 

Energisparing som gir økonomisk gevinst. 

Se jorderosjon. 

Food and Agriculture Organisation. FNs matvareorganisasjon. 

Varemerke for en type KFK (se denne). 

Industrier som driver med overflatebehandling av metaller. 

Global Environment Monitoring System. UNEPs globale miljøovervå
kingssystem. 

Arveanlegg, del av DNA-molekylet. 

Samlet mengde arvemateriale i alle planter, dyr og mikroorganismer (alt 
levende) på jordkloden. 

Menneskestyrt endring av arvematerialet (genene). Genene kan flyttes 
mellom individer av samme art, men også overføres til helt andre arter. 
Overføring mellom planter og dyr er også mulig. 

Global Resource Wormation Database. UNEPs database for global ressurs
informasjon. 
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HOV-utvalget: 

Hydrotekniske 
tiltak: 

Høyproduktive 
arter: 

ICSU: 

IGBP: 

I-land: 

ILO: 
Irreversibel: 

IUCN: 

Jorderosjon: 

KFK: 

Klimagasser: 

Komparativ: 

Konsesjonspart: 

Kostnadseffektiv: 

Kultivering: 

Miljøgifter: 

Miljøregnskap: 

Miljøvern
konvensjon: 

Monokultur: 

Multilateral: 

Nasjonalformue: 

NOx: 

NlO: 

OECD: 

Overbelastning: 

Ozon: 

Ozonlag: 

PAR: 

Utvalg som utreder system og organisering for varsling og overvåking av 
havområdene. 

Tiltak som berører vanning og drenering. 

Brukes f.eks. om plantesorter og busdyrraser som gir stor nyttbar biomas
se (mengde i kg) i forhold til mengde innsatsfaktorer. 

International Council of Scientific Unions. Det internasjonale råd for viten
skapelige sammenslutninger. 

International Geosphere - Biosphere programme (ICSUs internasjonale 
geosfære- og biosfæreprogram). 

Industriland. 

International Labour Organization. FNs internasjonale arbeidsorganisasjon. 
Som ikke kan gjøres om eller føres tilbake til opprinnelig tilstand. 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 
Den internasjonale union for vern av natur og naturressurser. 

Tap av jordsmonn, som oftest ved at jord blåses eller vaskes vekk. 

Forkortelse for ulike kjemiske forbindelser bestående av klor - fluor - kar
bon. Bidrar bl.a. til nedbryting av ozonlaget. 

Gasser som bidrar til drivhuseffekten. 

Sammenlignende. 

Den som er juridisk ansvarlig for å overholde en konsesjon. 

Tiltak eller politikk som oppnår et bestemt mål med lavest kostnader. 

Dyrking. 

Stoffer som brytes svært seint ned l naturen og er skadelige selv i små 
mengder. Pga. den seine nedbrytingen konsentreres miljøgiftene oppover 
i næringskjeden. 

Systematisk, tallfestet oversikt over miljøtilstand og miljøressurser. 

Internasjonal avtale om miljøverntiltak. 

Ensidig dyrking av en bestemt kulturvekst, f.eks. hvete over større areal 
eller f.eks. ren granskogsproduksjon. 

(Om land): Forhold mellom flere land. 

Landets samlede verdier inkJusive miljøgoder. I dagens nasjonalregnskap 
omfatter «nasjonalformuen,, realkapitalen. Et utvidet nasjonalformuebe
grep tar også med bl.a. naturmiljø, naturressurser og menneskelig kapital 
(utdannelse, kunnskaper m.m.). 

Kjemisk formel for forskjellige nitrogenoksider. 

Kjemisk formel for Di-nitrogenoksid (lystgass) 

Organization for Economic Cooperation and Develoment. Vestlige industri
lands o,ganisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling. 

Så hard utnyttelse av en biologisk ressurs at evne til selvfornying skades 
eller ødelegges. 

Kjemisk aktiv oksygenforbindelse (0). 

Ozon dannes i de øverste luftlag (stratosfæren) under innvirkning av strå
ling fra sola. Dette daget» av ozon som dannes absorberer en stor del av 
den farlige ultrafiolette strålingen, slik at denne ikke når jordoverflaten. 
Ved bakke-niva er ozon uønsket bl.a. pga. planteskader og helseeffekter. 
Dannes her bl.a. som følge av eksos fra biler. 

Forkortelse for Poly-aromatiske hydrokarboner, bl.a. tjærestoffer. Kompo
nent i utslipp fra industri, trafikk og forbrenning. 
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Pelagisk: 

Resipient: 

Ressurs: 

Sediment: 

Sektor: 

S02: 

Sosioøkonomiske 
virkninger: 

SSE-programmet: 

Tålegrense: 

TWh: 

U-land: 

UNEP: 

UNESCO: 

UNIDO: 

Utslippskonsesjon: 

V armepumpe: 

Vekstskifte: 
(Vekselbruk) 

WHO: 

Økologi: 

Økosystem: 

Bruk.es om arter som lever i de frie vannmasser og det åpne hav. 

Mottaker av spillprodukter og avfall, dvs. der forurensninger ender (luft, 
vann, jord). 

I videste forstand alt vi kan utnytte. For eksempel naturressurser, mennes
keskapte ressurser (kapital, kunnskap osv.) og menneskelige ressurser 
(skaperevne, arbeidsevne osv.). 

Materiale som ved mekaniske, kjemiske eller organisk utfelling er avsatt 
i luft eller vann. Leire og grus er eks. på sedimenter. 

Enhetlig del av samfunnets virksomhet, eks. landbruk, samferdsel. 

Kjemisk formel for svoveldioksid. 

Virkninger både for inntekter/utgifter og for sosiale forhold. 

Sudan-Sahel-Etiopia-programmet. Norsk utviklingsprogram mot ørken
spredning. 

Grense for akseptabel miljøbelastning, inklusive sikkerhetsmargin. 

Mål på energi 1012Wh (millionmillioner watt timer). 

utviklingsland. Lavinntektsland har brutto nasjonalprodukt pr. innbygger 
under 700$ (1987): Lav til midlere inntekt regnes opp til 1300$ BNP/Cap. 

United Nations Environment programme. FNs miljøprogram. 

United Nations Educational and Scientific organization. FNs organisasjon 
for undervisning, vitenskap og kultur. 

United Nations Industrial Development Organization. FNs organisasjon for 
industriell utvikling. 

Tillatelse til å slippe ut en viss mengde forurensning. 

Maskin som omformer lavtemperaturenergi (varme) til energi ved en høye
re temperatur (f.eks. kjøleskap der energi i form av varme «flyttes~ ut av 
skapet). Brukes ofte til å utnytte spillvarme fra industri og andre varmekil
der som luft og vann som ikke har praktisk nytte ved den temperaturen 
de forekommer. En enhet energi inn i form av elektrisitet sammen med 
2-3 enheter lavtemperaturvarme kan gi 2-3 enheter nyttbar energi ut i form 
av varme ved høyere temperatur. 

Driftsmåte i jordbruket der en lar ulike kulturvekster (korn, ft'lrvekster, 
gras, grønnsaker, poteter) følge hverandre i en bestemt rekkefølge på sam
me areal fra år til år. 

World Health Organization. Verdens helseorganisajon. 

Læren om naturens husholdning/læren om samspillet i naturen. 

Samling~ av plante- og dyresamfunn i et avgrenset område, samt det dø
de, uorganiske miljø (jord, vann, mineraler osv.) disse samfunnene lever i. 

Engers Boktrykkeri A/S, Otta 
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Utenriksdepartementet 

St.prp. nr. 36 
(1992-93) 

Om samtykke til ratifikasjon av en rammekonvensjon om 
klimaendring av 9. mai 1992 

Tilrdding fra Utenriksdepartementet av 18. desember 1992, 
godkjent i statsrdd samme dag. 

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING. 

FNs generalforsamling vedtok høsten 1990 å 
nedsette en mellomstatlig forhandlingskomite 
(INC) for å fremforhandle en konvensjon om 
klimaendring. Det ble tatt sikte på å ha kon
vensjonen klar for undertegning under FNs 
konferanse om miljø og utvikling (UNCED) i 
Brasil i juni 1992. IPCC-rapporten fra 1990, og 
senere IPCCs tilleggsrapport fra februar 1992, 
utgjorde det viktigste faglige underlag for dis
se forhandlingene, som startet i februar 1991. I 
perioden februar 1991 til mai 1992 ble det 
gjennomført 6 forhandlingssesjoner. Konven
sjonen ble vedtatt ved konsensus 9. mai 1992, 
og ble oversendt UNCED hvor den ble åpnet 
for undertegning 4. juni 1992. Under UNCED 
undertegnet 154 land, inkludert Norge, kon
vensjonen. 

Konvensjonen er den første av det man kan 
kalle annen generasjons miljøkonvensjoner. 
Den gir mulighet til å utvikle tiltak i takt med 
ny kunnskap, og den legger stor vekt på 
grunnleggende prinsipper som føre-var, kost
nadseffektivitet, rettferdighet mellom indus
triland og utviklingsland når det gjelder an
svar og tiltak, samt byrdefordeling mellom in
dustriland. Konvensjonsteksten inneholder 
imidlertid ingen tallfestede, tidsbestemte for
pliktelser for Partene i forhold til bestemte ut
slippsnivåer. 

Konvensjonen gir en ramme for å kunne ut
vikle et sterkt globalt samarbeid om klima
spørsmål. Den er prosessorientert, og innehol
der oppfølgingsbestemmelser slik at man rela
tivt raskt har muligheten til å få sterkere og 
mer bindende forpliktelser inn i avtalen. Såle-

des skal det første partsmøtet vurdere om be
stemmelsene er tilstrekkelige og eventuelt ved
ta nye forpliktelser. Det skal siden foretas re
gelmessige gjennomganger inntil konvensjo
nens mål er nådd. 

I samsvar med «føre-var»-prinsippet er det 
i konvensjonen etablert et langsiktig mål som 
skal hindre uønsket og ukontrollerbar kli
mautvikling. Konvensjonens endelige mål er 
en stabilisering i konsentrasjonen av klima
gasser på et nivå som vil forhindre farlig, men
neskeskapt påvirkning av klimasystemet. Selv 
om det langsiktige målet ikke er kvantifisert, 
og således ikke direkte vil legge føringer på 
den konkrete utformingen av klimapolitikken, 
vil en realisering av målet på lengre sikt måtte 
innebære store endringer i de globale utslipps
mønstre. Slike endringer vil kunne få konse
kvenser for den økonomiske utvikling. 

Industrilandene, inkludert land med over
gangsøkonomier, påtar seg å vedta nasjonale 
klimastrategier og gjennomføre tiltak i sam
svar med disse for å begrense sine utslipp av 
klimagasser og øke opptaket av slike gasser 
(artikkel 4.2). Det åpnes for å se alle klimagas
ser under ett ved gjennomføring av forpliktel
sene, og å kunne ta hensyn til opptak av kli
magasser. Konvensjonen åpner for felles gjen
nomføring av forpliktelser i samarbeid mellom 
to eller flere parter. Dette er viktig for å sikre 
at klimatiltakene kan gjennomføres på en 
kostnadseffektiv måte. 

Industrilandene påtar seg også å rapportere 
om sin klimapolitikk og gi regelmessige opp
lysninger om beregninger av sine klimagassut
slipp til partsmøtet for konvensjonen. I omta
len av partenes forpliktelse til å rapportere 
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sies det at industrilandene sikter mot, indivi
duelt eller i fellesskap, å komme tilbake til ut
slippsnivået for 1990. Det var ikke mulig å bli 
enige om et slikt mål som en juridisk utslipps
forpliktelse, men ved at dette målet er nevnt 
som en retningslinje i tilknytning til rapporte
ringsforpliktelsen, lyktes det i det minste å 
konvensjonsfeste at dette representerer en øn
skelig utvikling. 

Utviklingslandene har også generelle for
pliktelser med hensyn til utforming av nasjo
nale strategier og rapportering. Det sies imid
lertid at disse landene må kunne gi prioritet til 
fattigdomsproblemene, og at konkrete klima
tiltak vil være avhengig av finansielle og 
kunnskapsmessige overføringer fra industri
landene. 

Industrilandene forplikter seg til å dekke 
de omforente kostnadene utviklingslandene 
påføres ved utarbeidelse av analyser og land
studier. I tillegg skal industrilandene dekke de 
omforente fulle tilleggskostnader utviklings
land påføres ved å gjennomføre klimatiltak 
under konvensjonen (kostnader utover det som 
gir nasjonal rentabilitet). Dette vil være et 
viktig argument for utviklingslandene til å 
slutte seg til konvensjonen. Viktige prinsipper 
som nye og addisjonelle ressurser, adekvate 
ressurser, forutsigbarhet og byrdefordeling er 
med i teksten. 

Det er opprettet en finansieringsmekanisme 
som skal fungere under ledelse av, og være an
svarlig overfor partsmøtet. Den Globale Miljø
fasiliteten (GEF), som administreres av Ver
densbanken, FNs Miljøprogram (UNEP) og 
FNs Utviklingsprogram (UNDP), utpekes som 
ansvarlig for den operative del av finansie
ringsmekanismen i en interimsperiode. 

Det er bygd inn fleksibilitet i avtalen som 
gir mulighet for å ta hensyn til at enkelte land, 
som f.eks. produsenter og eksportører av pe
troleum, står i en spesiell situasjon. 

Under konvensjonen skal det etableres en 
komite for forskningsspørsmål og telmologisk 
rådgivning, og en gjennomføringskomite. 

Fra norsk side ble det særlig arbeidet for at 
OECD-landene samlet skulle påta seg ambisiø
se forpliktelser samt at tiltakene skulle gjen
nomføres på en mest mulig kostnadseffektiv 
måte. I denne forbindelse ble det lagt spesiell 
vekt på at avtalen skulle muliggjøre felles gjen
nomføring av forpliktelser mellom partene. 

Regjeringen vil utarbeide en nasjonal hand
lingsplan som vil beskrive Regjeringens klima
politikk og hvilke tiltak som vil bli gjennom
ført i samsvar med denne for å begrense ut
slippene og øke opptaket av klimagasser. Det 
tas sikte på at handlingsplanen skal foreligge 
innen utgangen av 1993. Retningslinjer for ar
beidet med handlingsplanen er nærmere be-

skrevet i Stortingsmelding nr. 13 (1992-93) 
Om FNs konferanse om miljø og utvikling. 
Handlingsplanen, og gjennomføringen av den
ne, vil oppfylle forpliktelsen i klimakonvensjo
nen om å vedta nasjonale klimastrategier og 
gjennomføre tiltak i samsvar med disse for å 
begrense utslippene og øke opptaket av klima
gasser. 

Norge vil også utarbeide regelmessige rz.p
porter om virlmingene av de tiltak som settes i 
verk for å begrense utslipp og øke opptak av kli
magasser i samsvar med rapporteringsforplik
telsene i konvensjonen. Beregninger som er 
foretatt tyder på at dersom Norge, individuelt 
eller i fellesskap med andre land, skal komme 
tilbake til utslippsnivået for 1990, kan dette 
medføre betydelige samfunnsmessige konse
kvenser. Det tas sikte på å klarlegge de økono
miske konsekvensene av ulike strategier for å 
begrense utslippet og øke opptaket av klima
gasser i arbeidet med handlingsplanen. 

Fra norsk side sikter en mot å oppfylle de 
finansielle forpliktelsene om bidrag til utvik
lingsland gjennom Den globale miljøfasiliteten 
(GEF) med addisjonelle midler i tillegg til og 
atskilt fra bistandsbudsjettet. 

Norge var i forhandlingene representert ved 
en interdepartemental delegasjon med følgen
de ledelse: 

Departementsråd Oddmund Graham, Mil
jøverndepartementet, leder. 

Ekspedisjonssjef Kåre Bryn, Utenriksde
partementet, nestleder. 

Foruten de ovennevnte departementer var 
Finansdepartementet og Olje- og energidepar
tementet med i forhandlingsdelegasjonen. I til
legg deltok representanter fra Samferdselsde
partementet og Næringsdepartementet i de nor
ske forberedelsene til forhandlingssesjonene. 

Konvensjonen ble vedtatt 9. mai 1992 og 
åpnet for undertegning i Rio de Janeiro 4. juni 
1992. Den ble undertegnet av Norge samme 
dag. Undertegningen ble foretatt av miljø
vernminister Thorbjørn Berntsen, i henhold til 
fullmakt gitt ved Kgl. resolusjon av 29. mai 
1992. 

I alt 157 land, samt EF, har til nå underteg
net konvensjonen. 

Et avtrykk av konvensjonens engelske ori
ginaltekst, med oversettelse til norsk, følger 
som trykte vedlegg til denne proposisjonen. 

2. FORHANDLINGENES FORLØP. 

Den økende bekymring for at utslipp av kli
magasser vil føre til klimaendringer førte til at 
FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteo
rologiske organisasjon (WMO) høsten 1988 
nedsatte et mellomstatlig klimapanel (IPCC) 
for å undersøke disse spørsmålene. Panelets 
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hovedrapport ble presentert høsten 1990. Rap
porten konkluderte med at menneskeskapte 
utslipp vil bidra til å gjøre jorda varmere enn 
den ellers ville vært. 

Dersom nåværende utvikling fortsetter, 
forventer IPCC at den globale middeltempera
tur vil øke med omlag 3 grader innen år 2100. 
Dette vil kwme gi den raskeste økning av mid
deltemperaturen de siste 10.000 år og føre til 
at den globale middeltemperaturen blir høyere 
enn den har vært de siste 150.000 år. Havnivå
et forventes å stige med mellom 0,5 og 1 meter 
i samme periode. Virlmingene av en global 
oppvarming kan bli alvorlige mange steder. 
Det kan oppstå store regionale matforsynings
problemer, bl.a. som følge av havnivåstigning 
og endringer i vind- og nedbørsmønstre. Det 
kan forventes omfattende folkevandringer og 
økte fattigdomsproblemer. Flora og fauna vil 
også kunne bli sterkt på virket. 

Verdens 2. klimakonferanse som ble arran
gert høsten 1990, samlet ca. 700 forskere og 
eksperter fra mer enn 100 land. Forskerne be
kreftet i sin uttalelse de faglige konklusjoner i 
IPCC-rapporten. Ministerdelen av konferan
sen hadde representanter fra 137 land. Den 
politiske erklæringen inneholdt en generell 
henstilling til industrilandene om å fastsette 
mål eller programmer for å begrense utslippe
ne av klimagasser, og landene ble anmodet om 
å starte konvensjonsforhandlinger så snart 
som mulig. 

FNs generalforsamling vedtok høsten 1990 
å nedsette en mellomstatlig forhandlingskomi
te (INC) for å fremforhandle en konvensjon om 
klimaendring. Det ble tatt sikte på å ha kon
vensjonen klar for undertegning under FNs 
konferanse om miljø og utvikling (UNCED) i 
Brasil i juni 1992. IPCC-rapporten fra 1990, og 
senere IPCCs tilleggsrapport fra februar 1992, 
utgjorde det viktigste faglige underlag for dis
se forhandlingene, som startet i februar 1991. I 
perioden februar 1991 til mai 1992 ble det 
gjennomført 6 forhandlingssesjoner. 

På norsk side la en interdepartemental kli
magruppe i mars 1991 fram rapporten «Driv
huseffekten, virkninger og tiltak», en samlet 
oversikt over de globale klimaproblemene og 
en bred analyse av hvordan norske forhold vil 
bli berørt, både av klimaendringer og av ulike 
tiltak for å begrense disse. Rapporten bygger 
på om lag 40 delutredninger og en rekke inter
nasjonale rapporter, heriblant IPCCs hoved
rapport. Det ble lagt fram forslag til strategier 
for norsk klimapolitikk, nasjonalt og interna
sjonalt, som bl.a. dannet utgangspunkt for det 
videre arbeidet i den norske forhandlingsdele
gasjonen til klimaforhandlingene. 

Klimaproblemenes omfang og globale ka
rakter gjør dette til et av de mest komplekse 

miljøproblemer verden står overfor. Til for
skjell fra de fleste andre forurensingsproble
mer, foreligger det i dag ikke økonomisk ak
septable metoder for å rense og deponere 
storparten av de menneskeskapte klimagas
sutslippene. Tiltak som kan gi vesentlige en
dringer i de samlede utslipp av klimagasser, 
vil derfor kreve vesentlige inngrep i produk
sjons- og forbruksmønstre i en rekke sekto
rer. Tiltakenes utforming vil sterkt kwme på
virke landenes konkurransesituasjon. I tillegg 
kommer at utslippene har samme virkning på 
atmosfæren uansett hvor utslippene skjer, og 
at få enkeltland kan påvirke de totale utslipp 
vesentlig alene ved egne tiltak. Klimaproble
mene er dermed et globalt problem som kre
ver globale løsninger der alle land deltar. 

Ved starten av forhandlingene sto man 
overfor en situasjon der man på uvanlig kort 
tid (16 måneder) skulle fremforhandle en kon
vensjon om et uvanlig komplisert tema. På det 
første forhandlingsmøtet i Washington i febru
ar 1991 ble man enige om organiseringen av 
forhandlingsprosessen, men kom ikke i gang 
med substansforhandlinger. 

Møtet bidro likevel til å avklare sentrale 
aktørers utgangsposisjoner. Fra utviklingslan
dene ble hovedvekten lagt på at konvensjonen 
måtte reflektere industrilandenes hovedansvar 
for å løse klimaproblemene, dels ved å pålegge 
disse landene å gjennomføre effektive tiltak 
for å begrense utslipp av klimagasser, og dels 
ved å forplikte dem til å bistå utviklingslande
ne med overføring av finansielle tilleggsressur
ser og teknologi. Utviklingslandene knyttet sin 
egen oppfyllelse av forpliktelser til slik res
sursoverføring fra industrilandene. Utvik
lingslandene understreket også at de ikke var 
ute etter utviklingsbistand, men etter kompen
sasjon for de meromkostninger de blir påført 
når de gjennomfører utslippsreduserende til
tak. Det er dette som ligger i begrepet tilleggs
kostnader. Blant utviklingslandene var de små 
øystatene de klareste pådriverne for raske, 
omfattende og forpliktende tiltak. 

USA ville ikke akseptere bindende forplik
telser i konvensjonen når det gjaldt egne ut
slippsbegrensninger. EF gikk inn for et avtale
verk med de nasjonale mål om COi-stabilise
ring på 1990-nivå innen år 2000 som de fleste 
EFTA- og EF -land hadde vedtatt. EF foreslo 
opprinnelig at man burde ta sikte på å frem
forhandle to separate protokoller h.h.v. om be
grensning av CO2-utslipp og om skogforvalt
ning med sikte på å øke skogenes opptak av 
CO2. Dette møtte betydelig motstand, og måtte 
oppgis. 

Fra norsk side gikk man inn for en helhetlig 
tilnærming med sikte på å få til en konvensjon 
med klare forpliktelser basert på kostnadsef-
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fektive løsninger. Fra norsk side ble følgende 
hovedpunkter lagt til grunn i forhandlingene: 
- Globale, langsiktige mål må utformes på 

bakgrunn av «føre-var»-prinsippet og hen
synet til en bærekraftig utvikling for sam
funn og økosystemer med mer detaljerte 
mål for OECD-området. 

- I gjennomføringen bør landene gis fleksibi
litet til å foreta utslippsreduksjoner på 
tvers av klimagasser, deres kilder og opp
taksmuligheter, og på tvers av nasjonale 
grenser, for å oppnå størst mulig grad av 
kostnadseffektivitet. 

- Land bør derfor ha anledning til å oppfylle 
sine forpliktelser individuelt eller i felles
skap. 

- Harmonisert bruk av økonomiske virke
midler, som f.eks. skatter og avgifter, for å 
unngå konkurransevridninger. 

- Overføring av finansielle tilleggsressurser 
og teknologi til vanskeligstilte land for å 
dekke meromkostninger ved gjennomføring 
av forpliktelser. 
Norge foreslo at samarbeid om gjennomfø

ring av tiltak på tvers av landegrenser kurute 
skje ved oppretting av en «byttesentral» et 
(«clearing house»), der prosjekter som begren
ser utslipp koples med finansiering fra land 
som ønsker å gjennomføre deler av sine ut
slippsforpliktelser i andre land, og dermed få 
kreditt for disse under egne utslippsforpliktel
ser. 

De norske forslagene ble møtt med interes
se fra både OECD-land og ledende utviklings
land. EF ønsket imidlertid en nærmere utdy
ping av de norske forslagene før de ville gi sin 
tilslutning til dem. Fra utviklingslandene ble 
det fremholdt som viktig at det norske oppleg
get ville gjøre det mulig for dem å delta i et 
forpliktende internasjonalt klimasamarbeid 
uten at deres utviklingsaspirasjoner ble ram
met på en urimelig måte. 

På det andre forhandlingsmøtet i juni 1991 
la en rekke land fram forslag til ulike deler av 
konvensjonen. I alt ble det fremlagt mellom 70 
og 80 diskusjonspapirer. Norge la frem en om
fattende dokumentasjon basert på ovennevnte 
hovedpunkter. 

Med hensyn til finansieringsordning var det 
klare skillelinjer mellom utviklingslandene og 
industrilandenes syn. Mens utviklingslandene 
gikk inn for at det ble opprettet et eget klima
fond som en del av konvensjonen, fremholdt 
industrilandene at Den globale miljøfasiliteten 
(GEF) burde utpekes til å fungere som finansi
eringsmekanisme for konvensjonen. Utvik
lingslandenes skepsis til GEF hadde delvis sin 
bakgrunn i generell skepsis til Verdensbanken, 
men mer spesifikt at GEF ikke er et universelt 
organ og har overvekt av deltakelse fra indus-

triland. Fra industrilandene ble det påpekt at 
man ikke ønsket å bidra til å opprette nye in
stitusjoner som dupliserte eksisterende orga
ner. 

I løpet av høsten 1991 ble det avholdt ytter
ligere to forhandlingssesjoner. Utviklingslan
dene fastholdt sine krav om overføring av fi
nansielle tilleggsressurser og telmologi, samti
dig som USA fortsatt ikke ville akseptere bin
dende forpliktelser i konvensjonen når det 
gjaldt egne utslippsbegrensninger. EF ønsket 
fortsatt å konsentrere oppmerksomheten om 
en egen C02-målsetting. De nordiske land, Ca
nada, Australia og New Zealand samlet seg i 
stor grad om de norske forslagene og tilsva
rende id~er om fleksibilitet i konvensjonen. 

Den økende oppslutningen om de norske 
forslagene førte til at hovedelementene i større 
grad ble reflektert i de tekster man arbeidet 
med. Dette gjaldt bl.a. prinsippet om kost
nadseffektivitet, sammenlignbare anstrengel
ser mellom ulike land og felles gjennomføring 
av tiltak. Det var imidlertid fortsatt stor ue
nighet om formulering av utslippsmål og fi
nansiering av tiltak i utviklingsland. På det 5. 
forhandlingsmøtet i februar 1992 ble det klart 
at et norsk forslag om felles utslippsmålsetting 
for OECD ikke vant tilstrekkelig støtte. Et fel
lesforslag fra OECD-landene om utforming av 
forpliktelsene i konvensjonen med en rekke al
ternativer, inneholdt nå ellers alle de norske 
hovedelementene. Det var imidlertid langt fra 
full enighet om sentrale formuleringer som 
mål, gjennomføringsmekanismer og finansielle 
ressurser. Fra enkelte utviklingslands side var 
det frykt for at åpningen for felles gjennom
føring skulle gjøre forpliktelsene for lite bin
dende. Utviklingslandene var imidlertid delt i 
synet på OECD-forslaget. Samtidig gjorde 
OPEC-landene, særlig Saudi-Arabia, seg mer 
gjeldende i forhandlingene. OPEC-landene ar
beidet for å unngå at industrilandene skulle 
påta seg konkrete forpliktelser som kurute 
svekke konkurransesituasjonen for oljeprodu
senter. 

USA oppnådde forståelse i OECD-kretsen 
for at det måtte legges større vekt på å få fram 
konkrete tiltak i forhold til målsettinger. Ame
rikanerne la også fram nasjonale tiltakspakker 
som viste at vedtatte tiltak ville bidra til å 
begrense klimagass-utslippene i USA. 

Det ble stadig vanskeligere å komme til enig
het om finansieringsmekanismen. Utviklings
landenes krav om et eget klimafond og desavue
ring av GEF fikk et klart preg av Nord/Sør-kon
frontasjon. Industrilandene holdt fortsatt fast 
på at GEF burde bli finansieringsmekanismen 
for konvensjonen. I samarbeid med en rekke in
dustri- og utviklingsland tok Norge inita ti vet til 
et kompromissforslag som utpekte GEF som 
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den operative del av finansieringsmekanismen, 
men som understreket at GEF skulle operere 
under konvensjonspartenes kontroll. Beslut
ningsprosessen i GEF måtte gj0res åpnere, slik 
at utviklingslandene fikk anledning til å delta 
på en likeverdig måte. 

Foran siste forhandlingsm0te i mai 1992 sto 
man dermed overfor en situasjon der det var 
uenighet både innen OECD-kretsen og mellom 
OECD-landene og utviklingslandene om utfor
mingen av forpliktelsene i konvensjonen, og 
om finansieringsordningene. Det var derfor et 
åpent spørsmål om man i l0pet av siste for
handlingssesjon ville klare å komme til enig
het om en konvensjon. 

Til det siste forhandlingsmøtet fremla for
mannen nye tekstforslag til alle deler av kon
vensjonen etter konsultasjoner med de viktig
ste forhandlingspartene i det utvidede byrå 
hvor Norge deltok. Teksten var sterkt nedkor
tet. En rekke viktige tekniske spørsmål ble fo
reslått overlatt til Partsmøtene å løse. Den nye 
teksten hadde en rimelig balanse mellom alle 
hensyn og interesser. De norske forslagene var 
alle dekket, bortsett fra forslaget om en felles 
stabiliseringsmålsetting for OECD-landene. 
Verken USA eller EF kunne være med på et 
slikt opplegg på dette stadium. 

I sluttforhandlingene maktet utviklingslan
dene å svekke bestemmelsene om de forplik
telser de selv skulle påta seg. Dette gjaldt både 
de generelle forpliktelser og rapporteringsfor
pliktelsene. Mye tid ble viet finansieringsfor
pliktelser og -mekanismer. Utviklingslandene 
fikk gjennomslag for viktige prinsipper som ny 
og addisjonell finansiering, at midlene må 
være tilstrekkelige til å dekke utviklingslan
denes behov, samt forutsigbarhet i størrelsen 
på finansieringen. I tillegg fikk de nordiske 
land igjennom prinsippet om behovet for rime
lig byrdefordeling mellom giverne. 

Det viste seg umulig å komme til enighet om å 
utpeke GEF som permanent finansieringsmeka
nisme under konvensjonen. I sluttforhandlinge
ne i det utvidede byrå la Australia og Norge fram 
et kompromissforslag som gikk ut på at GEF 
skulle benyttes som en interimsløsning. Dette 
ble grunnlaget for løsningen på dette pWlkt. 

Helt til forhandlingenes siste dag var det 
usikkert hvorvidt utviklingslandene ville ak
septere den skisserte l0sningen på finansierings
spørsmålene. Industrilandene og noen av utvik
lingslandene, særlig øystatene, anbefalte at tek
sten ble vedtatt samlet. Dette ble også resultatet. 

3. KONVENSJONENS HOVEDINNHOLD. 

I samsvar med «føre-var»-prinsippet er det i 
konvensjonen etablert et langsiktig mål som 
skal hindre uønsket og ukontrollerbar kli-

mautvikling. Konvensjonens endelige mål er 
en stabilisering i konsentrasjonen av klima
gasser på et nivå som vil forhindre farlig, men
neskeskapt påvirkning av klimasystemet. Det 
sies at dette nivået bør nås innenfor en tids
ramme som kan gjøre det mulig for økosyste
mene å tilpasse seg naturlig til klimaendring
er, sikre at matproduksjonen ikke trues og 
muliggjøre en bærekraftig økonomisk utvik
ling. 

Foruten «føre-var,.-prinsippet legger kon
vensjonen også stor vekt på grunnleggende 
prinsipper som kostnadseffektivitet og rett
ferdig byrdefordeling, både mellom industri
land og utviklingsland og mellom industri
land, i deres oppfølging av konvensjonen. 
Med henvisning til industrilandenes ansvar 
for klimaproblemene og deres muligheter til å 
gjøre noe med dem, slås det fast at disse lan
dene bør gå foran i arbeidet med å motvirke 
klimaendringer og deres uønskede virlminger. 

Konvensjonen inneholder oppfølgingsbe
stemmelser, slik at man relativt raskt har 
muligheten til å få langt sterkere og mer bin
dende forpliktelser inn i avtalen. Således skal 
første partsmøte vurdere om bestemmelsene 
er tilstrekkelige, og eventuelt vedta nye for
pliktelser. Den neste vurdering skal skje in
nen 31.12.98. Deretter vil det bli foretatt til
svarende vurderinger med regelmessige mel
lomrom til konvensjonens mål er nådd. 

Konvensjonsteksten inneholder således fo
rel0pig ingen tallfestede, tidsbestemte for
pliktelser for Partene til å stabilisere eller 
redusere sine utslipp av klimagasser i for
hold til bestemte utslippsnivåer. Men indus
trilandene, inkludert land med overgangs0-
konomier, påtar seg å vedta nasjonale klima
strategier og gjennomføre tiltak i samsvar 
med disse for å begrense sine utslipp av kli
magasser og øke opptaket av slike gasser (ar
tikkel 4.2). Det er i forpliktelsen nedfelt en 
rekke retningslinjer og spesielle hensyn som 
skal tas i betraktning. Det heter bl.a. at 
langsiktige utslippstrender vil bli modifisert, 
og at man aksepterer at ved å komme tilbake 
til tidligere utslippsnivå ved slutten av tiå
ret, vil man bidra til en slik modifisering. 
Det regnes så opp en rekke forhold som det 
skal tas hensyn til: 
- forskjellige utgangspunkt og tilnærmings

måter 
- økonomisk struktur og ressursbasis 
- behovet for å beholde sterk og bærekraftig 

0konomisk vekst 
- tilgjengelig teknologi og andre forhold 
- behovet for rettferdig byrdefordeling. 

Det åpnes for å se alle klimagasser under 
ett ved gjennomføring av forpliktelsene, og å 
kunne ta hensyn til opptak av klimagasser. 
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Hvert land kan dermed selv velge overfor hvil
ke gasser og på hvilken måte de vil gjennom
føre utslippsbegrensende tiltak, så lenge den 
netto klimavirkningen av tiltakene samlet til
fredsstiller forpliktelsene. Konvensjonen åp
ner videre for at land skal kunne gjennomføre 
tiltak i samarbeid med andre land i forbindel
se med oppfyllingen av sine forpliktelser. 
Nærmere kriterier for slikt samarbeid vil bli 
fastlagt i det første partsm0tet etter at kon
vensjonen er trådt i kraft. 

Industrilandene påtar seg også å rapportere 
regelmessig om sin klimapolitikk samt å gi 
opplysninger om utslippsberegninger for gjen
nomgang av Partsm0tet under Konvensjonen. 
Dette vil gi innsyn i landenes utslipp av klima
gasser og gjennomføring av strategier og tiltak 
for å begrense utslipp. I omtalen av partenes 
forpliktelse til å rapportere sies det at indus
trilandene sikter mot, individuelt eller i felles
skap, å komme tilbake til utslippsnivået for 
1990. Det var ikke mulig å bli enige om et slikt 
mål som en juridisk utslippsforpliktelse, men 
ved at dette målet er nevnt som en retningslin
je i tilknytning til rapporteringsforpliktelsen 
lyktes det i det minste å konvensjonsfeste at 
dette representerer en ønskelig utvikling. 

Den norske vektlegging av at konvensjonen 
måtte utformes slik at tiltakene kunne gjen
nomføres på en mest mulig kostnadseffektiv 
måte, bl.a. ved felles gjennomføring av for
pliktelser, er således godt dekket i avtalen. De 
viktigste artikler i konvensjonen i denne for
bindelse er artikkel 3.5 (prinsipp om kostnads
effektivitet og felles gjennomføring av forplik
telser), 4.2 a) (industrilandenes forpliktelser) , 
4.2 d) (kriterier for felles gjennomføring), 11.5 
(prosjektsamarbeid med åpning for utvikling 
av en byttesentral («clearing house•)), 12.4 
(prosjektforslag fra utviklingsland), 12.8 (fel
les rapportering om gjennomføring av forplik
telser). 

De spesielle problemene som kan oppstå for 
produsenter og eksportører av petroleum be
handles på tre steder: i formålsparagrafen, i 
prinsippartikkelen og i forpliktelsene. Det gis 
tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne ta hensyn 
til disse landenes spesielle situasjon. 

Utviklingslandene har også generelle for
pliktelser med hensyn til utforming av nasjo
nale strategier og rapportering. Det sies 
imidlertid at disse landene må kunne gi pri
oritet til fattigdomsproblemene, og at kon
krete klimatiltak vil være avhengig av finan
sielle og kunnskapsmessige overføringer fra 
industrilandene. Konvensjonen forutsetter 
ikke at utviklingslandene vil gjennomføre 
klimatiltak og begrense sine utslipp dersom 
dette kommer i strid med deres utviklings
målsettinger. Det må således forventes vekst 

i utviklingslandenes klimagassutslipp i årene 
fremover. 

Et annet hovedområde i avtalen er finansi
eringsbestemmelsene for utviklingslandenes 
tiltak (artikkel 4.3) og tilhørende mekanismer 
(artikkel 11). Forpliktelsene i artikkel 4.3 sier 
for det første at utviklingslandene skal få full 
dekning av sine omforente kostnader for ut
arbeidelse av landstudier, utslippsoppgaver, 
nasjonale planer, etc. Dernest skal de få dek
ket sine omforente fulle tilleggskostnader 
som følger av tiltak de gjennomfører som en 
del av avtalen, og som tar sikte på å redusere 
utslipp eller øke opptak av klimagasser. For
muleringen «omforente fulle tilleggskostna
der- innebærer at det er kostnader forbundet 
med oppnåelse av globale fordeler utover in
vesteringer som gir en rimelig nasjonal for
rentning som skal dekkes under konvensjo
nen. Det er partene til konvensjonen som 
fastsetter størrelsen på disse kostnadene, ba
sert på studier av ressursbehov i det enkelte 
utviklingsland. Viktige prinsipper i interna
sjonale finansielle drøftelser som nye og addi
sjonelle ressurser, adekvate ressurser, forut
sigbarhet og byrdefordeling er med i teksten. 

Finansieringsmekanismen skal fungere un
der ledelse av, og være ansvarlig overfor, 
partsmøtet, som skal treffe beslutninger om 
mekanismens politikk, programprioriteringer 
og utvelgelseskriterier. Det er laget et inte
rimsarrangement for at Den globale miljøfasi
liteten (GEF) skal fungere som operasjonell 
mekanisme. Det er forutsatt at GEF omstruk
tureres og åpnes for medlemsskap fra alle 
land. 

Industrilandene forplikter seg også til å ta 
alle praktiske skritt for å fremme, tilrettelegge 
og finansiere, etter behov, overføring av og til
gang til miljøvennlig teknologi til andre kon
vensjonsparter, spesielt utviklingsland, for å 
bistå disse i gjennomføringen av tiltak under 
konvensjonen. 

Konvensjonen vil ha en egen komite for 
forskningsspørsmdl og teknologisk rådgivning. 
Komiteen vil bl.a. få i oppgave å fremskaffe 
vurderinger av det vitenskapelige kunnskaps
grunnlaget om klimaendringer og virkningen 
av disse, utarbeide vitenskapelige vurderinger 
av effekten av de tiltak som settes i verk, iden
tifisere ny teknologi og gi råd om måter å styr
ke utvikling og overføring av slik teknologi på. 
Komiteen skal være åpen for alle konvensjons
parter og bestå av myndighetsrepresentanter 
med relevant faglig kompetanse. 

Konvensjonen vil også ha en egen gjennom
føringskomite. Komiteens primære oppgaver 
vil være å gjennomgå landrapportene om kli
maforhold og -tiltak, vurdere industrilandenes 
gjennomføring av sine utslippsforpliktelser og 
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bistå partsmøtet i gjennomføringen av dets be
slutninger. Siden rapporteringsforpliktelsene 
er forskjellige, vil gjennomgangen være mer 
omfattende for industriland enn for utvik
lingsland. Også gjennomføringskomiteen skal 
være åpen for alle konvensjonsparter, og skal 
bestå av myndighetsrepresentanter som er ek
sperter på klimaspørsmål. 

Klimakonvensjonen trer i kraft 90 dager 
etter at 50 land har ratifisert den. Det første 
partsmøtet vil bli avholdt innen ett år etter at 
konvensjonen har trådt i kraft. For ikke å mis
te den framdrift som er etablert gjennom for
handlingene vedtok forhandlingskomiteen i 
sitt møte i mai 1992 en resolusjon om å forbe
rede spørsmål som skal behandles og vedtas på 
det første partsmøtet. Dette gjelder bl.a. be
regningsmetoder for utslipp og opptak av kli
magasser, kriterier for gjennomføring, vurde
ring av de tiltak som iverksettes i lys av for
målet for konvensjonen, samt prosedyre- og fi
nansieringsregler. 

I resolusjonen bes FNs generalsekretær om 
å innkalle til et nytt møte i forhandlingskomi
teen etter UNCED i Rio for å forberede det 
første partsmøtet som spesifisert i konvensjo
nen. Dette møtet finner sted i desember 1992, 
og vil være av organisatorisk karakter. Videre 
bes Generalsekretæren om å søke Generalfor
samlingens tilslutning til å arrangere ytterli
gere sesjoner inntil konvensjonen har trådt i 
kraft. Landene oppfordres til å bidra til de 
fondene som er opprettet, d.v.s. støtte til se
kretariatet og deltakelse fra utviklingsland. 
Landene bes videre rapportere om tiltak i på
vente av at konvensjonen trer i kraft. Endelig 
bes sekretariatet samarbeide med FNs klima
panel (IPCC) for å få faglige og tekniske råd i 
arbeidet. 

4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE 
KONSEKVENSER. 

Både de forventede klimaendringer og tiltak 
for å motvirke og redusere slike endringer må 
forventes å kunne få betydelige økonomiske 
konsekvenser for det enkelte land. I den tid
ligere nevnte interdepartementale klimautred
ningen blir det pekt på at de mest negative 
virkningene av en klimaendring for Norge 
ventelig vil komme som følge av virkningene 
på verdenshandelen og virkninger i andre 
land. 

For Norges vedkommende er de direkte 
økonomiske forpliktelser konvensjonen inne
bærer først og fremst knyttet til bestemmel
sene i avtalens artikkel 4.2 og 4.3 om industri
landenes forpliktelser til å begrense utslipp av 
klimagasser og bistå utviklingslandene med fi
nansielle ressurser for å dekke deres omforen-

te tilleggskostnader ved klimatiltak. Artikkel 
4.4 om bistand til utviklingsland som er spesi
elt sårbare overfor virkningene av klimaen
dringer, medfører i tillegg forpliktelser for in
dustrilandene til å bistå med tiltak for å av
hjelpe virkningene av klimaendringer. Denne 
bestemmelsen er særlig myntet på små øysta
ter og delta-områder som kan bli utsatt for 
havstigning. 

Artikkel 4.2 inneholder som bindende for
pliktelser at industrilandene skal vedta nasjo
nale klimastrategier og gjennomføre tilsvaren
de tiltak, og dernest at disse strategiene samt 
opplysninger om utslippsberegninger regel
messig skal rapporteres for gjennomgang av 
partsrnøtet. 

Regjeringen vil utarbeide en nasjonal hand
lingsplan som vil beskrive Regjeringens klima
politikk og hvilke tiltak som vil bli gjennom
ført for å begrense utslippene og øke opptaket 
av klimagasser. Det tas sikte på at handlings
planen skal foreligge innen utgangen av 1993. 
Retningslinjer for arbeidet med handlingspla
nen er nærmere beskrevet i Stortingsmelding 
nr. 13 (1992-93) Om FNs konferanse om miljø 
og utvikling. Handlingsplanen, og gjennom
føringen av denne, vil oppfylle forpliktelsen i 
klimakonvensjonen om å vedta nasjonale kli
mastrategier og gjennomføre tiltak for å be
grense utslippene og øke opptaket av klima
gasser. Norge vil også utarbeide regelmessige 
rapporter om virkningene av de tiltak som set
tes i verk for å begrense utslipp og øke opptak 
av klimagasser i samsvar med rapporterings
forpliktelsene i konvensjonen. 

De økonomiske konsekvenser vil avhenge 
dels av ambisjonsnivået for de tiltak som gjen
nomføres i Norge, dels av de tiltak andre land 
setter i verk. Det er trekle ved den norske 
nærings- og energistrukturen som innebærer 
at kostnadene ved utslippsbegrensende tiltak 
vil kunne bli større i Norge enn i mange andre 
OECD-land. Beregninger viser at Norge synes 
å få en langt sterkere vekst i COrutslippene 
enn andre OECD-land fram til år 2000 uten 
nye utslippsreduserende tiltak. 

I Miljøavgiftsutvalgets utredning ble det la
get et referansealternativ for våre framtidige 
C02-utslipp som beskrev en økning på nær 
30% for perioden 1989-2000 uten nye ut
slippsreduserende tiltak. Omlag halvparten av 
denne veksten ble antatt å komme i petro
leumssektoren, dels på grunn av innfasing av 
nye felt som er vedtatt utbygget, dels som føl
ge av nye, forventede utbygginger mot slutten 
av dette tiåret. Til sammenlikning antar EF en 
vekst i sine samlede COrutslipp fra 1990 til år 
2000 på omlag 12% uten nye, utslippsreduse
rende tiltak. Tilsvarende beregninger vedrø
rende fremtidige norske utslipp, med nyere 
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tall og et forbedret modellgrunnlag, vil bli fo
retatt i forbindelse med Langtidsprogrammet 
og arbeidet med handlingsplanen. 

Norge har videre en spesiell energisitua
sjon, med stor tilgang på ren vannkraft og en 
næringsstruktur med stort innslag av energi
intensiv industri. Energitilgangen er i høy 
grad basert på vannkraft som ikke gir opphav 
til internasjonale forurensningsproblemer. 
Norge har derfor begrensede muligheter til å 
redusere C02-utslippene gjennom omlegging 
av energistrukturen. Mange andre land, som 
Danmark og Tyskland, kan f.eks. oppnå bety
delig reduserte utslipp gjennom omlegging fra 
kullkraft til gasskraft. 

En nasjonal C02-stabilisering vil således 
trolig kreve sterkere utslippsbegrensninger og 
en kraftigere virkemiddelbruk i Norge enn i 
andre land. Dette gjør at det f.eks. kan bli 
langt mer kostbart for Norge å stabilisere 
C02-utslippene enn for de fleste andre OECD
land. 

Prisutviklingen på verdensmarkedet for 
viktige norske råvarer er usikker. På lengre 
sikt, etter år 2000, kan mer ambisiøse og for
pliktende internasjonale klimaavtaler reduse
re realprisen på råolje, men heve prisen på 
elektrisitet. En høyere elektrisitetspris vil 
imidlertid ikke kunne oppveie tapet ved lave
re realpris på råolje for norsk økonomi. Det 
er usikkert hvor stort utslag forpliktende in
ternasjonale klimaavtaler vil ha for pris og 
etterspørsel etter naturgass, som ventelig vil 
utgjøre den vesentligste delen av norsk petro
leumsreserve og produksjon etter århundre
skiftet. 

Internasjonal samordning er nødvendig for 
å unngå uheldige konkurransevridninger mel
lom land. Tiltak mot utslipp av klimagasser vil 
kwme føre til spesielt store omstillinger i noen 
sektorer. Omstillingskostnadene vil avhenge 
av hvor raskt tiltakene gjennomføres og i hvil
ken grad de er samordnet med gjennomføring
en i andre land. 

På bakgrunn av disse forhold har Norge 
hele tiden hatt som siktemål at klimapolitik
ken - både nasjonalt og internasjonalt - må 
utformes på en fleksibel måte som tar hensyn 
til landenes ulike situasjon, slik at klimamål
settingene og internasjonale forpliktelser kan 
nås med lavest mulige samfunnsmessige kost
nader og under hensyn til en rimelig byrdefor
deling. Det er derfor av vesentlig betydning at 
de norske anstrengelser for at klimakonven
sjonen skulle få en slik fleksibel utforming før
te fram, og at den gjør det mulig å gjennom
føre tiltak på tvers av landegrensene og for 
alle klimagassene. 

Utformingen av tiltak i Norge vil bl.a. av
henge av en kostnadsmessig sammenligning 

med hvilke tiltak som faktisk blir gjennomført 
i andre industriland. Man ønsker å unngå at 
Norge påføres langt større økonomisk belast
ning enn våre viktigste handelspartnere. 

Fra norsk side sikter en mot å oppfylle de 
finansielle forpliktelsene i artikkel 4.3 om bi
drag til u-land gjennom Den globale miljø
fasiliteten (GEF) med addisjonelle midler i 
tillegg til og atskilt fra bistandsbudsjettet. 
Bidraget vil bli dekket fra Utenriksdeparte
mentets budsjettrammer (Klimafondet). Det 
påpekes at forpliktelsene gjelder for alle in
dustriland, og at hensynet til byrdefordeling 
er reflektert i konvensjonen. Det er for tidlig 
å si noe eksakt om størrelsen på Norges bi
drag. Fra norsk side vil en legge vekt på 
stram byrdefordeling med deltakelse fra de 
store industriland. 

Bestemmelsen i artikkel 4.5 om støtte til 
bl.a. finansiering av teknologitilgang og telmo
logioverføring vil dels kunne dekkes innen 
rammen av konvensjonens finansieringsmeka
nisme, dels ved faglig bistandssamarbeid, og 
dels ved operasjonalisering av bestemmelsene 
om felles gjennomføring av tiltak. Denne ar
tikkelen er særlig myntet på utviklingsland, 
men åpner også for slik støtte til land med 
overgangsøkonomier. 

Norsk andel av utgiftene ved driften av 
konvensjonssekretariatet vil bli fremmet i for
bindelse med vanlig budsjettprosedyre. 

5. KONVENSJONENS BESTEMMELSER. 

Til konvensjonens innledende bestemmelser 
bemerkes: 

Preambel. 

Konvensjonspartene fastslår i den preambulæ
re teksten at endring av Jordens klima og de 
negative følgene av dette er et problem som 
angår hele menneskeheten. 

Artikkel 1, Definisjoner. 

Antallet definisjoner er begrenset til det som 
ble ansett strengt nødvendig for forståelsen av 
konvensjonen. 

Artikkel 2, Mål. 

Artikkelen slår fast at konvensjonens endelige 
mål er stabilisering i konsentrasjonen av driv
husgasser på et nivå som vil forhindre farlig, 
menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. 
Det sies videre at en stabilisering på et slikt 
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nivå bør skje innenfor en tidsramme som er 
tilstrekkelig til at økosystemer vil kunne til
passe seg naturlig til klimaendringer, til at 
matproduksjonen ikke trues og at en bære
kra.ftig økonomisk utvikling kan gjøres mulig. 
Selv om dette ikke legger direkte føringer på 
den konkrete utformingen av klimapolitikken 
i et kort og mellomlangt tidsperspektiv, vil en 
realisering av målet på lengre sikt kunne inne
bære store endringer i utslippsmønstre og få 
konsekvenser for den videre økonomiske ut
vikling. 

Artikkel 3, Prinsipper. 

Artikkel 3 inneholder fem prinsipper som skal 
veilede partene i deres bestrebelser på å reali
sere konvensjonens mål: 

I samsvar med den preambulære teksten 
sier paragraf 1 at konvensjonspartene skal be
skytte klimasystemet for nåværende og frem
tidige generasjoner med basis i likhetsprinsip
per og i samsvar med deres felles, men di.ffe
rensierte ansvar. I denne forbindelse slås det 
fast at i-landene må gå foran i arbeidet med å 
bekjempe klimaendringene og deres uønskede 
virkninger. 

Paragraf 2 understreker at det skal tas hen
syn til de spesielle forholdene i u-land ved ut
forming av politikk og tiltak. Det skal også tas 
hensyn til parter som påføres en spesiell byrde 
under konvensjonen. Dette kan bl.a. omfatte 
eksportører av fossile brensler, som Norge. 

Paragraf 3 fastslår at «føre-vår,.-prinsippet 
skal legges til grunn for klimapolitikken. Det 
understrekes videre at politikken bør være 
kostnadseffektiv for å oppnå resultater til la
vest mulige kostnader. Dette krever at politik
ken omfatter alle relevante gasser, alle utslipp, 
opptak og reservoarer og inkluderer tiltak som 
reduserer skadevirkningene av mulige klima
endringer. Det presiseres at tiltak mot klima
endringer kan gjennomføres i samarbeid mel
lom forskjellige parter. 

Paragraf 4 peker på partenes rett til og an
svar .for å fremme en bærekraftig utvikling. 
Utvikling av strategier og tiltak for å bekjem
pe menneskeskapte klimaendringer skal ta ut
gangspunkt i den enkelte parts spesielle for
utsetninger og integreres med nasjonale ut
viklingsprogrammer. Det skal i denne forbin
delse tas hensyn til at økonomisk vekst vil 
være essensielt for å kunne iverksette klima
tiltak. 

Paragraf 5 understreker at partene skal 
samarbeide om å etablere et internasjonalt 
system som fremmer økonomisk vekst og ut
vikling, og at tiltak mot klimaendringer ikke 
skal skape tilfeldige og urettmessige handels
hindre, eller skjult proteksjonisme. 

Til konvensjonens materielle bestemmelser be
merkes: 

Artikkel 4, Forpliktelser. 

Artikkel 4.1 omhandler generelle forpliktelser 
som skal gjelde alle parter til konvensjonen. 

I paragraf la og 1 b forplikter partene seg til 
å utvikle regnskap både for utslipp og opptak 
av klimagasser. Slike regnskap skal være ba
sert på metoder godkjent av Partsmøtet. Para
graf 1 c inneholder bestemmelser om at Parte
ne skal samarbeide om og fremme utvikling, 
anvendelse og spredning av teknologi, tiltak 
og prosesser som begrenser utslippene av kli
magasser. 

Tilsvarende skal Partene i henhold til para
graf ld samarbeide om å opprettholde og øke 
opptaket av klimagasser i bl.a. biomasse, skog 
og hav. 

I paragraf le forplikter Partene seg til å 
samarbeide om å .forberede tilpasning til virk
ningene av klimaendringer, særlig knyttet til 
utvikling av planer for tilpasning i kystsoner, 
bevaring av vannressurser, samt tilpasning av 
landbruket og områder som er utsatt for tørke 
eller oversvømmelse. 

Etter paragraf lf forplikter Partene seg til i 
den grad det er mulig å ta klimahensyn ved 
utformingen av sosial- og miljøpolitikk, bl.a. 
ved å benytte konsekvensanalyser. 

Paragrafene lg, lh og li inneholder be
stemmelser om at Partene skal fremme samar
beid om og utveksling av forskningsresultater, 
informasjon, utdanning, opplæring og hold
ningskampanjer. 

Artikkel 4.2 - 4. 7 beskriver industrilandenes 
spesifikke forpliktelser under konvensjonen. 

De forpliktelser den enkelte part er pålagt i 
artikkel 4.2, og i konvensjonens artikkel 12 om 
rapportering, avhenger av hvorvidt partene er 
oppført både i anneks I og i anneks Il til konven
sjonen, eller bare i anneks I. I anneks I er OECD
landene, EF og land med overgangsøkonomier 
(de østeuropeiske land) oppført. I anneks Il er 
kun OECD-landene og EF oppført. Både 
OECD-landene, EF og landene med overgang
søkonomier er bundet av de utslippsrelaterte 
forpliktelsene i artikkel 4.2, mens kun OECD
landene og EF påtar seg de finansielle forplik
telsene i artikkel 4.3 og 4.4, og forpliktelsene til 
teknologioverføring i artikkel 4.5. 

På tilsvarende vis er alle land som er opp
ført i anneks I underlagt de utslippsrelaterte 
rapporteringsforpliktelsene i artikkel 12.2, 
mens kun OECD-landene og EF er underlagt 
den mer vidtgående rapporteringsplikten i ar
tikkel 12.3 vedrørende tiltak som treffes for å 
gjennomføre partenes finansielle forpliktelser 
og forpliktelsene om teknologioverføring 
henhold til artikkel 4.3, 4.4. og 4.5. 
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Artikkel 4.2, Utslippsrelaterte forpliktelser 

I paragraf 2a forplikter hvert enkelt industri
land, medregnet land med overgangsøkonomi
er, seg til å etablere nasjonale strategier og 
gjennomføre tiltak i samsvar med disse for å 
begrense utslippene av drivhusgasser og opp
rettholde og øke opptaket av slike gasser i sine 
sluk («sinks») og reservoarer. En tilbakeven
ding ved slutten av dette tiåret til tidligere ni
våer for utslipp av CO2 og andre klimagasser 
som ikke er kontrollert av Montreal-protokol
len om beskyttelse av ozonlaget, anses i denne 
forbindelse å være et bidrag til en ønsket en
dring av langtidstrenden m.h.t. klimagassut
slipp. Tiltak kan gjennomføres i samarbeid 
med andre Parter. 

Paragraf 2b gir en nærmere beskrivelse av 
rapporteringsordningen i tilknytning til opp
fyllelsen av forpliktelsene. Her forplikter det 
enkelte land seg til å gi detaljert informasjon 
om sine utslipp og de strategier og tiltak som 
er knyttet til forpliktelsene i paragraf 2a med 
det mål å vende tilbake, individuelt eller i fel
lesskap, til 1990-n.ivå for deres utslipp av CO2 
og andre drivhusgasser. Denne informasjonen 
vil bli gjennomgått av Partsmøtet, første gang 
i det første møtet, deretter periodisk i samsvar 
med prosedyrer vedtatt av Partsmøtet. 

Paragraf 2c bestemmer at rapporteringen i 
paragraf 2b skal skje på grunnlag av den beste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskap. Parts
møtet skal utarbeide metoder for å beregne ut
slipp og opptak av klimagasser, og revidere 
disse med jevne mellomrom. 

Etter paragraf 2d skal det første Partsmøtet 
vurdere om bestemmelsene i paragrafene 2a og 
2b er tilstrekkelige i forhold til konvensjonens 
langsiktige mål, basert på den beste tilgjengeli
ge vitenskapelige kunnskap og relevant teknisk, 
sosial og økonomisk informasjon. Basert på en 
slik gjennomgang kan Partsmøtet vedta tillegg 
til paragrafene 2a og 2b. Det første Partsmøtet 
skal også vedta kriterier for felles gjennomfø
ring av tiltak. En andre gjennomgang av para
grafene 2a og 2b skal foretas ikke senere enn 31. 
desember 1998, og deretter med jevne mellom
rom inntil konvensjonens mål er oppfylt. 

Paragraf 2e inneholder en forpliktelse for 
det enkelte i-land til å koordinere relevante 
økonomiske og administrative virkemidler for 
å nå konvensjonens mål, og identifisere og 
vurdere egen politikk og praksis som medfører 
unødig høye utslipp. 

Artikkel 4.3, Finansieringsforpliktelser 

OECD-landene og EF forplikter seg til å skaf
fe til veie nye og addisjonelle midler til å dek
ke u-landenes kostnader ved oppfyllelse av 

konvensjonens rapporteringsforpliktelser. Vi
dere skal i-landene dekke de omforente fulle 
tilleggskostnader (kostnader utover det som 
gir nasjonal forrentning og som derfor begrun
nes i globale hensyn) som følger av tiltak ut
viklingslandene treffer under konvensjonen. 
Partene skal fastsette størrelsen på disse kost
nadene. Ved gjennomføring av u-landenes for
pliktelser understrekes behovet for en tilstrek
kelig og forutsigelig ressursstrøm. Oppfyllel
sen av de finansielle forpliktelsene, som også 
omfatter teknologioverføring, skal ta hensyn 
til betydningen av rimelig byrdefordeling mel
lom i-landspartene. 

Artikkel 4.4, Kostnader ved tilpasning til 
klimaendringer 

OECD-landene og EF forplikter seg til å bistå 
utviklingsland som er spesielt sårbare overfor 
virkningene av klimaendringer med dekning 
av kostnader ved tilpasning til slike virlminger 
(f.eks. havnivåstigning). 

Artikkel 4.5, Teknologioverføring 

OECD-landene og EF forplikter seg til å ta 
alle praktiske skritt for å fremme, tilrettelegge 
og finansiere, etter behov, overføring av og til
gang til miljøvennlig teknologi til andre kon
vensjonsparter, spesielt u-landene, for å bistå 
disse i gjennomføringen av tiltak under kon
vensjonen. 

Artikkel 4.6, Land med overgangsøkonomier 

Denne bestemmelsen gir i-land med overgang
søkonomier en viss fleksibilitet i gjennomfø
ringen av de forpliktelser de har påtatt seg un
der artikkel 4.2. 

Artikkel 4. 7, Vilkdr for oppfyllelse av u-lande
nes forpliktelser 

Utviklingslandenes gjennomføring av forplik
telsene under konvensjonen vil avhenge av ef
fektiv gjennomføring av i-landenes forpliktel
ser med hensyn til finansielle ressurser og tek
nologioverføring. Økonomisk og sosial utvik
ling og fattigdomsbekjempelse identifiseres 
som utviklingslandenes viktigste mål. 

Artikkel 4.8, U-land som kan rammes sær
lig sterkt 

Det gis en oversikt over grupperinger av u
land som forventes å være spesielt utsatt for 
virkningene av klimaendringer. Artikkelen 
slår fast at konvensjonspartene skal vurdere 
hvilke tiltak, inklusive finansiering, forsikring 
og teknologioverføring, som vil være nødven
dige for å møte de spesielle behov disse lande-
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ne har for hjelp som følge av virkninger av kli
maendringer og/eller som følge av tiltak for å 
motvirke klimaendringer. 

Artikkel 4.9, Minst utviklede land 

Partene skal ta fullt hensyn til behovene og 
den spesielle situasjon de minst utviklede land 
er i ved finansiering og telmologioverføring 
under konvensjonen. 

Artikkel 4.10, Land som vil være sdrbare over
for klimatiltak 

Ved gjennomføringen av konvensjonens for
pliktelser skal det tas hensyn til de parter, 
herunder spesielt utviklingsland, med økono
mi som vil være sårbar overfor negative virk
ninger av tiltak som iverksettes for å motvirke 
klimaendring. Dette gjelder spesielt de land 
som er svært avhengig av inntekter fra pro
duksjon, foredling, eksport og forbruk av fos
sil energi og tilhørende energiintensive pro
dukter, eller hvor det er store problemer med å 
skifte til alternative energibærere. 

Artikkel 5, Forskning og overvdkning 

Alle parter forplikter seg til å støtte og videre
utvikle internasjonale og mellomstatlige forsk
nings- og overvåkningsprogrammer for å defi
nere, vurdere, gjennomføre og finansiere kli
marelatert forslming, datainnsamling og over
vålming. 

Artikkel 6, Utdanning, opplæring og informa
sjon 

Alle parter forplikter seg til å fremme og un
derstøtte på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 
utvikling og gjennomføring av opplæring og 
opplysningsprogrammer om klimaendring og 
virkningene av dette. 

Artikkel 7, Partsmøtet 

Artikkel 7 fastslår at Partsmøtet er konvensjo
nens øverste organ, og at partene skal møtes 
årlig med mindre annet blir bestemt. Partsmø
tet skal på regulær basis gjennomgå oppfyllel
sen av konvensjonen og den samlede virkning 
av de tiltak som gjennomføres, samt treffe 
nødvendige avgjørelser for å bedre effektivite
ten i gjennomføringen. 

Blant Partsmøtets spesifiserte oppgaver i 
artikkel 7.2 er periodisk eksaminasjon av par
tenes forpliktelser i lys av konvensjonens mål
settinger, og å fremme informasjonsutveksling 
og eventuell koordinering av tiltak og strategi
er for å motvirke klimaendring. Partsmøtet 

skal også fremme utvikling av omforente me
toder for å beregne utslipp og reduksjon av 
drivhusgasser, og evaluere effekten av tiltak 
som blir truffet. 

Artikkel 7.4 pålegger Interimssekretariatet, 
som er etablert i medhold av artikkel 8.4, å 
innkalle til første Partsmøte innen et år etter 
at konvensjonen er trådt i kraft. 

Artikkel 8, Sekretariatet 

Artikkel 8 beskriver Sekretariatets funksjoner. 
Et permanent sekretariat vil bli etablert på 

det første Partsmøtet. Fram til dette tidspunkt 
vil det nåværende forhandlingssekretariatet 
fungere som interimssekretariat under ret
ningslinjer gitt av FNs generalsekretær og Ge
neralforsamlingen. 

Artikkel 9, Komite for forskningsspørsmål og 
teknologisk rddgivning 

Artikkel 9 etablerer en komite for forsknings
spørsmål og teknologisk rådgivning. Komiteen 
skal være åpen og omfatte myndighetsrepre
sentanter med kompetanse på aktuelle fagom
råder. 

Komiteen skal bl.a.: 
- fremskaffe vitenskapelige vurderinger av 

kunnskapsgrunnlaget vedrørende klimaen
dringer og virkninger av dette, 

- utarbeide vitenskapelige vurderinger av ef
fekten av de tiltak som iverksettes; 

- identifisere ny telmologi og kunnskap, og gi 
råd om måter å styrke utvikling og overfø
ring av slik teknologi på; 

- gi råd angående forskningsprogrammer, in
ternasjonalt samarbeid om klimarelatert 
forskning og utvikling, samt styrking av 
nasjonal kompetanseutvikling i u-land. 
Komiteen ventes å få en sentral plass i 

gjennomføringen av konvensjonen, bl.a. ved 
metodespørsmålene i forbindelse med define
ring av relativ drivhusstyrke for de ulike kli
magassene, beregning av opptak gjennom 
«sinks», og utarbeiding av felles metoder for 
utslippsberegninger. 

Artikkel 10, Gjennomføringskomiteen 

Gjennomføringskomiteen vil ha som hoved
oppgave å gjennomgå landenes rapporter om 
klimaforhold og klimatiltak. Gjennomgangen 
vil bli mer intensiv for i-land enn for u-land, 
og kan utvikle seg til gjensidig eksaminasjon 
av land med spesifikke forpliktelser slik en har 
i andre sammenhenger i IEA, OECD og IMF. 
Om dette skal skje, vil i stor grad være opp til 
landene selv og hvor ofte komiteen kommer 
sammen. 
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Gjennomføringskomit~en er åpen for alle 
parter og skal bestå av myndighetsrepresen
tanter som er eksperter på klimaspørsmål. 

Artikkel 11, Finansieringsmekanismen 

Driften av finansieringsmekanismen skal i 
henhold til artikkel 11 etter avtale overlates til 
en eller flere internasjonale organisasjoner. 
Som en interimsordning skal GEF (Global En
vironmental Facility) ha denne oppgaven (Ar
tikkel 21). Denne ordningen skal tas opp til ny 
vurdering etter fire år. 

Slik artikkel 11 er utformet skal finansie
ringsmekanismen: 
- operere under rettledning av og være an

svarlig overfor Partsmøtet, som også skal 
trekke opp de overordnede retningslinjer, 

- være et representativt organ av konven
sjonspartene, med et åpent styringssystem. 

Artikkel 12, Rapportering 

Konvensjonens prosessorienterte struktur gjør 
at rapporteringsforpliktelsene i artikkel 12 må 
sees i nær sammenheng med artikkel 4 om 
partenes forpliktelser. Rapporterings- og eksa
minasjonsprosedyrene vil være av stor betyd
ning for det internasjonale press på partene 
når det gjelder oppfølging av målsettingene og 
retningslinjene nedfelt i konvensjonen. 

Artikkel 12 .1 a, b, og c pålegger alle parter 
å rapportere klimagassregnskapene i tråd med 
vedtatte metoder, og gi en generell beskrivelse 
av tiltakene som iverksettes for å oppfylle 
konvensjonens bestemmelser. 

U-landene oppnådde i sluttfasen å gjøre 
rapporteringsforpliktelsene avhengig av lan
denes kapasitet til å gjennomføre slike analy
ser, noe som igjen sees i nær sammenheng med 
de finansielle overføringene. Utarbeidelse og 
rapportering av utslippsregnskaper er et viktig 
første steg for å kunne utarbeide effektive glo
bale klimatiltak. 

Artikkel 12.2 a og b regulerer industrilan
denes rapporteringsforpliktelser knyttet til 
oppfølgningen av disse landenes spesifikke 
forpliktelser. Det stilles her krav til detaljert 
beskrivelse av landenes klimapolitiske tiltak 
og anslåtte virkninger med hensyn til utslipp 
og opptak i perioden fram til år 2000. 

Videre pålegges OECD-landene og EF i ar
tikkel 12.3 å rapportere om oppfølging av sine 
finansieringsforpliktelser i artikkel 4.3 -4.5. 

Artikkel 12.4 vil gjøre det mulig for i-lan
dene å gjennomføre forpliktelser ved å finansi
ere utslippsreduserende tiltak i uland. U-lan
dene skal på frivillig basis i sin rapportering 
til Partsmøtet identifisere prosjekter med be
hov for finansiering, og i denne forbindelse 

også angi behov for spesifikk teknologi, mate
rialer og utstyr. Der dette er mulig skal det gis 
anslag over kostnader ved og reduksjoner i ut
slipp av drivhusgasser i tilknytning til slike 
prosjekter. 

Industrilandene pålegges i artikkel 12. 5 å 
rapportere første gang innen seks måneder 
etter iverksettelse av k onvensjonen, mens u
landene skal rapportere innen en treårsperio
de. 

Artikkel 12. 7 pålegger Partsmøtet å utvikle 
mekanismer for finansiell og teknisk assistanse 
til u-landene for å gjøre dem i stand til å opp
fylle sine rapporteringsforpliktelser. 

I Artikkel 12.8 fastslås at partene i tråd 
med retningslinjer utformet av Partsmøtet kan 
rapportere om felles gjennomføring av mål og 
forpliktelser. 

Til konvensjonens avsluttende bestemmelser 
bemerkes: 

Artikkel 13 og 14. Tvisteløsning 

Konvensjonen inneholder to artikler om tvis
teløsning. 

Artikkel 13 angir at Partsmøtet på s in før
ste sesjon skal vurdere opprettelse av en mu
ltilateral konsultativ prosess for å løse spørs
mål om tolkningen av konvensjonens gjen
nomføringsbestemmelser. 

Artikkel 14 fastslår innledningsvis at tvis
ter først skal søkes bilagt ved forhandling eller 
andre fredelige midler. 

I artikkel 14.2 åpnes for at partene når de 
tiltrer konvensjonen eller senere kan avgi en 
erklæring om at de overfor parter som avgir 
tilsvarende erklæring, godtar at tvister kan lø
ses ved Den internasjonale domstol i Haag 
og/eller ved voldgift i henhold til regler som 
skal vedtas i form av et eget anneks til kon
vensjonen. 

Artikkel 14.5 gir partene adgang til å be
gjære mekling. Artikkel 14.6 gir regler om 
opprettelse av en meklingskommisjon, som 
skal avgi en anbefalt kjennelse som partene 
skal vurdere i god tro. 

Artikkel 14.8 fastslår at tvisteløsningsregle
ne også skal gjelde for protokoller og andre in
strumenter som måtte bli opprettet under kon
vensjonen. 

Artikkel 15, Endringer av konvensjonen 

I henhold til artikkel 15.3 skal endringer av 
konvensjonen søkes oppnådd ved konsensus. 
Dersom det ikke lar seg gjøre å oppnå konsen
sus, kan endringer vedtas ved tre fjerdedels 
flertall. 
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Artikkel 16, Vedtakelse og endringer av 
annekser 

Artikkel 16.1 fastslår at annekser utgjør en in
tegrert del av konvensjonen. Annekser skal, 
med unntak av anneksene om voldgift og mek
ling omhandlet i artikkel 14, være begrenset 
til lister, formularer og annet materiale av de
skriptiv natur. Etter artikkel 16.3 trer et an
neks i kraft seks måneder etter at depositaren 
har notifisert alle parter om at annekset er 
vedtatt. En part kan innen utløpet av seks
månedersperioden notifisere depositaren om at 
annekset ikke skal tre i kraft for denne par
tens vedkommende. 

Vedtakelse av og endringer i annekser skal 
ifølge artikkel 16 skje på samme måte som ved 
endringer av konvensjonen. 

Artikkel 17, Protokoller 

Artikkel 17 fastslår at Partsmøtet på ethvert or
dinært møte kan vedta protokoller til konven
sjonen. Et land kan ikke slutte seg til en proto
koll uten samtidig å være part til konvensjonen. 

Artikkel 22, Ikrafttredelse 

Artikkel 22.1 bestemmer at konvensjonen trer 
i kraft 90 dager etter at 50 parter har ratifisert 
eller tiltrådt den. For en part som ratifiserer 
konvensjonen etter at den er trådt i kraft, gjel
der en 90-dagersregel for konvensjonen trer i 
kraft for denne parten. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

Artikkel 23, Reseroasjoner 

Artikkel 23 fastslår at det ikke kan gjøres re
servasjoner til konvensjonen. 

Artikkel 24, Uttreden 

Artikkel 24 gir en part anledning til å tre ut av 
konvensjonen tre år etter at den har trådt i 
kraft for denne parten. Det må gis skriftlig 
varsel til depositaren av den part som vil tre 
ut, og uttredenen får ikke virkning før tidligst 
ett år etter at det er gitt slikt varsel. 

En part som trer ut av konvensjonen vil 
også bli ansett for å ha trådt ut av tilhørende 
protokoller. 

6. KONKLUSJON 

Spørsmålet om ratifikasjon av konvensjonen 
er forelagt alle departementer som har anbe
falt at ratifikasjon finner sted. Utenriksdepar
tementet slutter seg til dette standpunkt. 

Utenriksdepartementet 

tilrår: 

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt utkast til proposisjon til 
Stortinget om samtykke til ratifikasjon av en 
rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 
1992. 

gjør vitterlig: 

Stortinget blir innbudt til å fatte vedtak om samtykke til at Norge ratifiserer en rammekonven
sjon av 9. mai 1992 om klimaendring. 

Tilråding fra Utenriksdepartementet ligger ved i avtrykk. 
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Vedlegg 1 

United Nations Framework 
Convention on Climate Change 

The Parties to this Convention, 

Acknowledging that change in the Earth's 
climate and its adverse effects are a common 
concern of humankind, 

Concerned that human activities have been 
substantially increasing the atmospheric con
centrations of greenhouse gases, that these in
creases enhance the natural greenhouse effect, 
and that this will result on average in an addi
tional warming of the Earth's surface and at
mosphere and may adversely affect natural 
ecosystems and humankind, 

Noting that the largest share of hlstorical 
and current global ernissions of greenhouse 
gases has originated in developed countries, 
that per capita ernissions in developing coun
tries are still relatively low and that the share 
of global emissions originating in developing 
countries will grow to meet their social and 
development needs, 

Aware of the role and importance in terres
trial and marine ecosystems of sinks and re
servoirs of greenhouse gases, 

Noting that there are many uncertainties in 
predictions of climate change, particularly 
with regard to the timing, magnitude and regi
onal patterns thereof, 

Acknowledging that the global nature of 
climate change calls for the widest possible 
co-operation by all countries and their partici
pation in an effective and appropriate interna
tional response, in accordance with their com
mon but differentiated responsibilities and re
spective capabilities and their social and eco
nomic conditions, 

Recalling the pertinent provisions of the 
Declaration of the United Nations Conference 
on the Human Environment, adopted at 
Stockholm on 16 June 1972, 

Recalling also that States have, in accor
dance with the Charter of the United Nations 
and the principles of international law, the so
vereign right to exploit their own resources 
pursuant to their own environmental and de
velopmental policies, and the responsibility to 
ensure that activities within their jurisdiction 
or control do not cause damage to the environ
ment of other States or of areas beyond the li
mits of national jurisdiction, 

Oversettelse 

FNs rammekonvensjon om 
klimaendring 

De kontraherende parter, 

som erkjenner at en endring i jordens klima 
og de skadevirkninger som dette medfører er 
et felles problem for menneskeheten, 

som er er bekymret over at menneskenes 
virksomhet har ført til en betydelig økning i de 
atmosfæriske konsentrasjoner av drivhusgas
ser, at disse økningene forsterker den naturli
ge drivhuseffekten, og at dette vil føre til en 
stigning i middeltemperaturen på jordens 
overflate og i atmosfæren, som kan innvirke 
negativt på naturens økosystemer og mennes
keheten, 

som merker seg at den største andel av his
toriske og nåværende globale utslipp av driv
husgasser kommer fra industriland, at utslipp 
pr. innbygger i utviklingsland fremdeles ligger 
relativt lavt, og at andelen av globale utslipp 
som kommer fra utviklingsland vil øke for å 
dekke deres sosiale og utviklingsmessige be
hov, 

som er klar over den rolle og betydning som 
opptak og reservoarer av drivhusgasser spiller 
for økosystemer på landjorden og marine øko
systemer, 

som merker seg at det finnes mange usik
kerhetsmomenter i anslagene for klimaen
dring, særlig med hensyn til tidsforløp, om
fang og regionale mønstre for endringer, 

som erkjenner at klimaendringens globale 
karakter påkaller et bredest mulig samarbeid 
fra alle lands side, og at de deltar i en effektiv 
og hensiktsmessig internasjonal respons i 
overensstemmelse med deres felles, men diffe
rensierte ansvar og respektive muligheter og 
deres sosiale og økonomiske forhold, 

som minner om de relevante bestemmelser i 
erklæringen fra FNs Konferanse om det men
neskelige miljø, som ble vedtatt i Stockholm 
16. juni 1972, 

som minner om at stater, i overensstemmel
se med FNs Charter og folkerettslige prinsip
per, har den suverene rett til å utnytte sine 
egne ressurser i samsvar med sin egen miljø
og utviklingspolitikk, og ansvar for å sikr,e at 
virksomhet innenfor deres jurisdiksjon eller 
kontroll ikke forårsaker skade på andre sta
ters miljø eller for områder utenfor grensene 
for nasjonal jurisdiksjon, 
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Reaffirming the principle of sovereignty of 
States in international cooperation to address 
climate change, 

Recognizing that States should enact effec
ti ve envirorunental legislation, that environ
mental standards, management objectives and 
priorities should refl.ect the environmental and 
developmental context to which they apply, 
and that standards applied by some countries 
may be inappropriate and of unwarranted 
economic and social cost to other countries, in 
particular developing countries, 

Recalling the provisions of General Assem
bly resolution 44/228 of 22 December 1989 on 
the United Nations Conference on Environ
ment and Development, and resolutions 43/53 
of 6 December 1988, 44/207 of 6 December 
1991, 45/212 of 21 December 1990 and 46/169 
of 19 December 1991 on protection of global 
climate for present and future generations of 
mankind, 

Recalling also the provisions of General As
sembly resolution 44/206 of 22 December 1989 
on the possible adverse effects of sea level rise 
on islands and coastal areas, particularly low
lying coastal areas and the pertinent provisi
ons of General Assembly resolution 44/172 of 
19 December 1989 on the implementation of 
the Plan of Action to Combat Desertification, 

Recalling further the Vienna Convention for 
the Protection of the Ozone Layer, 1985, and 
the Montreal Protocol on Substances that De
plete the Ozone Layer, 1987, as adjusted and 
amended on 29 June 1990, 

Nating the Ministeria! Declaration of the 
Second World Climate Conference adopted on 
7 November 1990, 

Conscious of the valuable analytical work 
being conducted by many States on climate 
change and of the important contributions of 
the World Meteorological Organization, the 
United Nations Environment Programme and 
other organs, organizations and bodies of the 
United Nations system, as well as other inter
national and intergovernmental bodies, to the 
exchange of results of scientific research and 
the coordination of research, 

Recognizing that steps required to under
stand and address climate change will be envi
ronmentally, socially and economically most 
effective if they are based on relevant scienti
fic , technical and economic considerations and 
continually re-evaluated in the light of new 
findings in these areas, 

Recognizing also the need for developed 
countries to take immediate action in a fl.exi
ble manner on the basis of clear priorities, as a 
first step towards comprehensive response 
strategies at the global, national and, where 

som bekrefter prinsippet om staters suvere
nitet i internasjonalt samarbeid for å motvirke 
klimaendring, 

som anerkjenner at stater ber vedta en ef
fektiv miljølovgivning, at miljøstandarder, 
forvaltningsmål og prioritering bør gjenspeile 
de miljømessige og utviklingsmessige sammen
heng som de hører hjemme i, og at standarder 
som anvendes av enkelte land kan være ueg
nede og en uberettiget økonomisk og sosial 
byrde for andre land, særlig utviklingsland, 

som minner om bestemmelsen i Generalfor
samlingens resolusjon 44/228 av 22. desember 
1989 om FNs Konferanse om miljø og utvik
ling, og resolusjonene 43/53 av 6. desember 
1988, 44/207 av 22. desember 1989, 45/212 av 
21. desember 1990 og 46/169 av 19. desember 
1989 om beskyttelse av det globale klima for 
nålevende og framtidige generasjoner av men
nesker, 

som også minner om bestemmelsen i Gene
ralforsamlingens resolusjon 44/206 av 22. de
sember 1989 om mulige skadevirkninger av en 
stigning i havnivået for øyer og kystområder, 
spesielt lavtliggende kystområder, og relevan
te bestemmelser i Generalforsamlingens reso
lusjon 44/172 av 19. desember 1989 om gjen
nomføringen av Handlingsplanen for bekjem
pelse av ørkenspredning, 

som videre minner om Wien-konvensjonen 
for beskyttelse av ozonlaget, 1985, og Montre
al-protokollen om stoffer som reduserer ozon
laget, 1987, med justeringer og endringer av 
29. juni 1990, 

som merker seg Minister-erklæringen fra 
den andre Verdenskonferansen om klima, som 
ble vedtatt 7. november 1990, 

som er seg bevisst det verdifulle analysear
beid som utføres av mange stater om klimaen
dring og de viktige bidrag som ytes av Verdens 
meteorologiske organisasjon, FNs miljøpro
gram og andre organer, organisasjoner og in
stitusjoner innenfor FN-systemet, i tillegg til 
andre internasjonale og mellomstatlige orga
ner når det gjelder utveksling av forskningsre
sultater og koordinering av slik forskning, 

som anerkjenner at ulike tiltak for å mot
virke klimaendring kan forsvares ut fra rene 
økonomiske kriterier, og at de også kan bidra 
til lese andre miljøproblemer, 

som også anerkjenner industrilandenes be
hov for å treffe øyeblikkelige tiltak som er 
fleksible på grunnlag av klare prioriteringer, 
som et første skritt om omfattende motstrate
gier på globalt, nasjonalt og, der det er avtalt, 
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agreed, regional levels that take into account 
all greenhouse gases, with due con.sideration 
of their relative contributions to the enhance
ment of the greenhouse effect, 

Recognizing further that low-lying and 
other small island countries, countries with 
low-lying coastal, arid and semi-arid areas or 
areas liable to floods, drought and desertifica
tion, and developing countries with fragile 
mountainous ecosystems are particularly vul
nerable to the adverse effects of climate 
change, 

Recognizing the special difficulties of those 
countries, especially developing countries, 
whose economies are particularly dependent 
on fossil fuel production, use and exportation, 
as a consequence of action taken on limiting 
greenhouse gas emissions, 

Affirming that responses to climate change 
should be coord.inated with social and econo
mic development in an integrated manner 
with a view to avoiding adverse impacts on 
the latter, taking into full account the legiti
mate priority needs of developing countries for 
the achievement of sustained economic growth 
and the eradication of poverty, 

Recognizing that all countries, especially 
developing countries, need access to resources 
required to achieve sustainable social and eco
nomic development and that, in order for de
veloping countries to progress towards that 
goal, their energy consumption will need to 
grow taking into account the possibilities for 
achieving greater energy efficiency and for 
controlling greenhouse gas emission.s in gene
ral , including through the application of new 
technologies on terms which make such an ap
plication economically and socially beneficia!, 

Determined to protect the climate system 
for present and fu ture generations, 

Have agreed as follows: 

Article 1 
Definitions• 

For the purposes of this Convention: 
l. "Adverse effects of climate change" means 

changes in the physical environment or bi
ota resulting from climate change which 
have significant deleterious effects on the 
composition, resilience or productivity of 
natura! and managed ecosystems or on the 
operation of socio-economic systems or on 
human health and welfare. 

2. "Climate change" means a change of cli
mate which is attributed directly or indi
rectly to human activity that alters the 

• Titles of articles are included solely to assist the 
reader. 

regionalt nivå, som tar hensyn til alle drivhus
gasser, med behørig hensyn til landenes relati
ve bidrag til økt drivhuseffekt, 

som videre anerkjenner at lavtliggende og 
andre mindre øyriker og stater med lavtliggen
de kystområder, regnfattige eller delvis regn
fattige områder eller områder som ligger ut
satt til for oversvømmelser, tørke og ørken
spredning, og utviklingsland med sårbare, 
fjellendte økosystemer er særlig utsatt for ska
devirkningene ved klimaendring, 

som anerkjenner de spesielle vanskelighete
ne som disse landene, særlig utviklingsland, 
står overfor med økonomier som er særskilt av
hengige av produksjon, bruk og eksport av fos
silt brennstoff, som følge av de tiltak som treffes 
for å begrense utslippene av drivhusgasser, 

som bekrefter at mottiltakene mot klimaen
dring bør koordineres med den sosiale og øko
nomiske utvikling på en integrert måte med 
sikte på å unngå skadevirkninger for det sist
nevnte, under full hensyntagen til de legitime 
behovsprioriteringer til utviklingsland for å 
oppnå bærekraftig økonomisk vekst og utryd
delse av fattigdom, 

som anerkjenner at alle land, spesielt utvik
lingsland, trenger tilgang til ressurser som er 
nødvendig for å oppnå bærekraftig sosial og 
økonomisk utvikling, og at utviklingslandenes 
energiforbruk for å nærme seg det målet vil 
måtte øke under hensyntagen til mulighetene 
for å oppnå større energieffektivitet og for å 
kontrollere utslippene av drivhusgasser gene
relt, henmder gjennom anvendelse av ny tek
nologi på slike betingelser at anvendelsen blir 
økonomisk og sosialt fordelaktig, 

som er fast bestemt pd å beskytte klimasyste
met for nålevende og framtidige generasjoner, 

er blitt enige om følgende: 

Artikkel 1 
Definisjoner1 

I denne konvensjon skal: 
l. «Skadevirkninger av klimaendring» bety 

endringer i det fysiske miljø eller i plante- og 
dyrelivet som skyldes klimaendring og som 
har betydelig skadevirkninger på de naturli
ge og regulerte økosystemers sammenset
ning, motstandskraft eller produktivitet el
ler på driften av sosioøkonomiske systemer 
eller menneskelig helse og velferd. 

2. «Klimaendring» bety en klimatisk endring 
som direkte eller indirekte kan tilbakeføres 
til menneskelig virksomhet som forandrer 

1 Artiklenes titler er kun tatt med for å lette lese
arbeidet. 
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composition of the global atmosphere and 
which is in add.ition to natura! climate va
riability observed over comparable time 
periods. 

3. "Climate system" means the totality of the 
atmosphere, hydrosphere, biosphere and 
geosphere and their interactions. 

4. "Emissions" means the release of green
house gases and/or their precursors into 
the atmosphere over a specified area and 
period of time. 

5. "Greenhouse gases" means those gaseous 
constituents of the atmosphere, both natu
ra! and anthropogenic, that absorb and re
emit infrared rad.iation. 

6. "Regional economic integration organizati
on" means an organization constituted by 
sovereign States of a given region which 
has competence in respect of matters go
verned by this Convention or its protocols 
and has been duly authorized, in accordan
ce with its internal procedures, to sign, ra
tify, accept, approve or accede to the in
struments concerned. 

7. "Reservoir" means a component or compo
nents of the climate system where a green
house gas or a precursor of a greenhouse 
gas is stored. 

8. "Sink" means any process, activity orme
chanism which removes a greenhouse gas, 
an aerosol or a precursor of a greenhouse 
gas from the atmosphere. 

9. "Source" means any process or activity 
which releases a greenhouse gas, an aerosol 
or a precursor of a greenhouse gas into the 
atmosphere. 

Article 2 
Objective 

The ultimate objective of this Convention and 
any related legal instruments that the Conferen
ce of the Parties may adapt is to achieve, in ac
cordance with the relevant provisions of the 
Convention, stabilization of greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere at a level that 
would prevent dangerous anthropogenic inter
ference with the climate system. Such a level 
should be achieved within a time frame suffici
ent to allow ecosystems to adapt naturally to 
climate change, to ensure that food production 
is not threatened and to enable economic deve
lopment to proceed in a sustainable manner. 

Article 3 
Principles 

ln their actions to achieve the objecti ve of the Con
vention and to implement its provisions, the Parti
es shall be guided, inter alia, by the following: 

sammensetningen av den globale atmosfæ
re, og som kommer i tillegg til de naturlige 
klimavariasjoner som kan observeres over 
sammenliknbare tidsrom. 

3. «Klimasystem" bety atmosfæren, hydro
sfæren, biosfæren og geosfæren i sin helhet 
og deres innbyrdes samspill. 

4. «Utslipp" bety utslipp av drivhusgasser 
og/eller deres forløpere til atmosfæren over 
et bestemt område og tidsrom. 

5. «Drivhusgasser» bety de gassholdige be
standdeler i atmosfæren, både naturlige og 
menneskeskapte, som absorberer og vide
resender infrarød stråling. 

6. «Regional organisasjon for økonomisk in
tegrasjon» bety en organisasjon sammen
satt av suverene stater i en gitt region som 
har kompetanse med hensyn til forhold 
som reguleres av denne konvensjon eller 
dens protokoller, og som er behørig be
myndiget i henhold til interne prosedyrer 
til A undertegne, ratifisere, vedta, godkjen
ne eller tiltre de aktuelle instrumenter. 

7. «Reservoar» bety en komponent eller kom
ponenter i klimasystemet, der en drivhus
gass eller en forløper for en drivhusgass 
blir lagret. 

8. «Opptak» bety enhver prosess, virksomhet 
eller mekanisme som fjerner en drivhus
gass, arerosol eller en forløper for en driv
husgass fra atmosfæren. 

9. «Kilde» bety enhver prosess eller virksom
het som avgir en drivhusgass, aerosol eller 
en forløper for en drivhusgass til atmosfæ
ren. 

Artikkel 2 
Mål 

Det endelige mål for denne konvensjon og et
hvert tilhørende legalt instrument som Parts
møtet måtte vedta, er i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i konvensjonen å 
oppnå stabilisering i konsentrasjonen av driv
husgasser i atmosfæren på et nivå som vil for
hindre farlig menneskeskapt påvirkning av 
klimasystemet. Et slikt nivå bør oppnås innen
for en tidsramme som er tilstrekkelig til at 
økosystemer vil kwtne tilpasse seg naturlig til 
klimaendringer, til å sikre at matproduksjonen 
ikke trues og til å gjøre det mulig å oppnå en 
bærekraftig økonomisk utvikling. 

Artikkel 3 
Prinsipper 

I sine bestrebelser på å nå Konvensjonens mål og 
gjennomføre dens bestemmelser skal partene 
blant annet legge følgende retningslinjer til grunn: 
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1. The Parties should protect the climate sys
tem for the benefit of present and future 
generations of humankind on the basis of 
equity and in accordance with their com
mon but differentiated responsibilities and 
respective capabilities. Accordingly, the 
developed country Parties should take the 
lead in combating climate change and the 
adverse effects thereof. 

2. The specific needs and special circumstan
ces of developing country Parties, especial
ly those that are particularly vulnerable to 
the adverse effects of climate change, and 
of those Parties, especially developing 
country Parties, that would have to bear a 
disproportionate or abnormal burden un
der the Convention, should be given full 
consideration. 

3. The Parties should take precautionary me
asures to anticipate, prevent or minimize 
the causes of climate change and mitigate 
its adverse effects. Where there are threats 
of serious or irreversible damage, lack of 
full scientific certainty should not be used 
as a reason for postponing such measures, 
taking into account that policies and mea
sures to deal with climate change should 
be cost-effective so as to ensure global be
nefits at the lowest possible cost. To achie
ve this, such policies and measures should 
take into account different socio-economic 
contexts, be comprehensive, cover all rele
vant sources, sinks and reservoirs of green
house gases and adaptation, and comprise 
all economic sectors. Efforts to address cli
mate change may be carried out cooperati
vely by interested Parties. 

4. The Parties have a right to, and should, 
promote sustainable development. Policies 
and measures to protect climate system 
against human-induced change should be 
appropriate for the specific conditions of 
each Party and should be integrated with 
national development programmes, taking 
into account that economic development is 
essential for adopting measures to address 
climate change. 

5. The Parties should cooperate to promote a 
supportive and open international econo
mic system that would lead to sustainable 
economic growth and development in all 
Parties, particularly developing country 
Parties, thus enabling them hetter to ad
dress the problems of climate change. Mea
sures taken to combat climate change, in
cluding unilateral ones, should not consti
tute a means of arbitrary or unjustifiable 
discrimination or a disguised restriction on 
international trade. 

1. Partene bør beskytte klimasystemet til for
del for nålevende og framtidige generasjo
ner av mennesker på grunnlag av rettfer
dighet og i overensstemmelse med deres 
felles, men differensierte, ansvar og re
spektive muligheter. Følgelig bør industri
landene gå foran i arbeidet med å bekjem
pe klimaendring og skadevirkningene der
av. 

2. Det bør tas fullt hensyn til utviklingslan
denes særlige behov og spesielle forhold, 
spesielt de som er særlig utsatt for skade
virkningene ved klimaendring, og de par
ter, spesielt utviklingsland, som ville måtte 
bære en uforholdsmessig stor eller unormal 
byrde under denne konvensjon. 

3. Partene bør treffe forholdsregler for å for
utse, forhindre eller minske årsakene til 
klimaendring og redusere skadevirlminge
ne av slik endring. Der der foreligger trus
sel om alvorlig eller irresversibel skade, 
bør ikke mangel på full vitenskapelig viss
het brukes som begrunnelse for å utsette 
slike tiltak, under hensyntagen til at stra
tegier og tiltak for å motvirke klimaen
dring bør slike strategier og tiltak ta hen
syn til ulike sosioøkonomiske sammen
henger, være omfattende, innbefatte alle 
relevante kilder, opptak og reservoarer for 
drivhusgasser og tilpasning, og omfatte 
alle økonomiske sektorer. Interesserte par
ter kan samarbeide om bestrebelser for å 
motvirke klimaendring. 

4. Partene har rett til, og bør, fremme bære
kraftig utvikling. Strategier og tiltak for å 
beskytte klimasystemet mot menneske
skapt endring bør være egnet for den en
kelte parts spesielle forhold og bør være 
integrert i nasjonale utviklingsprogram
mer, under hensyntagen til at økonomisk 
vekst er viktig for å vedta tiltak for å mot
virke klimaendring. 

5. Partene bør samarbeide for å fremme et 
understøttende og åpent internasjonalt 
økonomisk system som kan føre til bæ
rekraftig økonomisk vekst og utvikling 
hos alle parter, spesielt utviklingsland, 
og på den måten gjøre dem bedre i stand 
til å løse problemene med klimaendring. 
Tiltak som treffes for å bekjempe klima
endring, herunder ensidige tiltak, bør 
ikke utgjøre et virkemiddel for vilkårlig 
eller uberettiget diskriminering eller en 
skjult hindring for den internasjonale 
handel. 
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Aiticle4 
Commitments 

1. All Parties, taking into account their com
mon but differentiated responsibilities and 
their specific national and regional deve
lopment priorities, objectives and circwn
stances, shall: 
(a) Develop, periodically update, publish 

and make available to the Conference 
of the Parties, in accordance with Aiti
cle 12, national inventories of anthro
pogenic emissions by sources and remo
vals by sinks of all greenhouse gases not 
controlled by the Montreal Protocol, 
using comparable methodologies to be 
agreed upon by the Conference of the 
Parties; 

(b) Formulate implement, publish and re
gularly update national and, where ap
propriate, regional programmes contai
ning measures to mitigate climate 
change by addressing anthropogenic 
emissions by sources and, removals by 
sinks of all greenhouse gases not con
trolled by the Montreal Protocol, and 
measures to facilitate adequate adapta
tion to climate change; 

(c) Promote and cooperate in the develop
ment, application and diffusion, inclu
ding transfer, of technologies, practices 
and processes that control, reduce or 
prevent anthropogenic emissions of gre
enhouse gases not controlled by the 
Montreal Protocol in all relevant sec
tors, including the energy, transport, 
industry, agriculture, forestry and was
te management sectors; 

(d) Promote sustainable management, and 
promote and cooperate in the conserva
tion and enhancement, as appropriate, 
of sink.s and reservoirs of all greenhouse 
gases not controlled by the Montreal 
Protocol, including biomass, forests and 
oceans as well as other terrestrial, coas
tal and marine ecosystems; 

{e) Cooperate in preparing for adaptation 
to the impacts of climate change; deve
lop and elaborate appropriate and inte
grated plans for coastal zone manage
ment, water resources and agricult~, 
and for the protection and rehabilitati
on of areas, particularly in Africa, af
fected by drought and deserti.fication, 
as well as floods; 

(f) Take cliinate change considerations 
into account, to the extent feasible, in 
their relevant social, economic and en
vironmental policies and actions, and 

Artikkel 4 
Forpliktelser 

1. Alle parter skal, under hensyntagen til de
res felles, men differensierte ansvar, og 
deres spesielle nasjonale og regionale ut
viklingsprioriteringer, mål og forhold: 

a) Utvikle, periodiske oppdatere, offent
liggjøre og gjøre tilgjengelig for Parts
møtet i samsvar med artikkel 12, nasjo
nale regnskaper over menneskeskapte 
utslipp fra kilder og opptak av alle 
drivhusgasser som ikke er kontrollert 
av Montrealprotokollen, ved bruk av 
sammenliknbare metoder som Partsmø
tet skal bli enige om; 

b) Formulere, gjennomføre, offentliggjøre 
og regelmessig oppdatere nasjonale og, 
der det er hensiktsmessig, regionale 
programmer, som inneholder tiltak for 
å motvirke klimaendring ved å ta for 
seg menneskeskapte utslipp fra kilder 
og opptak av alle drivhusgasser som 
ikke er kontrollert av Montrealproto
kollen, og tiltak for å lette nødvendig 
tilpasning til klimaendring; 

c) Fremme og samarbeide om utvikling, 
anvendelse og spredning, herunder 
overføring av teknologi, praksis og pro
sesser som kontrollerer, reduserer eller 
forhindrer menneskeskapte utslipp av 
drivhusgasser som ikke er kontrollert 
av Montreal-protokollen, innenfor alle 
relevante sektorer, herunder energi-, 
transport-, industri-, jordbruks-, skog
bruks- og avfallsbehandlingssektorene; 

d) Fremme bærekraftig forvaltning, og 
fremme og samarbeide om bevaring og 
økning på hensiktsmessig måte av opp
tak og reservoarer av alle drivhusgasser 
som ikke er kontrollert av Montrealpro
tokollen, herunder biomasse, skog og 
hav, såvel som andre økosystemer på 
landjorden, ved kysten og de marine 
økosystemer; 

e) Samarbeide om forberedelser for tilpas
ning til virkningene av klimaendring; 
utvikle og utrede hensiktsmessige og in
tegrerte planer for forvaltning av kyst
soner, vannressurser og jordbruk, og for 
beskyttelse og rehabilitering av områ
der, spesielt i Afrika, som er rammet av 
tørke og ørkenspredning, samt over
svømmelser; 

f) Ta hensynet til klimaendring med i be
traktning, i den grad det er mulig, i de 
relevante sosiale, økonomiske og miljø
messige strategier og tiltak, og gjøre 
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employ appropriate methods, for exam
ple impact assessments, formulated and 
determined nationally, with a view to 
minimizing adverse effects on the eco
nomy, on public health and on the qua
lity of the environment, of projects or 
measures undertaken by them to miti
gate or adapt to clirnate change; 

(g) Promote and cooperate in scientific, 
technological, technical, socio-econo
mic and other research, systematic ob
servation and development of data ar
chives related to the di.mate system and 
intended to further the understanding 
and to reduce or elirninate the remai
ning uncertainties regarding the causes, 
effects, magnitude and timing of clima
te change and the economic and social 
consequences of various response stra
tegies; 

(h) Promote and cooperate in the full, open 
and prompt exchange of relevant scien
tific, technological, technical, socio-eco
nomic and legal information related to 
the climate system and climate change, 
and to the economic and social conse
quences of various response strategies; 

(i) Promote and cooperate in education, 
training and public awareness related 
to climate change and encourage the 
widest participation in this process, in
cluding that of non-govemmental orga
nizations; and 

(j) Communicate to the Conference of the 
Parties information related to implemen
tation, in accordance with Article 12. 

2. The developed country Parties and other 
Parties included in annex I commit thems
elves specifically as provided for in the fol
lowing: 
(a) Each of these Parties shall adopt natio

nal I policies and take corresponding 
measures on the mitigation of climate 
change, by limiting its anthropogenic 
emissions of greenhouse gases and pro
tecting and enhancing its greenhouse 
gas sinks and reservoirs. These policies 
and measures will demonstrate that 
developed countries are tak.ing the lead 
in modifying longer-term trends in an
thropogenic emissions consistent with 
the objective of the Convention, recog
nizing that the return by the end of the 
present decade to earlier levels of an
thropogenic emissions of carbon dioxi-

1) This includes policies and measures adopted by 
regional economic integration organizations. 

bruk av hensiktsmessige metoder, f.eks. 
konsekvensanalyser, som formuleres og 
fastsettes nasjonalt, med sikte på å re
dusere negative 0konomiske, helse- og 
miljømessige konsekvenser av prosjek
ter eller tiltak som iverksettes for å 
motvirke eller tilpasse seg klimaen
dring; 

g) Fremme og samarbeide om vitenskape
lig, teknologisk, teknisk, sosioøkono
misk og annen forslming, systematisk 
overvåking og utvikling av dataarkiver 
i forbindelse med klimasystemet, og 
som har til hensikt å fremme forståelse 
av og redusere eller eliminere den gjen
værende usikkerhet når det gjelder år
saker, virkninger, omfang og tidsforløp 
for klimaendring, og de økonomiske og 
sosiale konsekvenser av ulike strategier 
for å motvirke slik endring, 

h) Fremme og samarbeide fullt, åpent og 
uten opphold om utveksling av relevant 
vitenskapelig, teknologisk, teknisk, so
sioøkonomisk og rettslig informasjon i 
tillmytning til klimasystemet og klima
endring, og om de økonomiske og sosia
le konsekvenser av ulike strategier for å 
motvirke slik endring; 

i) Fremme og samarbeide om utdanning, 
opplæring og folkeopplysning når det 
gjelder klimaendring, og oppmuntre til 
bredest mulig deltakelse i denne proses
sen, herunder av ikke-statlige organisa
sjoner; og 

j) Rapportere informasjon vedr0rende 
gjennomfaring til Partsmøtet i overens
stemmelse med artikkel 12. 

2 Industrilandene og andre parter som er 
nevnt i vedlegg I forplikter seg spesifikt til 
følgende: 

a) Hver av disse partene skal vedta nasjo
nale1 strategier og treffe tilsvarende til
tak for å begrense klimaendring ved å 
redusere sine menneskeskapte utslipp 
av drivhusgasser og ved å beskytte og 
øke opptaket av drivhusgasser i sine 
sluk og reservoarer. Slike strategier og 
tiltak vil demonstrere at industrilande
ne går foran i bestrebelsene med å mo
difisere de langsiktige trender i de men
neskeskapte utslipp i samsvar med kon
vensjonens mål, i erkjennelsen av at en 
tilbakevending ved slutten av dette år
hundret til tidligere nivåer for mennes
keskapte utslipp av CO2 og andre driv-

1) Dette innbefatter strategier og tiltak som er 
vedtatt av regionale organisasjoner for økono
misk integrasjon. 
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de and other greenhouse gases not con
trolled by the Montreal Protocol would 
contribute to such modification, and 
taking into account the differences in 
these Parties' starting points and ap
proaches, economic structures and re
source bases the need to maintain 
strong and sustainable economic 
growth, available technologies and 
other individual circumstances as well 
as the need for equitable and appropri
ate contributions by each of these Par
ties to the global effort regarding that 
objective. These Parties may implement 
such policies and measures jointly with 
other Parties and may assist other Par
ties in contributing to the achievement 
of the objective of the Convention and, 
in particular, that of this subparagraph; 

(b) In order to promote progress to this 
end, each of these Parties shall commu
nicate, within six months of the entry 
into force of the Convention for it and 
periodically thereafter, and in accor
dance with Article 12, detailed infor
mation on its policies and measures re
ferred to in subparagraph (a) above as 
well as on its resulting projected an
thropogenic emissions by sources and 
removals by sinks of greenhouse gases 
not controlled by the Montreal Protocol 
for the period referred to in subpara
graph (a), with the aim of returning in
dividually or jointly to their 1990 levels 
these anthropogenic emissions of car
bon dioxide and other greenhouse gases 
not controlled by the Montreal Proto
col. This information will be reviewed 
by the Conference of the Parties, at its 
first session and periodically thereafter, 
in accordance with Article 7; 

(c) Calculations of emissions by sources 
and removals by sinks of greenhouse 
gases for the purposes of subparagraph 
(b} above should take into account the 
best available scientific knowledge, in
cluding of the effective capacity of 
sinks and the respective contributions 
of such gases to climate change. The 
Conference of the Parties shall consider 
and agree on methodologies for these 
calculations at its first session and revi
ew them regularly thereafter, 

(d) The Conference of the Parties shall, at 
its first session, review the adequacy of 
subparagraphs (a) and (b) above. Such 
review shall be carried out in the light 
of the best available scientific informa
tion and assessment on climate change 
and its impacts, as well as relevant 

husgasser som ikke er kontrollert av 
Montreal-protokollen vil bidra til en 
slik endring, og under hensyntagen til 
forskjeller i partenes utgangspunkt og 
tilnærmingsmåter, økonomiske struktur 
og ressursgrunnlag, behovet for å opp
rettholde en sterk og bærekraftig øko
nomisk vekst, tilgjengelig teknologi og 
andre individuelle forhold, samt beho
vet for rettferdige og passende bidrag 
fra hver av disse partene til de globale 
bestrebelser for å nå dette mål. Disse 
partene kan gjennomføre slike strategi
er og tiltak i fellesskap med andre par
ter, og kan bistå andre parter i å bidra 
til å realisere konvensjonens mål, og 
spesielt målet i dette punkt; 

b) For å fremme bestrebelsene mot dette 
målet skal hver av partene innen seks 
måneder etter at konvensjonen har 
trådt i kraft for vedkommende part og 
deretter periodisk og i samsvar med ar
tikkel 12, rapportere detaljerte opplys
ninger om de strategier og tiltak som er 
nevnt i punkt (a) ovenfor, såvel som om 
de derav følgende antatte fremtidige 
menneskeskapte utslipp fra kilder og 
opptak av drivhusgasser som ikke er 
kontrollert av Montreal-protokollen for 
det tidsrommet som er nevnt i punkt (a) 
med det mål å vende tilbake, individu
elt eller i fellesskap, til 1990-nivåene 
for disse menneskeskapte utslippene av 
CO2 og andre drivhusgasser som ikke er 
kontrollert av Montreal-protokollen. 
Denne informasjonen vil bli gjennom
gått av Partsmøtet på første sesjon, og 
deretter periodisk i samsvar med artik
kel 7; 

c) Beregning av utslipp fra kilder og opp
tak av drivhusgasser i punkt (b) ovenfor 
bør ta hensyn til den best tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskap, herunder den 
effektive opptaktskapasitet og de re
spektive bidrag av slike gasser til kli
maendring. Partsrn0tet skal vurdere og 
bli enig om slike beregningsmetoder på 
sin første sesjon, og deretter vurdere 
dem med regelmessige mellomrom; 

d) Partsmøtet skal på sin første sesjon 
vurdere om bestemmelsene i punkt (a) 
og (b) ovenfor er tilstrekkelige. En slik 
gjennomgang skal foretas på bakgrunn 
av den best tilgjengelige vitenskapelige 
kunnskap og vurdering av klimaen
dring og konsekvensene av slik endring, 
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technical, social and economic informa
tion. Based on this review, the Confe
rence of the Parties shall take appropri
ate action, which may include the adop
tion of amendments to the commit
ments in subparagraphs (a) and (b) abo
ve. The Conference of the Parties, at its 
first session, shall also take decisions 
regarding criteria for joint implementa
tion as indicated in subparagraph (a) 
above. A second review of subpara
graphs (a) and (b) shall take place not 
later than 31 December 1998, and the
reafter at regular intervals determined 
by the Conference of the Parties, until 
the objective of the Convention is met; 

(e) Each of these Parties shall: 
(i) coordinate as appropriate with 

other such Parties, relevant econo
mic and administrative instru
ments developed to achieve the ob
jecti ve of the Convention; and 

(ii) identify and periodically review its 
own policies and practices which 
encourage activities that lead to 
greater levels of anthropogenic 
emissions of greenhouse gases not 
controlled by the Montreal Proto
col than would otherwise occur; 

(f) The Conference of the Parties shall re
view, not later than 31 December 1998, 
available information with a view to ta
king decisions regarding such amend
ments to the lists in annexes I and Il as 
may be appropriate, with the approval 
of the Party concerned; 

(g) Any Party not included in annex I may, 
in its instrument of ratiflcation, accep
tance, approval or accession or at any 
time thereafter, notify the Depositary 
that it intends to be bound by subpara
graphs (a) and (b) above. The Deposita
ry shall inform the other signatories 
and Parties of any such notification. 

3. The developed country Parties and other 
developed Parties included in annex Il 
shall provide new and additional financial 
resources to meet the agreed full costs in
curred by developing country Parties in 
complying with their obligations under Ar
ticle 12, paragraph 1. They shall also pro
vide such flnancial resources, including for 
the transfer of technology, needed by the 
developing country Parties to meet the 
agreed full incremental costs of implemen
ting measures that are covered by para
graph I of this Article and that are agreed 
between a developing country Party and 

såvel som relevant teknisk, sosial og 
økonomisk informasjon. På grunnlag av 
denne gjennomgangen skal Partsmøtet 
fastsette hensiktsmessige tiltak, som 
kan innbefatte vedtak av endringer til 
forpliktelsene i punkt (a) og (b) ovenfor. 
Partsmøtet skal på sin første sesjon 
også gjøre vedtak om kriterier for felles 
gjennomføring, slik det er nevnt i punkt 
(a) ovenfor. En ny gjennomgang av 
punkt (a) og (b) skal finne sted senest 
31. desember 1998, og deretter med re
gelmessige mellomrom som Partsmøtet 
fastsetter til konvensjonens mål er 
nådd; 

e) Hver av disse partene skal: 
(i) koordinere på en hensiktsmessig 

måte med andre parter relevante 
økonomiske og administrative vir
kemidler som er utviklet for å nå 
konvensjonens mål; og 

(ii) identifisere og periodisk vurdere 
egen politikk og praksis som stimu
lerer til virksomhet som fører til 
høyere nivåer av menneskeskapte 
utslipp av drivhusgasser som ikke 
er kontrollert av Montreal-proto
kollen enn det som ellers ville fore
komme; 

f) Partsmøtet skal senest 31. desember 
1998 vurdere tilgjengelig informasjon 
med sikte på å treffe beslutninger om 
slike endringer i listen i vedlegg I og Il 
som måtte være hensiktsmessige, med 
de berørte parters godkjennelse; 

g) Enhver part som ikke er nevnt i vedlegg 
I kan i sitt ratifikasjons- vedtakelses-, 
godkjennelses- eller tiltredelsesdoku
ment, eller når som helst deretter, un
derrette depositaren om at den ønsker å 
være bundet av punkt (a) og (b) oven
for. Depositaren skal informere de an
dre signatarene og partene om enhver 
slik underretning. 

3. Industrilandene og andre parter som er 
nevnt i vedlegg II skal skaffe til veie nye og 
ytterligere finansielle ressurser for å dekke 
de omforente fulle kostnader som utvik
lingslandene som er parter pådrar seg un
der oppfyllelsen av sine forpliktelser under 
artikkel 12, paragraf 1. De skal også skaffe 
til veie slike finansielle ressurser, herunder 
for overføring av teknologi, som utvik
lingslandene som er parter trenger for å 
dekke de omforente fulle tilleggskostnade
ne ved gjennomføring av tiltak som omfat
tes av paragraf 1 i denne artikkel, og som 
er avtalt mellom et utviklingsland som er 
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the international entity or entities referred 
to in Article 11, in accordance with that 
Article. The implementation of these com
mitments shall take into account the need 
for adequacy and predictability in the flow 
of funds and the importance of appropriate 
burden sharing among the developed coun
try Parties. 

4. The developed country Parti es and other 
developed Parties included in annex Il 
shall also assist the developing country 
Parties that are particularly vulnerable to 
the adverse effects of climate change in 
meeting costs of adaptation to those adver
se effects. 

5. The developed country Parties and other 
developed Parties included in annex Il 
shall take all practicable steps to promote, 
facilitate and finance, as appropriate, the 
transfer of, or access to, environmentally 
sound technologies and know-how to other 
Parties, particularly developing country 
Parties, to enable them to implement the 
provisions of the Convention. In this pro
cess, the developed country Parties shall 
support the development and enhancement 
of endogenous capacities and technologies 
of developing country Parties. Other Parti
es and organizations in a position to do so 
may also assist in facilitating the transfer 
of such technologies. 

6. In the implementation of their commit
ments under paragraph 2 above, a certain 
degree of flexibility shall be allowed by the 
Conference of the Parties to the Parties in
cluded in annex I undergoing the process 
of transition to a market economy, in order 
to enhance the ability of these Parties to 
address climate change, including with re
gard to the historical level of anthropoge
nic emissions of gree.nhouse gases not con
trolled by the Montreal Protocol chosen as 
a reference. 

7. The extent to which developing country 
Parties will effectively implement their 
commitments under the Convention will 
depend on the effective implementation by 
developed country Parties of their commit
ments under the Convention related to fi
nancial resources and transfer of technolo
gy and will take fully into account that 
econornic and social development and po
verty eradication are the first and overri
ding priorities of the developing country 
Parties. 

8. In the implementation of the commitments 
in this Article, the Parties shall give full 
consideration to what actions are necessa
ry under the Convention, including actions 
related to funding, insurance and the 

part og det internasjonale organ eller orga
ner som er nevnt i artikkel 11, i samsvar 
med vedkommende artikkel. Gjennnomfø
ringen av disse forpliktelsene skal ta hen
syn til behovet for et tilstrekkelig og forut
sigbart tilsig av finansielle midler, og be
tydningen av en passende byrdefordeling 
mellom industrilandene. 

4. Industrilandene og andre parter som er 
nevnt i vedlegg Il skal også bistå de utvik
lingsland som er parter som er spesielt ut
satt for skadevirkningene av klimaendring 
med å dekke kostnadene for å tilpasse seg 
disse skadevirkningene. 

5. Industrilandene og andre parter som er 
nevnt i vedlegg Il skal ta alle praktiske 
skritt for å fremme, lette og finansiere på 
en hensiktsmessig måte overføringen av el
ler tilgangen til miljøvennlig teknologi og 
know-bow til andre parter, spesielt utvik
lingsland som er parter, for å gjøre dem i 
stand til å gjennomføre konvensjonens be
stemmelser. I denne prosessen skal indus
trilandene støtte utviklingen og oppbyg
gingen av nasjonal kompetanse og teknolo
gi i utviklingslandene som er parter. Andre 
parter og organisasjoner som er i stand til 
gjøre det kan også bistå i arbeidet med å 
lette slik teknologioverføring. 

6. Ved gjennomføringen av landenes forplik
telser under paragraf 2 ovenfor, skal Parts
møtet tillate en viss fleksibilitet til parter 
som er nevnt i vedlegg I og som gjennom
går en omstillingsprosess til markedsøko
nomi for å øke disse partenes evne til å 
motvirke klimaendring, herunder når det 
gjelder det historiske nivå av menneske
skapte utslipp av drivhusgasser som ikke 
er kontrollert av Montreal-protokollen, 
som er valgt som referansenivå. 

7. I hvilken utstrekning utviklingslandene 
som er parter effektivt vil komme til å 
gjennomføre sin forpliktelser under kon
vensjonen vil avhenge av at industrilande
ne effektivt oppfyller sine forpliktelserun
der konvensjonen når det gjelder finansiel
le ressurser og overføring av teknologi, og 
vil ta fullt hensyn til at økonomisk og sosi
al utvikling og utryddelse av fattigdom er 
utviklingslandenes første og overordnete 
prioriteringsmål. 

8. Ved gjennomføringen av forpliktelsen i 
denne artikkel skal partene ta fullt hensyn 
til hvilke tiltak som er nødvendige under 
konvensjonen, herunder tiltak vedrørende 
finansiering, forsikring og overføring av 
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transfer of technology, to meet the speci.fic 
needs and concerns of developing country 
Parties arising from the adverse effects of 
climate change and/or the impact of the 
implementation of response measures, es
pecially on: 
(a) Small island countries; 
(b) Countries with low-lying coastal areas; 
(c) Countries with arid and semi-arid are-

as, forested areas and areas liable to fo
rest decay; 

(d) Countries with areas prone to natura! 
disasters; 

(e) Countries with areas liable to drought 
and desertification; 

(f) Countries with areas of high urban at
mospheric pollution; 

(g) Countries with areas with fragile eco
systems, including mountainous ecosys
tems; 

(h) Countries whose economies are highly 
dependent on income generated from 
the production, processing and export, 
and/or on conswnption of fossil fuels 
and associated energy-intensive pro
ducts, and 

(i) Land-locked and transit countries. 

Further, the Con1erence of the Parties may 
take actions, as appropriate, with respect 
to this paragraph. 

9. The Parties shall take full account of the 
specific needs and special situations of the 
least developed countries in their actions 
with regard to funding and transfer of 
technology. 

10. The Parties shall, in accordance with Arti
cle 10, take into consideration in the im
plementation of the commitments of the 
Convention the situation of Parties, parti
cularly developing country Parties, with 
economies that are vulnerable to the ad
verse effects of the implementation of mea
sures to respond to climate change. This 
applies notably to Parties with economies 
that are highly dependent on income gene
ra ted from the production, processing and 
export, and/or conswnption of fossil fuels 
and associated energy-intensive products 
and/or the use of fossil fuels for which such 
Parties have serious difficulties in swit
ching to alternatives. 

Article 5 
Research and Systematic Observation 

In carrying out their commitments under Arti
cle 4, paragraph l(g), the Parties shall: 

\ 

teknologi, for å dekke utviklingsland som 
er parters spesielle behov og problemer 
som skyldes skadevirkninger av klimaen
dring og/eller virlaringen av gjennomfø
ringen av mottiltak, særlig: 

(a) Små øystater; 
(b) Land med lavtliggende kystområder; 
(c) Land med regn1attige og delvis regnfat

tige områder, skogvokste områder og 
områder som ligger utsatt til for skog
skade; 

(d) Land med områder som er tilbøyelig til 
å utsettes for naturkatastrofer; 

(e) Land med områder som ligger utsatt til 
for tørke og ørkenspredning; 

(f) Land med byområder som har høy at
mosfærisk forurensning; 

(g) Land med områder med utsatte økosy
stemer, henmder fjellendte økosyste
mer; 

(h) Land der økonomien i sterk grad er av
hengig av inntekter fra produksjon, be
handling og eksport, og/eller forbruk av 
fossilt brennstoff og tillhørende energi
intensive produkter; og 

(i) Land uten adgang til havet og transitt-
land. 

I tillegg kan Partsmøtet på en hensiktsmes
sig måte treffe tiltak med hensyn til denne 
paragraf. 

9. Partene skal ta fullt hensyn til de spesifik
ke behov og spesielle situasjoner til de 
minst utviklede land når det gjelder tiltak 
som angår finansiering og overføring av 
telmologi. 

10. Partene skal i samsvar med artikkel 10 un
der gjennomføringen av konvensjonens 
forpliktelser ta hensyn til partenes situa
sjon, særlig utviklingsland som er parter, 
med økonomier som er sårbare overfor 
skadevirkninger av tiltak som gjennomfø
res for å motvirke klimaendring. Dette 
gjelder især parter med økonomier som er 
svært avhengige av inntekter fra produk
sjon, bearbeiding og eksport, og/eller for
bruk av fossilt brennstoff og tilhørende 
energi-intensive produkter, og/eller bruk 
av fossilt brennstoff som partene har store 
vanskeligheter med å finne alternative 
energibærene for. 

Artikkel 5 
Forskning og overvåkning 

I forbindelse med gjennomføringen av deres 
forpliktelser i henhold til artikkel 4, paragraf 
1 (g), skal partene: 
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(a) Support and further develop, as appropria
te, international and intergovernmental 
programmes and networks or organizati
ons aimed at defining, conducting, asses
sing and financing research, data collection 
and systematic observation, taking into ac
count the need to minimize duplication of 
effort; 

(b) Support international and intergovern
mental efforts to strengtben systematic ob
servation and national scientific and tech
nical research capacities and capabilities, 
particularly in developing countries, and to 
promote access to, and the exchange of, 
data and analyses thereof obtained from 
ar-eas beyond national jurisdiction; and 

( c) Take into account the particular concerns and 
needs of developing countries and cooperate 
in improving their endogenous capacities and 
capabilities to participate in the efforts refer
red to in subparagraphs (a) and (b) above. 

Article 6 
Education, Training and Public Awareness 

[n carrying out their commitments under Arti
cle 4, paragraph l(i), the Parties shall: 

(a) Promote and facilitate at the national 
and, as appropriate, subregional and 
regional levels, and in accordance with 
national laws and regulations, and wit
hin their respective capacities: 
(i) the development and implementa

tion of educational and public 
awareness programmes on climate 
change and its effects; 

(ii) public access to information on cli
mate change and its effects; 

(a) Støtte og videreutvikle på en hensiktsmes
sig måte internasjonale og mellomstatlige 
programmer og nettverk eller organisasjo
ner som har som mål å definere, gjennom
føre, vurdere og finansiere forskning, da
tainnsamling og overvåkning, under hen
syntagen til nødvendigheten av å minske 
dobbeltarbeid; 

(b) Støtte internasjonale og mellomstatlige be
strebelser på å styrke overvåkning og na
sjonal vitenskapelig og teknisk forsknings
kapasitet og kompetanse, særlig i utvilc
lingsland, og fremme tilgang til og utveks
ling av data og analyser vedrørende slik 
forslming fra områder som ligger utenfor 
nasjonal jurisdiksjon; og 

(c) Ta hensyn til utviklingslandenes spesielle 
problemer og behov, og samarbeide om å 
styrke deres nasjonale kapasitet og kompe
tanse til å delta i de bestrebelser som er 
nevnt i punkt (a) og (b) ovenfor. 

Artikkel 6 
Utdanning, opplæring og folkeopplysning 

I forbindelse med gjennomføringen av deres 
forpliktelser i henhold til artikkel 4, paragraf 
1 (i), skal partene: 

(a) Fremme og understøtte på nasjonalt, 
underregionalt og regionalt nivå, og i 
sarnsva.r med nasjonale lover og regler, 
og innenfor deres respektive kompetan
seområder: 
(i) utvikling og gjennomføring av ut

dannings- og folkeopplysningspro
grammer om klimaendring og virk
ningene av slik endring; 

(il) allmenn tilgang til informasjon om 
klimaendring og virkningene av 
slilc endring; 

(ili) public participation in addressing (ili) allmenn deltagelse i bestrebelsene 
climate change and its effects and for å motvirke klimaendring og 
developing adequate responses; virlmingene av slik endring og med å 
and utvikle tilstrekkelige mottiltak; og 

(iv) training of scientific, technical and (iv) opplæring av vitenskapelig, tek-
managerial personnel. nisk og administrativt personell. 

(b) Cooperate in and promote, at the inter- (b) Samarbeide om og fremme på interna-
national level, and, where appropriate, sjonalt nivå og, der det er aktuelt, ved 
using existing bodies: hjelp av eksisterende organer: 
(i) the development and exchange of (i) utvikling og utveksling av utdan-

educational and public awareness nings- og opplysningsmateriell om 
material on climate change and its klimaendring og virkningene av 
effects; and slik endring; og 

(ii) the development and implementati- (il) utvikling og gjennomføring av ut-
on of education and training pro- dannings- og opplæringsprogram-
grammes, including the strengthe- mer, herunder styrking av nasjona-
ning of national institutions and the le institusjoner og utveksling eller 
exchange or secondment of person- overføring av personell for å lære 
nel to train experts in this field, in opp eksperter på dette området, 
particular for developing countries. '4Jt, særlig for utviklingsland. 

8/BLJOrt/( 
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Article 7 
Conference of the Parties 

1. A Conference of the Parties is hereby 
established. 

2. The Conference of the Parties, as the su
preme body of this Convention, shall keep 
under regular review the implementation 
of the Convention and related legal instru
ments that the Conference of the Parties 
may adopt, and shall make, within its 
mandate, the decisions necessary to pro
mote the effective implementation of the 
Convention. To this end, it shall: 
(a) Periodically examine the obligations of 

the Parties and the institutional arran
gements under the Convention, in the 
light of the objective of the Convention, 
the experience gained in its implemen
tation and the evolution of scientific 
and technological knowledge; 

(b) Promote and facilitate the exchange of 
information on measures adopted by 
the Parties to address climate change 
and its effects, taking into account the 
differing circumstances, responsibilities 
and capabilities of the Parties and their 
respective commitments under the Con
vention; 

(c) Facilitate, at the request of two or more 
Parties, the coordination of measures 
adopted by them to address climate 
change and its effects, taking into ac
count the differing circumstances, re
sponsibilities and capabilities of the 
Parties and their respective commit
ments under the Convention; 

(d) Promote and guide, in accordance with 
the objective and provisions of the Con
vention, the development and periodic 
refinement of comparable methodologi
es, to be agreed on by the Conference of 
the Parties, inter alia, for preparing in
ventories of greenhouse gas emissions 
by sources and removals by sinks, and 
for evaluating the effectiveness of mea
sures to limit the emissions and enhan
ce the removals of these gases; 

(e) Assess, on the basis of all information 
made available to it in accordance with 
the provisions of the Convention, the 
implementation of the Convention by 
the Parties, the overall effects of the 
measures laken pursuant to the Con
vention, in particular environmental, 
economic and social effects as well ås 
their cumu.lative impacts and the extent 
to which progress towards the objective 
of the Convention is being achieved; 

(f) Consider and adopt regular reports on 1 • 

.(. 

Artikkel 7 
Partsmøtet 

1. Et Partsmøte er herved opprettet. 

2. Partsmøtet skal som konvensjonens øverste 
organ regelmessig gjennomgå oppfyllelsen 
av konvensjonen og alle tilhørende rettsli
ge instrumenter som Partsm0tet måtte ved
ta, og skal innenfor sitt mandat treffe de 
nødvendige vedtak for å fremme en effek
tiv gjennomføring av konvensjonen. I den
ne forbindelse skal Partsmøtet: 

(a) Periodisk gjennomgå partenes forplik
telser og de institusjonelle ordninger 
under konvensjonen på bakgrunn av 
konvensjonens målsetting, den erfaring 
som gjøres under gjennomføringen og 
utvikling av vitenskapelig og teknolo
gisk kunnskap; 

(b) Fremme og understøtte utveksling av 
informasjon om tiltak som er vedtatt av 
partene for å motvirke klimaendring og 
virkningene av slik endring, under hen
syntagen til partenes ulike forhold, an
svar og muligheter og deres respektive 
forpliktelser under konvensjonen; 

(c) A understøtte etter anmodning fra to 
eller flere parter koordineringen av til
tak som er vedtatt av dem for å motvir
ke klimaendring og virkningene av slik 
endring, under hensyntagen til partenes 
ulike forhold, ansvar og kompetanse og 
deres respektive forpliktelser i henhold 
til konvensjonen; 

(d) Fremme og gi direktiver i samsvar med 
konvensjonens målsetting og bestem
melser om utvikling og periodisk juste
ring av sammenliknbare metoder som 
Partsmøtet blir enige om, blant annet 
når det gjelder utarbeidelse av regnska
per over utslipp av drivhusgasser fra 
kilder og opptak, samt vurdering av ef
fektiviteten til tiltak for å begrense ut
slippene og øke opptaket av disse gasse
ne; 

(e) Vurdere på grunnlag av all informasjon 
som blir gjort tilgjengelig for det i sam
svar med konvensjonens bestemmelser, 
partenes gjennomføring av konvensjo
nen, den samlede virkning av tiltak som 
blir truffet i henhold til konvensjonen, 
spesielt miljømessige, økonomiske og 
sosiale virkninger, såvel som den kumu
lative innvirkning og hvor stor fram
gang som gjøres i arbeidet for å oppfyl
le konvensjonens mål; 

(f) Vurdere og vedta regelmessige rappor-
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the implementation of the Convention 
and ensure their publication; 

(g) Make recommendations on any matters 
necessary for the implementation of the 
Convention; 

(h) Seek to mobilize financial resources in 
accordance with Article 4, paragraphs 
3, 4 and 5, and Article 11; 

(i) Establish such subsidiary bodies as are 
deemed necessary for the implementati
on of the Convention; 

(i) Review reports submitted by its subsi
diary bodies and provide guidance to 
them; 

(k) Agree upon and adopt, by consensus, 
rules of procedure and financial rules 
for itself and for any subsidiary bodies; 

(1) Seek and utilize, where appropriate, the 
services and cooperation of, and infor
mation provided by, competent interna
tional organizations and intergovern
mental and non-govemmental bodies; 
and 

(m) Exercise such other fWlctions as are 
required for the achievement of the ob
jective of the Convention as well as all 
other fW1ctions assigned to it Wlder the 
Convention. 

3. The Conference of the Parties shall, at its 
first session, adopt its own rules of proce
dure as well as those of the subsidiary bo
dies established by the Convention, which 
shall include decision-making procedures 
for matters not already covered by decisi
on-making procedures stipulated in the 
Convention. Such procedures may include 
specified majorities required for the adop
tion of particular decisions. 

4 The first session of the Conference of the 
Parties shall be convened by the interim 
secretariat referred to in Article 21 and 
shall take place not later than one year af
ter the date of entry into force of the Con
vention. Thereafter, ordinary sessions of 
the Conference of the Parties shall be held 
every year unless otherwise decided by the 
Conference of the Parties. 

5. Extraordinary sessions of the Conference 
of the Parties shall be held at such other ti
mes as may be deemed necessary by the 
Conference, or at the written request of 
any Party, provided that, within six 
months of the request being commW1icated 
to the Parties by the secretariat, it is sup
ported by at least one third of the Parties. 

6. The United Nations, its specialized agenci
es and the International Atomic Energy 
Agency, as well as any State member the
reof or observers thereto not Party to the 
Convention, may be represented at sessions 

ter om gjennomføringen av konvensjo
nen og sørge for at de offentliggjøres; 

(g) Komme med anbefalinger i saker som 
er nødvendig for gjennomføringen av 
konvensjonen; 

(h) Søke å skaffe til veie finansielle ressur
ser i samsvar med artikkel 4, paragrafe
ne 3,4 og 5, og artikkel 11; 

(i) Opprette de underordnete organer som 
anses nødvendige for gjennomføringen 
av konvensjonen; 

(j) Gjennomgå rapporter som mottas fra 
underordnete organer og gi direktiver 
til slike organer; 

(k) Bli enige om og vedta ved konsensus 
prosedyreregler og finansielle regler for 
Partsmøtet og underordnete organer; 

(1) Søke og benytte, der det er aktuelt, tje
nester og samarbeid som tilbys av og 
informasjon som er innhentet av kom
petente internasjonale organisasjoner 
og mellomstatlige og ikke-statlige orga
ner; og 

(m) Utøve slike andre funksjoner som er 
nødvendig for å oppfylle konvensjonens 
målsetting, såvel som alle funksjoner 
som er tillagt det Wlder konvensjonen. 

3. Partsmøtet skal på sin første sesjon vedta 
sine egne prosedyreregler såvel som prose
dyreregler for underordnete organer som 
opprettes under konvensjonen. De skal inne
holde beslutningsprosedyrer for saker som 
ikke allerede omfattes av de beslutningspro
sedyrene som er spesifisert i konvensjonen. 
Slike prosedyrer kan inneholde bestemmel
ser om spesifiserte majoriteter som er på
krevd for å treffe spesielle vedtak. 

4. Det midlertidige sekretariatet som er om
handlet i artikkel 21 skal innkalle til Parts
møtets første sesjon senest ett år etter at 
konvensjonen er trådt i kraft. Deretter skal 
Partsmøtet avholde ordinære sesjoner 
minst en gang i året med mindre Parts
møtet bestemmer noe annet. 

5. Ekstraordinære sesjoner til Partsmøtet 
skal avholdes når Partsmøtet anser det 
nødvendig, eller etter skriftlig anmodning 
fra en part, forutsatt at anmodningen støt
tes av minst en tredjedel av partene innen 
seks måneder etter at sekretariatet har Wl
derrettet partene om anmodningen. 

6. FN, dets særorganisasjoner og Det interna
sjonale atomenergibyrå (IAEA), såvel som 
enhver stat som er medlem av eller observa
tør til disse organisasjonene, men ikke part 
til konvensjonen, kan være representert på 
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of the Conference of the Parties as obser
vers. Any body or agency, whether national 
or international, govemmental or non-go
vernrnental, which is qualified in matters 
covered by the Convention, and which has 
informed the secretariat of its wish to be 
represented at a session of the Conference 
of the Parties as an observer, may be so ad
mitted unless at least one-third of the Par
ties present object. The admission and par
ticipation of observers shall be subject to 
the rules of procedure adopted by the Con
ference of the Parties. 

Article 8 
Secretariat 

1. A secretariat is hereby established. 
2. The functions of the secretariat shall be: 

(a) To make arrangements for sessions of 
the Conference of the Parties and its 
subsidiary bodies established under the 
Convention and to provide them with 
services as required; 

(b) To compile and transmit reports sub
mitted to it; 

(c) TofacilitateassistancetotheParties,parti
cularly developing country Parties, on re
quest, in the compilation and communica
tion of information required in accordance 
with the provisions of the Convention; 

(d) To prepare reports on its activities and 
present them to the Conference of the 
Parties; 

(e) To ensure the necessary coordination 
with the secretariats of other relevent 
international bodies; 

(f) To enter, under the overall guidance of 
the Conference of the Parties, into such 
administrative and contractual arran
gement as may be reuired for the effec
tive discharge of its functions; and 

(g) To perform the other secretariat functi
ons specified in the Convention and in 
any of its protocols and such other 
functions as may be determined by the 
Conference of the Parties. 

3. The Conference of the Parties, at its first 
session, shall designate a permanent 
secretariat and make arrangements for its 
functioning. 

Article 9 
Subsidiary Body for Scientific and Technolo

gical Advice 

1. A subsidiary body for scientific and tech
nological advice is hereby established to 
provide the Conference of the Parties and, 

Partsmøtets sesjoner som observatører. Et
hvert organ eller enhver organisasjon, uten 
hensyn til om vedkommende organ eller or
ganisasjon er nasjonal eller internasjonal, 
statlig eller ikke-statlig, som er kvalifisert i 
saker som omfattes av konvensjonen og som 
har informert sekretariatet om sitt ønske om 
å være representert på en av Partsmøtets se
sjoner som observatør, kan få tillatelse til 
det, med mindre minst en tredjedel av de til
stedeværende parter protesterer. Adgang for 
og deltagelse av observatører skal være un
derlagt de prosedyreregler som vedtas av 
Partsmøtet. 

Artikkel 8 
Sekretariat 

1. Et sekretariat er herved opprettet. 
2. Sekretariatets oppgaver skal være: 

(a) A avholde sesjoner for Partsmøtet og 
dets underordnete organer som er opp
rettet under konvensjonen og stille de 
nødvendige tjenester til disposisjon; 

(b) A sammenfatte og oversende rapporter 
som er mottatt; 

(c) A bistå partene, særlig utviklingsland, 
etter anmodning når det gjelder sam
menfatning og rapportering av infor
masjon som er påkrevd i samsvar med 
konvensjonens bestemmelser; 

(d) A utarbeide rapporter om dets aktivite
ter og forelegge dem for Partsmøtet; 

(e) A sikre den nødvendige koordinering 
med sekretariatene i andre relevante in
ternasjonale organer; 

(f) A inngå under den overordnete ledelse 
av Partsmøtet de administrative og 
kontraktsmessige ordninger som er på
krevd for at det skal kunne utføre sine 
oppgaver på en effektiv måte; og 

(g) A utføre andre sekretariatsoppgaver 
som er spesifisert i denne konvensjon og 
tilhørende protokoller, og andre oppga
ver som blir bestemt av Partsmøtet. 

3. Partsmøtet skal på sin første sesjon opp
nevne et permanent sekretariat og treffe de 
nødvendige vedtak for dets drift. 

Artikkel 9 
Underkomite for vitenskapelig og 

teknologisk rådgivning 

1. Det er herved opprettet en underkomite for 
vitenskapelig og teknologisk rådgivning 
for å gi Partsmøtet og på en hensiktsmessig 
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as appropriate, its other subsidiary bodies 
with timely information and advice on sci
entific and technological matters relating 
to the Convention. This body shall be open 
to participation by all Parties and shall be 
multidisciplinary. It shall comprise govern
ment representatives competent in the re
levant field of expertise. It shall report re
gularly to the Conference of the Parties on 
all aspects of its work. 

2. Under the guidance of the Conference of the 
Parties, and drawing upon existing compe
tent international bodies, this body shall: 
(a) Provide assessments of the state of sci

entific knowledge relating to climate 
change and its effects; 

(b) Prepare scientific assessments on the ef
fects of measures taken in the imple
mentation of the Convention; 

(c) Identify innovative, efficient and state
of-the-art technologies and know-how 
and advise on the ways and means of 
promoting development and/or trans
ferring such technologies; 

(d) Provide advice on scientific program
mes, international co-operation in rese
arch and development related to clima
te change, as well as on ways and me
ans of supporting endogenous capacity
building in developing countries; and 

(e) Respond to scientific, technological and 
methodological questions that the Con
ference of the Parties and its subsidiary 
bodies may putto the body. 

3. The functions and terms of reference of 
this body may be further elaborated by the 
Conference of the Parties. 

Article 10 
Subsidiary Body for Implementation 

1. A subsidiary body for implementation is 
hereby established to assist the Conference 
of the Parties in the assessment and review 
of the effective implementation of the Con
vention. This body shall be open to partici
pation by all Parties and comprise govern
ment representatives who are experts on 
matters related to climate change. It shall 
report regularly to the Conference of the 
Parties on all aspects of its work. 

2. Under the guidance of the Conference of 
the Parties, this body shall: 
(a) Consider the information communica

ted in accordance with Article 12, para
graph 1, to assess the overall aggrega
ted effect of the steps taken by the Par
ties in the light of the latest scientific 
assessments concerning climate change; 

måte dets andre underordnete organer in
formasjon og råd om vitenskapelige og tek
nologiske spørsmål i tilknytning til ko:n
vensjonen. Denne komiteen skal være åpen 
for deltagelse av alle parter og skal være 
tverrfaglig. Den skal omfatte myndighets
representanter med kompetanse på det 
aktuelle fagområdet. Den skal rapportere 
regelmessig til Partsmøtet nar det gjelder 
alle aspekter ved arbeidet. 

2. Under ledelse av Partsmøtet og ved å trek
ke på eksisterende kompetente internasj o
nale organer skal denne komiteen: 
(a) Fremskaffe statusvurderinger av forsk

ningsresultater vedrørende klimaen
dring og virkningene av slik endring, 

(b) Forberede vitenskapelige vurderinger 
av virkningen av tiltak som iverksettes i 
forbindelse med gjennomføringen av 
Konvensjonen, 

(c) Identifisere ny, effektiv og moderne tek
nologi og know-how, og gi råd om må
ter og midler til å styrke utvikling 
og/eller overføring av slik teknologi, 

(d) Gi råd med hensyn til vitenskapelige 
programmer, internasjonalt forsknings
og utviklingssamarbeid vedrørende kli
maendring, samt måter og midler til å 
støtte nasjonal kompetanseutvikling i 
utviklingsland, og 

(e) Besvare spørsmål om forskning, tekno
logi og metoder som Partsmøtet og dets 
underordnete organer kan komme til å 
stille komiteen. 

3. Denne komiteens arbeidsoppgaver og man
dat kan utvikles ytterligere av Partsmøtet. 

Artikkel 10 
Underkomite for gjennomføring 

1. Det er herved opprettet en underkomite for 
gjennomføring for å bistå Partsmøtet i ar
beidet med å fremme og gjennomgå den ef
fektive gjennomføringen av konvensjonen. 
Denne komiteen skal være åpen for delta
gelse av alle parter og omfatte myndighets
representanter som er eksperter på klima
spørsmål. Den skal rapportere regelmessig 
til Partsmøtet om alle aspekter ved dens 
arbeid. 

2. Under ledelse av Partsmøtet skal denne 
komiteen: 
(a) Gjennomgå den informasjon som er 

oversendt i samsvar med artikkel 12, 
paragraf 1 for å vurdere den samlede 
virkning av de tiltak partene har truffet 
i lys av de seneste vitenskapelige vurde
ringer vedrørende klimaendring; 

669



30 
Vedlegg l 

St.prp. nr. 36 1992-93 
Om samtykke til ratifikasjon av en rammekonvensjon om 

klimaendring av 9. mai 1992 

(b) Consider the information communica
ted in accordance with Article 12, para
graph 2, in order to assist the Conferen
ce of the Parties in carrying out the re
views required by Article 4, paragraph 
2(d); and 

(c) Assist the Conference of the Parties, as 
appropriate, in the preparation and im
plementation of its decisions. 

Article 11 
Financial Mechanism 

1. A mechanism for the provision of financial 
resources on a grant or concessional basis, 
including for the transfer of technology, is 
hereby defined. It shall function under the 
guidance of and be accountable to the Con
ference of the Parties, which shall decide 
on its policies, programme priorities and 
eligibility criteria related to this Conventi
on. Its operation shall be entrusted to one 
or more existing international entities. 

2. The financial mechanism shall have an 
equitable and balanced representation of 
all Parties within a transparent system of 
governance. 

3. The Conference of the Parties and the enti
ty or entities entrusted with the operation 
of the financial mechanism shall agree 
upon arrangements to give effect to the 
above paragraphs, which shall include the 
following: 
(a) Modalities to ensure that the funded 

projects to address climate change are 
in conformity with the policies, pro
gramme priorities and eligibility crite
ria established by the Conference of the 
Parties; 

(b) Modalities by which a particular fun
ding decision may be reconsidered in 
light of these policies, programme prio
rities and eligibility criteria; 

(c) Provision by the entity or entities of re
gular reports to the Conference of the 
Parties on its funding operations, which 
is consistent with the requirement for 
accountability set out in paragraph 1 
above; and 

(d) Determination in a predictable and 
identifiable manner of the amount of 
funding necessary and available for the 
implementation of this Convention and 
the conditions under which that 
amount shall be periodically reviewed. 

4. The Conference of the Parties shall make ar
rangements to implement the above mentio
ned provisions at its first session, reviewing 

(b) Gjennomgå den informasjon som er 
oversendt i samsvar med artikkel 12, 
paragraf 2 for å bistå Partsmøtet i utfø
relsen av slik gjennomgang som følger 
av artikkel 4, paragraf 2 (d); og 

(c) Bistå Partsmøtet på en hensiktsmessig 
måte med utarbeidelse og gjennomfø
ring av dets vedtak. 

Artikkel 11 
Finansieringsmekanismen 

1. En mekanisme for å skaffe til veie finansi
elle ressurser i form av bidrag eller lån på 
særlig gunstige vilkår, herunder for overfø
ring av teknologi, er herved definert. Den 
skal virke under rettledelse av og være an
svarlig overfor Partsmøtet, som skal treffe 
vedtak om strategier, programprioritering
er og utvelgelseskriterier i tilknytning til 
denne konvensjonen. Administrasjonen av 
finansieringsmekanismen skal overlates til 
ett eller flere eksisterende internasjonale 
organer. 

2. Finansieringsmekanismen skal ha en rett
ferdig og balansert representasjon av alle 
parter innenfor et åpent styringssystem. 

3. Partsmøtet og det organ eller de organer 
som administrasjonen av finansieringsme
kanismen blir overlatt til skal bli enige om 
ordninger for ikrafttredelse av ovennevnte 
paragrafer, som skal innbefatte følgende: 

a) Bestemmelser for å sikre at de finansi
erte prosjektene som skal motvirke kli
maendring er i overensstemmelse med 
de strategier, programprioriteringer og 
utvelgelseskriterier som er fastsatt av 
Partsmøtet; 

(b) Bestemmelser som gjør det mulig å re
vurdere et bestemt finansieringsvedtak 
på bakgrunn av disse strategier, pro
gramprioriteringer og utvelgelseskrite
rier; 

(c) Oversendelse av regelmessige rapporter 
fra organet eller organene til Partsmø
tet om dets finansieringsvirksomhet, 
som er i overensstemmelse med kravet 
til ansvar som er fastsatt i paragraf 1 
ovenfor; og 

(d) Bestemmelse på en forutsigbar og iden
tifiserbar måte når det gjelder de finan
sieringsbeløp som er nødvendig og til
gjengelig for gjennomføringen av denne 
konvensjon og på hvilke betingelser be
løpet regelmessig skal gjennomgås. 

4. Partsmøtet skal treffe tiltak for å gjennom
føre ovennevnte bestemmelser på sin første 
sesjon, idet det gjennomgår og tar hensyn 
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and taking into account the interim arrange
ments referred to in Article 21, paragraph 3, 
and shall decide whether these interim ar
rangements shall be maintained. Within 
four years thereafter, the Conference of the 
Parties shall review the financial mechanism 
and take appropriate measures. 

5. The developed country Parties may also 
provide and developing country Parties av
ail themselves of, financial resources rela
ted to the implementation of the Conventi
on through bilateral, regional and other 
multilateral channels. 

Article 12 
Communication of Information Related 

to Implementation 

l. In accordance with Article 4, paragraph 1, 
each Party shall communicate to the Con
ference of the Parties, through the secreta
riat, the following elements of information: 
(a) A national inventory of anthropogenic 

emissions by sources and removals by 
sinks of all greenhouse gases not control
led by the Montreal Protocol, to the extent 
its capacities permit, using comparable 
methodologies to be promoted and agreed 
upon by the Conference of the Parties; 

(b) A general description of steps tak en or 
envisaged by the Party to implement 
the Convention; and 

(c) Any other information that the Party 
considers relevant to the achievement 
of the objective of the Convention and 
suitable for inclusion in its communica
tion, including, il feasible, material re
levant for calculations of global emissi
on trends. 

2. Each developed country Party and each 
other Party included in annex I shall incor
porate in its cornmunication the following 
elements of information: 
(a) A detailed description of the policies 

and measures that it has adopted to im
plement its commitment under Article 
4, paragraphs 2(a) and 2{b); and 

(b) A specific estimate of the effects that 
the policies and measures referred to in 
subparagraph (a) immediately above 
will have on anthropogenic emissions 
by its sources and removals by its sinks 
of greenhouse gases during the period 
referred to in Article 4, paragraph 2(a). 

3. In addition, each developed country Party 
and each other developed Party included in 
annex Il shall incorporate details of mea
sures taken in accordance with Article 4, 
paragraphs 3, 4 and 5. 

til de inte.ri.msordninger som er nevnt i ar
tikkel 21, paragraf 3, og bestemme om dis
se inte.ri.msordninger skal opprettholdes. 
Innen et tidsrom på fire år deretter skal 
Partsmøtet gjennomgå finansieringsmeka
nismen og treffe hensiktsmessige tiltak. 

5. Industrilandene som er parter kan også 
skaffe til veie og utviklingslandene som er 
parter kan benytte seg av finansielle res
surser når det gjelder gjennomføringen av 
denne konvensjon gjennom bilaterale, regi
onale og andre multilaterale kanaler. 

Artikkel 12 
Rapportering av informasjon 

vedrørende gjennomføring 

1. I samsvar med artikkel 4, paragraf 1 skal 
hver part rapportere følgende opplysninger 
til Partsmøtet gjennom sekretariatet: 

(a) Et nasjonalt regnskap over menneske
skapte utslipp fra kilder og opptak av 
alle drivhusgasser som ikke er kontrol
lert av Montreal-protokollen, i den grad 
landet har kapasitet til det, ved hjelp av 
sammenliknbare metoder som skal 
fremmes og avtales av Partsmøtet; 

(b) En generell beskrivelse av tiltak som er 
truffet eller som forutses av vedkom
mende part for å gjennomføre konven
sjonen; og 

(c) All annen informasjon som vedkom
mende part anser som relevant for å 
oppfylle konvensjonens målsetting og 
som det passer å innbefatte i dens rap
porter, herunder hvis mulig materiale 
til bruk ved beregning av globale ut
slippstrender. 

2. Ethvert industriland og enhver annen part 
som er oppført i vedlegg I skal innbefatte 
følgende opplysninger i sine rapporter: 

(a) En detaljert beskrivelse av de strategier 
og tiltak som parten har vedtatt for å 
gjennomføre forpliktelsene i henhold til 
artikkel 4, paragraf 2(a) og 2(b); og 

(b) En spesifikk beregning av den effekt 
som strategiene og tiltakene som er 
nevnt i punkt (a) umiddelbart ovenfor 
vil ha på menneskeskapte utslipp fra 
kilder og opptak av drivhusgasser i lø
pet av det tidsrommet som er nevnt i 
artikkel 4, paragraf 2(a). 

3. I tillegg skal ethvert industriland som er 
part og enhver annen part som er oppført i 
vedlegg 11 innbefatte detaljer om tiltak som 
er truffet i samsvar med artikkel 4, para
graf 3, 4 og 5. 
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4. Developing coWltry Parties may, on a vo
l untary basis, propose projects for finan
cing, including specific technologies, mate
rials, equipment, techniques or practices 
that would be needed to implement such 
projects, along with, if possible, an estima
te of all incremental costs, of the reducti
ons of emissions and increments of remo
vals of greenhouse gases, as well as an esti
mate of the consequent benefits. 

5. Each developed country Party and each 
other Party included in annex Ishall make 
its initial communication within six 
months of the entry into force of the Con
vention for that Party. Each Party not so 
listed shall make its initial communication 
within three years of the entry into force of 
the Convention for that Party, or of the av
ailability of financial resources in accor
dance with Article 4, paragraph 3. Parties 
that are least developed coW1tries may 
make their initial comrnun.ication at their 
discretion. The frequency of subsequent 
communications by all Parties shall be de
termined by the Conference of the Parties, 
taking into account the differentiated ti
metable set by this paragraph. 

6. Information communicated by Parties un
der this Article shall be transmitted by the 
secretariat as soon as possible to the Con
ference of the Parties and to any subsidiary 
bodies concemed. lf necessary, the proce
dures for the comrnWlication of informati
on may be further considered by the Con
ference of the Parties. 

7. From its first session, the Conference of the 
Parties shall arrange for the provision to 
developing country Parties of technical 
and financial support, on request, in com
piling and communicating information un
der this Article, as well as in identifying 
the technical and financial needs associa
ted with proposed projects and response 
measures under Article 4. Such support 
may be provided by other Parties, by com
petent international organizations and by 
the secretariat, as appropriate. 

8. Any group of Parties may, subject to gui
delines adopted by the Conference of the 
Parties, and to prior notification to the 
Conference of the Parties, make a joint 
commun.ication in fulfilment of their obli
gations under this Article, provided that 
such a communication includes informati
on on the fulfilment by each of these Parti
es of its individual obligations under the 
Convention. 

9. Information recei ved by the secretaria t tha t 
is designated by a Party as confidential, in 
accordance with criteria to be established by 

4. Utviklingsland som er parter kan på frivil
lig basis foreslå prosjekter for finansiering, 
herunder spesifikk teknologi, materialer, 
utstyr, teknikker eller praksis som vil være 
nødvendig for å gjennomføre slike prosjek
ter, om mulig sammen med en beregning av 
de samlede tilleggskostnader, av utslipps
reduksjoner og økt opptak av drivhusgas
ser, samt en beregning av de fordeler som 
følger av dem. 

5. Ethvert industriland som er part og enhver 
annen part som er oppført i vedlegg I skal 
oversende sin første rapport innen seks 
måneder etter at konvensjonen har trådt i 
kraft for vedkommende part. Enhver part 
som ikke er oppført på listen skal oversen
de sin første rapport innen tre år etter at 
konvensjonen er trådt i kraft for vedkom
mende part, eller etter at de finansielle res
surser er gjort tilgjengelige i samsvar med 
artikkel 4, paragraf 3. Parter som er blant 
de minst utviklede land kan sende inn sin 
første rapport etter eget skjønn. Hyppighe
ten for etterfølgende rapportering av alle 
parter skal fastsettes av Partsmøtet, under 
hensyntagen til den differensierte timepla
nen som er fastsatt i denne paragraf. 

6. Informasjon som rapporteres av parter i 
henhold til denne artikkel skal oversendes 
av sekretariatet så snart som mulig til 
Partsmøtet og alle aktuelle underordnete 
organer. Om nødvendig skal prosedyrene 
for rapportering av informasjon vurderes 
ytterligere av Partsmøtet. 

7. Fra første sesjon skal Partsmøtet etter an
modning sørge for å skaffe utviklingslan
dene som er parter teknisk og finansiell 
støtte til A samle inn og rapportere infor
masjon under denne artikkel, såvel som å 
identifisere de tekniske og finansielle behov 
i tilknytning til foreslåtte prosjekter og 
mottiltak under artikkel 4. Slik bistand 
kan gis av andre parter, kompetente inter
nasjonale organisasjoner og sekretariatet, 
dersom det er aktuelt. 

8. Enhver gruppe av parter kan med forbe
hold for de retningslinjer som Partsmøtet 
vedtar, og forhåndsvarsel til Partsmøtet, 
sende inn en felles rapport for å oppfylle 
sine forpliktelser i henhold til denne artik
kel, forutsatt at slik rapportering innehol
der informasjon om oppfyllelse av enhver 
av disse partenes individuelle forpliktelser 
under konvensjonen. 

9. Informasjon som mottas av sekretariatet og 
betegnes som konfidensiell av en part i 
samsvar med de kriterier som skal fastset-
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the Conference of the Parties, shall be aggre
gated by the secretariat to protect its confi
dentiality before being made available to 
any of the bodies involved in the communi
cation and review of information. 

10. Subject to paragraph 9 above, and with
out prejudice to the ability of any Party to 
make public its communication at any 
time, the secretariat shall make communi
cations by Parties under this Article publi
cly available at the time they are submitted 
to the Conference of the Parties. 

Article 13 
Resolution of Questions Regarding 

Im plementation 

The Conference of the Parties shall, at its first 
session, consider the establishment of a multi
lateral consultative process, available to Parti
es on their request, for the resolution of ques
tions regarding the implementation of the 
Convention. 

Article 14 
Settlement of Disputes 

1. In the event of a dispute between any two 
or more Parties concerning the interpreta
tion or application of the Convention, the 
Parties concemed shall seek a settlement 
of the dispute through negotiation or any 
other peaceful means of their own choice. 

2. When ratifying, accepting, approving or 
acceding to the Convention, or at any time 
thereafter, a Party which is not a regional 
economic integration organization may de
clare in a written instrument submitted to 
the Depositary that, in respect of any dis
pute conceming the interpretation or ap
plication of the Convention. it recognizes 
as compulsory ipso facto and without spe
cial agreement, in relation to any Party ac
cepting the same obligation: 
(a) Submission of the dispute to the Inter

national Court of Justice, and/or 
(b) Arbitration in accordance with proce

dures to be adopted by the Conference 
of the Parties as soon as practicable, in 
an annex on arbitration. 

A Party which is a regional economic 
integration organization may make a de
claration with like effect in relation to ar
bitration in accordance with the procedu
res referred to in subparagraph (b) above. 

3. A declaration made under paragraph 2 
above shall remain in force until it expires 
in accordance with its terms or until three 
months after written notice of its revocati
on has been deposited with the Depositary. 

tes av Partsmøtet, skal samles opp av se
kretariatet for å beskytte dens konfidensia
litet før den gjøres tilgjengelig for andre 
organer som er involvert i rapportering og 
gjennomgang av informasjon. 

10. Med forbehold for paragraf 9 ovenfor og 
uten hensyn til en parts evne til å ofientlig
gjøre sine rapporter til enhver tid, skal se
kretariatet gjøre rapporter fra partene un
der denne artikkel offentlig tilgjengelige 
på det tidspunkt de oversendes til Parts
møtet. 

Artikkel 13 
Løsning av spørsmål vedrørende 

gjennomføring 

Partsmøtet skal på sin første sesjon vurdere 
opprettelse av en multilateral konsultativ pro
sess, som skal være tilgjengelig for partene på 
begjæring, for å løse spørsmål i forbindelse 
med gjennomføringen av konvensjonen. 

Artikkel 14 
Bileggelse av tvister 

1. I tilfelle det oppstår en tvist mellom to eller 
flere parter vedrørende tolkningen eller an
vendelsen av konvensjonen, skal de berørte 
parter søke å bilegge tvisten gjennom for
handlinger eller andre fredelige midler 
etter eget valg. 

2. Ved ratifikasjon, vedtakelse, godkjennelse 
eller tiltredelse til konvensjonen eller på 
ethvert tidspunkt etter dette, kan en part 
som ikke er en regional organisasjon for 
økonomisk integrasjon avgi en skriftlig er
klæring til depositaren om at parten i til
felle av en tvist vedrørende tolkningen el
ler anvendelsen av konvensjonen, aner
kjenner som obligatorisk ipso facto og uten 
spesiell avtale, i forhold til enhver annen 
part som godtar samme forpliktelse: 
(a) Framlegging av tvisten for Den interna

sjonale domstol, og/eller 
(b) Voldgift i overensstemmelse med prose

dyrer som skal vedtas av Partsmøtet så 
snart det er praktisk mulig, i et vedlegg 
om voldgift. 

En part som er en regional økonomisk 
samarbeidsorganisasjon kan avgi erklæ
ring med tilsvarende virkning i forhold til 
voldgift i overensstemmelse med de prose
dyrer som er nevnt i (b) ovenfor. 

3. En erklæring som er avgitt i henhold til pa
ragraf 2 ovenfor skal gjelde til den utløper i 
samsvar med vilkårene eller innen tre måne
der etter at skriftlig melding om dens tilba
ketrekning er deponert hos depositaren. 
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4. A new declaration, a notice of revocation 
or the expiry of a declaration shall not in 
any way affect proceedings pending before 
the International Court of Justice or the 
arbitral tribunal, unless the parties to the 
dispute otherwise agree. 

5. Subject to the operation of paragraph 2 
above, if after twelve months following no
tification by one Party to another that a 
dispute exists between them, the Parties 
concemed have not been able to settle their 
dispute through the means mentioned in 
paragraph 1 above, the dispute shall be 
submitted, at the request of any of the par
ties to the dispute, to conciliation. 

6. A conciliation commission shall be created 
upon the request of one of the parties to the 
dispute. The comrnission shall be composed 
of an equal number of members appointed 
by each party concerned and a chainnan 
chosen jointly by the members appointed by 
each party. The commission shall render a 
recommendatory award, which the parties 
shall consider in good faith. 

7. Additional procedures relating to concilia
tion shall be adopted by the Conference of 
the Parties , as soon as practicable, in an 
annex on conciliation. 

8. The provisions of this Article shall apply to 
any related legal instrument which the 
Conference of the Parties may adopt, un
less the instrument provides otherwise. 

Article 15 
Amendments to the Convention 

1. Any Party may propose amendments to the 
Convention. 

2. Amendments to the Convention shall be 
adopted at an ordinary session of the Confe
rence of the Parti es. The text of any proposed 
amendment to the Convention shall be com
municated to the Parties by the secretariat at 
least six months befare the meeting at which 
it is proposed for adoption. The secretariat 
shall also communicate proposed amend
ments to the signatories to the Convention 
and, for information, to the Depositary. 

3. The Parties shall make every effort to re
ach agreement on any proposed amend
ment to the Convention by consensus. Ifall 
efforts at consensus have been exhausted, 
and no agreement reached, the amendment 
shall as a last resort be adopted by a three
fourths majority vote of the Parties present 
and voting a~ the meeting. The adopted 
amendment shall be communicated by the 
secretariat to the Depositary, who shall 
circulate it to all Parties for their accep
tance. 

4. En ny erklæring, en melding om tilbake
trekning eller utløpet av en erklæring, skal 
ikke på noen måte innvirke på behandling
en av en sak for Den internasjonale dom
stol eller voldgiftstribunalet, med mindre 
partene i tvisten blir enige om noe annet. 

5. Med forbehold for paragraf 2 ovenfor, og 
hvis det er gått tolv måneder fra en part 
har notifisert en annen part om at det fore
ligger en tvist mellom dem uten at de be
rørte parter har lyktes bilegge tvisten ved 
de midler som det er henvist til i paragraf 1 
ovenfor, kan hver av partene begjæretvis
ten henvist til mekling. 

6. Det skal opprettes en mek.lingskommisjon 
etter begjæring av en part i tvisten. Kom
misjonen skal være sammensatt av like 
mange medlemmer som er utpekt av hver 
av de berørte parter, og en formann som 
velges i fellesskap av medlemmene som er 
oppnevnt av hver part. Kommisjonen skal 
avgi en anbefalt kjennelse, som partene 
velvillig skal overveie. 

7. Tilleggsprosedyrer i tilknytning til mekling 
skal vedtas av Partsmøtet så snart det er 
praktisk mulig, i et vedlegg om mekling. 

8. Bestemmelsene i denne artikkel skal gjelde 
for ethvert tilhørende rettslig instrument 
som Partsmøtet måtte vedta, med mindre 
noe annet er bestemt i instnunentet. 

Artikkel 15 
Endringer av konvensjonen 

1. Enhver part kan foreslå endringer av kon
vensjonen. 

2. Endringer av konvensjonen skal vedtas på 
en ordinær sesjon til Partsmøtet. Teksten 
til enhver foreslått endring av konvensjo
nen skal meddeles partene av sekretariatet 
minst seks måneder før det møtet hvor den 
foreslås vedtatt. Sekretariatet skal også 
meddele foreslåtte endringer til signatare
ne til konvensjonen og til depositaren til 
underretning. 

3. Partene skal bestrebe seg på å nå fram til 
enighet om enhver foreslått endring av 
konvensjonen ved konsensus . Dersom alle 
forsøk på å oppnå konsensus er blitt ut
tømt og enighet ikke er oppnådd, skal en
dringen som en siste utvei vedtas etter av
stemming ved tre fjerdedels flertall blant 
de tilstedeværende og stemmegivende par
ter på møtet. Den vedtatte endringen skal 
av sekretariatet meddeles depositaren, som 
skal sirkulere den til alle parter for god
kjennelse. 
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4. Instruments of acceptance in respect of an 
amendment shall be deposited with the De
positary. An amendment adopted in accor
dance with paragraph 3 above shall enter 
into force for those Parties having accepted 
it on the ninetieth day after the date of re
ceipt by the Depositary of an instrument of 
acceptance by at least three-fourths of the 
Parties to the Convention. 

5. The amendment shall enter into force for 
any other Party on the ninetieth day after 
the date on which that Party deposits with 
the Depositary its instrument of acceptan
ce of the said amendment. 

6. For the purposes of this Article, "Parties 
present and voting" means Parties present 
and casting an affirmative or negative 
vote. 

Article 16 
Adoption and Amendment of Annexes 

to the Convention 

1. Annexes to the Convention shall form an 
integral part thereof and, unless otherwise 
expressly provided, a reference to the Con
vention constitutes at the same time a refe
rence to any annexes thereto. Without pre
judice to the provisions of Article 14, para
graphs 2(b) and 7, such annexes shall be 
restricted to lists, forms and any other ma
terial of a descriptive nature that is of a 
scientific, technical, procedural or adminis
trative character. 

2. Annexes to the Convention shall be propo
sed and adopted in accordance with the 
procedure set forth in Article 15, para
graphs 2, 3, and 4. 

3. An annex that has been adopted in accor
dance with paragraph 2 above shall enter 
into force for all Parties to the Convention 
six months after the date of the communi
cation by the Depositary to such Parties of 
the adoption of the annex, except for those 
Parties that have noti.fied the Depositary, 
in writing, within that period of their non
acceptance of the annex. The annex shall 
enter into force for Parties which withdraw 
their noti.fication of non-acceptance on the 
ninetieth day after the date on which with
drawal of such notification has been recei
ved by the Depositary. 

4. The proposal, adoption and entry into for
ce of amendments to annexes to the Con
vention shall be subject to the same proce
dure as that for the proposal, adoption and 
entry into force of annexes to the Conven
tion in accordance with paragraphs 2 and 3 
above. 

5. If the adoption of an annex or an amend-

4. Godkjennelsesdokumenter med hensyn til 
en endring skal deponeres hos depositaren. 
En endring som er vedtatt i overensstem
melse med paragraf 3 ovenfor skal for de 
parter som har godkjent endringen tre i 
kraft på den nittiende dag etter datoen de
positaren har mottatt godkjennelsesdoku
menter fra minst tre fjerdedeler av de kon
traherende parter. 

5. Endringen skal tre i kraft for enhver annen 
part på den nittiende dag etter at vedkom
mende part innleverer hos depositaren sitt 
god.kjennelsesdokument for nevnte en
dring. 

6. I denne artikkel betyr de tilstedeværende 
og stemmegivende parter de parter som er 
tilstede og avgir en positiv eller negativ 
stemme. 

Artikkel 16 
Vedtakelse og endring av vedlegg til 

konvensjonen 

1. Vedlegg til konvensjonen skal utgjøre en 
integrert del av konvensjonen og, dersom 
ikke annet er uttrykkelig foreskrevet, ut
gjør en henvisning til konvensjonen samti
dig en henvisning til tilhørende vedlegg til 
konvensjonen. Uten hensyn til bestemmel
sene i artikkel 14, paragraf 2(b) og 7, skal 
slike vedlegg være begrenset til lister, for
mularer og annet materiale av beskrivende 
art som er av vitenskapelig, telalisk, prose
dyremessig eller administrativ karakter. 

2. Vedlegg til konvensjonen skal foreslås og 
vedtas i samsvar med den prosedyre som er 
fastsatt i artikkel 15, paragraf 2, 3 og 4. 

3. Vedlegg som er vedtatt i samsvar med pa
ragraf 2 ovenior skal tre i kraft for alle 
parter til konvensjonen seks måneder etter 
den dato depositaren har meddelt partene 
at vedlegget er vedtatt, Wllltatt for de par
ter som har meddelt depositaren skriftlig i 
løpet av vedkommende tidsrom at de ikke 
godkjenner vedlegget. Vedlegget skal tre i 
kraft for parter som trekker tilbake sin 
meddelelse om at de ikke god.kjenner ved
legget på den nittiende dag etter datoen da 
meddelelsen er mottatt av depositaren. 

4. Forslaget, vedtakelsen og ikrafttredelsen 
av endringer av vedlegg til konvensjonen 
skal være underlagt samme prosedyre som 
gjelder for forslag, vedtakelse og ikrafttre
delse av vedlegg til konvensjonen i samsvar 
med paragraf 2 og 3 ovenfor. 

5. Dersom vedtakelsen av et vedlegg eller en 
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ment to an annex involves an amendment 
to the Convention, that annex or amend
ment to an annex shall not enter into force 
until such time as the amendment to the 
Convention enters into force. 

Article 17 
Protocols 

1. The Conference of the Parties may, at any 
ordinary session, adopt protocols to the 
Convention. 

2. The text of any proposed protocol shall be 
communicated to the Parties by the secre
tariat at least six months befare such a ses
sion. 

3. The requirements for the entry into force 
of any protocol shall be established by that 
instrument. 

4. Only Parties to the Convention may be 
Parties to a protocol. 

5 . Decisions under any protocol shall be ta
ken only by the Parties to the protocol con
cerned. 

Article 18 
Right to Vote 

1. Each Party to the Convention shall have 
one vote, except as provided for in para
graph 2 below. 

2. Regional economic integration organizati
ons, in matters within their competence, 
shall exercise their right to vote with a nwn
ber of votes equal to the number of their 
member States that are Parties to the Con
vention. Such an organization shall not 
exercise its right to vote if any of its member 
States exercises its right, and vice versa. 

Article 19 
Depositary 

The Secretary-General of the United Nations 
shall be the Depositary of the Convention and of 
protocols adopted in accordance with Article 17. 

Article 20 
Signature 

This Convention shall be open for signature by 
States Members of the United Nations or of any 
of its specialized agencies or that are Parties to 
the Statute of the International Court of Justice 
and by regional economic integration organiza
tions at Rio de Jaryeiro. during the United Nati
ons Conference on Environment and Develop
ment, and thereafter at United Nations Head
quarters in New York from 20 June 1992 to 19 
June 1993. 

endring av et vedlegg medfører en endring 
av konvensjonen, skal vedkommende ved
legg eller endring av et vedlegg ikke tre i 
kraft før den dato endringen av konvensjo
nen trer i kraft. 

Artikkel 17 
Protokoller 

1. Partsmøtet kan på enhver ordinær sesjon 
vedta protokoller til konvensjonen. 

2. Teksten til en foreslått protokoll skal med
deles partene av sekretariatet minst seks 
måneder før en slik sesjon. 

3. Kravene for ikrafttredelse av enhver proto
koll skal fastsettes av vedkommende in
strument. 

4. Bare parter til konvensjonen kan være par
ter til en protokoll. 

5. Vedtak i henhold til en protokoll skal bare 
treffes av partene til vedkommende proto
koll. 

Artikkel 18 
Stemmerett 

1. Enhver part til konvensjonen skal ha en 
stemme, med unntak av det som er fastsatt 
i paragraf 2 nedenfor. 

2. Regionale organisasjoner for økonomisk in
tegrasjon skal i saker som ligger innenfor de
res kompetanseområde utøve sin rett til å 
stemme med det antall stemmer som tilsva
rer antallet medlemsstater som er parter til 
konvensjonen. En slik organisasjon skal ikke 
utøve sin stemmerett dersom noen av dens 
medlemsstaterutøver sin og vice versa. 

Artikkel 19 
Depositar 

FNs Generalsekretær skal være depositar for 
konvensjonen og for protokoller som vedtas i 
samsvar med artikkel 1 7. 

Artikkel 20 
Underskrift 

Denne konvensjon skal være åpen for under
skrift av stater som er medlem av FN eller dets 
særorganisasjoner eller som er parter til sta
tuttene for Den internasjonale domstol og av 
regionale organisasjoner for økonomisk inte
grasjon i Rio de Janeiro under FNs Konferanse 
for miljø og utvikling, og deretter ved FNs ho
vedkvarter i New York fra 20. juni 1992 til 19. 
juni 1993. 
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Article 21 
Interim Arrangements 

1. The secretariat functions referred to in Ar
ticle 8 will be carried out on an interim ba
sis by the secretariat established by the 
General Assembly of the United Nations in 
its resolution 45/212 of 21 December 1990, 
until the completion of the first session of 
the Conference of the Parties. 

2. The head of the interim secretariat referred 
to in paragraph 1 above will cooperate clo
sely with the Intergovernrnental Panel on 
Climate Change to ensure that the Panel 
can respond to the need for objective scien
tific and technical advice. Other relevant 
scientific bodies could also be consulted. 

3. The Global Environment Facility of the Uni
ted Nations Development Programme, the 
United Nations Environment Programme 
and the International Bank for Reconstruc
tion and Development shall be the internati
onal entity entrusted with the operation of 
the financial mechanism referred to in Arti
cle 11 on an interim basis. In this connection, 
the Global Environment Facility should be 
appropriately restructured and its mem
bership made universal to enable it to fulfll 
the requirements of Article 11. 

Article 22 
Ratification, Acceptance, Approval 

or Accession 

l. The Convention shall be subject to ratifica
tion, acceptance, approval or accession by 
States and by regional economic integrati
on organizations. It shall be open for ac
cession from the day after the date on 
which the Convention is closed for signatu
re. Instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession shall be deposited 
with the Depositary. 

2. Any regional economic integration organi
zation which becomes a Party to the Con
vention without any of its member States 
being a Party shall be bound by all the 
obligations under the Convention. In the 
case of such organizations, one or more of 
whose member States is a Party to the 
Convention, the organization and its mem
ber States shall decide on their respective 
responsibilities for the performance of 
their obligations under the Convention. In 
such cases, the organization and the mem
ber States shall not be entitled to exercise 
rights under the Convention concurrently. 

3. In their instruments of rati.fication, accep
tance, approval or accession, regional eco
nomic integration organizations shall de-

Artikkel 21 
Interimsordninger 

1. De sekretariatsoppgaver som er nevnt i ar
tikkel 8 vil bli midlertidig utført av det se
kretariatet som ble opprettet av FNs Gene
ralforsamling i dens resolusjon 45/212 av 
21. desember 1990 inntil avslutningen av 
Partsmøtets første sesjon. 

2. Lederen for det midlertidige sekretariatet 
som er nevnt i paragraf 1 ovenfor skal ha 
et nært samarbeid med Det mellomstatlige 
klimapanel (IPCC) for å sikre at panelet 
kan dekke behovet for objektive vitenska
pelige og tekniske råd. Andre relevante vi
tenskapelige organer kan også konsulteres. 

3. Den globale miljøfasilitet som er underlagt 
FNs Utviklingsprogram, FNs Miljøprogram 
og Den internasjonale bank for gjenopp
bygging og utvikling skal være det interna
sjonale organ som administrasjonen av den 
finansieringsmekanismen som er nevnt i 
artikkel 11 blir midlertidig overlatt til. I 
denne forbindelse bør Den globale miljøfa
silitet behørig omorganiseres og dens med
lemsskap gjøres åpent for alle for å sette 
den i stand til å oppfylle kravene i artikkel 
11. 

Artikkel 22 
Ratifikasjon, vedtakelse, godkjennelse 

eller tiltredelse 

1. Konvensjonen skal være gjenstand for rati
fikasjon, vedtakelse, godkjennelse eller til
tredelse av stater og regionale organisasjo
ner for økonomisk integrasjon. Den skal 
være åpen for tiltredelse fra dagen etter 
den dato konvensjonen stengte for under
skrift. Dokumenter vedrørende ratifika
sjon, vedtakelse, godkjennelse eller tiltre
delse skal deponeres hos depositaren. 

2. Enhvert regional økonomisk samarbeidsor
ganisasjon som blir part til konvensjonen 
uten at noen av dens medlemsstater er par
ter, skal være bundet av alle forpliktelser 
under konvensjonen. I de tilfeller hvor en 
eller flere av organisasjonens medlemssta
ter er part til konvensjonen, skal organisa
sjonen og dens medlemsstater avgjøre de
res respektive ansvar for oppfyllelsen av 
deres forpliktelser under konvensjonen. I 
slike tilfeller skal organisasjonen og dens 
medlemsstater ikke ha rett til samtidig å 
benytte seg av sine rettigheter under kon
vensjonen. 

3. I dokumenter vedrørende ratifikasjon, ved
takelse, godkjennelse eller tiltredelse skal 
regionale organisasjoner for økonomisk in-
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clare the extent of their competence with 
respect to the matters govemed by the 
Convention. These organizations shall also 
inform the Depositary, who shall in turn 
inform the Parties, of any substantial mo
dification in the extent of their competen
ce. 

Article 23 
Entry lnto Force 

1. The Convention shall enter into force on 
the ninetieth day after the date of deposit 
of the fiftieth instrument of ratification, ac
ceptance, approval or accession. 

2. For each State or regional econornic inte
gration organization that ratifies, accepts 
or approves the Convention or accedes the
reto after the deposit of the fiftieth instru
ment of ratification, acceptance, approval 
or accession, the Convention shall enter 
into force on the ninetieth day after the 
date of deposit by such State or regional 
economic integration organization of its 
instrument of ratification, acceptance, ap
proval or accession. 

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 
above, any instrument deposited bya regi
onal economic integration organization 
shall not be counted as additional to those 
deposited by States members of the organi
zation. 

Article 24 
Reservations 

No reservations may be made to the Conventi
on. 

Article 25 
Withdrawal 

1. At any time after three years from the date 
on which the Convention has entered into 
force fora Party, that Party may withdraw 
from the Convention by giving written no
tification to the Depositary. 

2. Any such withdrawal shall take effect 
upon expiry of one year from the date of 
receipt by the Depositary of the notificati
on of withdrawal, or on such later date as 
may be specified in the notification of 
withdrawal. 

3. Any Party that withdraws from the Con
vention shall be considered as also ha ving 

-withdrawn from any protocol to which it is 
a Party. 

tegrasjon tilkjennegi rekkevidden av sin 
kompetanse i anliggender som styres av 
konvensjonen. Disse organisasjonene skal 
også underrette depositaren, som igjen skal 
underrette partene, om enhver vesentlig 
endring i rekkevidden av deres kompetan
se. 

Artikkel 23 
Ikrafttredelse 

1. Konvensjonen skal tre i kraft på den nitti
ende dag etter dato for deponering av det 
femtiende dokument for ratifikasjon, ved
takelse, godkjennelse eller tiltredelse. 

2. For enhver stat eller regional økonomisk 
samarbeidsorganisasjon som ratifiserer, 
vedtar eller godkjenner konvensjonen eller 
tiltrer den etter deponering av det femtien
de dokument for ratifikasjon, vedtakelse, 
godkjennelse eller tiltredelse, skal konven
sjonen tre i kraft på den nittiende dag etter 
dato for deponering av dokument for ratifi
kasjon, vedtakelse, godkjennelse eller til
tredelse av vedkommende stat eller regio
nale organisasjon for økonomisk integra
sjon. 

3. Hva angår paragraf 1 og 2 ovenfor skal et 
dokument som er deponert av en regional 
organisasjon for økonomisk integrasjon 
ikke anses som tillegg til de dokumenter 
som er deponert av organisasjonens med
lemsstater. 

Artikkel 24 
Reservasjoner 

Ingen reservasjoner kan fremsettes til denne 
konvensjon. 

Artikkel 25 
Uttreden 

1. Enhver part kan etter tre år fra den dato 
da konvensjonen trådte i kraft for vedkom
mende part når som helst tre ut av konven
sjonen ved å gi depositaren skriftlig med
delelse om dette. 

2. Enhver slik uttreden skal først tre i kraft 
ett år etter den dato meddelelsen om uttre
den ble mottatt av depositaren, eller på 
den etterfølgende dato som er fastsatt i 
meddelelsen om uttreden. 

3. Enhver part som trer ut av konvensjonen 
skal også anses å være trådt ut av enhver 
protokoll som vedkommende er part til. 
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Article 26 
Authentic Texts 

The original of this Convention, of which the 
Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be 
deposited with the Secretary-General of the 
United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, 
being duly authorized to that effect, have sig
ned this convention. 

DONE at New York this ninth day of May 
one thousand nine hundred and ninety-two. 

Artikkel 26 
Gyldige tekster 

Originalen til denne konvensjon, som har sam
me gyldighet i arabisk, kinesisk, engelsk, 
fransk, russisk og spansk tekst, skal deponeres 
hos FNs Generalsekretær. 

TIL BEKREFTELSE HERAV har de under
tegnede, som har fått behørig fullmakt for det
te formål, undertegnet denne konvensjon. 

UTFERDIGET i New York den niende mai 
nittenhundreognittito. 
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Australia 
Austria 
Belarus• 
Belgium 
Bulgaria• 
Canada 
Czechoslovakia 
Denrnark 

Annex I 

European Community 
Estonia• 
Finland 
France 
Germany 
Greece 
Hungary• 
Iceland 
Ireland 
Italy 
Japan 
Latvia• 
Lithuania• 
Luxembourg 
Netherland.s 
New Zealand 
Norway 
Poland 
Portugal 
Romania• 
Russian Federation 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 
Ukraine• 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 
United States of America 

Australia 
Belgia 
Bulgaria 1) 
Canada 
Danmark 
Estland l) 

Vedlegg I 

Europeiske Fellesskap (EF) 
Finland 
Frankrike 
Hellas 
Hviterussland l) 
Irland 
Island 
Italia 
Japan 
Latvia l) 
Litauen 1) 
Luxembourg 
Nederland 
New Zealand 
Norge 
Polen 1) 
Portugal 
Romania 1) 
Russland 1) 
Spania 
Storbritannia og Nord-Irland 
Sveits 
Sverige 
Tsjekkoslovakia 1) 
Tyrkia 
Tyskland 
Ukraina l) 
Ungarn l) 
USA 
Østerrike 

1992-93 

• Countries that are undergoing the process of 
transition toa market economy. 

I) Land som er i ferd med å omstille seg til mar
kedsøkonomi. 
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Tyrkia 
Tyskland 
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Vedlegg 1 
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42 St.prp. nr. 36 1992-93 
Om samtykke til ratifikasjon av en rammekonvensjon om 

klimaendring av 9. mai 1992 

Vedlegg Il 
til komiteens rapport 

Resolusjon vedtatt av den mellomstatlige forhandlingskomite for 
en rammekonvensjon om klimaendring 

INC/1992/1. lnterimsordninger 
Den mellomstatlige forhandlingskomite for 

en rammekonvensjon om klimaendring, 
Som er blitt enig om og har vedtatt teksten 

til FNs Rammekonvensjon om klimaendring, 
Som tar i betraktning at det er nødvendig 

med forberedelser for en tidlig og effektiv ad
ministrasjon av konvensjonen etter at den har 
trådt i kraft, 

Som videre tar i betraktning at det i inte
rimsordningene er viktig at alle deltakerne i 
komiteen engasjerer seg i forhandlingene, 

Som minner om Generalforsamlingens re
solusjon 45/212 av 21. desember 1990 og 
46/169 av 19. desember 1991, 
1. Henstiller til alle stater og regionale orga

nisasjoner for økonomisk integrasjon som 
har rett til å gjøre det, å undertegne kon
vensjonen under FNs Konferanse om miljø 
og utvikling i Rio de Janeiro eller ved tid
ligste etterfølgende anledning, og deretter 
ratifisere, vedta, godkjenne eller tiltre kon
vensjonen, 

2. Anmoder Generalsekretæren om å ta de 
nødvendige skritt for å sammenkalle komi
teen til en sesjon i samsvar med paragraf 4 
i Generalforsamlingens resolusjon 46/169 
for å gjøre forberedelser til Partsmøtets 
første sesjon, slik det er spesifisert i kon
vensjonen, 

3. Anmoder videre Generalsekretæren om å 
komme med anbefalinger til Generalfor-

samlingen på dens førtisjuende sesjon ved
rørende fastsettelse av ytterligere sesjoner 
for komiteen inntil konvensjonen trer i 
kraft, 

4. Inviterer Generalsekretæren til å innbefat
te i sin rapport til Generalforsamlingen, 
slik det er påkrevd i paragraf 4 og 9 i reso-
1 usjon 46/169, forslag som ville gjøre det 
mulig for det sekretariatet som ble oppret
tet i henhold til resolusjon 45/212 å fortset
te sin virksomhet inntil Partsmøtet har ut
pekt sekretariatet for konvensjonen, 

5. Appellerer til regjeringer og organisasjoner 
om å gi frivillige bidrag til de ekstrabevilg
ninger som er gitt i henhold til Generalfor
samlingens resolusjon 45/212 for å bidra til 
dekning av kostnadene ved interimsord
ningene, og sikre full og effektiv deltagelse 
av utviklingslandene, spesielt de minst ut
viklede landene og utviklingsland beståen
de av små øyriker, såvel som utviklings
land som er rammet av tørke og ørken
spredning, på alle komiteens sesjoner, 

6. Inviterer stater og regionale organisasjoner 
for økonomisk integrasjon som har rett til 
å undertegne konvensjonen til å rapportere 
så snart som mulig til sekretariatet infor
masjon vedrørende tiltak som er i tråd med 
konvensjonens bestemmelser i påvente av 
at konvensjonen skal tre i kraft. 

9. mai 1992 
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Miljøvemdepartementet 

St meld nr 41 
(1994-95) 

Om norsk politikk mot klimaendringer og utslipp 
av nitrogenoksider (NOx) 

Tilrdding fra Mil;øvemdepartementet av 2. juni 1995, 
godk;ent i statsrdd samme dag. 

KAP11TELO 

Sammendrag 

INNLEDNING 

Regjeringen vil med denne meldingen gi en 
samlet framstilling av Norges politikk for å 
redusere de globale utslippene av klimagasser 
og utslippene av nitrogenoksider (NO,c>, Miljø
problemene knyttet til drivhuseffekten, samt 
miljø- og helseskader forårsaket av utslipp av 
NOx, er blant de største internasjonale og na
sjonale miljøutfordringene vi står overfor og 
kan bare løses gjennom et forpliktende inter
nasjonalt samarbeid. 

SAMMENDRAG KLIMA 

Klimaproblemet 

FN's klimapanel (IPCC) har slått fast at men
neskelig aktivitet i vesentlig grad bidrar til 
økmng i den atmosfæriske konsentrasjonen av 
klimagasser. De menneskeskapte utslippene av 
klimagasser, bl.a. karbondioksid (C02 ), metan 
(CH4), lystgass (N20) og fluorholdige gasser, 
skyldes først og fremst forbrenning av fossile 
brensler, industrielle prosesser og virksomhet i 
Jordbruket. Fordi klimaproblemet er av global 
karakter, er skadevirkningene uavhengige av 
hvor utslippene skjer. Økt konsentras1on av 
klimagasser i atmosfæren vil føre til at atmo
sfæren fanger opp en større andel av varme
strålingen fra jorda og dermed bidra til en øk
ning i den globale middeltemperaturen og en 
endring i klimaforholdene på jorda. Uten ve
sentlige nye skritt for å redusere utslippene av 
klimagasser har FNs klimapanel som et beste 

estimat anslått en økning i den globale mid
deltemperaturen pl omlag 3 grader i år 2100. 
Det er U!likkerhet knyttet til størrelsen pl den 
globale temperaturøkningen, spesielt hvor fort 
den vil komme og hvilke utslag dette vil gi på 
regionalt nivå. 

C02 står for den største andelen av de men
neskeskapte utslippene av klimagasser. De 
globale utslippene av C02 fra forbrenning av 
fossilt brensel var i følge FN's klimapanel ca. 
22 milliarder tonn i 1990. Klimapanelet kon
kluderer med at de menneskeskapte utslippene 
av C02 må reduseres med mer enn 60 prosent i 
forhold til utslippet i 1990 dersom en skal sta
bilisere konsentrasjonen i atmosfæren på da
gens nivå. Stabilisering av utslippene på 1990-
nivå vil innebære at C02-konsentrasjon i at
mosfæren nærmer seg en dobling i Ar 2100 i 
forhold til førindustrielt nivå. En slik konsen
trasjon antas likevel å kunne gi den raskeste 
økrungen i den globale middeltemperaturen på 
de siste 10 000 år. 

Klimaendringene vil kunne skje raskere 
enn naturen klarer å tilpasse seg, og de minst 
tilpasningsdyktige artene vil kunne forsvinne 
helt. Om sårbare områder utsettes for m'i tør
ke, vil dette kunne forsterke ørkenspredningen 
og avskogningen. Flom, tørke og et høyere 
havnivå som følge av klimaendringer kan føre 
til at millioner av mennesker blir tvunget fra 
sine hjem. Spesielt gjelder dette for lavtliggen
de øynasjoner og kystområder. Det antas at 
den samlede matvareproduksjonen i verden 
sannsynligvis vil kunne opprettholdes selv om 
vi får slike klimaendringer. Regionale en-
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<iringer i matproduksjonen vil imidlertid kun
ne skape alvorlige problemer, og særlig vil 
mange fattige utviklingsland kunne rammes 
spesielt hardt av lavere matproduksjon. 

Det er fortsatt betydelig usikkerhet mht. 
regionale og nasjonale klimaendrmger og hvil
ke økologiske og sosioøkonomiske effekter en 
klimaendring vil få f.eks. for Norge. Det kan 
forventes store regionale variasjoner både når 
det gjelder selve klimaendringene og virkning
ene av disse. FN's klimapanel påpeker ogsA at 
klimaendringene kan føre til endringer i fre
kvens og styrke av ekstreme værsituasjoner. 
Med vår geografiske beliggenhet vil slike even
tuelle endringer kunne få større virkninger for 
infrastruktur og økosystemer enn f.eks. øk
ninger i middeltemperaturen. Det er i mel
dingen gitt en illustrasjon på mulige virkning
er av eventuelle klimaendringer i Norge for 
økosystemer, næringsvirksomhet, arealutnyt
telse og helse. For e.nkelte næringer kan det 
også være positive virkninger, f.eks. forventes 
det en betydelig økning i vannkraftproduksjo
nen som følge av økt nedbør. 

Klimaproblemet er globalt 

Klimaproblemet er globalt, og på lengre sikt vil 
det være avgjørende hvordan landene sammen 
kan utvikle en felles ambisiøs politikk for A 
.realisere Klimakonvensjonens langsiktige mål 
om å hindre en uønsket, menneskeskapt klima
utvikling. Verdens utslipp av C02 anslås å øke 
med 50 prosent fram til år 2010 (IEAs World 
Energy Outlook 1994) som følge av økonomisk 
vekst og økt energibruk, dersom det ikke iverk
settes nye tiltak for å begrense utslippene. Den 
forventede utslippsveksten viser at det mA t il 
teknologiske nyvinrunger en gradvis omlegging 
i produksJons-og forbruksmønstre både i ind us
trilandene og i utviklingslandene for å bringe de 
globale utslippene ned på et nivå som er i sam
svar med konvensjonens langsiktige mål. 
OECD-landene står i dag for ca. 48 pros€'nt av 
samlede globale utslipp av C02 og har et sær
skilt ansvar for å være pådrivere og gjennom
føre en aktiv politikk med sikte pt. å redusere 
klimagassutslippene. 70 prosent av veksten i de 
forventede utslippene av C02 fram mot år 2010 
forventes imidlertid å komme i ikke-OECD 
land. På noe lengre sikt er det derfor av av
gjørende betydning at særhg store utviklings
land som bl.a. India og Kina også omfattes av en 
global klimastrategi. 

Videreutvikling av Klimakonvensjonen 

FN's rammekonvensjon om klimaendringer ble 
vedtatt i mai 1992. Konvensjonen trådte i 
kraft 21. mars 1994 og er til nå ratifisert av 

125 land samt EU. Konvensjonens endelige 
mål er en stabilisering i konsentrasjonen av 
klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil 
forhindre farlig, menneskeskapt påvirlming av 
klimasystemet. Det sl.ås fast at induatrilandene 
bør gå foran i arbeidet med å motvirke klima
endringer og deres uønskede virlminger. Ut
viklingslandene har også forpliktelser med 
hensyn til utforming av nasjonale strategier og 
rapportering, men diase er av mer generell ka
rakter. 

Konvensjonsteksten inneholder ingen tall
festede, tidsbestemte forpliktelser for partene 
til å begrense sine utslipp og øke sine opptak 
av klimagasser. Avtalen inneholder derimot 
bindende forpliktelser for industrilandene, in
klusive landene med overgangsøkonomier, om 
å vedta nasjonale klimastrategier og gjennom
føre tiltak i samsvar med disse for å begrense 
sine utslipp av klimagasser og øke opptaket av 
slike gasser. Avtalen inneholder også bindende 
forpliktelser for industrilandene til å rappor
tere om sine strategier og tiltak. I rapporte
ringsforpliktelsen heter det at industrilande
nes siktemål er, individuelt eller i fellesskap, å 
komme tilbake til utslippsnivået for 1990. 
Norge var et av de landene som i tråd med for
pliktelsen rapporterte om sin klimapolitikk in
nen den første fristen, 21. september 1994. 

Konvensjonen åpner for å se alle klimagas
ser under ett ved gjennomføring av forpliktel
sene og at land skal kunne gjennomføre tiltak 
i samarbeid med andre land (felles gjennomfø
nng). I den internasjonale oppfølgingen av 
konvensjonen arbeides det videre med å eta
blere kriterier for slikt samarbeid, og for hvor
dan en skal sammenligne tiltak for å øke opp
taket og redusere utslippet av ulike gasser 
Felles gjennomføring vil, når det er fullt utvik
let, være viktig for å sikre at man får mest 
mulig igjen for hver krone som investeres i å 
løse klimaproblemet. I tillegg vil det også kun
ne åpne en ny kilde for overføring av finansiel
le og teknologiske ressurser til utviklingsland 
og land 1 Øst-Europa. 

Klimakonvensjonen gir en ramme for å 
kunne utvikle et sterkt globalt samarbeid om 
klimaspørsmål. Et betydelig antall av partene 
under konvensjonen, herunder Norge, mener 
at vi allerede nå har tilstrekkelig informasjon 
til å kunne si at det er behov for å styrke kon
vensjonen ved å vedta nye og mer kvantitative 
forpliktelser, og at disse bør nedfelles i en for
pliktende protokoll. Etter norsk syn bør en 
protokoll omfatte alle klimagasser, og det bør 
fokuseres spesielt på tiden etter år 2000 med 
sikte på realisering av konvensjonens langsik
tige mål. Norge er videre av den oppfatningen 
at det bør etableres felles, kvantitative ut
slippsforpliktelser for grupper av land som 
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f.eks. OECD-gruppen, der en ved fastlegging 
av forpliktelsene både tar hensyn til hvor det 
vil være kostnadseffektivt å gjennomføre til
tak og en rimelig økonomisk byrdefordeling 
mellom landene som omfattes av forpliktelsen. 
Muligheten for felles gjennomføring vil i den
ne sammenhengen fremstå som et viktig virke
middel som også vil kunne omfatte utviklings
land uten egne kvantitative forpliktelser. 

Det første partsmøtet under konvensjonen 
fant sted i Berlin fra 28. mars til 7. april 1995. 
Den viktigste politiske saken under dette mø
tet var om forpliktelsene under konvensjonen 
sxal forsterkes. Partsmøtet vedtok et mandat 
for en videre forhandlingsprosess med formål 
å utarbeide ytterligere forpliktelser under 
konvensjonen. Mandatet dekker alle hoved
spørsmålene Norge har vært opptatt av. I for
hold til den langsiktige prosessen med å styrke 
det internasjonale samarbeidet på klimaområ
det, er dette mandatet et viktig skritt på veien. 
Det legges opp til en bred tilnærming med fo
kusering på ut.5lipp av alle klimagasser samt 
muligheter for opptak (f.eks. binding i skog). 
Det slås fast at siktemålet er at en for OECD
landene, og landene med overgangsøkonomier 
(Annex I-landene), skal utvikle tiltak og virke
midler på klimaområdet samt etablere kvanti
fiserbare mål om begrensninger og reduksjoner 
innen tidspunkter som 2005, 2010 og 2020. I 
denne forbindelsen understrekes prinsippet 
om en rimelig økonomisk byrdefordeling mel
lom partene ved utforming av forpliktelsene. 
For utviklingslandene heter det at en ikke skal 
introdusere nye forpliktelser, men partene be
krefter disse landenes eksisterende forpliktel
ser og vil fortsette å framskynde gjennomfø
ringen av disse. Formålet med mandatet er å 
starte en prosess med sikte på å få utarbeidet 
en protokoll eller et annet Juridisk instrument 
som skal legge grunnlaget for nødvendig 
handling etter år 2000. Det er nedsatt en egen 
arbeidsgruppe for å gjennomføre forhandling
ene. Det legges opp til at gruppen avslutter sitt 
arbeid så tidlig som mulig i 1997 slik at resul
tatene kan vedtas på det tredje partsmøtet i 
1997. 

Partsmøtet vedtok videre en pilotfase for 
felles gjennomføring av klimatiltak. Felles 
gjennomføring åpner for at partene kan inves
tere i klimatiltak utenfor egne landegrenser 
for derigjennom å øke kostnadseffektiviteten 
og derved miljøeffekten ved tiltakene. Det gis 
ikke adgang til kreditering i nasjonale ut
slippsregn.skaper for ut.5lippsreduksjoner som 
oppnås i pilotfasen. Pilotfasen for felles gjen
nomføring, som er åpen for alle parter, er 
etablert for å få erfaring med konseptet. Par
tene vil således rapportere til Konvensjonen 
om iverksatte prosjekter, og dette vil danne 

grunnlag for den videre vurdering av hvorle
des felles gjennomføring kan utvikles til et 
operativt virkemiddel for oppnåelse av Kon
v-ensjonens overordnede mål. En endelig gjen
nomgang og vurdering av pilotfasen vil bli 
gjennomført i løpet av inneværende tiår 

Norsk klimapolitikk i lys av globale utfor
dringer 
Resultatene fra partsmøtet vurderes som gode 
fra norsk side, og man vil i den videre prosess 
fortsatt arbeide aktivt for at Konvensjonen vi
dereutvikles mht. effektive virkemidler og ut
slippsforpliktelser som baseres på en rimelig 
byrdefordeling. 

Konkrete virkemidler som iverksettes inter
nasjonalt for å redusere eller begrense ut.slipp 
vil kunne føre til endringer i rammevilkårene 
for norsk økonomi og prisendringer pA viktige 
handelsvarer. Virkningene vil avhenge av om
fang og tidsprofil på virkemidlene og av hvor 
kostnadseffektive de er. En internasjonal avta
le som er kostnadseffektiv på tvers av klima
gasser og på tvers av sektorer og land, i tråd 
med intensjonene i Klimakonvensjonen, vil 
medføre lavere kostnader for verdensøkono
mien og horsk økonomi enn om avtalen inne
holder mange unntak. I praksis vil det imidler
tid kunne oppstå konflikter mellom ønsket om 
kostnadseffektive uulippsreduksjoner og hen
synet til en rimelig fordeling av økonomiske 
byrder mellom land. Dette kan begrense de 
forhandlingsløsningene og det ambisjonsnivå
et som er mulig å oppnå og understreker ytter
ligere behovet for å etablere uulippsforplik
telser for grupper av land og å finne fram til 
kriterier for å kreditere felles gjennomførings
prosjekter. 

Analyser av virkningene på norsk økonomi 
av norske og internasjonale virkemidler mot 
klimaendringer viser at: 

• En internasjonal klimaavtale som fører til 
mindre bruk av fossile brensler, vil bidra til 
redusert produsentpris på råolje, og dermed 
til reduksjon i den norske petroleumsfor
muen. Dette inntektstapet kan bli vesentlig 
og er den klart største forventede kostna
den for Norge av en internasjonal klimaav-
tale. • 

• En slik internasjonal klimaavtale vil øke et
terspørselen etter karbonfrie energibærere. 
Totalt sett vil effekten av dette være økt al
ternativ verdi på norsk vannkraft og der
med økt vannkraftformue. Effekten på 
vannkraftformuen vil imidlertid bli klart 
mindre enn effekten på petroleumsformuen. 

• Den direkte virkningen på økonomien i 
Fastlands-Norge av en kostnadseffektiv in-
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ternasjonal avtale er isolert sett beregnet til 
A bli relativt liten. Denom petroleumspri
sen reduseres vesentlig som følge av en slik 
avtale, kan imidlertid virkningen på Fast
lands-Norge bli betydelig. 

• En internasjonal harmonisert C02-avgift 
som er tilstrekkelig til A stabilisere globale 
CO2-utslipp, vil ikke stabilisere norske ut
slipp i perioden fram til århundreskiftet. 
En viktig forklaring på dette er at det leg
ges til grunn en kraftig underllgsende vekst 
i utslippene fra petroleumssektoren i denne 
perioden. I tillegg er kostnadene ved å 
iverksette ytterligere klimatiltak i Norge 
for mange sektorer relativt sett mye høyere 
enn i andre land. 

• Hvis en i tillegg til A delta i en internasjonal 
avtale som stabiliserer de globale CO2-ut
slippene også tar sikte på A stabilisere de 
norske CO1-utslippene, vil det medføre eks
tra omstillingskostnader. 

• PA lang sikt kan en provenynøytral omleg
ging av det norske skatte- og avgiftssyste
met, innenfor en kostnadseffektiv interna
sjonal klimaavtale, bedre økonomiens funk
sjonsmåte. 

• Reduksjon av norske CO2-utslipp vil i noen 
grad medføre reduksjon også i utslipp av 
andre gasser (NOx, SO2 m.v.) som bidrar til 
lokale eller regionale miljøproblemer som 
f.eks. forsuring, helseskader og matenal
skader, og har derved en indirekte positiv 
økonomisk effekt. 

En fornuftig strategi i klimapolitikken vil 
være å starte med såkalte «ikke-angre»-tiltak, 
samtidig som det investeres i å utvikle økt 
kunnskap om årsaker, konsekvenser og mu
lige virkemidler i forhold til klimaendringer. 
«Ikke-angre»-tiltak omfatter tiltak som vil 
gjøre ressursbruken i økonomien mer effektiv 
selv om en ikke tillegger klimaendringer vekt, 
og som samtidig medvirker ttl å redusere de 
globale klimagassutslippene. Riktig prising av 
ulike energibærere vil bidra til mer effektiv 
bruk av energiressursene, samtidig som de 
totale utslippene av miljøskadelige gasser 
reduseres. Samfunnsøkonomisk lønnsomme 
tiltak for å begrense lokale og regionale mil
jøproblemer og energiøkonomisering kan 
være «ikke-angre»- tiltak i klimasammenheng. 
En reahsering av Klimakonvensjonens lang
siktige mål må imidlertid forventes å kreve 
langt sterkere tiltak enn rene «ikke-angre»
til tak 

Det er det samlede utslippet av alle klima
gasser som er av interesse i arbeidet for å for
hindre global oppvarming. Klimakonven
sjonen åpner for A se alle klimagasser under 
ett ved gjennomføring av forpliktelsene under 

konvensjonen. I Norge har de samlede na
sjonale utslippene av andre klimagasser enn 
CO2 gått ned i 1980-lrene og fram til i dag. 
Særlig er utslippene av CF-gasser fra alu
miniu.maindustrien og SF• fra magnesium
industrien betydelig redusert i denne perio
den. 

For å kunne sammenlikne bidraget til 
økning av drivhuseffekten fra de ulike gassene 
er begrepet globalt oppvarmingspotensiale 
(GWP) innført. C02 benyttes som referanse
gass, og virkningene av de andre gassene angis 
med GWP-verdier relativt til denne gassen ut
trykt i såkalte CO"-ekvivalenter. Om man ikke 
gjennomfører noen nye tiltak i Norge viser 
framskrivinger av de viktigste klimagassut
slippene, målt i CO2-ekvivalenter. at de samle
de klimagassutslippene vil vokse med omlag 3 
prosent fra 1989 fram til Ar 2000, tilsvarende 
ca. 1,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Det under
strekes at disse anslagene er usikre, både pga. 
usikkerileten knyttet til selve framskrivingen 
og til anslagene for de faktorene som bestem
mer de enkelte klimagassenes relative bidrag 
til å vanne opp atmosfæren. Framskrivingene 
indikerer også at det er mulig å oppnå en be
grensning av klimagassutslipp til lavere kost
nader dersom ulike klimagasser ses i sammen
heng, sammenliknet med en ensidig begrens
ning av CO2-utslipp. Regjeringen legger derfor 
i denne meldingen opp til en bred tilnærming, 
der også virkemiddelbruken overfor utslipp 
fra andre klimagasser inngår som en viktig del 
av den samlede klimapolitikken. På lengre 
sikt, og ved en videreutvikling av forpliktel
sene under konvensjonen, vil Norge arbeide 
for at det kan etableres utslippsforpliktelser på 
tvers av de ulike gassene. 

Norge har siden 1991 tatt i bruk betydelige 
virkemidler for å begrense CO2-utslippene. 
Norge er ett av få land som til nå har innført 
CO2-avgifter, og nivået på avgiftene er samlet 
sett betydelig høyere enn i de andre landene 
som har innført en slik avgift. Kostnadene i 
form av tapt konkuranseevne, og dermed re
dusert verdiskaping og sysselsetting, kan bh 
store dersom Norge trapper opp virkemiddel
bruken overfor CO2-utslippene vesentlig i for
hold til andre land, samtidig som effekten på 
utslipp isolert sett vil være marginal i global 
sammenheng. Under gitte forutsetninger vil 
utslippene kunne øke dersom konsekvensen av 
avgiftsølminger er sA store at produksjonen 
flyttes til land der utslippene knyttet til pro
duksjon og/eller transport er større enn i Nor
ge. De konkrete virkningene for de enkelte 
næringene vil avhenge av endringene i de to
tale rammebetingelsene og næringenes lønns
omhetsmarginer i forhold til tilsvarende virk
somhet i andre land. 

689



1994-95 Stmeldnr41 9 
Om norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av nitrogenoksider (NO,.) 

Med dagens CO2-avgift er det beregnet at 
CO2-utslippene vil øke med omlag 16 prosent 
fra 1989 til år 2000. Slike beregninger er be
heftet med stor grad av usikkerhet. Til sam
menlikning kan det nevnes at utslippene i EU 
uten ny virkemiddelbruk, og altså uten en til
svarende CO

2
-avgift som den norske, er bereg

net til å øke med 5-8 prosent fra 1990 og fram 
til Ar 2000. 

Utviklingen i petroleumssektoren har stor 
betydning for de fremtidige utslippene av CO2 
i Norge. Den forventede petroleumsproduksjo
nen fram mot århundreskift.et er i dag vesent
lig høyere enn det som var forventet på slutten 
av BO-tallet da CO2-målet ble fastlagt. Det for
ventes at vel 70 prosent av økningen i de nors
ke CO2-utslippene fra 1989 til Ar 2000 vil skyl
des utslipp fra petroleumssektoren, dvs. at den 
forventede veksten i utslipp fra Fastlands
Norge vil være mer beskjeden. Økningen i ut
slippene fra Fastlands-Norge skyldes i første 
rekke økt økonomisk aktivitet. Veksten i ut
slippene er likevel adskillig lavere enn tidlige
re framskrivinger. Dette skyldes at Norge al
lerede har tatt ibruk sterke virkemidler i den 
nasjonale politikken, jf. omtale av CO1-avgif
ten. 

Etter framskrivingene forventes utslippene 
fra petroleumssektoren å nå en topp rundt år 
2000 for deretter å reduseres slik at de om 10-
15 år vil være lavere enn de er i dag. Nye funn 
og utbygginger utover det som ligger til grunn 
i framskrivingene vil imidlertid kunne endre 
dette bildet. 

En vesentlig del (omlag 70 prosent) av den 
forventede økningen i utslipp fra petroleums
sektoren antas å komme som følge av økt pro
duksjon og transport av gass. Av den samlede 
forventede utslippsøkningen i Norge vil utslip
pene fra produksjon og transport av gass ut
gjøre omlag halvparten. Den største delen av 
utslippene fra gassproduksjonen skyldes det 
store energibehovet ved å transportere gass til 
andre europeiske land. Denne transporten fo
regår i rørledninger og vil etter dagens inter
nasjonale regler for rapportering av utslipp 
regnes med som nasjonale utslipp. For den til
svarende eksporten av olje med skip vtl utslip
pene 1kke inngå i det nasjonale utslippsregn
skapet. Vridning 1 retning av eksport av gass 
framfor eksport av olje, bidrar altså til at det 
nasjonale utslippsregnskapet forverres . Samti
dig medfører bruk av gass mindre utslipp av 
CO2 pr. energienhet enn kull og tungolje og 
ingen utslipp av svoveldioksid. Norsk gassek
sport bidrar dermed til å forbedre andres kli
maregnskap og de samlede utslipp av CO1 i 
Europa. Den omtalte ulike behandlingen av 
transport på skip og transport i rør vil bli vur
dert nærmere i det videre internasjonale ar-

beidet med å utvikle retningslinjene for bereg
ning og rapportering av nasjonale utslipp. 

Globalt og regionalt sett kan altså norsk 
gasseksport medføre betydelige miljøforbe
dringer dersom den erstatter eksisterende eller 
bidrar til å forhindre ytterligere utbygging av 
andre energikilder som kull og tungolje. Der
som Norge tar del i et internasjonalt forplik
tende samarbeid som innbefatter etablering av 
et kvantitativt tak på utslipp, bør norske ut
slipp vurderes i lys av en felles innsats på det
te området. 

Det har vært utført et omfattende arbeid 
for å kartlegge de kommersielle mulighetene 
for innenlands anvendelse av gass. Et eget ut
valg vurderer mulighetene for bruk av gass i 
transportsektoren. Selv om en eventuell frem
tidig gasskraftproduksjon i Norge isolert sett 
vil bidra til å øke de nasjonale utslippene, må 
den også sees i et internasjonalt perspektiv. 
Gasskraft som erstatter kullkraftproduksjon 
kan redusere det globale utslippet av CO2• 

Spørsmålet om en eventuell etablering av 
gasskraftverk i Norge vil bli nærmere drøftet i 
meldingen om bruk av gass i Norge som vil bli 
lagt fram i juni 1995. 

Norge har, i likhet med de fleste andre 
OECD-landene, etablert en nasjonal målset
ting som er knyttet til utslippene av den vik
tigste klimagassen CO2• Den norske målset
tingen er at CO2-utslippene skal begrenses slik 
at de i år 2000 ikke er st.ørre enn i 1989. Da 
målet ble formulert ble det presisert at det er 
foreløpig og vil bli løpende wrdert i lys av vi
dere utredninger, den teknologiske utvikling
en, utviklingen i de internasjonale energimar
kedene, internasjonale forhandlinger og avta
ler og hva andre land gjør. 

Målsettingen om å stabilisere CO2-utslippe
ne på 1989-nivå innen år 2000 vil fortsatt ligge 
til grunn for Regjeringens politikk på klima
området. Målsettingen ble unidlertid fastsatt 
på et tidspunkt da Regjeringen hadde høyere 
forventninger til hvor langt det internasjonale 
samarbeidet ville komme i løpet av 90-årene 
enn det som har vist seg hittil. Blant annet har 
viktige og toneangivende land ikke tatt i bruk 
avgifter på utslipp. Dette har medført at Nor
ge har blitt stående mer alene med vår virke
middelbruk enn vi håpet på ved inngangen av 
dette tiåret. 

Det er etter Regjeringens mening ikke mu
lig å legge opp til en politikk som vil sikre en 
stabilisering i våre samlede CO2-utslipp i år 
2000. Som en illustrasjon antas det at avgifte
ne, under ellers uendrede forutsetninger, trolig 
vil måtte økes til 4-5 ganger dagens nivå for å 
muliggjøre stabilisering i år 2000 på 1989-
nivå. Den høyeste norske COz-avgiftssatsen 
tilsvarer nå ca. 20 dollar pr. fat olje. Til sam-
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menlikning ville de mest ambisiøse planene 
som har vært drøftet i EU ha gitt en avgift 
som skulle trappes opp fra 3 dollar i 1993 til 
10 dollar pr. fat olje fram mot Ar 2000. 

Stabi.liaeringsmllsettingen bar imidlertid 
fortsatt stor betydning, bl.a. er gjennomfø
ringen av en aktiv norsk klimapolitikk viktig 
sett i forhold til at Norge fortsatt alcal være en 
pldriver og premissleverandør i fremtidige in
ternasjonale forhandlinger, og Regjeringen vil 
løpende wrdere hvordan den i størst mulig 
grad kan bli oppfylt. 

I det videre internasjonale arbeidet er det 
viktig A finne fram til kostnadseffektive løs
ninger pA tvers av gasser og landegrenser. Det
te innebærer at det vil være mer hensiktsmes
sig å arbeide mot andre mål enn like prosent
vise reduksjoner i utslipp av enkeltgasser fra 
ulike land. Internasjonalt forpliktende samar
beid basert pA kvantitative tak for utslipp, en 
felles innsats og en rimelig byrdefordeling 
mellom landene, vil også gi muligheter til A re
dusere utslippene mer enn om hvert enkelt 
land kun opererer med nasjonale målsettinger 
og kun iverksetter nasjonale tiltak. En løsning 
kan være at forpliktelsene under Klimakon
vensjonen forsterkes slik at vi fir en samlet 
utslippsforpliktelse for en gruppe land, som 
f.eks. OECD-landene, som ramme for utslipp
sutviklingen inn i neste århundre. Det er i 
denne sammenhengen viktig A se pl de nåvæ
rende nasjonale målsettingene som er etablert 
av ulike land, og som stort sett ikke gjelder 
lenger enn til år 2000, som det første skritt i en 
langsiktig internasjonal strategi for å redusere 
utslippene av klimagasser. Dette er ogsl re
flektert i den internasjonale klimaprosessen 
ved at det på det første partsmøtet i Berlin i 
april 1995 ble vedtatt et mandat for en videre 
forhandlingsprosess med formål å styrke par
tenes forpliktelser utover i det neste århund
ret. 

Av den forventede samlede økningen i na
sjonale utslipp av C02 på omlag 16 prosent 
forventes om lag halvparten å være knyttet til 
produksjon og transport av gass. Norge kunne 
oppn~dd betydelige nasjonale utslippsreduk
sjoner dersom vi reduserte veksten i eksport av 
gass til Europa. 'Dette er imidlertid ikke aktu
ell politikk, bl.a. fordi Norge har inngått leve
ringsforpliktelser som tilsvarer en dobling av 
dagens gasseksport om 10 til 15 år. Som pl
pekt over vil også salg av norsk gass under git
te forutsetninger kunne føre til reduserte ut
slipp av C02 i en global sammenheng. Det er 
som beskrevet også spesielle omstendigheter 
knyttet til utslippene fra transporten av gas
sen ved at disse regnes med i det norske ut
slippsregnskapet. Dette stiller Norge i en spe
sielt vanskelig situasjon sammenlignet med de 

fleste OECD-landene. I tillegg har Norge som 
eneste land innført C02-avgifter p4 sokkelen, 
og petroleumsvirksomheten vil fortsatt omfat
tes av den norske virkemiddelbruken i klima
arbeidet. Forøvrig kommer Norge godt ut der
som vi ser p4 de samlede klimagassutslippene 
(målt i CO2-ekvivalenter) som ikke er knyttet 
til produksjon og transport av gass. Disse for
ventes A bli redusert med omlag 3 prosent fra 
1989 W Ar 2000. Dette er bla. et resultat av 
den klimapolitikken Norge har fert siden mid
ten av 1980-tallet. 

Det er imidlertid ønskelig, bl.a. av hensyn 
til Norges mulighet for fortsatt 4 være pådri
ver i videre internasjonale forhandlinger, at 
det fremdeles legges opp til en aktiv nasjonal 
klimapolitikk bAde på kort og lengre sikt. Re
gjeringen vil derfor, gjennom A legge opp til en 
gradvis styrking og effektivisering av virke
middelbruken, ta et viktig slaitt vide~ i en 
politikk for 4 begrense utslippene av klima
gasser (jf. omtalen av Regjeringens virkemid
delbruk). 

. Regjeringen ønsker å videreføre en prosess 
der en følger utslippsutviklingen nøye, og der 
en jevnlig vurderer de virkemidlene som settes 
_inn bl.a. i lys av hvilken effekt de har på ut
slippene. På denne måten vil Regjeringen leg
ge grunnlaget for en langsiktig politikk der en 
forholder seg til ny kunnskap, hva andre land 
faktisk gjør og den videre utviklingen i det in
ternasjonale samarbeidet på dette området. 
Blant annet vil det være av betydning hvilken 
politikk andre OECD-land, men særlig EU, fø
rer. Regjeringen tar sikte på at virkemiddel
bruken i Norge fortsatt skal være minst like 
sterk som i andre land det er naturlig å sam
menlikne seg med. 

Det hgger videre en vi.ktig utfordring for 
Norge i A bidra til utviklingen av gjennomfør
bare og effektive virkemidler pA internasjonalt 
nivå. Fra norsk side arbeides det med konkret.e 
pilotprosjekter for felles gjennomfønng for å 
vmne erfaring med tiltak som iverksettes 
utenfor Norges grenser. Dette er spesielt viktig 
m.h.t. å klarlegge hvorledes felles gjem1om
føring best kan medvirke til å nå Konvensjon
ens overordnede mål. Norge har, i samarbeid 
med Verdensbanken, UNEP og UNDP, forelø
pig deltatt i to demonstrasjonsprosjekter ·i 
henholdsvis Polen og Mexico for dette formål. 
Norge vil i den internasjonale pilotfasen styr
ke sitt engasjement og delta i flere slike pro
sjekter. Økt satsing på dette feltet vil være 
viktig for å få økt internasjonal forståelse for 
nødvendigheten av en operativ mekanisme for 
kostnadseffektive reduksjoner av klimagasser 
på tvers av land. PA sikt, sA snart bindende 
forpliktelser trer i kraft, og det er enighet om 
kriterier for felles gjennomføring, vil gjennom-
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føringen av slike prosjekter kunne gi mulighet 
for kreditering av utslippsreduksjoner opp
nådd i andre land. ,Regjeringen vil imidlertid, 
både av hensyn 1$1 de erfaringene og den 
kunnskapen dette gir, samt målsettingen om 
reduksjon av de globale utslippene, gjennom
føre flere slike prosjekter også før Norge even
tuelt blir godskrevet reduksjoner i det nasjo
nale regnskapet. 

Klimapolitikken i andre land 

Norsk strategi og virkemiddelbruk på klima
området må sees i nær sammenheng med stra
tegi og virkemiddelbruk i andre land. Det gis i 
meldingen en bred omtale av utslippssitua
sjon, målformuleringer og virkemiddelbruk i 
andre land, særlig innen OECD-området. I 
1991 svarte OECD-landene for 48 prosent av 
de globale utslippene av C02 og landene uten
for OECD-området for 52 prosent. USA svarte 
for 23 prosent av de globale utslippene og det 
tidligere Sovjetunionen for 17 prosent, mens 
EU svarte for 15 prosent. Norge, Sveits og 
Portugal er blant de OECD-landene som står 
for de laveste andelene av de globale utslippe
ne av C02 (omlag 0,2 prosent) per land. 

Dersom en korrigerer for folketallet i de 
ulike landene og sammenligner C02-utslipp 
pr. capita på tvers av land var gjennomsnittet 
for verden i 1990 3,9 tonn C02 pr. innbygger 
(IPCC, 1990). OECD-landenes utslipp var i 
gjennomsnitt 11,4 tonn C02 pr. innbygger, 
mens utviklingslandene hadde et gjennom
snittlig utslipp på 1,3 tonn C02 pr. innbygger. 
Høyest lå Nord-Amerika på 20,2 tonn C02 pr. 
innbygger. Norges utslipp var i størrelsesorden 
8,2 tonn C02 pr. capita og omlag på samme 
nivå som i OECD-området utenom Nord-Ame
rika. I det tidligere Øst-Europa og Sovjetunio
nen var utslippene til sammenligning omlag 
11,7 tonn C02 pr. innbygger i 1990. 

Til tross for at Norge er et olje-og gasspro
duserende land er C02-utslippene i Norge, 
målt per capita, av samme størrelse som i 
resten av Vest-Europa. Dette skylde!. først og 
fremst at Norge i utgangspunktet har en vann
kraftbasert el-produksjon som ikke gir C02-

utslipp. På den annen side gjør dette det mer 
kostbart å begrense utslippsveksten enn for 
mange andre land. 

Klimapolitikken i sentrale OECD-land er 
forskjellig utformet med hensyn til mål og 
planlagte og iverksatte virkemidler. Landene 
har også svært ulike utgangspunkt med hen
syn til sammensetning av energiproduksjon og 
energibruk, mulige potensialer for reduksjon 
av C01 og marginale kostnader for tiltak som 
reduserer utslipp av C01 og andre kluna
gasser. F.eks. vil Storbritannia og Tyskland 

ved å stenge ned kullkraftverk kunne oppnå 
betydelige utslippsreduksjoner til relativt lave 
kostnader i forhold til Norge som i stor grad 
baserer sin el-produksjon på vannkraft. I til
legg er det forskjellige holdninger mellom 
land til bruk av virkemidler og ambisjonsnivå 
i politikkutformingen. Disse faktorene bidrar 
til å forklare hvorfor mål og virkemiddel
bruken er forskjellig utformet mellom land, 
og også om forskjeller i muligheten for å 
realisere nasjonale mål, innenfor OECD-grup
pen. 

De fleste OECD-landene har konsentrert 
sin innsats om energieffektivisering for å re
dusere C02-utslipp, ofte kombinert med bruk 
av frivillige avtaler overfor flere sektorer og 
ulike tilskuddsordninger. I enkelte land, slik 
som i USA, Nederland og Storbritannia, er fri
villige avtaler et nøkkel-instrument i klimapo
litikken. I tillegg anvendes følgende virkemid
ler for å fremme energieffektivisering: stan.: 
darder, energimerking, informasjon og rådgiv
ning. De fleste landene satser også på økt bruk 
og videre utvikling av fornybare energikilder. 
I tillegg satses det i en rekke land på økt bruk 
av bioenergi (trebrensel mv.) og kraftvarme, 
som omfatter en kombinasjon av el-produk
sjon og utnyttelse av spillvarme til oppvar
mingsformål i nærområder. 

Bare Nederland, Danmark, Sverige, Fin
land og Norge har innført C02-avgifter. EU
landene har ikke klart å enes om innføring av 
en C02 /energi - avgift på fellesskapsnivå. 
EU-kommisjonen har lagt fram et modifisert 
forslag om et felles rammeverk for innføring 
av avgiften på frivillig basis i medlemslande
ne i perioden fram til år 2000, og at det der
etter innføres en obligatorisk avgift. Utfor
mingen av faktiske og foreslåtte C02-avgifter 
varierer sterkt i OECD-landene. Det samme 
gjør unntaksordningene. Det er også en ten
dens i mange land til å vente med å innføre 
avgifter på C02 til andre land har gjort det 
samme, spesielt de landene som konkurrerer 
på de samme markedene. De fleste landene 
har eller planlegger særordninger for energi
intensiv industri som konkWTerer på verdens
markedet. For andre deler av næringslivet va
rierer ordningene. Alle land har wmtak for 
internasjonal flytrafikk, og de fleste landene 
har også unntak for sektorer som lett kan 
kjøpe dnvstoff i andre land (fiskeri, innen
lands flytrafikk, skipstrafikk). Med unntak av 
Finland har ingen land C02-avgift på fossil
basert kraftproduksjon på land. Generelt be
skattes heller ikke energivarer brukt som rå
varer i industriproduksjon, selv om disse gir 
betydelige C02-utslipp. 

Det er store forskjeller i det totale avgifts
nivået på fossile brensler landene imellom. Det 
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er imidlertid det samlede prisnivået på fossile 
brensler som er avgjørende for å begrense ut
slipp av COi. Norge. har høye priser på bensin, 
diesel og tungolje sammenlignet med andre 
land. USA og Canada ligger langt under de 
øvrige OECD-landene når det gjelder pris pl 
bensin og diesel. 

Ogsl mellom ulike fossile brensler er det 
store avgiftsforskjeller som ikke nødvendigvis 
avspeiler de miljømessige konsekvensene. 
Blant annet er olje generelt adskillig sterkere 
beskattet enn kull i forhold til hva de miljø
messige konsekvensene skulle tilsi. 

Det er vanskelig A sammenligne hvordan 
avgiftene plvirker C02-utslippene i det enkel
te land. Dette er bl.a. avhengig av hvordan 
kostnadene ved utslippsreduserende tiltak va
rierer mellom landene, landenes næringsstruk
tur og aktørenes prisfølsomhet. For A studere 
virkningene pA konkurranseevne m.v. må det 
tas hensyn til det totale skatte- og avgiftsnivå
et, herunder alle fritaks- og unntaksordninger 
som eksisterer og andre relevante rammevil
kår. 

Nonke klimagassutslipp 

Det foreløpige tallet for de norske CO2-utslip
pene i 1994 er omlag 37,2 millioner tonn. I 
1993 var utslippene omlag 35,7 millioner tonn. 
Vegtrafikken bidro i 1993 med ca. 24 prosent 
av utslippene, mens kysttrafikk og fiske ut
gjorde ca. 10 prosent. Petroleumsvirksomheten 
sto for ca. 23 prosent, mens industrielle pro
sesser bidro med ca. 19 prosent av totalutslip
pene. Fyring med olje, gass eller fastbrensel 
sto samlet for omlag 20 prosent av de samlede 
CO2-utslippene. 

CO2-utslippene i Norge ekte jevnt fra 1960 
til 1980, bortsett fra en nedgang under 
oljeprisøkningen i begynnelsen av 1970-lrene. 
På 1980-tallet har utslippene av C02 vært re
lativt stabile, til tross for en sterk økning i pe
troleumsproduksjonen og dermed forbruket av 
naturgass til energiformål i denne sektoren. 
Dette skyldes først og fremst at økningen i ut
slip~ne på sokkelen har vært oppveiet av 
nedgangen i forbruket av fyringsoljer. I perio
den fra 1989 til 1992 bidro store nedbørs
mengder med rik tilgang på billig vannkraft 
og lavt aktivitetsnivå i økonomien sammen 
med CO2-avgiften til å holde C02-utslippene 
under 1989-nivå. I 1993 var utslippene på om
lag samme størrelse som i 1989, mens de økte i 
1994, først og fremst pga. økt forbruk av fyr
ingsoljer, særlig innen treforedlingsindustrien. 

Netto-opptaket av CO2 i skog, jord og akva
tiske økosystemer i Norge er anslått til omlag 
15 millioner tonn. Denne nettobindingen som 
tilsvarer omlag 40% av de totale utslippene av 

CO2 (1992), skyldes naturlige prosesser i øko
systemene og skogbruket uten at det er satt 
iverk spesiellP klimamotiverte tiltak for å øke 
C02-opptaket. Omlag 10 millioner tonn C02 
pr. år bindes i skogen fordi skogen i dag har 
større tilvekst enn det skogbruket tar ut av 
tømmer. I forhold til utviklingen i nettoutslip
pene (utslipp fratrukket nettoopptak) er det 
endringene i tilveksten som har betydning i 
denne sammenhengen. En økning i tilveksten 
vil motvirke klimaeffekten av en økning i C02-

utslippene, mens en reduksjon i tilveksten vil 
bidra til å forsterke klimaeffekten av CO2-ut
slippene. De forventede fremtidige endringene 
i tilveksten ved en videreføring av norsk skog
brukspolitikk er imidlertid fmeløpig ikke 
kartlagt. Mulige endringer i nivlet for binding 
av CO2 i skog m. v. er ikke tatt inn i utslipps
framskrivningene, da slike analyser ildce fore
ligger. 

De norske menneskeskapte utslippene av 
metan (CH4) var i 1993 ca. 290.000 tonn. 
Foreløpige tall viser en liten ølaling i utslip-

_ pene fra 1993 til 1994. Utslippene som i stor 
grad kommer fra avfallsfyllinger anslås å ha 
blitt mer enn fordoblet i perioden 1950-1990, 

.men har holdt seg på et forholdsvis stabilt 
nivå de siste årene. Det er stor usikkerhet 
knyttet til størrelsen på utslipp og opptak av 
lystgass (N2 0). De norske menneskeskapte 
utslippene, hvorav utslippene knyttet til bruk 
av nitrogenholdig gjødsel i landbruket og sal
petersyreproduksjon utgjør en dominerende 
andel, var i 1993 omlag 13.800 tonn. Foreløpi
ge tall for 1994 viser 3 prosent økning i ut
slippene fra 1993. Utslippene anslås å ha blitt 
fordoblet fra 1950 til slutten av 80-tallet. Fra 
1990 til 1994 ble utslippene redusert med om
lag 8 prosent som følge av prosessomlegginger 
og lavere salpetersyreproduksjon. Utslippene 
av perfl:uÆ>riserte karboner (CF4 og C2 F8 ) fra 
norske aluminiumsverk antas A være redusert 
med omlag 40 prosent fra 1985 og fram til i 
dag. Det norske utslippet av svovelhexaftuo
rid (SF8), som hovedsakelig kommer fra pro
duksjon av magnesium, ble anslått å være ca. 
31 tonn i 1993. Utslippet fra magnesiumin
dustrien er redusert med 80-90 prosent etter 
1988. Foreløpige tall for 1994 viser en vekst i 
utslippet av SF8 på omlag 14 prosent. Forbru
ket av klimagassen HFK, som er et erstat
ningsstoff til de ozonnedbrytende stoffene 
KFK og HKFK, er i dag svært lavt. Forbruket 
forventes imidlertid å øke etterhvert som 
KFK og HKFK fases ut i henhold til Mon
trealprotokollen. 

Foreløpige tall for 1994 viser at de samlede 
norske klimagassutslippene er redusert med 
omlag 2 prosent siden 1989. Totalt sett er CO2 
den viktigste klimagassen i Norge. Den utgjør 
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72 prosent av det totale utslippet målt i C02-

ekvivalenter. De nest viktigste klimagassene i 
det norske regnskapet er metan og lystgass 
som utgjør hhv. 14 prosent og 9 prosent av det 
totale utslippet. Utslippene av perfl.uoriserte 
karboner og svovelhexafluorid fra industriell 
virksomhet er også viktige bidragsytere i det 
norske klimagassregnskapet. 

Regjeringens virkemiddelbruk pl klima
omrldet. 

Den overordnede strategien for norsk klima
politikk er i samsvar med de prinsippene som 
er nedfelt i Klimakonvensjonen. Det legges 
vekt på at klimapolitikken må utformes slik at 
klimamålene kan nås til lavest mulige sam
funnsøkonomiske kostnader. En effektiv, in
ternasjonal klimastrategi bør søke A finne fram 
til mest mulig kostnadseffektive løsninger på 
tvers av land, sektorer og klimagasser. Dette 
vil sikre at man får mest mulig miljø igjen pr. 
krone, hvilket også vil muliggjøre mer ambisi
øse mål enn om det ikke stimuleres til kost
nadseffektive løsninger. 

Fordi klimaproblemene er av global karak
ter, er skadevirkningene uavhengige av hvor 
utslippene skjer. Utslippsreduksjoner bør der
for i prinsippet skje der kostnadene er lavest, 
og ikke være bundet av landegrenser. Det er 
også viktig at klimapolitikken omfatter alle 
klimagasser i den grad det er praktisk mulig. 

Med høye tiltakskostnader er det viktig for 
Norge å signalisere vilje til å satse på kost
nadseffektive tiltak i andre land for å gi kli
mapolitikken økt effekt. Regjeringen tar sikte 
på å intensivere arbeidet med å gjennomføre 
prosjekter knyttet til felles gjennom.føring. Re
gjeringen opprettet i 1991 et miljøfond, det så
kalte «klimafondet» som bl.a. dekker Norges 
bidrag til den Globale miljøfasiliteten (GEF) 
med prosjekter innenfor vann, biodiversitet, 
ozon og klima. Disse midlene har også vært 
brukt til å dekke Norges bidrag til de to pilot
prosjektene i Polen og Mexico. Regjeringen vil 
øke den samlede innsatsen mht. felles gjen
nomføringsprosjekter i den internasjonale pi
lotfasen og arbeide for å få etablert en opera
tiv mekanisme som også åpner for kreditering 
av utslippsreduksjoner fra år 2000, når pilot
fasen er over. 

Avgifter vil være et hensiktsmessig virke
middel overfor C02-utslipp, bla. fordi en har 
mange kilder og fordi det er enkelt å definere et 
avgiftsgrunnlag siden det er en entydig sam
menheng mellom utslipp og bruk av fossilt 
brensel. Både administrative grunner og hensy
net til en kostnadseffektiv virkemiddelbruk til
sier at avgifter som hovedregel bør benyttes, 
men det er også aktuelt å supplere med andre 

virkemidler enn avgifter overfor utslippene av 
C02• For industriutslipp av gasser som N20, 
CF4, C2 Fe og SF• er det mer usikkert hvilke vir
kemidler som har de beste effektivitetsegenska
pene. Valg av virkemidler må derfor vurderes 
nøye i hvert enkelt tilfelle for disse gassene. 

Det er nødvendig med internasjonal sam
ordning av klimapolitikken for l unngå uøn
skede konkurransevridninger mellom virk
somheter i ulike land. Hvis ett eller flere land 
innfører vesentlig sterkere virkemidler enn an
dre land, f.eks. i form av avgifter, vil dette 
kunne føre til at avgiftsbelagt industri flytter 
sin virksomhet til land der kostnadene er lave
re. En kostnadseffektiv klimapolitikk på tvers 
av land vil imidlertid kunne ha fordelingsef
fekter som en også ml forholde seg til gjen
nom internasjonale løsninger, jf. diskusjonen 
om en rimelig byrdefordeling mellom land. 

C02-avgiftene ble innført i Norge i 1991. 
Avgiften dekker i dag omlag 60 prosent av 
C02-utslippene. Det er altsl flere unntak og 
fritak for C02-avgiftene, vesentlig av konkur
ransemessige hensyn, og satsene varierer til
dels betydelig mellom ulike anvendelser. 

Utformingen av C02-avgiftssystemet bør 
vurderes på bakgrunn av de målsetningene 
som er trukket opp for norsk klimapolitikk. I 
denne forbindelsen vil det bl.a. være viktig å 
stimulere til en kostnadseffektiv tilnærming 
for å redusere C02-utslipp og å påvirke andre 
land til å ta i bruk de virkemidlene som på en 
kostnadseffektiv måte reduserer utslippene. 
En av hovedkonklusjonene i rapporten fra en 
interdepartemental arbeidsgruppe som har 
vurdert C02-avgiftenes framtidige utforming 
(juli 1994) er at det bør legges til grunn en 
C02-avgiftssats, basert på kroner pr. kg kar
bon. Norge har i dag ulik struktur på a vgifte
ne på de forskjellige fossile brenslene. En to
deling av avgiftssystemet på fossile brensler, 
med en grunnavgift og en C02-avgift, hvor 
C02~avgiften er basert på karboninnholdet i 
brenslene, vil etter abeidsgruppens mening bi
dra til å rendyrke den klimabegrunnede delen 
og de andre delene av avgiftene. Arbeidsgrup
pen mener videre at det generelt må tas hen
syn til omstillingskostnader, og at utformingen 
av virkemiddelbruken i Norge bør ta hensyn 
til hvilke indirekte effekter dette kan ha på ut
slippene i andre land, f.eks. dersom norsk 
virksomhet nedlegges eller flyttes ut. 

Arbeidsgruppens forslag innebærer relativt 
betydelige endringer i dagens avgiftsstruktur. 
Dette mA ses i sammenheng med Regjeringens 
øvrige arbeid med å legge om avgiftspolitik
ken i miljøriktig retning. Etter at arbeidsgrup
pen avsluttet sitt arbeid, er Grønn Skattekom
misjon opprettet for å utrede hvilken rolle 
skatte- og avgiftspolitikken kan spille for å 
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oppnå økt sysselsetting og et bedre miljø i et 
langsiktig perspektiv. Det vil derfor ikke være 
riktig å legge fram forslag til vedtak om 
endringer i avgiften nå. Regjeringen ser det 
som natwiig at eventuelle endringer i struk
tur, grunnlag og/eller nivå på avgiften ses i 
sammenheng med arbeidet i «Grønn Skatte
kommisjon». Kommisjonen vil legge fram sin 
innstilling sommeren 1996. 

Det pAgAr et arbeid der det bLa. vurderes 
hvorvidt C02-avgiftens virkeområde for petro
leumsvirksomheten skal gjøres sammenfallen
de med petroleumsskattelovens virkeområde 
som omfatter anlegg knyttet til petroleumsut
vinning, -prosessering og -rørtransport både 
på sokkelen og på land. 

Enkelte felt har også et C02-innhold i re
servoargassen, og det vil bli vurdert hvorvidt 
C02-utslipp som stammer fra dette C02-inn
holdet skal avgiftsbelegges. Disse problemstil
lingene vil bli behandlet i en egen proposisjon 
fra Finansdepartementet. 

Gode miljøresultater kan også oppnås gjen
nom et forpliktende samarbeid mellom myn
digheter og industri. Innen petroleumssekto
ren har man gjennom OLF-programmet høstet 
meget god erfaring. Miljøprogrammet Utslipp 
til luft og hav ble igangsatt i 1991 i et samar
beid mellom Oljeindustriens Landsforening 
(OLF) og myndighetene. Samarbeidet mellom 
industri og myndigheter vil bli videreutviklet 
for i fellesskap å kunne øke innsatsen for å re
dusere miljøproblemene. Det vil derfor bli eta
blert et «Miljøsak», som vil være et forum der 
mdustri og myndigheter samarbeider om å 
møte miljøutfordringene i tilknytning til virk
somheten på sokkelen. 

Regjeringen ser videre på bruk av frivillige 
avtaler om blant annet utredninger og inten
sjonserklæringer i forhold til klimagassutslipp 
som ikke omfattes av C02-avgiften som et in
teressant virkemiddel for å oppnå utslippsre
duksjoner. Regjeringen vil oppfordre bransjer 
eller bedrifter til å inngå slike avtaler. Slike 
avtaler må holdes innenfor myndighetenes ad
gang til å tillate forurensninger etter forurens
ningsloven. Det har vært samtaler mellom 
myndighetene og Prosess- og foredlingsindu
striens landsforening (PIL) med sikte på å få i 
gang et pilotprosjekt om frivillige avtaler in
nen konkrete bransjer/bedrifter. På bakgrunn 
av erfaringene med bruk av frivillige avtaler 
på dette området vil Regjeringen vurdere om 
det er nødvendig å ta i bruk sterkere virkemid
ler, herunder direkte reguleringer og avgifter. 

Politikken på andre områder, som ikke er 
direkte rettet mot klimagassutslipp vil også 
kunne ha en positiv effekt på utslippene av 
C02 Energiloven som trådte i kraft 1. januar 
1991, har som formål å sikre en mer effektiv 

utbygging og bruk av energiressursene innen
for miljømessig forsvarlige rammer gjennom 
deregulering og konkurranse i kraftsektoren. 
Etter at loven trådte i kraft har det vært klart 
mindre utbygging av vannkraft enn pl 1970-
og 1980-tallet. Kraftverkenes strengere priori
tering av nye prosjekter etter omleggingen av 
kraftforsyningen viser at ressursene utnyttes 
på en bedre måte enn før. Større konkurranse 
i kraftmarkedet har ogsA vært en medvirkende 
årsak til lavere kraftpriser som bar fert til at 
olje har blitt erstattet av elektrisitet. Dermed 
har C02-utslippene og NOx-utslippene blitt 
redusert. PA lengre sikt vil stigende kraftpriser 
kunne bety at fyringsoljer og bioenergi blir 
mer konkurransedyktig i oppvarmingsmarke
det. Bruk av bioenergi {trebrensel) gir ikke 
netto utslipp av C02 fordi bioenergien inngår 
i det naturlige C02-kretsløpet. Disse utslippe
ne er følgelig heller ikke pålagt C02-avgifter. 
Biobrensel til oppvarmingsformål i bygninger 
vil kunne ha effekt på utslippet av klimagasser 
gjennom substitusjon av fyringsolje. Økt bruk 
av bioenergi og fyringsoljer gir mindre globale 
C02-utslipp enn om vi skulle importere kull
kraft fra våre naboland. Stigende kraftpriser 
vil også gjøre det mer lønnsomt å satse på 
energiøkonomiseringsstiltak og alternative 
energikilder. Økt handel med kraft understre
ker dessuten behovet for koordinerte miljøav
gifter som reflekterer de eksterne kostnadene 
ved energiproduksjon slik at handelen får et 
nivå og rammebetingelser som er miljømessig 
forsvarlig. 

Målet for statens energiøkonomiserings 
{enøk) politikk er å bidra til en samfunnsmes
sig rasjonell utnyttelse av energiressursene. I 
tillegg heter det bl.a. i St. meld. nr. 41 (1992-
93) om energiøkonomisering og nye fornybare 
energikilder at viktige elementer (for den stat
lige enøk-politikken) vil være å «tilpasse den 
statlige enøk-virksomheten til milJøpolitik
ken.» Enøk-politikken omfatter informasjon, 
opplæring og tiltak som legger til rette for in
troduksjon av ny energieffektiv teknologi. Den 
retter seg mot å forbedre beslutningsgrunnla
get for aktørene i energimarkedet og skal bi
dra til at samfunnsøkonomisk lønnsomme til
tak er kjent og blir realisert. Enøk-tiltak kan 
derfor være lønnsomme å gjennomføre ut fra 
andre hensyn enn de klimarelaterte. Regjer
ingen vil øke den samlede innsatsen innen 
energiøkonomisering. 

I meldingen gis en bred omtale av de ulike 
sektorene og relevant virkemiddelbruk, spesielt 
de som er omtalt ovenfor. Nedenfor er det gitt en 
punktvis oversikt over de viktigste virkemidle
ne som Regjenngen vil ta i bruk i den videre kll
mapolitikken. Regjeringen har også wrdert an

·dre virkemidler, jf. kapittel 8, som en ikke har 
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funnet grunn til å anbefale, enten fordi de antas 
å ha marginal effekt, kostnadene forbundetmed 
gjennomføring er svært høye, eller det er behov 
for nærmere utredning: 

• Regjeringen ser det som naturlig at eventuel
le endringer i struktur, grunnlag og/eller 
nivå på C02-avgiften ses i sammenheng med 
arbeidet i «Grønn Skattekommisjon». Kom
misjonen vil legge fram sin innstilling som
meren 1996. 

• Regjeringen vil øke den samlede innsatsen 
innen energiøkonomisering. Virkemiddel
bruken rettes hovedsakelig mot informasjon 
og opplæring, og i tilknytning til bransje
nettverk etableres avtaler om energieffekti
visering i industrien. Det opprettes bransje
nettverk for bygningssektoren. Det vil videre 
bli gitt finansiell støtte til etablering av ett 
regionalt enøk-senter i hvert fylke. Tilskudd 
til statlige bygg videreføres og styrkes der 
dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt og 
det opprettes en tilskuddsordning for kom
munal sektor. 

• Regjeringen vil videreføre og styrke ord
ningen med tilskudd til nye fornybare ener
gikilder og energieffektiv teknologi. 

• For å begrense utslippene av klimagasser 
som ikke omfattes av C02-avgiften legges det 
opp til at myndighetene søker å komme fram 
til nye tiltak gjennom frivillige avtaler med 
enkeltbedrifter og bransjer. Det er alt igang
satt samtaler med industrien om dette. På 
bakgrunn av erfaringen med bruk av slike 
avtaler vil Regjeringen vurdere om det er 
nødvendig å ta i bruk sterkere virkemidler, 
herunder direkte reguleringer og avgifter. 

• I samarbeid med industrien vil myndighete
ne vurdere hvordan utslippene fra brønn
testing på sokkelen kan reduseres ytter
ligere. 

• Regjeringen vil øke satsingen på utvikling av 
teknologi for å redusere klimagassutslipp. 
Midlene kan bl.a. brukes 1 tilknytning til mn
gåelsen av frivillige avtaler med industrien. 

• Det bgger en viktig utfordring for Norge i å 
bidra til utviklingen av gjennomførbare og 
effektive virkemidler på internasjonalt nivå 
for å redusere de globale utslippene. Det vil 
være av stor betydning å vinne praktisk er
farmg med felles gjennomføringsprosjekter 
med andre land Norge vil styrke sitt enga
sjement mht. å delta i slike prosjekter. 

• Regjeringen tar sikte på å styrke kompetan
sen innenfor fagfeltet fysisk planlegging og 
forbedre planleggingsprosessen i den kom
munale forvaltningen mht. forhold som har 
betydning for utslipp av C02 gjennom in
formasjons- og opplæringsaktivitet. 

• Enkelte tiltak innen samferdselssektoren 

som først og fremst er rettet mot å begrense 
lokale luftforurensninger og støy; jf. omtalen 
av virkemiddelpolitikken mot utslipp av 
NO., vil også ha en viss effekt på C02-utslipp. 

• Myndighetenes vil i sin besiktigelsesord
ning overfor fiskefartøy og skip i nasjonal 
fart legge stene vekt pl drivstoffbesparen
de forhold. Dette vil bli fulgt opp med in
formasjon om hvilke drivstoffbesparende 
tiltak som er aktuelle innenfor de ulike far
tøyskategoriene. 

• Regjeringen vil utvikle virkemidler for å 
begrense utslipp av fluoriserte forbindelser 
(HFK, SF I og C F-gasser) der dette ikke er 
knyttet til industriell produksjon av metal
ler. På dette området kan avgifter være et 
hensiktsmessig virkemiddel. 

• Etter at det i 1994 ble gitt nye retningslin
jer for krav til fyllplasser, vil fylkesmenne
ne sette krav til uttak av metan. I følge kra
vene skal fyllinger som mottar nedbrytbart 
avfall, etablere gassuttak. Det kreves også 
at fyllingen skal utformes og drives med 
tanke på maksimalt gassutbytte. Kostnade
ne vil bli dekket av gebyrene på innlevert 
avfall. 

• Skogpolitikken har til nå ført til en betyde
lig økt binding av COt i norske skoger. Re
gjeringen tar sikte på A legge til rette for en 
planmessig og god skogskjøtsel, som også 
vil bidra til økt karbonbinding, samtidig 
som andre interesser ivaretas. Etter Regje
ringens vurdering bør det ikke gj'ennomfø
res klimatiltak i skogbruket gjennom sko
greising på myr og våtmarker. Klimamoti
verte tiltak innen skogbruket på andre 
arealområder må utredes nærmere før de 
iverksettes. 

• Regjeringen vil i tråd med sine forpliktelser 
under Klimakonvensjonen fortsatt stimule
re til økt kunnskap og bevisstgjøring om 
klimaproblematikken, for å gi allmennhe
ten en bedre forståelse av drivhuseffekten, 
dens virkninger og behovet for utslippsre
duserende virkemidler og tiltak, og å opp
muntre til aktiv deltakelse. tnike former 
for informasjonstiltak vil fortsatt stå sen
tralt i denne sammenheng. 

I et mer langsiktig perspektiv er forskning
en viktig. Forslmingen knyttet til globale kli
maendringer omfatter en rekke fagområder i 
flere programmer og prosjekter. Størstedelen 
av de offentlige midlene til denne forskningen 
går til teknologisk forskning og utvikling. I til
legg foregår det betydelig forskningsaktivitet 
innenfor naturvitenskap, økonomi og sam
funnsfag med relevans for ulike problemstil
linger knyttet til klimaendringer. 

Ved prioritering av den nasjonale innsatsen 
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innen klimarelatert forskning bør bl.a. felgen
de forhold vektlegges: 

• Det ber spesielt stimuleres til forskning in
nen områder der Norge pga. geografisk be
liggenhet, faglig tradisjon og kompetanse 
bar spesielle forutsetninger til å tilføre det 
internasjonale samfunnet ny viten omkring 
klimaspørsmål. Forskningen bør videre 
søke A bidra til ekt kunnskap og innsikt in
nen problemområder hvor den vitenskape
lige usikkerheten idag er stor. Det er også 
viktig å få belyst problemstillinger som kan 
legge grunnlaget for utarbeidelse av strate
gier for å forebygge klimaendringer, bl.a. i 
tillmytning til arbeidet med videreutvikling 
av Klimakonvensjonen og forhandlinger om 
protokoller under konvensjonen. Samtidig 
er det viktig at den norske forskningen i 
stor grad samordnes med de internasjonale 
programmene og at samarbeidet mellom de 
norske fagmiljøene og internasjonale kli
maforskningsmiljøer blir styrket. 

• Regjeringen vil opprioritere klimarelatert 
teknologisk forskning og utvikling , og først 
og fremst prioritere områder hvor Norge 
kan bidra innenfor faghge nisjer hvor vi 
har spesielle forutsetninger. Innen energi
forskningen bør det legges vekt på klimare
levante prosjekter, bl.a. bør prosjekter som 
fremmer utvikling og introduksjon av ener
gieffektiv telmologi og fornybare energikil
der gis høy prioritet. 

SAMMENDRAG NITBOGENOKSIDER (NOx) 

Miljøproblemer forårsaket av nitrogenoksider 

Nedfall av nitrogen er, ved siden av svovel, år
sak til forsuring av jordbunn og vassdrag. Den 
alvorligste observerte effekten av forsuring i 
Norge er reduksjon og tap av fiskebestander i 
ferskvann, og reduksjon i artsmangfold og be
stander av andre vannlevende dyr. Forsuring
en har ført til en vannkjemi som gir for dårlige 
leveforhold for disse artene. For jordsmonnet 
fører forsurende nedfall til en næringsubalan
se som gjør vegetasjonen mer skadeutsatt og 
sårbar for stress som tørke, kulde og frost. 
Forsuring antas derfor å være en av flere fak
torer bak den forverrede helsetilstanden i 
norsk skog. Norge har harde bergarter og tynt 
jordsmonn med liten evne til å nøytralisere sur 
nedbør Store deler av landet har derfor svæ.rt 
lave tålegrenser for forsuring, sammenlignet 
med andre europeiske land. Det er anslått at 
nitrogenet bidrar med mellom 10 og 50 pro
sent av overskridelsene av naturens tålegren
ser for forsuring i Norge. 

Forsuringsskader på fisk ble først registrert 

i Skandinavia på 1950- og 1960-tallet. Tåle
grensene for forsuring av overflatevann er nå 
overskredet for 121 000 km2 av Norges areal. I 
Sør-Norge er tålegrensene overskredet i 
94 000 km2, og det er skader pl fiskebestander 
innenfor 85 000 km1 av dette arealet. Fra 1960 
til 1990 ble områder i Sør-Norge med skader 
på fiskebestand nesten femdoblet. Forsuringen 
er mest alvorlig på Sørlandet. Undersøkelser 
viser imidlertid at skadene brer seg pl Øst- og 
Vestlandet. Forsuring er et mindre problem 
nord for Dovre, med unntak av Øst-Finnmark 
som er berørt av utslipp på Kola-halvøya. Det 
store omfanget av skader gjør at Regjeringen 
ser forsuring som det største forurensnings
problemet i Norge. 

Forsuring er et regionalt miljøproblem. 
Over 90 prosent av nitrogennedfallet i Norge 
stammer fra kilder i andre land, som Storbri
tannia, Tyskland, Sverige, Nederland, Dan
mark og Polen. Forsuringsproblemet kan der
for bare løses effektivt gjennom et forplikten
de samarbeid med andre land i Europa. 

De utslippsreduksjonene som har funnet 
sted i Europa som felge av svovelprotokollen 
av 1985, begynner nå å gi resultater i form av 
bedret vannkvalitet. Siden naturens mot
standskraft er sterkt svekket pga. store tilførs
ler over lang tid, kan vi likevel ikke forvente 
rask gjenopprettelse av fiskebestandene. Ut
slippsforpliktelsene i den nye svovelprotokol
len som ble undertegnet i Oslo i 1994 forventes 
å gi betydelige bedringer i framtida. Bereg
ninger viser at areal med overskridelser i 2010 
vil være redusert til 35--40 000 km•. Det er her 
lagt til grunn at utslippene av nitrogenoksider 
(NOx) ikke øker utover dagens nivA. Selv med 
disse forutsetningene vil forurensningsbelast
ningen over store områder, spesielt over Sør
landet og deler av Vestlandet, likevel overskri
de naturens tålegrenser, 

Utslipp av NOx til luft bidrar også til andre 
alvorlige miljøproblemer. De viktigste er lokale 
helseskader forårsaket av høye konsentrasjoner 
av NO2 i lufta, dannelse av bakkenær ozon som 
forårsaker helse- og vegetasjonsskader, og 
overgjødsling av vassdrag og kyst- og havom
råder. NOx kan i tillegg ha indirekte klimaeffekt. 

Små barn, eldre mennesker og astmatikere i 
alle aldre er mest sårbare for luftveislidelser 
forårsaket av NO2• Omlag 660 000 mennesker i 
Norge eksponeres, i kortere eller lengre perio
der, for NO2-forurensninger som overskrider 
de anbefalte luftkvalitetskriteriene fra Statens 
forurensningstilsyn (SFT) og Folkehelsa. Kri
terieverdiene uttrykker høyeste nivå hvor det 
ikke er observert skadelige effekter, selv ikke 
for de personer som er mest ømfintlige for den
ne typen forurensning. Helseskader gir redu

·sert arbeidsproduktivitet, og redusert velferd 
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og trygghet for befollmingen. Helseskader for
årsaket av lokale luftforurensninger skyldes 
først og fremst våre egne utslipp. 

Bakkenær ozon dannes ved fotokjemisk re
aksjon mellom NOx og metan eller andre flyk
tige organiske forbindelser (VOC). I 1992 fore
kom det tildels vesentlige overskridelser av 
SIT og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskri
terier, både for helse og vegetasjon, ved samt
lige ozonmålestasjoner i Norge. Som følge av 
lavere lufttemperaturer i mai, juni og juli, var 
omfanget av overskridelser lavere i 1993. Høye 
ozonkonsentrasjoner i lufta kan forårsake hel
seproblemer, avlings- eller materialskader. En 
stor del av de utslippene som forårsaker ozon
dannelse i Norge har sin opprinnelse utenfor 
landet. Ozonproblemet er derfor et nasjonalt, 
så vel som et grenseoverskridende, internasjo
nalt problem. 

Overgjødsling innebærer at Jordsmonn, 
vassdrag, kyst- og havområder tilføres så mye 
næringsstoffer at deres naturlige dynamiske 
balanse fo1'$kyves. Dette kan føre til endret 
artssammE>nsetning og ekstrem vekst av en
kelte arter som f . eks. giftige alger i kystom
råder. I et landareal på ca. 100 000 km2 i Sør
Norge er total nitrogenbelastrung i gjennom
snitt mer enn det dobbelte av det som er an
tydet som nivå for naturens tålegrense for en
kelte følsomme vegetasjonstyper. For kyst- og 
havområder er det særlig strekningen fra 
svenskegrensa til Lindesnes som er utsatt og 
hvor det er observert begynnende effekter på 
algesammensetning og annet liv. Av det nitro
genet som transporteres med de mest belaste
de vassdragene til disse kystområdene, stam
mer opp til 30-40 prosent fra langtransportert 
1 uftforurensning. 

Norsk NOx-politikk i en internasjonal sam
menheng 

Norge har som målsetting å redusere NOx-ut
slippene med i størrelsesorden 30 prosent i pe
rioden 1986-1998. Denne målsettingen har sin 
bakgrunn i internasjonalt arbeid med å få til 
utslippsreduksjoner i hele Europa. Dette ar
beidet foregår under konvensjonen om lang
transportert, grenseoverskridende luftforu
rensning. Den første NOx-protokollen, om sta • 
bilisering av utslippene på 1987-nivå senest 
innen utgangen av 1994, ble undertegnet i So
fia i 1988. Arbeidet med å reforhandle proto
kollen startet i 1994. 

En rekke land, inkludert Norge, mente at 
NOx-protokollens forpliktelser ikke gikk 
langt nok i å møte de miljøproblemene NOx
utslipp forårsaker. På denne bakgrunnen un
dertegnet Norge og 11 andre vest-europeiske 
land, på møtet i Sofia, en politisk intensjons-

erklæring om å redusere utslippene med i 
størrelsesorden 30 prosent innen 1998, sam
menliknet med utslippene i 1986. Det er den
ne intensjonserklæringen som danner grunn
laget for den nasjonale målsettingen, jf. 
St.prp. nr. 82 (1988-89) Om samtykke til rati
fikasjon av NOx-protokollen og St.meld. nr. 
46 (1988-89) Om miljø og utvikling. 

Siden disse forpliktelsene og målsettingene 
ble formulert har man, både nasjonalt og i inter
nasjonal forh&J\dlingssammenheng, beveget seg 
i retning av en mer helhetlig tilnærming til mil
jøproblemene, med bl.a. større velrt pl kost
nadseffektive løsninger. Den nye protokollen 
om reduksjon av svovelutslippene som ble un
dertegnet i Oslo sommeren 1994, er derfor ba
sert på naturens tålegrenser og på en kostnads
effektiv fordeling av utslippsreduksjonene mel
lom land. Dette innebærer at landene får 
forskjellige utslippsforpliktelser, avhengig av i 
hvilken grad utslippene bidrar til forsuring og av
hengig av kostnader ved utslippsreduksjonene. 

Videreutvikling av det intemasjonale avtale
vel'ket 

Norge har hele tiden spilt en aktiv rolle i ar
beidet med å få fram avtaler for reduksjon av 
langtransportert, grenseoverskridende foru
rensning i Europa, både politisk og ved å bidra 
til å framskaffe det faglige grunnlaget for ut
viklingen av avtaleverket på dette området. 
Regjeringen legger opp til at Norge fortsatt 
skal spille en aktiv rolle i arbeidet med å vide
reutvikle det internasjonale avtaleverket. 

Ved starten på arbeidet med en ny NOx
protokoll har Norge gitt uttrykk for at vi øn
sker en protokoll som i størst mulig grad byg
ger på samme tilnærming som i den nye svo
velprotokollen. Det er videre ønskelig å utvik
le en protokoll som ser flere av de regionale 
miljøproblemene som forårsakes av NOx-ut
slipp under ett, herunder forsuring, bakkenært 
ozon og overgjødsling. Intensjonen er også å 
trekke inn nytten av utslippsreduksJoner for 
bl.a. helse og nedbryting av materialer når uli
ke reduksjonsscenarier skal vurderes. Arbeidet 
med den nye NOx-protokollen er i en forbere
dende fase, og det er bred enighet mellom 
landene om å legge de nevnte hensynene til 
grunn for arbeidet. En ambisiøs protokoll, ba
sert på denne tålegrensetilnærmingen og en 
kostnadseffektiiv fordeling av utslippsreduk
sjoner mellom land er i Norges interesse. 

Det er usikkert hvor lang tid den inter
nasjonale forhandlingsprosessen fram mot un
dertegning av en ny protokoll vil ta. Det er 
imidlertid klart at det vil ta noen år før det fo
religger en ny forpliktende avtale som påleg
ger utslippsbegrensninger utover det som lig-
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ger i stabiliseringsforpliktelsen. Ut fra alvoret 
i de norske forsuringsproblemene, ser Regje
ringen det som svært viktig A påskynde det in
ternasjonale samarbeidet med sikte pA at en 
ambisiøs avtale om reduksJon av NO"-utslip
pene i Europa kan foreligge så snart som mu
lig. Regjeringen ser det dessuten som viktig at 
arbeidet med ytterligere A begrense utslippene 
i Ew-opa samtidig pågår kontinuerlig. 

NO11-protokollen under konvensjonen om 
langtransportert, grenseoverskridende luftfor
urensning omfatter ikke internasjonal sjøfart. 
Arbeidet med å utvikle et internasjonalt regel
verk som regulerer utslipp til luft 1ra skip fo
regår i regi av FNs skipsfartsorganisasjon 
(IMO). Det forhandles nå om regler som vil 
omfatte krav til NO,.-utslipp fra skip med nye 
motoranlegg. Regjeringen vil fortsatt arbeide 
for en raskest mulig beslutning i IMO om inn
føring av et ambisiøst intema!Q()nalt regelverk 
på dette området. 

Norske og europeiske utslipp av NO11 

I 1993 var de samlede NOx-utslippene i Norge 
229 000 tonn og dermed blant de høyeste i 
Europa, målt både per innbygger og i forhold 
til brutto nasjonalprodukt. De relativt høye 
utslippene i Norge skyldes bl.a. sjøfartens sto
re omfang. 78 prosent av de norske utslippene 
er knyttet til mobile kilder, omtrent likt for
delt mellom vegtrafikk og skipstrafikk, inklu
dert fiskeflåten. Petroleumssektoren dominerer 
de stasjonære forbrenningsutslippene og bidro 
1 1993 med 13 prosent av de samlede utslippe
ne. Resten av utslippene fordeler seg på indus
trivirksomhet, motorredskaper og øvrige mo
bile kilder. 

Utslippene av NO" i Europa viste en svak 
vekst mot slutten av 1980-tallet, men har gått 
noe ned igjen på begynnelsen av 1990-tallet. For 
Europa som helhet ser det ut til at målsettingen 
om stabilisering av utslippene pA 1987-nivA blir 
nådd. 

NO"-utslippene i Norge økte med 29 pro
sent fra 1980 til 1987. Økningen skyldtes først 
og fremst veksten i vegtrafikken og økt for
bruk av naturgass i olje- og gassproduksjon i 
Nordsjøen. De norske utslippene hadde sitt 
høyeste nivå i 1987. Fra 1987 til 1993 ble ut
slippene redusert med 3 prosent. Foreløpige 
tall for 1994 viser en utslippsreduksjon på 5 
prosent i forhold til 1987. Reduksjonen skyldes 
nye avgasskrav til personbiler, redusert fak
ling i Nordsjøen, samt enkelte tiltak i indu
strien. 

Framskrivningen av utslippene fram mot år 
2000 viser at vi innen den tid vil nå en utslipps
reduksjon på omlag 8 prosent i forhold til ut
slippene i 1987, med de virkemidler som alt er 

vedtatt iverksatt. Reduksjonen vil først og 
fremst komme som følge av strengere utslipps
krav til kjøretøyer. Utslippene fra vegtrafikken 
vil trolig bli nesten halvert i denne perioden. Ut
slippene fra petroleumsvirksomheten ventes 
derimot doblet i samme periode, som følge av 
det økte aktivitetsomfanget. 002-avgiften vil 
bidra til å dempe NO_x-utsllppene noe. 

Norge vil, med den forventede utslippsut
viklingen, overholde forpliktelsen i NOx-pro
tokollen. Det antas at de fleste av de andre 
landene som undertegnet protokollen også vil 
overholde forpliktelsen. Med en forventet ut
slippsreduksjon på omlag 5 pros,mt i perioden 
1986-2000, er vi imidlertid, med de virkemid
lene som er vedtatt, et stykke wma å nJ. mAI
settingen om i størrelsesorden 30 prosent re
duksjon i utslippene. Flere av de øvrige lande
ne bak intensJonserklæringen antas ikke å nå 
målsettingen, mens Danmark, Nederland, 
Tyskland og Sveits har uttalt at de vil nå må
let. Forskjellene i landenes utsikter til A nå 
mAlsettingen skyldes i første rekke forskjeller i 
næringsstruktur og forskjeller mht. hva som er 
de største utslippskildene. 

Begjeringem virkemidler for reduksjon av 
NO,.-ut.slippene 

Når Regjeringen nå skal velge ambisjonsnivå 
for den framtidige nasjonale NO,.-politikken, 
må det skje i lys av de skadene vlre utslipp 
forårsaker, den rollen Norge ønsker A spille 
som premissgiver i det videre arbeidet med å 
redusere utslippene i Europa og utviklingen i 
forhandlingene om den nye protokollen. Pa
rallelt med forhandlingene av en ny protokoll, 
vil Regieringen, i denne meldingen. legge fram 
forslag om virkemidler som vil gi reduksjon i 
de nasjonale utslippene-

Å velge virkemidler for en kostnadseffektiv 
reduksjon av NO"-utslippene er mer kompli
sert enn hva det er i klimapolitikken. Det er 
ikke, som for CO2, mulig å fastsette en sektor
overgripende avgift som hovedvirkemiddel. 
Valg av virkemidler må skje bl.a. med ut
gangspunkt i kunnskaper om hvordan NOx
utslipp oppstår og hvilke forhold som bestem
mer omfanget av utslipp. 

NO" oppstår ved forbrenning av fossile 
brensler. Det skilles mellom utslipp av bren
sels-N011 og termisk NOx. Utslippet av bren
sels-NOx varierer med nitrogeninnholdet i uli
ke råoljetyper og b1obrensler. Termisk NO" 
oppstår ved forbrenning og avhenger av for
brenningsteknologi. Fordi NO" kan renses, vil 
utslippene også bestemmes av valg av rense
telmologi. Hvilke forhold som har størst be
tydning for utslippene varierer mellom kilder. 
Høy andel termisk NO" i utslippet. tilsier at 
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legger Regjeringen videre stor vekt på at det 
internasjonale avtaleverket kan bidra til kost
nadseffektive lø.minger pd tvers av landegren
sene, der en får mest mulig miljøforbedring i 
forhold til kostnadene. Dette prinsippet er re
flektert bAde i IOimakonvensjonen og i den 
nye svovelprotokollen under konvensjonen om 
langtransportert grenseoverskridende, luftfor
urensning. 

Hvordan føre-var-prinsippet, ønsket om ri
melig byrdefordeling og prinsippet om kost
nadseffektivitet over landegrensene kan prak
tiseres, er imidlertid omstridt internasjonalt. 
Problemene med A oppnå full enighet om 
hvordan disse prinaippene skal gjennomføres 
må derfor avveies mot muligheten til å fA 
enighet om avtaler som ikke fullt ut bygger på 
disse prinsippene. I slike avveininger vil det 
være viktig å finne fram til løsninger som kan 
bidra til at ambisiøse miljømål blir realisert, 
uten at enkelte land pAlegges urimelig store 
kostnader. 

Den relative konkurranseevnen vil kunne 
endres mellom virksomheter i forskjellige land 
dersom noen land fører en vesentlig mer ambi
siøs nasjonal miljøpolitikk enn andre. Regje
ringen ser det derfor som viktig med størst 
mulig grad av internasjonal samordning over
for globale og regionale miljøproblemer, og 
legger stor vekt på hva andre land iverksetter 
av miljøpolitiske virkemidler ved utforming av 
den nasjonale miljøpolitikken pl klima - og 
NOx-området. 

PA noen områder vil miljøproblemenes art 
og omfang, og/eller en avtales innhold gi for
skjellige utslag for forskjellige land, og enkelte 
land kan bli påført betydehg større byrde enn 
andre. Ønsket om en rimelig og rettferdig dif
ferensiering mellom utviklingsland og indus
triland, og byrdefordeling mellom industri
land er kommet mer i fokus etter hvert som de 
internasjonale avtalene er blitt mer ambisiøse. 
Differensiering og byrdefordeling er av særlig 
betydning på klimaområdet, knyttet til: 

- utviklingslandenes særlige behov for øko
nomisk vekst 

- at noen land rammes særlig hardt av fram
tidige klimaendringer 

- at kostnadene ved utslippsreduksjoner va
rierer fra land til land 

- at tiltak for å begrense utslippene av klima
gasser kan få betydelige effekter på marke
dene for kull, olje og gass, og dermed få 
spesielle konsekvenser for land som ekspor
terer disse produktene. 

Regjeringen ser det som en viktig forutset
ning for å få nødvendig oppslutning om felles 
innsats på tvers av landegrenser, at en finner 

fram til en rimelig byrdefordeling mellom in
dustrilandene i gjennomføringen av politikken 
på disse områdene. 

1.2 MELDINGENS INNHOLD 
Regjeringen vil i denne meldingen foreta en 
bred gjennomgang av miljøproblemene lmyttet 
ttl utslipp av klimagasser og nitrogenoksider 
(NO.,.) og analysere virkemidler som pl en ef
fektiv mAte kan bidra til A begrense og reduse
re disse utslippene. Miljøproblemene knyttet 
til drivhuseffekten, samt miljø- og helseskader 
forårsaket av utslipp av NO., er blant de stør
ste internasjonale og nasjonale miljøutfor
dringene vi stlr overfor. Hensikten med mel
dingen er bl.a. A gi en framstilling av hvorle
des disse miljøproblemene har utviklet seg i de 
senere Arene, og hva som vil være den sann
synlige videre utviklingen med mindre det 
iverksettes ytterligere tiltak for A begrense 
problemene på internasjonal basis. Miljøpro
blemene lmyttet til utslipp av klimagasser og 
NO. kan bare løses gjennom et forpliktende 
internasjonalt samarbeid. Det internasjonale 
samarbeidet på klima- og NOx•områdene, og 
Regjeringens syn på Norges rolle i den videre 
utviklingen av dette samarbeidet, omtales i 
kapittel 2. 

I meldingen legges det videre fram en plan 
for det nasjonale klima- og NOx•arbeidet, som 
en oppfølging av de internasjonale avtalene 
Norge har sluttet seg til og de nasjonale mål
ene Regjeringen og Stortinget har fastsatt. De 
nasjonale målene Regjeringen arbeider etter 
på klima- og NO.-områdene er nærmere om
talt i kapittel 2 Her er målenes innhold og sta
tus omtalt, samt deres relasjon til den interna
sjonale utviklingen på de to områdene. Det er 
bl.a. av betydning at målene ble fastsatt i slut
ten av 80-årene. Siden da har man både nasjo
nalt og i internasjonal forhandlingssammen
heng beveget seg i en retning med større vekt 
på kostnadseffektivitet og kostnads/nytte vur
deringer. Spesielle norske forhold som er av 
betydning for arbeidet med å nå målene er 
også diskutert, bl.a. diskuteres konsekvensen 
av at vår petroleumsproduksjon forventes å 
være vesentlig høyere fram mot århundreskif
tet enn det som var antatt da målene ble fast
satt. 

I forhold til klimaproblemet har Norge al
lerede innført en betydelig virkemiddelbruk i 
form av C02-avgifter som jevnt over er høyere 
enn i andre land som har innført slike avgifter. 
Kostnadene i form av tapt konkuranseevne, og 
dermed redusert verdiskaping og sysselsetting, 
kan bli store dersom Norge trapper opp virke
middelbruken vesentlig i forhold til andre 
land, samtidig som effekten på utslipp isolert 

700



1994-95 StmeldnrU 23 
Om norsk politikk mot klimaendringer og utalipp av nitrogenoksider (NO,.) 

sett ville være marginal i global sammenheng. 
De konkrete virkningene for de enkelte næ
ringene vil avhenge av endringene i de totale 
rammebetingelsene og næringenes lønnsom
hetsmarginer i forhold til tilsvarene virksomet 
i andre land. 

Som det fremgår av meldingen, legger Re
gjeringen ikke opp til å iverksette virkemidler 
nå som sikrer at vi vil nA de foreløpige målene 
som er satt. Den skisserte virkemiddelpakken 
vil imidlertid være et videre skritt på vegen 
mot realisering av disse målene. Samtidig legger 
Regjeringen fram en strategi for videreføring 
av politikken, både pA internasjonalt og nasjo
nalt plan, basert på at det videre arbeidet med 
fastsettelse av mål, virkemidler og tiltak må 
være en kontinuerlig prosess som utvikles i lys 
av miljøproblemenes utvikling, det internasjo
nale samarbeidet og effekten av de virkemid
lene og tiltakene som alt er iverksatt. Det er i 
kapittel 2 redegjort for prinsippene og hovede
lementene i den strategien Regjeringen vil føl
ge i dette arbeidet. 

Meldingen gir deretter i kapittel 3 en be
skrivelse av miljøproblemene som forårsakes 
av utslipp av klimagasser og NOz, og hvordan 
disse kan forventes å utvikle seg i tiden framo
ver dersom ikke vesentlige nye tiltak iverkset
tes for å redusere utslippene. Usikkerheten 
knyttet til slike vurderinger, spesielt nAr det 
gjelder klimaendringer, er også omtalt. I ka
pittel 4 redegjøres det nærmere for utslipp av 
ulike klimagasser og NOx, hvorledes disse har 
utviklet seg over tid, og de ulike kildene for 
slike utslipp. Norske utslipp settes her inn i en 
internasjonal sammenheng. 

Hva andre land gjør vtl være en viktig pre
miss for arbeidet med norske mål og virkemid
ler på klima- og NOx-området. Det vil også 
være bestemmende for hvorv1dt det vil være 
mulig å møte miljøutfordringene på disse om
rådene. Spesielt på klimaområdet vil utslipp 
fra norske kilder i svært liten grad påvirke ut
viklingen i miljøtilstanden. I forhold til poli
tikkutformingen og industriens konkurranse
evne vil utviklingen i EU være av spesiell in
teresse. I forhold til klimaproblemet er det på 
lengre sikt av grunnleggende betydning at 
også de store utviklingslandene trekkes aktivt 

med for å redusere utslipp. Forholdet til andre 
land og utviklingen i viktige samarbeidsland 
er nærmere omtalt i kapittel 5. 

Iverksettelse av omfattende virkemidler in
ternasjonalt overfor utslipp av klimagasser vil 
påvirke blde internasjonal og norsk økonomi. 
Som en betydelig produsent og eksportør av pe
troleumsprodukter vil den internasjonale ut
viklingen være av spesiell interesse for Norge. 
Basert pl norske og internasjonale analyser gis 
det i kapittel 6 en redegjørelse for beregninger 
av økonomiske virkninger av virkemidler mot 
klimaendringer. Hovedvekten er lagt pA å be
skrive virkninger for norsk økonomi. 

Valg av effektive virkemidler i miljøpolitik
ken er nært knyttet til miljøproblemenes art 
og kildenes karakter. I kapittel 7 gjennomgås 
virkemiddelbruken på klima- og NOX-omdde
ne, og det trekkes opp generelle retningslinjer 
for den framtidige virkemiddelbruken på disse 
områdene. Basert på disse retningslinjene glr 
Regjeringen i kapittel 8 systematisk gjennom 
de aktuelle virkemidlene på henholdsvis klima 
-og NOx-omrAdet. Først omtales de sektoro
vergripende virkemidlene, spesielt C02-avgif
ten. Deretter diskuteres og foreslås hensikts
messig virkemiddelbruk innenfor ulike sekto
rer, særlig innen energisektoren, samferdsels
sektoren og industrisektoren. Det gis anslag 
for de potensialene for reduksjon i utslipp av 
khmagasser og NOx som foreligger i de ulike 
sektorene. Valg av virkemidler er i første rek
ke basert pl wrderinger av kostnadseffektivi
tet, men også andre praktiske hensyn vil kun
ne påvirke valget av virkemidler. I noen grad 
er virkemiddelbruken i Norge bundet opp 
gjennom internasjonale forpliktende avtaler, 
herunder EØS-avtalen. 

I kapittel 8 gis også en oppsummering og 
sammenstilling av de forslagene til virkemid
ler som Regjeringen går inn for. Sammen med 
Regjeringens forslag til videre utredning av 
virkemiddelbruken, og framtidig strategi for 
arbeid med klima- og NOx-problemene nasjo
nalt og internasjonalt, utgjør dette Regjering
ens samlede politikk for klima og NO,.. 

Avslutningsvis, i kapittel 9, gis en kort 
oversikt over de administrative og økonomiske 
konsekvensene lmyttet til forslagene. 
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KAPITTEL2 

Internasjonalt samarbeid 

2.1 INTERNASJONALT SilJABBEID OM 
KLIMAGASSUTSLIPP 

2.1.1 Klimakonvensjonen 

FN's rammekonvensjon om klimaendringer ble 
vedtatt i mai 1992. Konvensjonen trådte i 
kraft 21. mars 1994 og er til nA ratifisert av 
125 land samt EU. 

I samsvar med føre-var-prinsippet er det i 
klimakonvensjonen etablert et langsiktig rnA.l 
om å hindre en uønsket menneskeskapt kli
mautvikling. Konvensjonens endelige mål er 
en stabilisering i konsentrasjonen av klima
gasser i atmosfæren på et nivå som vil forhin
dre farlig, menneskeskapt påvirkning av kli
masystemet. Det sies at dette nid.et bør nå& 
innenfor en tidsramme som kan gjøre det mu
lig for økosystemene å tilpasse seg naturlig til 
klimaendringer, sikre at matproduksjonen 
ikke trues, og muliggjøre en bærekraftig øko
nomisk utvikling. 

Avtalen legger stor vekt på grunnleggende 
prinsipper som føre-var-prinsippet, kostnads
effektivitet og rettferdig byrdefordeling både 
mellom industriland og utviklingsland og mel
lom industrilandene i deres oppfølging av kon
vensjonen. Med henvisning til industrilande
nes ansvar for klimaproblemene, og deres mu
ligheter til å gjøre noe med dem, slås det fast 
at industrilandene bør gå foran 1 arbeidet med 
å motvirke klimaendringer og deres uønskede 
virkninger. 

Konvensjonsteksten inneholder ingen tall
festede, tidsbestemte forpliktelser for partene 
til å begrense sine utslipp og øke sine opptak av 
klimagasser. Avtalen inneholder derimot bin
dende forpliktelser for industrilandene, inklu
sive landene med overgangsøkonomier, om å 
vedta nasjonale klimastrategier og gjennomføre 
tiltak 1 samsvar med disse for å begrense sine ut
slipp av klimagasser og øke opptaket av slike 
gasser. Avtalen inneholder også bindende for
pliktelser for industrilandene til rapportering 
som vil gi innsyn i disse landenes utslipp av kli
magasser, og gjennomføringen av deres strate
gier og tiltak for å begrense slike utslipp til at
mosfæren. I rapporteringsforpliktelsen heter 
det at industrilandenes siktemål er, individuelt 
eller i fellesskap, å komme tilbaketil utslippsni
vået for 1990. Det var i forhandlingene ikke mu-

lig A bli enige om et slikt mål som en juri-disk 
forpliktelse om begrensninger i utslipp. Ved at 
dette målet er nevnt som en retningslinje i til
knytning til rapporteringsforpliktelsen, er det 
imidlertid konvensjons-festet at dette represen
terer en ønskelig utvikling. 

Det åpnes for å se alle klimagasser under ett 
ved gjennomføring av forpliktelsene til å etable
re nasjonale klimastrategier og gjennomføre til
tak i samsvar med disse. Dette innebærer at det 
enkelte land selv vil kunne velge overfor hvilke 
gasser og på hvilken måte det vil gjennomføre 
utslippsbegrensende tiltak. Konvensjonen åp
ner videre for at land skal kunne gjennomføre 
tiltak i samarbeid med andre land (felles gjen
nomføring) i forbindelse med oppfyllelsen av 
sine forpliktelser. Nærmere kriterier for slikt 
samarbeid og for hvordan en skal sammenligne 
tiltak overfor ulike gasser, og opptaksmulighe
ter, vil måtte fastlegges ved en videreutvikling 
av konvensjonen. Disse elementene vil være 
viktige for å sikre kostnadseffektivitet og en ri
melig byrdefordeling mellom industrilandene 
ved oppfølging av forpliktelsene under konven
sjonen. 

Tiltak basert på felles gjennomføring, som 
bl.a. kan være at et land er med på A finansiere 
utslippsreduserende prosjekter i et annet land, 
vil først kunne få betydelig omfang på sikt når 
partene eventuelt blir enige om presise, kvan
titative utslippsforpliktelser som legger mer 
konkrete føringer på landenes strategiutfor
ming og gjennomføring av klimapolitikken. I 
den nåværende fasen mht. oppfølging av Kli
makonvensjonen vil denne typen tiltak imid
lertid kunne inngå som del av et lands samlede 
anstrengelser på klimaområdet. Tiltak basert 
på felles gjennomføring kan således rapporte
res sammen med, og 1 tillegg til, nasjonale kli
matiltak. 

Utviklingslandene har også forpliktelser 
med hensyn til utforming av nasjonale strate
g,er og rapportering, men disse er av mer ge
nerell karakter Det sies videre at disse lan
dene må kunne gi pnoritet til fattigdomspro
blemene, og at konkrete klimatiltak vil være 
avhengige av finansielle og kunnskapsmessige 
overføringer fra industrilandene. Det er opp
rettet en egen finansieringsmekanisme for A 
koordinere støtten til utviklingsland under 
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konvensjonen. Denne mekanismen skal funk
sjonere under ledelse av og være ansvarlig 
overfor partsmøtet. Ved framforhandl.ingen av 
konvensjonen ble GEF utpekt som midlertidig 
finansieringsmekanisme. Industrilandene, som 
i denne sammenheng omfatter OECD-lande
ne, forplikter seg til å dekke kostnadene ut
viklingslandene påføres ved utarbeidelse av 
analyser og land.studier. I tillegg skal disse 
industrilandene dekke alle omforente tilleggs
kostnader som påløper prosjekter som finan
sieringsmekanismen starter opp i utviklings
land for å oppnå globale klimavirkninger. 
Slike tilleggskostnader kan defineres som dif
feransen mellom totalkostnadene ved et pro
sjekt og kostnadene ved den delen av prosjek
tet som gir nasjonale fordeler (og som verts
landet må finanisere på annen måte). Det er 
behov for nærmere kriterier for slike «omfo
rente tilleggskostnader.» Bidragene fra indus
trilandene skal baseres på prinsippet om ri
melig byrdefordeling. 

Konvensjonen forplikter også OECD
landene til å ta alle praktiske skritt for å frem
me, tilrettelegge og finansiere, etter behov, 
overføring av og tilgang til miljøvenn
lig teknologi til andre konvensjonsparter, spe
sielt utviklingsland, for å bistå disse i gjen
nomføringen av tiltak under konvensjonen. At 
forpliktelsen her ikke utelukkende er forbe
holdt overføringer til utviklingsland innebæ
rer at land med overgangsøkonomier også vil 
være mulige mottakere av slike overføringer. 

Konvensjonen gir en ramme for å kunne ut
vikle et sterkt globalt samarbeid om klima
spørsmål. En rekke hensyn skal tas i betrakt
ning ved oppfyllelse av konvensjonens forplik
telser, bl.a. partenes økonomiske struktur og 
ressursbasis, deres behov for å opprettholde en 
sterk og bærekraftig økonomisk utvikling og 
behovet for en rettferdig byrdefordeling. Det 
er bygd inn fleksibilitet i avtalen som gir mu
lighet for å ta hensyn til at enkelte land, som 
f.eks. produsenter og eksportører av petro
leum, står i en spesiell situasjon. 

Konvensjonen er prosessorientert og inne
holder oppfølgingsbestemmelser slik at man 
relativt raskt har mulighet til å få ster
kere og mer bindende forpliktelser inn i av
talen dersom det politiske grunnlaget for det
te er til stede. Det skal regelmessig foretas 
gjennomganger og vurderinger av konven
sjonens bestemmelser, inntil dens mål er 
nådd. 

2.1.2 Det første partsmøtet under konven
sjonen 

Det første partsmøtet under konvensjonen 
fant sted i Berlin fra 28. mars til 7. april 1995. 

Partsmøtet ble forberedt av Forhandlings
komiteen (INC) som framforhandlet Klima
konvensjonen, og som fikk sitt mandat 
forlenget og arbeidsområde utvidet under FNs 
generalforsamling høsten 1992. Spørsmålene 
som ble behandlet var både av teknisk/meto
disk og politisk karakter. Særlig det metodis
ke arbeidet har i stor grad vært basert på ar
beidet til den klimavitenskapelige arbeids
gruppen under FNs klimapanel (IPCC). 

IPCC la fram sin første hovedrapport i 1990 
og en tilleggsrapport i 1992. Disse rapportene 
har dannet et viktig grunnlagsmateriale for 
klimaforhandlingene og for utformingen av 
landenes klimapolitikk. IPCC vil i slutten av 
1995 legge fram sin andre hovedrapport med 
en ny samlet fremstilling. Siden det første 
partsmøtet ble avholdt før denne rapporten 
foreligger, la IPCC fram en spesialrapport til 
partsmøtet for å gi status på endel nøkkelom
råder av betydning for arbeidet med oppføl.:. 
ging av klimakonvensjonen. 

Den viktigste politiske saken under det før
ste partsmøtet var å vurdere om partenes nå
værende forpliktelser er tilstrekkelige til å nå 
konvensjonens langsiktige mål, og behovet for 
å styrke disse forpliktelsene. Gjennom de in
ternasjonale forberedelsene i Forhandlingsko
miteen har det kommet klart fram at et bety
delig antall av partene mener at vi allerede nå 
har tilstrekkelig mformasjon til å kunne si at 
det er behov for nye og kvantitative forpliktel
ser under konvensjonen, særlig forpliktelser 
etter år 2000. Enkelte land har imidlertid øn
sket å avvente den neste hovedrapporten til 
IPCC før det tas stilling til dette. 

Blant de landene som ser behovet for nye 
forpliktelser er det relativt bred enighet om at 
disse bør nedfelles i en forpliktende protokoll 
til konvensjonen. Et forslag til protokoll fra 
organisasjonen for de små øy-statene (AOSIS) 
ble framlagt i september 1994. Ved at forslaget 
ble sendt inn i henhold til prosedyrereglene, 
senest innen et halvt år før partsmøtet, var det 
formelle grunnlaget til stede for at det kunne 
fattes vedtak om en protokoll på det første 
partsmøtet. På bakgrunn av protokollforslaget 
fra AOSIS, og med henvisninger til dette, 
sendte Tyskland senere på høsten 1994 inn et 
forslag til elementer 1 en slik protokoll, også ut 
fra det ønsket å få et vedtak om protokoll 1 

Berlin. 
De internasjonale forberedelsene i For

handlingskomiteen viste imidlertid liten fram
drift. Under det siste møtet i komiteen i febru
ar 1995 ble det klart at det ikke ville være mu
lig å få ferdigforhandlet en protokoll som kun
ne vedtas på det første partsmøtet. På selve 
partsmøtet dreide forhandlingene seg derfor 
først og fremst om å få enighet om et mandat 
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for en videre forhandUngsprosu, som kunne 
lede til ytterligere forpliktelser under konven
sjonen. Et slikt mandat ble vedtatt i Berlin. 

Forhandlingsmandatet fra Berlin dekker 
alle hovedspørsmålene Norge har vært opptatt 
av, jf. 2.1.3. Det legges opp til en bred tilnær
ming med fokusering pA utslipp av alle klima
gasser samt opptaksmuligheter. Det slås fast 
at siktemllet er at en for Annex I-landene 
(OECD-landene og landene med overgangs
økonomier), skal utvikle tiltak og virkemidler 
på klimaområdet samt etablere kvantifiserte 
mål om begrensninger og reduksjoner innen 
tidspunkter som 2005, 2010 og 2020. I denne 
forbindelsen understrekes prinsippet om en ri
melig økonomisk byrdefordeling mellom par
tene ved utforming av forpliktelsene. For ut
viklingslandene heter det at en ildte skal intro
dusere nye forpliktelser, men partene 
bekrefter disse landenes eksisterende forplik
telser og vil fortsette 4 framskynde gjennom
føringen av disse. Formålet med mandatet er å 
starte en prosess for å legge grunnlaget for 
nødvendig handling etter Ar 2000 gjennom en 
protokoll eller annet juridisk instnunent. Det 
er nedsatt en egen arbeidsgruppe for å gjen
nomføre forhandlingene. Det legges opp til at 
gruppen avslutter sitt arbeid så tidlig som mu
lig i 1997 slik at resultatene kan vedtas på det 
tredje partsmøtet i 1997. 

Partsmøtet vedtok videre en pilotfase for 
felles gjennomføring av klimatiltak. Felles 
gjennomføring åpner for at partene kan inves
tere i klimatiltak utenfor egne landegrenser 
for derigjennom å øke kostnadseffektiviteten 
og derved miljøeffekten ved tiltakene. Det gis 
ikke adgang til kreditering i nasjonale ut
slippsregnskaper for utslippsreduksjoner som 
oppnås i pilotfasen. Pilotfasen for felles gjen
nomføring, som er åpen for alle Parter, er eta
blert for å utvikle erfaring med konseptet 
Partene vil således rapportere til Konvensjo
nen om iverksatte prosjekter, og dette vil dan
ne grunnlag for den videre vurdering av hvor
ledes felles gjennomføring kan utvikles til et 
operativt virkemiddel for oppnåelse av Kon
vensjonens overordnede mål. En endelig gjen
nomgång og vurdering av pilotfasen vil bli 
gjennomført i løpet av inneværende tiår. 

Det ble også fattet beslutning om prinsip
per og metoder for nasjonale regnskap over 
utslipp og opptak av klimagasser. Dette spørs
målet vil bli gjenstand for ny vurdering på se
nere partsmøter. Videre behandlet det første 
partsmøtet spørsmålet om form og innhold på 
landenes rapportering av utvikling i utslipp av 
klimagasser, opptåk og nasjonale tiltak. De 
Annex I-landene som hadde ratifisert Klima
konvensjonen da den trådte i kraft, var for
pliktet til A rapportere om «utvikling i utslipp, 

opptak og nasjonale tiltab innen 21. septem
ber 1994, 6 måneder etter at konvensjonen 
trådte i kraft. 15 land, inklusive Norge, rap
porterte i tråd med denne forpliktelsen. De øv
rige Annex I-landene, som ratifllerte konven
sjonen pl et senere tidspunkt, har en tilsva
rende rapporteringsfrist 6 måneder etter ratifi
sering. Totalt har i dag 26 land rapportert. PA 
bakgrunn av en gjennomgang og diskusjon av 
de rapportene som forelå før partimøtet ved
tok partimøtet prosedyrer for fremtidig be
handling av denne typen rapporter. Formålet 
med disse rapportene vil bl.a. være l fA innsyn 
i den totale utslippsutviklingen øg virlmingen 
av nasjonale tiltak, og derigjennom bedre 
grunnlaget for A vurdere nye forpliktelser. 

I forhold til finansieringsforpliktelsene 
under konvensjonen ble det vedtatt at GEF fort
satt skal brukes som midlertidig finansierings
mekanisme, og at det fattes en avgjørelse om 
permanent ordning innen fire år. Partsmøtet 
fattet de nødvendige beslutningene for at GEF 
skal kwme operere på en funksjonell og hen
siktsmessig måte i denne interimsperioden. 

· Det første partsmøtet klarte ikke å komme 
fram til enighet om hvilke vedtaksregler som 
_skal gjelde for partsmøtene dersom en ikke 
oppnår konsensus. I og med at det ble enighet. 
om de substansielle spørsmålene ble imidlertid 
ikke dette spørsmålet avgjørende for utfallet 
av møtet i Berlin. Spørsmålet om endelige 
vedtaksregler er utsatt til neste partsmøte som 
planlegges avholdt sommeren 1996. 

2.1.3 Nonk klimastratep 01 syn pi videre-
utvikling av konvensjonen 

Overordnet strategi 

Det faglige grunnlaget for norsk klimastrategi 
er utviklet gjennom det interdepartementale 
arbeidet som startet opp høsten 1989 i forbin
delse med utarbeidelse av Klimautredningen, 
og gjennom norsk deltagelse i klimaforhand
lingene. Dette interdepartementale samarbei
det er senere Vldereført gjennom arbeidet med 
handlingsplanen for klima, hvorfra det ble gitt 
en foreløpig presentasjon av enkelte hovedele
menter i miljøvernpolitisk redegjørelse 8. april 
1994. 

Den overordnede strategien for norsk klima
politikk er i samsvar med de prinsippene som er 
nedfelt i Klimakonvensjonen. Det legges vekt på 
at klimapolitikken - både nasjonalt og interna
sjonalt - må utformes slik at klimamålene kan 
nås med lavest mulige samfunnsøkonomiske 
kostnader. En effektiv, internasjonal klimastra
tegi bør søke å finne fram til mest mulig kost
nadseffektive løsninger på tvers av land, sekto
rer og klimagasser. Dette vil sikre at man får 
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mest mulig miljø igjen pr. krone, noe som også 
vil muliggjøre mer ambisiøse mAI enn om det 
ikke stimuleres til kostnadseffektive løsninger. 
En kostnadseffektiv politikk betyr i prinsippet 
også at virkemidler knyttet til A øke opptaks
muligheter skal likebehandles med utslippsre
duserende virkemidler. Det gjenstår imidlertid 
et betydelig utredningsarbeid for A kwme like
behandle opptak med utslipp, spesielt i interna
sjonal sammenheng. 

Fordi klimaproblemene er av global karak
ter, er skadevirkningene uavhengige av hvor 
utslippene skjer. Utslippsreduksjoner bør der
for i prinsippet skje der kostnadene er lavest, 
og ikke være bundet av landegrenser. Det er 
også viktig at klimapolitikken omfatter alle 
klimagasser i den grad det er praktisk mulig. 
Både industri, transport, oppvarming og var
mekraft er viktige kilder til utslipp av khtna
gasser. De forskjellige sektorenes bidrag til å 
begrense utslippene bør i prinsippet skje pl 
bakgrunn av kostnadene ved utslipps-reduk
sjoner i hver sektor, hensyn tatt til den miljø
m~ige virkning av slike reduksjoner, og gjen
nom en koordinert virkemiddelbruk på tvers 
av sektorer. Økonomiske virkemidler som av
gifter og omsettbare kvoter vil være godt eg
net til å fremme en bey grad av kostnadseffek
tivitet ved begrensning og reduksjon av C02-

utslipp. Bruk av avgift på alle utslipp tilsier at 
utslippsreduksjonene søkes nådd ved en til
pasning av utslippene fra de enkelte virksom
hetene ttl de samme prissignalene. 

Tiltak som er lønnsomme av andre grunner, 
og som også har positive virkninger på utslipp 
av klimagasser, bør iverksettes før tiltak som 
ikke er lønnsomme i seg selv. En realisering av 
Klimakonvensjonens langsiktige mål må imid
lertid forventes å kreve sterkere tiltak enn sli
ke såkalte «ikke-angre))-tiltak. 

En kostnadseffektiv politikk på tvers av 
gasser tilsier at en iverksetter like sterke vir
kemidler overfor andre klimagasser som for 
C02• Gjennomføringen av en kostnadseffektiv 
politikk på tvers av gasser betyr at tiltak som 
reduserer utslipp av f.eks. metan eller klima
gasser fra aluminiwnsindustrien, og som er 
billigere enn C02-reduserende tiltak, bør gjen
nomføres først. En gjennomført kostnadsef
fektiv politikk på tvers av gasser forutsetter at 
alle klimagassutslipp kan måles og omregnes 
til samme enhet, f.eks. til C02-ekvivalenter. 
En har ikke i dag noen fullgod metode for en 
slik omregning, jf. kapittel 3. Selv om det leg
ges ned et betydelig arbeid i å utvikle slike 
metoder, vil det trolig være stor usikkerhet på 
dette området i lang tid fremover Dagens me
todikk gir likevel grove indikasjoner på «styr
keforholdet» mellom de ulike gassene. 

Det er nødvendig med internasjonal s~-

ordning av klimapolitikken for å unngå uøn
skede konkurransevridninger mellom virk
somheter i ulike land. Hvis ett eller flere land 
innfører vesentlig sterkere virkemidler enn an
dre land f.eks. i form av avgifter, vil dette 
kunne føre til at avgiftsbelagt industri flytter 
sin virksomhet til land der kostnadene er lave
re. En kostnadseffektiv klimapolitikk vil imid
lertid kwme ha fordelingseffekter som en også \ 
må forholde seg til gjennom internasjonale 
løsninger og avtaler. Selv om koordinert bruk 
av avgifter ville kunne føre til at man for ver
den som helhet kommer ut med den billigste 
måten å nA et gitt utslippsmål, vil de samtidig 
kwme gi svært forskjellige utalag i de enkelte 
landene. I et slikt opplegg vil klimagassinten
sive produkter bli relativt dyrere enn andre, og 
det vil derfor skje en vridning i produksjon og 
forbruk. En kostnadseffektiv klimapolitikk vil 
favorisere virksomheter og land som lager 
mindre klimagassintensive produkter, mens 
den vil kunne medføre større strukturendring
er og større omstillingskostnader for de lande
ne og virksomhetene som må legge om pro
duksjonen. Slike omstillingskostnader vil vari
ere svært mye fra land til land avhengig av 
den produksjons- og forbruksstrukturen de 
har, og spesielt hvilke energikilder de bruker. 

Videre vil en effektiv internasjonal klima
politikk kwme gi fall i prisene på fossile ener
gi varer som kull og olje. Dette kan medføre 
betydelige inntektstap for store eksportører av 
petroleum som Norge. Se nærmere omtale av 
dette i kapittel. 6 og vedlegg 1. 

Omstillingskostnadene nasjonalt vil av
henge av hvilket ambisjonsnivå som legges til 
grunn, hvor raskt tiltakene gjennomføres, og i 
hvilken grad de er samordnet med gjennomfø
ringen i andre land. For store forskjeller i byr
defordeling mellom land eller grupper av land, 
dvs. at noen land rammes ekstra hardt økono
misk, kan fremstå som et alvorlig hinder for 
gjennomføring av en klimapolitikk i tråd med 
konvensjonens langsiktige mål. Spørsmålet om 
byrdefordeling er derfor et sentralt tema i den 
videre utviklingen av nye forpliktelser under 
konvensJonen. 

Norsk syn på videreutvikling av konvensjonen 

Norsk syn på videreutvikling av konvensjonen 
er at det er et klart behov for nye, mer binden
de forpliktelser og at disse nedfelles i en for
pliktende protokoll En protokoll bør Omliitte 
alle klimagasser, og det bør fokuseres spesielt 
på tiden etter år 2000 med sikte på realisering 
av konvensjonens langsiktige mll. For å sikre 
en kostnadsef.fektiv gjennomføring av klima
politikken er det viktig med fleksible gjennom
føringsmekanismer. I den forbindelsen vil «fel-
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les gjennomføring» være et viktig virkemiddel. 
I henhold til konvensjonen skal prinsippet om 
en rimelig byrdefordeling også gjelde mellom 
de industrialiserte landene. Etter norsk syn vil 
det ikke være i tråd med en kostnadseffektiv 
gjennomføring av klimapolitikken å etablere 
nasjonale mål basert på like, prosentvise re
duksjonsforpliktelser for de ulike lande.ne. Det 
bør i stedet etableres felles, kvantitative ut
slippsforpliktelser for grupper av land, som 
f.eks. OECD-gruppen, der en ved fastsettelsen 
av forpliktelsene både tar hensyn til hvor det 
vil være kostnadseffektivt å gjennomføre til
tak og en økonomisk byrdefordeling mellom 
landene som omfattes av forpliktelsen. Norge 
ser det også som viktig at de mest utviklede 
utviklingslandene etter hvert omfattes av pro
tokollens bestemmelser. Som det diskuteres 
nærmere i kapittel 5, vil utviklingslandene i 
årene fremover stå for en stadig økende del av 
C02-utslippene. 

For å sikre de nødvendige utslippsreduksjo
nene bør en protokoll i tillegg til utslippsfor
pliktelser også omfatte koordinering av virke
middelbruk. Norge legger stor vekt på at det 
innføres internasjonalt koordinerte økonomis
ke virkemidler så langt dette er praktisk mu
lig. Andre virkemidler kan supplere bruk av 
CO2-avgifter på ulike områder, spesielt når det 
gjelder andre klimagasser enn CO . 

Fra norsk side har en arbeidet /or en videre
utvikling av konvensjonen i tråd med oven
nevnte prinsipper. Mandatet for en videre for
handlingsprosess, som ble vedtatt på det første 
partsmøtet, inneholder hovedelementene Norge 
har vært opptatt av. I forhold til den langsiktige 
prosessen med å styrke det internasjonale sam
arbeidet på klimaområdet, er dette mandatet et 
viktig skritt på veien. Norge vil arbeide for at 
elementene i mandatet utvikles og utdypes i 
tråd med våre overordnede prinsipper. · 

Parallelt med forhandlingene om nye for
pliktelser må det arbeides videre med å få eta
blert operative kriterier for sammenlikning av 
tiltak på tvers av gasser. For å legge grunnla
get for en rimelig byrdefordeling mellom de 
landeµe som skal omfattes av nye, kvantitative 
forpliktelser er det videre et behov for å få en 
oversikt over kbstnadene ved å gjennomføre 
tiltak og virkemidler 1 ulike land, herunder ef
fekt på BNP. Det må også utarbeides operati
ve kriterier for felles gjennomføring mellom 
land slik at dette kan bli et effektivt virkemid
del i klimapolitikken. 

2.1.4 Nujonalt kHrnam•I i lys av globale 
utfordringer 

Klimaproblemet er globalt, og på lengre sikt 
vil det være avgjørende hvordan landene sam-

men kan utvikle en felles ambisiøs politikk for 
å realisere Klimakonvensjonens langsiktige 
mål om l hindre en uønsket menneskeskapt 
klimautvikling. Veidens utslipp av CO anslls 
å øke med 50% fram til lr 2010 som lølge av 
økonomisk vekst og økt energibruk (IEAs 
World Energy Outlook 1994). Den forventede 
utslippsveksten viser at det ml til telmologis
ke nyvinninger og en gradvis omlegging i pro
duksjons- og forbruksmønstre både i industri
landene og i utviklingslandene for å bringe de 
globale utslippene i samsvar med konvensjo
nens langsiktige mål. Industrilandene har et 
særskilt ansvar for A være pådrivere og gjen
nomføre en aktiv politikk med sikte på å redu
sere klimagassutslipp. 70% av veksten i de 
forventede utslippene fram mot år 2010 for
ventes imidlertid A komme i ikke-OECD land 
(IEAs World Energy Outlook 1994). På noe 
lengre sikt er det derfor av avgjørende betyd
ning at særlig store utviklingsland som bl.a. 
India og Kina omfattes av en global klimastra
tegi. 

Norge har siden 1991 tatt i bruk betydelige 
virkemidler for å begrense CO2-utslippene. 
Norge er et av de få landene som til nå bar 

. innført C02-avgifter, og nivået på avgiftene er 
samlet sett høyere enn i de andre landene som 
har innført en slik avgift. Det er vanskelig å 
anslå eksakt hvilke virlminger ulike avgiftsni
våer vil ha for utslippsutviklingen, og hvordan 
utslippene vil endre seg over tid. Med dagens 
CO2-avgift, og de forutsetningene som ligger 
til grunn for de makroøkonomiske framskri
vin.gene i Regjeringens langtidsprogram (Soli
daritetsalternativet), forventes C02-utslippene 
å øke med omlag 16 % fra 1989 til år 2000. 
Slike beregninger er imidlertid beheftet med 
stor grad av usikkerhet. En antar at avgiftene, 
under ellers uendrede forutsetninger, trolig vil 
måtte økes til i støITelsesorden 4-5 ganger da
gens nivå for å muliggjøre en stabilisering i år 
2000 på 1989-nivå. 

Utviklingen i petroleumssektoren har stor 
betydning for utslipp av C02 i Norge. Den for
ventede petroleumsproduksjonen fram mot år
hundreskiftet er vesentlig høyere enn det som 
var forventet på slutten av 80-tallet da målene 
ble fastlagt. Det forventes at vel 70% av øk
ningen i de norske C02-utslippene fra 1989 til 
år 2000 vil skyldes utslipp fra petroleumssek
toren, dvs. at den forventede veksten i utshpp 
fra fastlands-Norge vil være mer beskjeden. 
Økningen i utslippene fra fastlands-Norge 
skyldes i første rekke økt økonomisk aktivitet. 
Veksten i utslippene er likevel adskillig lavere 
enn tidligere framskrivinger. Dette skyldes at 
Norge allerede har gjennomført relativt sterke 
virkemidler i den nasjonale politikken, jf. om
tale av CO2-avgiften. Etter prognosene forven-
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tes utslippene fra petroleumssektoren å nå en 
topp rundt år 2000 for deretter å reduseres slik 
at de om 10-15 år vil være lavere enn de er i 
dag. Nye funn og utbygginger utover det som 
ligger til grunn i framskrivingene vil imidler
tid kunne endre dette bildet. 

En vesentlig del (omlag 70 prosent) av den 
forventede økningen i utslipp fra petroleums
sektoren er lmyttet til gassproduksjonen. Av 
den samlede forventede utslippsøkningen i 
Norge vil utslippene fra produksjon og trans
port av gass utgjøre omlag halvparten. Den 
største delen av utslippene fra gassproduksjo
nen skyldes det store energibehovet ved å 
transportere gass til andre europeiske land. 
Denne transporten foregår i rørledninger og 
vil etter dagens internasjonale regler for rap
portering av utslipp regnes med som nasjonale 
utslipp. For den tilsvarende eksporten av olje 
med skip vil utslippene ikke inngå i det nasjo
nale utslippsregnskapet. Vridning i retning av 
eksport av gass framfor eksport av olje, bidrar 
altså til at det nasjonale utslippsregnskapet 
forverres. Samtidig medfører bruk av gass 
mindre utslipp av CO2 pr. energienhet enn kull 
og tungolje og ingen utslipp av svoveldioksid. 
Norsk gasseksport bidrar dermed til å forbe
dre andres klimaregnskap og de samlede ut
slipp av CO2 i Europa. Den omtalte ulike be
handlingen av transport på skip og transport i 
rør vil bli vurdert nærmere i det videre inter
nasjonale arbeidet med å utvikle retningslinje
ne for beregning og rapportering av nasjonale 
utslipp. 

Globalt sett kan altså norsk gasseksport 
medføre betydelige miljøforbedringer dersom 
den erstatter eksisterende eller bidrar til å for
hindre ytterligere utbygging av andre energi
kilder som kull og tungolje. Dersom Norge tar 
del i et internasjonalt forpliktende samarbeid 
som innbefatter etablering av et kvantitativt 
tak på utslipp, bør norske utslipp vurderes i 
lys av en felles innsats på dette området. 

Det er også andre faktorer som i stor grad 
ligger utenfor myndighetenes påvirkningsmu
lighet, og som innvirker på utslippsutvikling
en. I kraftmarkedet vil bl.a. den årlige produk
sjonskapasiteten som følge av varierende til
sigsforhold kunne variere med hele +/- 20 
TWh, og temperaturvariasjoner alene vil 
kunne påvirke forbruket i alminnelig forsy
ning med +/- 3 TWh. I perioden fra 1989 til 
1993 bidro milde vintre, store nedbørsmengder 
med rik tilgang på billig vannkraft og høy ar
beidsledighet sammen med CO2-avgiften til å 
holde CO2-utslippene under 1989-nivå. I 1994 
var utslippene vel 5 prosent høyere enn i 1989. 
Det vil også kunne være betydelige variasjoner 
i de industrielle utslippene av CO2 fra det ene 
året til det andre. 

Norge har, i likhet med de fleste andre 
OECD-landene, etablert en nasjonal målset
ting som er lmyttet til utslippene av den vik
tigste klimagassen CO2• Den norske mAlset
tingen er at CO2-utslippene skal begrenses slik 
at de i år 2000 ikke er større enn i 1989. Da 
mAlet ble formulert ble det presisert at det er 
foreløpig og vil bli løpende vurdert i lys av vi
dere utredninger, den teknologiske utvikling
en, utviklingen i de internasjonale energimar
kedene, internasjonale forhandlinger og avta
ler og hva andre land gjør. 

MAIsettingen om å stabilisere CO2-utslippene 
på 1989-nivå innen år 2000 vil fortsatt ligge til 
grunn for Regjeringens politikk på klimaområ
det. Målsettingen ble inudlertid fastsatt på et 
tidspunkt da Regjeringen hadde høyere forvent
ninger til hvor langt det internasjonale samar
beidet ville komme i løpet av 90-årene enn det 
som har vist seg hittil. Blant annet har viktige og 
toneangivende land ikke tatt i bruk avgifter på 
utslipp. Dette harmedført at Norge har blitt stå
ende mer alene med vår virkemiddelbruk enn vi 
håpet på ved inngangen av dette tiåret. 

Det er etter Regjeringens mening ikke mu
lig å legge opp til en politikk som vil sikre en 
stabilisering i våre samlede CO2-utslipp i år 
2000. Som en illustrasjon antas det at avgifte
ne, under ellers uendrede forutsetninger, trolig 
vil måtte økes til 4-5 ganger dagens nivå for å 
muliggjøre stabilisering i år 2000 på 1989-
nivå. Den høyeste norske CO2-avgiftssatsen 
tilsvarer nå ca. 20 dollar pr. fat olje. Til sam
menlikning ville de mest ambisiøse planene 
som har vært drøftet i EU ha gitt en avgift 
som skulle trappes opp fra 3 dollar i 1993 til 
10 dollar pr. fat olje fram mot år 2000. 

Stabiliseringsmålsettingen har imidlertid 
fortsatt stor betydning, bl.a. er gjennomfø
ringen av en aktiv norsk klimapolitikk viktig 
sett i forhold til at Norge fortsatt skal være en 
pådriver og premissleverandør i fremtidige in
ternasjonale forhandlinger, og Regjeringen vil 
løpende vurdere hvordan den i størst mulig 
grad kan bli oppfylt. 

I det videre internasjonale arbeidet er det 
viktig å finne fram til kostnadseffektive løs
ninger på tvers av gasser og landegrenser. Det
te innebærer at det vil være mer hensiktsmes
sig å arbeide mot andre mål enn like prosent
vise reduksjoner i utslipp av enkeltgasser fra 
ulike land. Internasjonalt forpliktende samar
beid basert på kvantitative tak for utslipp, en 
felles innsats og en rimelig byrdefordeling 
mellom landene, vil også gi muligheter til å re
dusere utslippene mer enn om hvert enkelt 
land kun opererer med nasjonale målsettinger 
og kun iverksetter nasjonale tiltak. En løsning 
kan være at forpliktelsene under Klimakon
vensjonen forsterkes slik at vi får et samlet ut-
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slippsforpliktelse for en gruppe land, som 
f.eks. OECD-landene, som ramme for utslipps
utviklingen inn i neste århundre. Det er i den
ne sammenhengen viktig å se på de n4værende 
nasjonale målsettingene som er etablert av uli
ke land, og som stort sett ikke gjelder lenger 
enn til Ar 2000, som det første skritt i en lang
silrtig internasjonal strategi for å redusere ut
slippene av klimagasser. Dette er også reflek
tert i den internasjonale klimaprosessen ved at 
det på det første partsmøtet i Berlin i april 
1995 ble vedtatt et mandat for en videre for
handlingsprosess med formål å styrke partenes 
forpliktelser utover i det neste århundre. 

Norge kunne oppn4dd betydelige nasjonale 
utslippareduksjoner dersom vi reduserte vek
sten i eksport av gass til Europa. Dette er 
imidlertid ikke aktuell politikk, bl.a. fordi 
Norge har inngått leveringsforpl:iktelser som 
tilsvarer en dobling av dagens gasseksport om 
10 til 15 år. Som påpekt over vil også salg av 
norsk gass under gitte forutsetninger kunne 
føre til reduserte utslipp av CO2 i en global 
sammenheng. Det er som beskrevet også speSI
elle omstendigheter knyttet til utslippene fra 
transporten av gassen ved at disse regnes med 
i det norske utslippsregnskapet. Dette stiller 
Norge i en spesielt vanskelig situasjon sam
menlignet med de fleste OECD-land. I tillegg 
har Norge som eneste land innført CO2-avgif
ter på sokkelen, og petroleumsvirksomheten 
vil fortsatt omfattes av den norske virkemid
delbruken i klimaarbeidet. 

Det er imidlertid ønskelig, bl.a. av hensyn ttl 
vår internasjonale troverdighet og det miljøpro
blemet en står overfor, at det fortsatt legges opp 
til en ambisiøs nasjonal klimapolitikk både på 
kort og lengre sikt. De industrialiserte landene 
har et spesielt ansvar for aktivt å søke å motvir
ke en utvikling som medfører økte utslipp. Nor
ge er ett av de landene som allerede har innført 
en betydelig virkemiddelbruk på klimaområdet 
gjennom innføring av CO2-avgifter. Regjering
en vil, gjennom å legge opp til en gradvis styr
king og effektivisering av virkemiddelbruken, 
signalisere en vilje til åta et viktig skritt videre 
i en politikk med sikte på realisering av stabili
seringsmålsettingen og eventuelle utslippsre
duksjoner etter århundreskiftet. 

Regjeringen ønsker å videreføre en trinnvis 
prosess der en følger utslippsutviklingen nøye, 
og der en jevnlig vurderer doseringen av de 
virkenudlene som settes inn bl.a. i lys av hvil
ken effekt de har på utslippene. Det viktige 
slik Regjeringen ser det er å legge grunnlaget 
for en langsiktig politikk der en forholder seg 
til ny kunnskap, hva andre land faktisk gjør 
og det internasjonale samarbeidet på dette 
området. Blant annet vil det være av betyd
ning hvilken politikk andre OECD-land, men 

særlig EU, fører. Det vil fortsatt være et mAl 
for norsk klimapolitikk A være en pådriver i 
internasjonale forhandlinger, og Regjeringen 
tar sikte på å at virkemiddelbruken i Norge 
fortsatt skal være minst like sterk som andre 
land det er naturlig A sammenlikne seg med. 

Klimakonvensjonen åpner som nevnt for å se 
alle klimagasser under ett. De samlede nasjonale 
utslippene av andre klimagasser enn CO2 har gått 
ned i lepet av 80-Arene og fram til i dag. Særlig er 
utslippene av CF-gasserfra aluminiumsindustri
en og SF• betydelig redusert i denne perioden. 
For å kunne sammenlikne bidraget til økning av 
drivhuseffekten fra de ulike gassene er begrepet 
globalt oppvarmingspotensiale (GWP) innført. 
CO benyttes som referansegass, og virkningene 
av å.e andre gassene angis med GWP-verdier re
lativt til denne gassen uttrykt i såkalte CO2-ekvi
valenter. Om man ikke gjennomfører noen nye 
tiltak viser fremskrivninger av de viktigste kli
magassutslippene, mllti CO2-ekvivalenter, at de 
samlede klimagassutslippene vil vokse med om
lag 3 prosent fram til Ar 2000, tilsvarende ca. 1.5 
mill. tonn CO2-ekvivalenter. Det understrekes at 
disse anslagene er usikre, både pga. usikkerheten 
knyttet til selve framskrivingen og til anslagene 
for de faktorene som bestemmer de enkelte kli
magassenesrelative bidragtil A vanne opp atino
sfæren. Norge kommerforøvriggodt ut dersom vi 
ser på de samlede klimagassutslippene (målt i 
CO2-ekvivalenter) som ikke er knyttet til pro
duksjon og transport av gass. Disse forventes å 
bli redusert med omlag 3 prosent fra 1989 til år 
2000. Regjeringen legger i denne handlingspla
nen opp til en bred tilnærming der også virke
middelbruken overfor utslipp fra andre klima
gasser inngår som en viktig del av den samlede 
klimapolitikken. Dette innebærer et skritt videre 
i forhold til kun å forholde seg til virkemidler ret
tet mot utslipp av CO2 • På lengre sikt, og ved en 
videreutvikling av forpliktelsene under konven
sjonen, vil Norge arbeide aktivt for å mullggjøre 
at det kan etableres utslippsforpliktelser på tvers 
av gasser. I dette perspektivet er det viktig at det 
internasjonalt arbeides videre med det metodis~ 
ke grunnlaget for å kunne vurdere gassenes rela
tive betydning. 

2.2 INTERNASJONALT SAMABBEID OM 
UTSLIPP AV NITROGENOKSIDER 
(NO.) 

Miljøproblemer i Norge som forårsakes av 
NO.X-utslipp, skyldes i vesentlig grad utslipp i 
anare land i Europa. Det kan også påvises 
langtransport av slike forurensninger mellom 
Amenka og Europa. Videre kom.mer noe av 
forurensningene fra sjøfart i Nordsjøen og til
grensende havområder. Norge har derfor ster
·ke interesser av å innta en aktiv rolle i de 
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drøftingene som foregår med sikte pA A få til 
et ambisiøst internasjonalt avtaleverk, basert 
på naturens tålegrenser og kostnadseffektive 
utslippsreduksjoner. 

Det internasjonale arbeidet med A redusere 
utslippene av nitrogenoksider foregår under 
konvensjonen om langtransportert, grense
overskridende luftforurensning. NOx-proto
kollen av 1988 forplikter partene til å stabili
sere utslippene på 1987-nivå senest innen ut
gangen av 1994. Arbeidet med å reforhandle 
protokollen startet i 1994. 

En rekke land, inkludert Norge, mente at 
NOx-protokollens forpliktelser ikke gikk langt 
nok i å møte de miljøproblemene NOx-utslipp 
forårsaker. Bl.a. på denne bakgrunnen under
tegnet Norge, sammen med 11 andre vest
europeiske land, en politisk intensjonserklæ
ring om å redusere utslippene med i størrelses
orden 30 prosent innen 1998, sammenlignet 
med utslippene i 1986. Det er denne inten
sjonserklæringen som danner grunnlaget for 
den nasjonale målsettingen om en slik ut
slippsreduksjon, jf. St.prp. nr. 82 (1988-89) 
Om samtykke til ratifikasjon av NOx-proto
kollen og St.meld. nr. 46 (1988-89) Om miljø 
og utvikling. 

2.2.1 Protokollen om stabilisering av NO.-ut-
slippene (NOx-protokollen) 

Protokollen om stabilisering av NOx-utslippe
ne er en avtale wider konvensjonen om lang
transportert grenseoverskridende luftforu
rensning. Den ble undertegnet i Sofia, Bulga
na, i 1988. Norge ratifiserte NOx-protokollen i 
1989. Avtalen trådte i kraft 14. februar 1991, 
etter at 16 land hadde ratifisert den. 25 land 
har ratifisert avtalen pr. mai 1995. 

Landene pålegges å begrense sine utslipp 
av nitrogenoksider, shk at disse senest innen 
31. desember 1994 ikke ligger over utslippene i 
kalenderåret 1987 eller, under visse forutset
ninger, et tidligere år Norges forpbktelse gjel
der i forhold til 1987. 

Avtalen fastsetter ikke hvordan de nasjona
le utslippene skal beregnes, men det er utar
beidet retningslmjer for utshppsstatIStikk un
der selve konvensjonen. Dette arbeidet utføres 
i dag av en egen arbeidsgruppe. Gruppen vil 
komme med mer detaljerte anbefalinger om 
utarbeiding av utslippsstatistikk i 1995. 

Landene har i NOx-protokollen forpliktet 
seg til å anvende nasjonalt fastsatte utslipps
standarder (basert på best tilgjengelig tekno
logi - BAT) på nye, større stasjonære kilder 
og/eller kildekategorier, og på nye mobile kil
der i alle større kildekategorier, senest 2 år 
etter at avtalen trådte i kraft (mao. 14. februar 
1993). Landene står fritt mht. hvordan de fast-

setter utslippsstandardene, men det vises til 
tekniske vedlegg til avtalen som skal tas i be
traktning ved fastsettelsen. 

For sta.ajonære kilder gjelder forpliktelsen 
om å sette nasjonale utslippsstandarder for 
nye, store kilder (mer enn 50 MW varmetilfør
sel) og/eller store kildekategorier (mer enn 10 
prosent av nasjonale utslipp). For eksisterende 
store anlegg (mer enn 100 MW varmetilførsel) 
kreves det ko,ntrolltiltak uten nærmere be
stemmelser om hva dette kan være. Norge har 
etter disse definisjonene ingen store enkeltan
legg og heller ingen store kildekategorier for 
stasjonære anlegg. 

For mobile kilder gjelder forpliktelsen om 
utslippsstandarder for store kildekategorier 
(mer enn 10 prosent av nasjonale utslipp). For 
Norge vil dette si kategoriene personbiler, 
tunge kjøretøyer (diesel), kysttrafikk og fiske. 
For personbiler og tunge kjøretøyer er avgass
krav iverksatt. 

Landene er pålagt å begynne reforhand
linger av NOx•avtalen senest 6 måneder etter 
at den er trådt i kraft (mao. 14. august 1991), 
for å oppnå ytterligere reduksjoner i NOx-ut
slippene. Disse reforhandlingene skal ta hen
syn til den vitenskapelige og tekniske utvik
ling og internasjonalt aksepterte tålegrenser. 
Landene skal samarbeide for å bringe fram 
det nødvendige grunnlagsmateriale for kost
nadseffektive reduksjonsstrategier basert på 
tålegrenser. 

I styringsorganet for konvensjonen er lan
dene blitt enige om å forstå det pågående ar
beidet med å kartlegge tålegrensene for forsu
ring i Europa som starten på reforhandlinge
ne. Det har også vært ønskelig å la utviklingen 
av tålegrensetilnærmingen i forhandlingene 
om den nye svovelprotokollen komme NOx -
forhandlingene til nytte. I møter under kon
vensjonen i 1994 var det bred oppslutning om 
å forsøke å legge grunnlaget for en avtale som 
behandler relaterte forurensningsproblemer og 
-komponenter på en integrert og kostnadsef
fektiv måte. Dette betyr at en ny avtale ideelt 
sett vil omfatte miljøproblemene forsuring, 
bakkenært ozon og overgjødsling av skog og 
mark. Intensjonen er også å trekke inn nytten 
av utslippsreduksJoner for helse (overskridelse 
av luftkvalitetskriterier), nedbryting av mate
rialer og overgjødsling av ferskvann, kyst- og 
havområder, ved vurdering av ulike reduk
sjonsscenarier. 

Det er utarbeidet en ambisiøs arbeidsplan 
for en rekke arbeidsgrupper under konvensjo
nen, for å løse metodiske problemer og inn
hente data med sikte på å bringe fram et til
strekkelig vitenskapelig grunnlag for en slik 
integrert tilnærming. Styringsorganet for kon
vensjonen vil i november 1995 vurdere om det 
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Figur 4.1 COz-utslipp i Norge i 1993, etter kilde. Totalutslipp 1960-94. 
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mer. Itillegg til dette er det en årlig akkumulering 
av karbon i humus og skogsjord, samt i innsjøer 
og nære kystområder. Estimatet er usikkert, men 

Tabell 4.1 . Netto opptak av CO2 i Norge. Alt kar
bon forutsette.& 4 bli frigitt som C02 i 
løpet av det 4m innhøstingen skjer. 
Eksport og import av trevirke er ikke 
inkludert. Millioner tonn pr. dr. 

Menneskeskapte utslipp: 
Tømmer høstet til sagbruk og tre

industri 1 

Tømmer høstet til tremasse- og 
papirindustri 1 

Brensel 

Menneskeskapte opptak 
Årlig tilvekst av stammevolum 

minus naturlig tilvekst1 

Netto menneskeskapte opptak: 

Naturlige utslipp: 
Naturlig avgang av skog 

Naturlig opptak: 
Naturlig tilvekst av skog 
Sedimentering i ferskvann 

og estuarier 
Akkumulering i humus og skogsjord 

Netto naturlig opptak: 

Totalt netto opptak 
1 Inkluderer stubber, grener, bark, røtter etc 
Kilde: SSB og SFl'. 
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størrelsesordenen antas å være korrekt. Dette år
lige netto-opptaket tilsvarer omlag 40 prosent av 
de totale norskeutslippene av C02 i 1992. Det er 
usikkert hvordan opptaket vil utvikle seg på kort 
sikt. På lang sikt vil opptaket avta. Metoden for 
beregningene er beskrevet i SFT-rapport nr. 
94:02. 

Helt siden århundreskiftet har det vært en 
økning av det stående volumet (dvs. stammevo
lwnet uten bark) i skogen i Norge. Estimatet 
over det stående volumet er basert på årlige må
linger i de 13 største skogfylkene foretatt av 
Landskogtakseringen. Beregrunger foretatt av 
Institutt for skogfag ved Norges landbrukshøy
skole (NLH) viserat bark,røtter, stubbe og grei
ner inneholder omtrent halvparten av den kar
bonmengden som finnes i stammevolumet (NLH 
1991). Også her antas detå ha funnet sted en be
tydelig årlig nettobinding i dette århundret, 
Den årlige akkumuleringen av CO2 i humus og 
skogsjord er estimert p.A. grunnlag av faktorer 
for respirasjon og utvasking fra andre land_ På 
grunn av manglende grunnlagsdata for Norge er 
dette anslaget beheftet med stor usikkerhet. 

Ferskvannets rolle i omsetningen av CO2 er 
styrt av både biologiske ogkjaniske prosesser. Al
genes fotosyn~e binderC02 i organisk materiale 
NIVA (1993) har beregnet den årlige akkumule
ringen av CO2 i innsJøer og nære kystområder. 

4.3. UTSLIPP AV METAN 

De norske menneskeskapte metan-utslippene 
var i 1993 omlag 290 tusen tonn, dvs_ omlag 
0,1 prosent av det globale utslippet. Foreløpi
ge tall for 1994 er 293 tusen tonn. Vårt ut
slipp består hovedsakelig av utslipp fra av-
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Figur 4.2 Utslipp av meten i Norge i 1993 etter kilde. Utslipp i perioden 1950-94. 
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fallsfyllinger og husdyr, hhv. 58 prosent og 32 
prosent, se figur 4.2. Utslippene av metan fra 
petroleumssektoren er derimot små sammen
lilmet med andre land med stor produksjon 
av naturgass, og tilsvarer bare 4 prosent av 
våre totalutslipp. 

Metan-utslippene er anslått til å ha blitt mer 
enn fordoblet i perioden 1950-90, først og 
fremst pga. økt avfallsdeponering. De siste åre
ne harutslippene vært relativt stabile. Fra 1989 
til 1994 økte utslippene med bare 2 prosent. 
Omregnet i C02-ekvivalenter stod i 1994 metan 
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for om lag 14 prosent av det samlede norske ut
slippet av klimagasser og bidro dermed etter 
C02 med det største klimagassutslippet i Norge. 

I tillegg til de menneskeskapte metanutslip
pene er det også naturlige utslipp. Våtmarks
områder og grunne innsjø- og kystområder er 
viktige produsenter av metan, C02 og lystgass. 

,.,. UTSLIPP AV LYSTGASS 

Det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på 
utslipp og opptak av lystgass (N20). Dette 

Figur 4.3 Utslipp av lystgass i Norge i 1993 etter kilde. Utslipp i perioden 1950-94. 
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gjelder særlig utslipp og opptak i jord. De 
norske menneskeskapte lystgassutslippene i 
1993 er beregnet til om lag 13.800 tonn. Fore
løpige tall for 1994 er 14.200 tonn. I 1993 var 
om lag 37 prosent av utslippet knyttet til pro
duksjon av salpetersyre, mens om lag 45 pro
sent skyldtes bruk av nitrogenholdig gjødsel i 
jordbruket, se figur 4.3. De norske lystgass-ut
slippene ble trolig fordoblet fra 1950 til slut
ten pl 80-tallet,_først og fremst fordi produk
sjon og bruk av kunstgjødsel økte. Fra 1989 til 
1994 e-r utslippene redusert med omlag 8 pro
sent på grunn av prosessomlegginger og lavere 
produksJon i salpetersyreanleggene. Regnet 
som CO2-ekvivalenter bidro lystgass i 1994 
med omlag 9 prosent av det samlede norske 
klimagassutslippet. 

4.5. UTSLIPP AV PERFLUOBISERTE 
KARBONER (CF4 OG C1FJ 

Perfluoriserte karboner, f.eks. CF4 og C2Fe, er 
drivhusgasser med et svært stort oppvar
mingspotensiale i tillegg til en usedvanlig lang 
levetid i atmosfæren, jfr. kapittel 3. Globalt er 
bidraget til oppvarmingen fra perfluoriserte 
karboner beskjedent - trolig mindre enn 0,5 
prosent av den totale effekten av menneske
skapte utslipp. Nasjonalt kan imidlertid ut
slippene gi betydelige bidrag til det samlede 
klimagassutslippet. 

Norge med sin betydelige produksjon av alu
minium har relativt store utslipp av perfluori
serte karboner. Ut fra målinger ( i Hydro og El
kem) foretatt i 1992 og 1993 er det beregnet et 
samlet utslipp i 1993 på 254 tonn CF4 og 11 tonn 
C

2
Fe. Basert på GWP-verdiene lagt fram av 

IPCC tilsvarer dette omlag 1,6 mill.tonn CO2 -

ekvivalenter. Målingene viser videre at utslip
pene pr tonn aluminiwn fra de norske produk
sjonsanleggene er langt lavere enn det som rap-

Figur 4.4 Utslipp av perftuoriserte karboner 
i Norge i perioden 1985-1994. Ut
slippstall.ene for drene 1986-88 og 
1990-91 er utimert utfra en forut
setning om en lineær sammenheng 
med de kjente tierdiene. 
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porteres fra andre land. Utslippene pr. produ
sert enhet har i tillegg blitt redusert betydelig de 
siste 5-8 årene bl.a. somfølge av. redusert bluss
frekvens. Figur4.4 viserenreduksjon i utslippet 
av perfluoriserte karboner på omlag 40 prosent 
for perioden 1985-1993 og 30 prosent for perio
den 1989-93. Foreløpige tall for 1994 er 235 tonn 
CF• og 9 tonn <;F •· 

4.6. UTSLIPP AV SVOVELHEXA-
FLUOBID (SF J 

Svovelhexafluorid er også en drivhusgass med et 
svært stort oppvarmingspotensial. NILU (1993) 
harestimert utslippet avSF6 i Norge til 31 tonn i 
19 93, tilsvarende 0 ,8 millioner tonn CO2 • Forelø
pige tall for 1994 er 35.3 tonn, dette tilsvarer en 

Figur 4.5 Utslipp av SF6 i Norge i 1993 etter kilde. Utslipp i perioden 1985-1994. 
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Venstreparti og Kristelig Folkeparti, mener 
at kommunene og fylkene må trekkes mer aktivt 
inn i arbeidet med å få redusert norske utslipp av 
klimagasser. Utslipp kan ha direkte sammenheng 
med vedtak fattet i fylkesting eller kommunestyrer. 
Vi mener derfor at alle kommuner og fylker i fram
tida bør ha et bevisst forhold til klimapolitiske 
konsekvenser av vedtak som fattes og mener at det
te best kan gjøres ved å utarbeide lokale miljø-/ 
klimaplaner. Disse planene må inneholde en over
sikt over de lokale utslippskildene og ulike tiltak 
som kan gjennomføres for å få utslippene i de en
kelte sektorene ned. 

Flertallet mener slike tiltak er god videreføring 
av MIK-prosjektet og Agenda 21. Kommunenes ar
beid med ulike typer miljøplaner bør ses i sammen
heng med bærekraftig forbruk og produksjon. 

Flertallet vil understreke at tiltak for samord
ning mellom privat og offentlig parkeringsavgift 
samt arealplanlegging er områder der den enkelte 
kommune har ansvar og myndighet til å gjennom
føre miljøtiltak. 

Komiteens medlemmer fra Høyre visertil at 
plan- og bygningsloven forutsetter et aktivt enga
sjement av den kommunale og fylkeskommunale 
sektor i miljøspørsmål. Disse medlemmer mener 
derfor at det om nødvendig bør stimuleres til at 
miljøpolitiske hensyn integreres i all kommunal og 
fylkeskommunal planlegging og i alle investerings
beslutninger. 

2. Tiltak i petroleumssektoren 
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet Hill

gaar, viser til at C02-utslippene fra petroleums
virksomheten i 1993 utgjorde 23 pst. av de totale 
norske utslippene og at denne andelen er raskt sti
gende. NOx-utslippene fra petroleumssektoren ut
gjorde på samme tidspunkt 13 pst. av de totale 
norske utslippene. Veksten i utslippene skjer til 
tross for at det er gjennomført flere utslippsreduse
rende tiltak, blant annet er C02-utslipp fra fakling 
redusert. C02-avgiften har hatt stor betydning for 
de resultatene man har fått på sokkelen. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderparti
et viser til at petrolewnssektoren er en av de vik
tigste inntektskildene i Norge. Mye av dagens tje
nestebehov dekkes av inntekter derfra. Disse 
medlemmer viser til at petroleumsnæringas egne 
miljøtiltak har fungert godt, og disse medlem
mer forutsetter at dette miljøarbeidet videreføres 
og forsterkes. 

MILJØSOK 
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet 

Hillgaar, viser til at statsråd Jens Stoltenberg i 
1995 opprettet MILJØSOK som et nytt samarbeids
forum for petroleumsindustrien og myndighetene, 
etter mønster av NORSOK. 

Hovedhensikten med MILJØSOK er å komme 
fram til nye, framtidsrettede tiltak som i praksis 
medfører at norsk petroleumsvirksomhet i ytterli-

gere grad tar omsyn_ til vitale miljøutfordringer. 
Sluttrapporten med tilhørende anbefalinger fra 
MILJØSOK ventes å foreligge innen utgangen av 
1996. 

Flertallet viser til at MILJØSOK er i gang med 
sitt arbeide. Arbeidsgruppa foretar en gjennom
gang og drøfting av aktuelle nye tiltak i klima- og 
miljøpolitikken, for på dette grunnlag å framsette 
konkrete forslag til tiltak som optimaliserer virke
middelbruken på norsk sokkel. 

Flertallet er kjent med at det nå arbeides med 
ny teknologi innenfor offshore-næringen, f.eks. 
geotermisk varme som elektrisitetskilde til platt
formene, samt ny gassturbinteknologi. Dette bør 
kunne gi både miljømessig og økonomisk gevinst. 
Dette er eksempler på sentrale typer av tiltak som 
vurderes under arbeidet i MILJØSOK. 

Utvinningstempo 
Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, 

Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Fol
keparti vil understreke at hovedgrunnen til veks
ten i de totale norske C02-utslippene er de økte 
utslippene fra petroleumsvirksomheten, og at den
ne økningen skyldes den kraftige økningen i utvin
ningstempoet. Disse medlemmer vil også minne 
om at alle tidligere anslag over forventet petrole
umsproduksjon i fremtiden har undervurdert den 
faktiske produksjonen på en dramatisk måte. I dag 
er norsk oljeproduksjon omlag tre ganger så stor 
som en regnet med at den ville være i 1985, og 
omlag dobbelt så stor som en regnet med i 1990. 

Disse medlemmer mener derfor at det norske 
oljeutvinningstempoet er for høyt og må reduseres 
dersom en skal klare å oppnå en nedgang i utslippe
ne av C02 og NOx. Disse medlemmer er enig med 
Regjeringen i at utbygging av nye gassfelt kan være 
miljøpolitisk riktig dersom effekten av dette er at 
en erstatter kullkraftverk og direkte bruk av kull 
og olje i andre land. 

Disse medlemmer mener at en må bidra til et 
lavere utvinningstempo i norsk petroleumsproduk
sjon ved å gå langsommere frem ved åpning av nye 
områder for letevirksomhet, ved å foreta en tids
messig forskyving av nye konsesjonsrunder, ved å 
la være å bygge ut felt i spesielt sårbare områder og 
til dels også ved utsetting av nye utbygginger. 

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet 
og Sosialistisk Venstreparti mener dessuten 
at en direkte produksjonsregulering på norsk sok
kel må ha som mål å redusere norsk oljeproduksjon 
samtidig som gassproduksjonen er stor nok til å 
oppfylle de kontraktene som allerede er inngått. 

Disse medlemmer mener at en bør gjøre bruk 
av petroleumslovens muligheter til å redusere pro
duksjonen ved å fastsette andre produksjonsforløp 
enn det som tidligere er godkjent. 

Komiteens medlem fra Kristelig Folke
parti ser ikke direkte ensidige produksjonsregule
ringer som et egnet virkemiddel for å redusere ut
vinningstempoet i norsk petroleumsvirksomhet 
med mindre det eksisterer et internasjonalt samar-
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beid med andre oljeproduserende land om prissta
biliserende tiltak. 

Elektrifisering av plattformer 
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet 

Hillgaar, viser til at energiproduksjon i gassturbi
ner på sokkelen står for omlag 75 pst. av C02-ut
slippene og 55 pst. av NOx-utslippene på sokkelen. 
Dersom en klarer å redusere disse utslippene ve
sentlig, vil det være et bidrag for å få ned norske 
utslipp. 

Flertallet viser til at det kan benyttes el-kraft i 
petroleumsvirksomheten. Prosessering av TroJ1-
gassen p{l Kollsnes skjer ved bruk av vannkraft og 
skjer derfor uten utslipp av C02• Også plattformene 
på Troll-feltet er elektrifisert. 

Flertallet mener derfor at en må vurdere elek
trifisering som løsning også ved andre nye utbyg
ginger. Kostnadene ved en slik investering må vur
deres opp mot det en sparer inn på driften og den 
klimapolitiske gevinsten en kan hente ut av et slikt 
tiltak. Det er foretatt beregninger som viser at elek
trifisering av en del felt på norsk sokkel vil kunne 
redusere norske C02-utslipp med 6 millioner tonn, 
noe som utgjør omlag 15 pst. av de totale norske 
utslippene. 

Flertallet ber Regjeringen om å utarbeide en 
oversikt over energimengden og kostnaden ved å 
elektrifisere olje- og gassfelt på norsk sokkel. 

Flertallet ber om at det ved utarbeidelse av 
Plan for utbygging og drift (PUD) skal pålegges 
oljeselskapene å legge fram en vurdering av elektri
fisering av installasjonene framfor å bruke gasstur
biner. 

Flertallet fremmer forslag i tråd med dette. 

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Fol
keparti vil understreke at det stramme energi
marked en om kort tid kan stå overfor i Norge viser 
at en satsing på ENØK og nye fornybare energikil
der er helt nødvendig. Mulige elektrifiseringstiltak 
ville ellers måtte basere seg på import av bl.a. kull
kraft fra andre land, noe som vil medføre at mil
jøgevinsten i et klimapolitisk perspektiv vil for
svinne. Under en slik forutsetning mener disse 
medlemmer at det bør være en målsetting å elek
trifisere flere plattformer på norsk sokkel. I denne 
sammenheng bør også kostnadseffektivitetshensyn 
vektlegges. Det er i så måte mest hensiktsmessig å 
vurdere kostnadene ved elektrifisering av nye in
stallasjoner. 

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til 
de forslag som er fremmet av miljøstiftelsen Bello
na, bl.a. om elektrifisering av oljeplattformer, byg
ging av gasskraftverk på oljeinstallasjoner på sok
kelen, deponering av eksosgass eller C02 i grunnen, 
utnytting av nye fornybare energikilder, bruk av 
mer effektive turbiner, gjenvinning av fakkelgass 
og gjenvinning av olje ved brønntesting. 

Disse medlemmer mener at disse forslagene er 
interessante og at de kan ha betydelig miljømessig 
potensiale. Disse medlemmer ber derfor Regje-

ringen utrede mulighetene og begrensningene ved 
de nevnte tiltakene slik de er foreslått av Bellona. 

Disse medlemmer foreslår: 

«Stortinget ber Regjeringen utrede tekniske, 
økonomiske og praktiske muligheter og begrens
ninger ved følgende tiltak: 

elektrifisering av oljeplattformer 
bygging av gasskraftverk på oljeinstallasjoner 
på sokkelen 
deponering av eksosgass eller C02 i grunnen 
utnytting av nye fornybare energikilder som sol 
og vind 

- bruk av mer effektive turbiner 
gjenvinning av fakkelgass.» 

Reinjisering av CO2 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet 
Hillgaar, viser til at Sleipner Vest-plattformen skal 
skille C02 fra naturgassen, og føre C02 tilbake i 
reservoaret. Slik injeksjon er velkjent for å øke 
oljeutvinningen, men er ikke tidligere blitt gjort av 
miljøhensyn. 

Flertallet viser til at det i dag pågår forskning 
for å redusere kostnadene ved utskilling og inji
sering av C02 fra plattformer og turbiner. Flertal
let fremmer forslag i tråd med dette. 

Deponering av C02 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet 
Hillgaar,viser til forskning omkring deponering av 
C02 på store havdyp, og mener det er viktig med 
videre forskning, bl.a. for å sikre at det ikke har 
negative virkninger på det maritime miljøet. Dette 
for å få avklart om deponering av C02 i havet kan 
være et realistisk alternativ for å redusere C02-

utslippene fra petroleumssektoren. 
Flertallet viser til at C02-deponering aldri tid

ligere har vært gjort. Det vil trolig la seg gjennom
føre rent teknisk ved hjelp av kjent og tilgjengelig 
teknologi. Energiforbruket ved destillasjon av av
gasser og pumpekostnader vil kunne være betyde
lig. De totale kostnadene som knytter seg til en slik 
prosess blir lett svært høye. Det er også en del usik
kerhet knyttet til hvordan C02 i sine ulike former 
(flytende, hydrat, oppløst) reagerer med sjøvannet 
og de økologiske virkningene på slike havdyp. 

Gassturbiner 
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet 

Hillgaar, vil vise til at det i dag finnes tilgjengelig 
teknologi i form av nye og mer energieffektive gass
turbiner som kan benyttes på norsk sokkel. Denne 
teknologien bør tas i bruk, slik at utslippene av C02 

ved transport av gass kan gå ned. Dette bør også 
gjelde lav-NOx-brennere. 

Et annet flertall, medlemmene fra Arbei
derpartiet, Senterpartiet, Høyre og Kriste
lig Folkeparti, viser til at Norne-prosjektet har 
besluttet åta i bruk brennkamre som gir lave ut
slipp av NOx i turbinene om bord på produksjons-
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skipet. Dette er et ledd i miljø- og sikkerhetstilta
kene i forbindelse med utbyggingen av feltet. Tidli
gere har også Åsgård-prosjektet besluttet å anven
de slikt utstyr. 

Fakling 
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet 

Hillgaar, viser til at falding står for omlag 10 pst. av 
C02-utslippene på norsk sokkel. Denne andelen har 
gått markert ned de siste årene. Faklingen har blitt 
halvert i de siste 4-5 årene. Et visst faklingsnivå er 
nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, men 
flertallet vil likevel understreke at det fortsatt er 
potensiale for ytterligere nedgang i disse utslippe
ne. 

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Fol
keparti mener at en i første omgang må gjøre ny 
teknologi som reduserer utslippene, mer lønnsom 
ved å øke den generelle C02-avgiften. 

Disse medlemmer viser til at på norsk konti
nentalsokkel er det forbudt å brenne gassen som 
frigjøres ved produksjon av olje uten godkjenning. 
Regjeringen har likevel gitt tillatelse til en betyde
lig fakling utfra ulike tekniske forhold. Når tilla
telse har blitt git t, har begrunnelsen gjerne vært av 
økonomisk art. 

Disse medlemmer viser til at det er mulig å 
redusere faklinga. Dette kan bl.a. skje gjennom 
endringer i prosessen på petroleumsinnretningene, 
avpassing av produksjon til prosesseringskapasite
ten, gjenvinning av naturgass og nedstenging av 
pilotflammen. 

Disse medlemmer mener at når produksjons
tillatelse blir gitt, bør maksimumsmengden av gass 
som blir tillatt faklet settes så lavt at bare fakling 
av akutte sikkerhetsgrunner blir tillatt. 

Letevirksomhet og brønntesting 
Komi teens flertall, alle unntatt medlemmet 

Hillgaar, viser til at letevirksomhet og brønntesting 
i dag er unntatt fra C02-avgiften på flyttbare le
terigger i inntil 30 dager. 

Et annet flertall, 111edlemmene fra Sen
terpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstre
parti og Kristelig Folkeparti, peker på at 
brønntesting på sokkelen medfører utslipp av C02• 

Dette fl ert all et viser i den forbindelse til at olje
produksjonsskipet M/V Crystal Sea ble bygget i 
1994 med sikte på å redusere utslippene fra brønn
testing. Med den nye teknologi Crystal Sea repre
senterer, vil utslippene ved brønntesting stort sett 
kunne unngås. Til tross for dette var det kun Statoil 
som i 1995 valgte å benytte seg av dette tilbudet. 
Dette flertallet viser til de kapasitetsbegrens
ninger som foreløpig eksisterer for gjenvinning av 
olje ved brønntesting, men at det nå er dokumentert 
at aktuell teknologi er tilgjengelig på kommersielle 
vilkår. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderparti
et mener at når det gjelder brønntesting skal 

operatørene ved planlegging av boring legge fram 
forslag til hvordan testingen skal gjennomføres 
med henblikk på ingen/sterk reduksjon av utslipp 
fra slik testing. , 

Det eksisterer i dag muligheter for reduksjon av 
utslippene fra brønntesting gjennom oppsamling i 
et spesialskip. Selskapene bør varsles om at avgif
ten kan bli utvidet til disse områdene, dersom ka
pasiteten for oppsamling av olje fra brønntesting 
ikke blir tilfredsstillende utnyttet. 

Disse medlemmer vil påpeke at mengden av 
testet olje i dag b lir rapportert til Oljedirektoratet. 
Det er med bakgrunn i disse rapportene at Olje
direktoratet deretter beregner utslippene av ulike 
gasser. 

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Fol
keparti viser til at unntaket fra C02-avgiften gjør 
at disse virksomhetene ikke har den samme stimu
lansen til å forbedre telmologien og dermed reduse
re utslippene som øvrige deler av petroleumsvirk
somheten. Disse medlemmer vil også peke på at 
brønntesting der en brenner opp den produserte 
oljen også er et eksempel på en meget dårlig res
sursutnyttelse i tillegg til at det medfører betydeli
ge utslipp av C02 • Det finnes i dag teknologiske 
løsninger på dette, men uten C02-avgift er gevins
ten ved å samle opp den produserte oljen for liten. 

Disse medlemmer vil derfor gå inn for at alle 
C02-utslipp fra petroleumsvirksomheten skal om
fattes av C02-avgiften. 

Disse medlemmer foreslår: 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag 
om at alle utslipp fra petroleumsvirksomheten dek
kes av C02-avgiften.» 

Komiteens medlemmer fra Høyre vil be Re
gjeringen vurdere utslippsbegrensende tiltak, f.eks. 
ved frivillige avtaler med oljebransjen om utslipps
reduksjoner ved brønntesting. Disse medlemmer 
ber om at det innføres en rapporteringsplikt for 
utslipp fra brønntesting på sokkelen, og at det 
innenfor et nærmere angitt tidsrom stilles krav til 
resultater i form av betydelige utslippsreduksjoner. 
Dersom reduksjoner i utslippene ikke har funnet 
sted innen den avtalte tidsfrist, vil det være aktuelt 
å innføre avgiftspolitiske tiltak, f.eks C02-avgift, 
på brønntesting på sokkelen. 

Disse medlemmer foreslår: 

«Stortinget ber Regjeringen å innføre en rappor
teringsplikt for utslipp fra brønntesting på sokke
len, og å stille krav om resultater i form av betydeli
ge utslippsreduksjoner innen en avtalt tidsfrist.» 

Komiteens medlem fra Sosialistisk Ven
streparti vil gå inn for et pålegg om at olje skal 
oppsamles og gjenvinnes ved brønntesting. Dette 
medlem foreslår: 

«Stortinget ber Regjeringen utforme et påbud om 
at olje skal oppsamles og gjenvinnes ved brønntes
ting.» 
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Forslag 5 
Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til 

en låne- og tilskuddsordning for ENØK-tiltak i pri
vat regi. 

Forslag 6 
Stortinget ber Regjeringen legge fram et forslag 

om tiltak for å redusere oljefyring i Norge der målet 
er utfasing av all oljefyring i løpet av 10 år. 

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk 
Vens!reparti: 

Forslag 7 
Stortinget ber Regjeringen arbeide for at det ikke 

gis adgang til å føre finansiering av klimatiltak i 
andre land som reduksjoner i nasjonale klimagass
utslipp før det er etablert et globalt avtaleverk som 
forplikter industrilandene til å redusere sine ut
slipp av klimagasser ned til et avtalefestet nivå in
nen en gitt tidsfrist. 

Forslag 8 
Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag om 

en egen NO,-avgift for petroleumssektoren, og 
samtidig legge fram en vurdering av om en NO.
avgift kan brukes også på andre områder. 

Forslag 9 
Stortinget ber Regjeringen vurdere om det kan 

innføres C02-avgift på luftfart. 

Forslag fra Høyre: 

Forslag 10 
Stortinget ber Regjeringen utrede tekniske, øko

nomiske og praktiske muligheter og begrensninger 
ved følgende tiltak: 

- elektrifisering av oljeplattformer 
- bygging av gasskraftverk på oljeinstallasjoner 

på sokkelen 
- deponering av eksosgass eller C02 i grunnen 
- utnytting av nye fornybare energikilder som sol 

og vind 
- bruk av mer effektive turbiner 
- gjenvinning av fakkelgass. 

Forslag 11 
Stortinget ber Regjeringen å innføre en rappor

teringsplikt for utslipp fra brønntesting på sokke
len, og å stille krav om resultater i form av betydeli
ge utslippsreduksjoner innen en avtalt tidsfrist. 

Forslag 12 
Stortinget ber Regjeringen arbeide for interna

sjonale avtaler om å oppnå reduksjoner av klima
gassutslipp i luftfarten. 

Forslag 13 
Stortinget ber Regjeringen å opprette en tidsbe

grenset tilskuddsordning for å stimulere til oppar
beidelse av kommersielle markeder for: 

1. bruk av varmepumper 
2. investeringer i fyringsanlegg for biobrensel 
3. bruk av solenergi. 

Forslag 14 
Stortinget ber Regjeringen prioritere frivillige, 

forpliktende avtaler med næringslivet om reduk
sjoner av klimagassutslipp fremfor avgifter. 

Forslag fra Sosialistisk Vellfitreparti og Kristelig 
Folkeparti: 

Forslag 15 
Stortinget ber Regjeringen vurdere nye stimule

ringstiltak for ENØK gjennom transportprisen for 
strøm, herunder innføring av egne effektivitetsin
dikatorer i beregningen for overføringstariffen og 
legge frem forslag på dette grunnlag. 

Forslag fra Sosialistisk Venstrep~ti: 

Forslag 16 
Stortinget ber Regjeringen utforme et påbud om 

at olje skal oppsamles og gjenvinnes ved brønntes
ting. 

Forslag 17 
Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag om 

en parkeringsavgift ved norske kjøpesentre som er 
minst like høy som parkeringsavgiften i nærmeste 
by eller tettsted. 

Forslag 18 
Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 

C02-avgift for den havgående fiskeflåten. 

Forslag fra Kristelig Folkeparti: 

Forslag 19 
Stortinget ber Regjeringen utrede et opplegg for 

en egen NOx-avgift og legge dette fram i forbindelse 
med avgiftsopplegget for oppfølgingen av Grønn 
Skattekommisjon. 

KOMITEENS TILRÅDNING 
Kom i teen har for øvrig ingen merknader, viser 

til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt 

vedtak: 

I. 
St.meld. nr. 41 for 1994-95 - om norsk politikk 

mot klimaendringer og utslipp av nitrogenoksider 
(NO.) - vedlegges protokollen. 
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Il. 
Ved alle nye feltutbygginger på norsk sokkel skal 

det legges fram en oversikt over energimengden og 
kostnadene ved å elektrifisere installasjonen fram
for å bruke gassturbiner. 

m. 
Stortinget ber Regjeringen utarbeide en oversikt 

over kostnadene ved å elektrifisere eksisterende 
olje- og gassfelt på norsk sokkel. 

IV. 
Stortinget ber om at ved nye feltutbygginger på 

norsk sokkel skal det legges fram vurdering av 
kostnadene ved å reinjisere C02 fra produsert gass, 
og fra plattformer og turbiner. 

V. 
Stortinget ber Regjeringen aktivt stimulere til 

igangsetting av pilotprosjekter relatert til hydro
gen som energibærer med utgangspunkt i den tek
nologi som foreligger. 

VI. 
Stortinget ber Regjeringen sørge for at PCB-hol

dige lysrørarmaturer i offentlige bygninger gradvis 
erstattes med nye energieffektive lysanlegg. 

VII. 
Stortinget ber Regjeringen sørge for at det knyt

tes betingelser om ENØK-tiltak til fornyelse av av
taler om langsiktige kraftleveranser til industrien. 

vm. 
Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag om 

opprettelse av et energiprogram for satsing på nye 
og fornybare energikilder. 

IX. 
Stortinget ber Regjeringen legge fram en plan i 

Revidert nasjonalbudsjett for å øke bruken av bio
brensel, herunder hvilke låne- og tilskuddsordnin
ger som kan være aktuelle. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 24. januar 1996. 

Ragnhild Queseth Haarstad, 
leder. 

Paul Chaffey, 
ordfører og sekretær. 
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2   Utvikling av en helhetlig forvaltning av kyst- og 
havområdene

2.1 Dagens miljøtilstand og utviklingstrekk fremover

2.1.1 Miljøtilstanden

Det globale bildet: Miljøtilstanden i verdens kyst- og havområder blir stadig
forverret, hovedsakelig som følge av landbaserte eller kystnære aktiviteter.
Som regel er miljøskadene størst i kystnære og grunne farvann nær tett
befolkede områder, der forurensningstilførslene er størst og inngrep, forstyr-
relser og beskatning av levende ressurser mest omfattende. Det er også langs
kysten og på kontinentalsoklene man finner både de mest produktive økosys-
temene og de viktigste høstbare bestandene og petroleumsressursene. Både
fiskeriaktivitet og petroleumsvirksomhet er derfor konsentrert relativt nær
kysten, hvor også skipstrafikken er størst. Gjennom vassdrag, havstrømmer
og lufttransporterte forurensninger påvirkes havet også av landbaserte aktiv-
iteter langt fra kysten. Denne påvirkningen er også størst i kystnære farvann,
og særlig nær utløpet av elver som renner gjennom tett befolkede industri- og
jordbruksområder. De åpne verdenshavene er langt mindre produktive, og
også langt mindre påvirket av menneskelig virksomhet.

FNs ekspertgruppe for havmiljø (GESAMP) har identifisert forurensning
fra landbaserte kilder, ødeleggelse av leveområder for marine arter, effekter
av fiskeriene, og introduksjon av fremmede arter som hovedtrusler mot det
marine miljø i global sammenheng. Menneskeskapte klimaendringer vil også
kunne få alvorlige konsekvenser for havmiljøet, bl.a. gjennom temperaturen-
dringer, endringer i de store havstrømmene, påvirkning på fiskerier og sti-
gende havnivå.

Det regionale bildet: Trusselbildet varierer fra område til område. For
Nordsjøen peker fiskeriene, organiske miljøgifter og næringssalter seg ut som
de viktigste påvirkningsfaktorene. Også oljeforurensning, lokale utslipp av
tungmetaller og organiske miljøgifter som bl.a. tributyltin (TBT) fra bunnstoff
og introduserte arter, er identifisert som viktige påvirkningsfaktorer. Norske-
havet og Barentshavet er generelt mindre påvirket. Her er det fiskeriene og
langtransporterte tilførsler av organiske miljøgifter som påvirker de marine
økosystemene mest. Lokale utslipp av miljøgifter som f.eks. TBT og et ekspan-
derende havbruk i kystområdene, er også viktige faktorer, mens oljeforuren-
sning generelt er en potensiell trussel.

Boks 2.1 Miljøtilstanden

Nordsjøen

Miljøsituasjonen i Nordsjøen er blitt bedre når det gjelder tilførsler av
tungmetaller fra landbasert virksomhet, oljeforurensning fra raffinerier
og olje fra boreaktiviteten på sokkelen. I tillegg er tilførslene av fosfor
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gått betydelig ned. Hele Nordsjøen er imidlertid fortsatt forurenset med
organiske miljøgifter, mest i den sydlige delen, og for polyaromatiske
hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB) er det ingen
tydelig nedgang. Det oppdages stadig flere syntetiske forbindelser i
miljøet, og de økologiske effektene er stort sett ukjente. Overgjødsling
er først og fremst et problem i den sydlige delen av Nordsjøen, men det
er også påvist overgjødslingseffekter i fjorder fra svenskegrensen til
Lindesnes. Ressurstilstanden i Nordsjøen er i dag preget av at flere av
bunnfiskbestandene er utenfor sikre biologiske grenser. Torskebe-
standen står i fare for å kollapse i fiskerimessig forstand pga. historisk
lav gytebestand og dårlig rekruttering.

Norskehavet og Barentshavet

Belastningene på Norskehavet og Barentshavet er lavere enn lenger sør.
Det er imidlertid påvist organiske miljøgifter i fisk og sjøpattedyr fra
langtransportert forurensning. Særlig i Barentshavet er det målt høye
nivåer av organiske miljøgifter på dyr øverst i næringskjedene. I Barent-
shavet er loddebestanden for tiden i god forfatning, men har en
bestandsdynamikk med store svingninger. Bestanden av norsk-arktisk
torsk og kolmulebestanden er utenfor sikre biologiske grenser.
Bestanden av norsk vårgytende sild er god og fortsatt økende.

Kilde: OSPAR QSR 2000 Region I og II, ICES 2001

2.1.2 Et komplekst samspill mellom ulike påvirkninger

En rekke aktiviteter og utslipp påvirker miljøtilstanden i kyst- og havom-
rådene. Den samlede belastningen på de marine økosystemene er derfor et
resultat av vidt forskjellige påvirkningsfaktorer som overgjødsling, kjemika-
lieutslipp, forurensede sedimenter, høsting av levende ressurser, introduks-
jon av fremmede arter og fysisk ødeleggelse av leveområder. I tillegg kommer
forurensning som blir transportert inn i våre områder utenfra, og andre lands
aktiviteter som påvirker økosystemene i våre områder, f.eks. gjennom fiske på
felles bestander.

Tilstanden i norske havområder er derfor ikke bare avhengig av hvordan
vi selv steller oss, men også av hvilke forurensninger som kommer inn i nor-
ske områder med havstrømmer og vind, og av hvordan vi samhandler med
andre nasjoner om felles ressurser.

Miljøtilstanden i havet bestemmes av en kompleks vekselvirkning mellom
naturlig samspill og variasjon i økosystemene og menneskeskapte påvirknin-
ger. Påvirkning på én komponent vil ha konsekvenser i andre deler av økosys-
temet, selv om effektene ofte kan være vanskelige å oppdage. Hvis nøkke-
larter, dvs. arter som mange ledd er avhengige av, blir negativt påvirket, kan
dette endre hele systemet.

720



Kapittel 2 St.meld. nr. 12 9
Rent og rikt hav

Figur 2.1 Kartet viser strømsystemene i Nordsjøen, Norskehavet, Grønlandshavet og Barent-
shavet. Golfstrømmen, som strømmer inn i Norskehavet og nordover, fører til at hele Norskehavet
og store deler av Barentshavet er isfritt og åpent for biologisk produksjon.
Kilde: Havforskningsinstituttet

2.1.3 De enkelte næringer og sektorer står overfor store utfordringer

Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet er blant verdens mest produktive
havområder. Fiske og fangst sammen med fiskeoppdrett er helt avgjørende
for inntektsgrunnlaget for samfunnene langs norskekysten. Fiskerinæringen
er basert på fornybare, men ikke ubegrensede resurser. Det er derfor viktig å
utvikle forvaltningstrategier som tar hensyn til økosystemet som helhet og
hvordan fiskebestandene påvirkes av forskjellige miljøfaktorer og fiske. Et
rent hav og en bærekraftig beskatning av de levende marine ressurser er en
forutsetning for at verdiskapningen i fiskerinæringen skal opprettholdes og
videreutvikles, og er dermed en viktig del av livsgrunnlaget for kystbefolknin-
gen.

Beskatning medfører en endring i bestandenes og økosystemenes
dynamikk. De fleste av våre økonomisk viktige arter er tilpasningsdyktige i
forhold til ulike typer av påvirkning. Produktiviteten øker faktisk ved moderat
beskatning ved at individuell vekst øker og fisken forplanter seg ved en lavere
alder. Men når fiskepresset går over et visst nivå, er ikke bestanden lenger i
stand til å tilpasse seg og man får overbeskatning. Bifangst er et problem både
når det gjelder kommersielle fiskeslag og for enkelte bestander av sjøfugl og
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sjøpattedyr. I tillegg kommer effekter på økosystemene i form av skade på
sjøbunnen. I global sammenheng regnes overbeskatning av fiskeressurser
som et vesentlig problem, og FNs matvare- og landbruksorganisasjon FAO
har anslått at rundt 15–18 % av verdens fiskeressurser overfiskes. Dersom det
ikke settes inn tiltak som reduserer overfisket, vil fangsten fra disse bestand-
ene synke sterkt.

Dagens fiskeriforvaltning bygger på hovedprinsippet om en bærekraftig
høsting basert på en best mulig vitenskapelig rådgivning. Et hovedproblem er
at den samlede globale fangstkapasiteten langt overgår de tilgjengelige res-
sursene. Denne overkapasiteten er kanskje den viktigste drivkraften bak over-
beskatningen av fiskebestander. Også i Norge er overkapasitet et problem.
Fiskeflåten er generelt for stor i forhold til ressursgrunnlaget.

Hele 90 % av det norske fisket foregår på bestander som er delt med andre
land. Norske myndigheter kan således ikke fastlegge forvaltningen av disse
bestandene alene, men må samarbeide med andre land om dette.

De sentrale miljøutfordringene for fiskeriforvaltningen er knyttet til
forbedring av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen, gjennomføring av øko-
systembasert forvaltning, inkludert føre var-prinsippet, begrensninger av
bifangster og skader på viktige sjøbunnsområder, samt en mer effektiv hånd-
heving av reguleringsbestemmelsene.

På 30 år har oppdrett av laks og ørret vokst frem til en næring med en
eksportverdi på over 13 milliarder kroner. Norsk havbruksnæring er en
næring i betydelig vekst og er svært viktig for utviklingen på kysten. Det er vår
lange kystlinje og våre rene havområder som sammen med de ville laksebe-
standene er selve grunnlaget for norsk havbruk. Bare gjennom å ta vare på
vårt rene havmiljø, kan vi sikre produksjon av trygge og gode matvarer. Derfor
er det i norsk havbruksnærings interesse å sørge for gode oppvekstforhold for
fisk og skalldyr langs norskekysten. Næringen har hatt til dels store miljøut-
fordringer som i betydelig grad har blitt løst gjennom utviklingen av nærin-
gen. Når det gjelder miljø, gjenstår det imidlertid fortsatt flere utfordringer. I
første rekke gjelder dette oppdrettsanleggenes miljømessige påvirkning på
det omkringliggende miljø, og rømming og spredning av lakselus.

Verdensmarkedet for fisk og annen sjømat er svært følsomt for rykter om
forurensning, bl.a. radioaktiv forurensning. Selv om nivåene av radioaktiv
forurensning i norske havområder er lave, representerer dette uønskede stof-
fer. Atomgjenvinningsanlegget i Sellafield er den viktigste kilden til radioaktiv
forurensning i dag, men det er også fare for ulykker som kan føre til radioaktiv
forurensning både fra atominstallasjoner, fra atomdrevne fartøy, og fra
sjøtransport av radioaktivt materiale i Norges nærområder. Internasjonalt
arbeider Norge aktivt for å få redusert utslippene av radioaktiv forurensning
til det marine miljø, og for å begrense faren for atomulykker som kan foru-
rense norske havområder. Fiskerimyndighetene har en løpende kartlegging
av fremmedstoffer i sjømat som ledd i det viktige arbeidet med å dokumentere
at kvaliteten på norsk sjømat er god. Overvåking av havmiljøet er svært viktig
i denne sammenheng.

Spredning av arter til områder der de ikke forekommer naturlig, har økt
sterkt i omfang det siste tiåret. Samtidig har en sett stadig flere eksempler på
at dette kan ha store effekter på økosystemer og naturlig forekommende arter,
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og alvorlige konsekvenser for næringer som utnytter de levende ressursene.
Eksempler fra norske farvann er innføring av den skadelige planktonalgen
Chatonella spp. som trolig ble innført med ballastvann fra skip fra Asia, og
spredningen av amerikansk hummer som kan fortrenge den stedegne
bestanden. Selv om vi i norske farvann hittil har blitt forskånet for de mest
dramatiske konsekvensene, fremtrer introduserte arter stadig klarere som en
viktig trussel også hos oss. Det er derfor et påtrengende behov for å utvikle
virkemidler som kan redusere uheldige effekter.

Et stort antall kjemikalier som vi vet er farlige for miljøet, og som også kan
være helsefarlige, slippes fremdeles ut i mengder som gir grunn til bekym-
ring. Selv om det er oppnådd betydelige reduksjoner i utslippene til våre hav-
og kystområder av kjente miljøgifter, vil disse fortsatt finnes i naturen i kon-
sentrasjoner som utgjør en trussel mot økosystemene. Dette skyldes at mange
miljøgifter er lite nedbrytbare og lett kan lagres i næringskjedene i havet. De
vil derfor utgjøre en belastning på økosystemene i mange tiår fremover, selv
om nye utslipp stanses helt. Det er ikke mulig å fastsette trygge nivåer, eller
tålegrenser, for miljøgifter i naturen. Derfor må utslippene av disse stoffene
stanses helt.

Utslipp av miljøgifter til norske havområder skjer både gjennom lokale,
landbaserte utslipp, utslipp fra petroleumsvirksomhet og gjennom utslipp fra
skip, men også i vesentlig grad ved at de bringes til oss med luft- og havstrøm-
mer etter utslipp i andre deler av verden. Dersom vi skal lykkes med å stanse
tilførslene av miljøgifter til våre havområder, må løsningene finnes på et inter-
nasjonalt nivå, og innsatsen må derfor i stor grad rettes mot det internasjonale
samarbeidet på dette området.

For de fleste kjemikalier mangler vi grunnleggende kunnskap om deres
helse- og miljøegenskaper. Om deres effekter i miljøet, alene eller i samspill
med andre stoffer, vet vi enda mindre. Langt større kunnskap om dette er nød-
vendig for å kunne få full oversikt over utfordringene. Av hensyn til miljøet er
det spesielt viktig å kartlegge hvilke stoffer som er lite nedbrytbare og som lett
lagres i næringskjedene, ettersom disse egenskapene gir stoffene potensial til
å påføre miljøet langsiktige skadevirkninger av typen vi kjenner fra f.eks. PCB.
Også såkalte hormonforstyrrende stoffer som kan påvirke evnen til reproduk-
sjon hos fisk og andre dyr i havet, er det viktig å skaffe mer kunnskap om.

Utslipp over lang tid har ført til at sedimentene i en rekke kyst- og fjordom-
råder i dag har svært høye konsentrasjoner av miljøgifter. Slik forurensning
skader miljøet i de aktuelle områdene og legger også begrensninger på bruk
av en rekke områder til fiske og oppdrettsvirksomhet. I tillegg utgjør foruren-
sede sedimenter en trussel mot andre områder ved at miljøgiftene kan spres
og forurense disse. Hittil er det lagt stor vekt på å stanse nye utslipp av
miljøgifter. Dette arbeidet må fortsatt gis høy prioritet, men samtidig er det
viktig å ta fatt på det omfattende oppryddingsarbeidet for å sikre en akseptabel
miljøtilstand i alle norske kystområder.

Oljeforurensning i norske havområder kommer både fra operasjonelle og
akutte utslipp fra petroleumsvirksomhet, skipstrafikk og landbaserte kilder.
Petroleumsvirksomheten ekspanderer til stadig nye deler av våre havom-
råder, også til kystnære og miljøfølsomme områder. Samtidig øker de operas-
jonelle utslippene av olje og kjemikalier uten at man har tilstrekkelig
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kunnskap om de langsiktige miljøeffektene. Dette kan skape økende konflikt
med fiskeriinteresser og miljøverninteresser. Det ligger en stor utfordring i å
redusere de operasjonelle utslippene av olje og miljøfarlige kjemikalier, og i å
bedre kunnskapen om effektene av utslippene. Det er også viktig å begrense
arealkonflikter og faren for skader på ressurser og sårbare områder.

Skipstrafikken er en viktig kilde til akutte oljeutslipp ved ulykker og gjen-
nom ulovlige utslipp. Akutte utslipp fra skipstrafikken skjer ofte nær land i sår-
bare områder. I fremtiden vil det bli fraktet store mengder råolje fra Nordvest-
Russland med tankskip langs norskekysten. Sammen med den økte inter-
essen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet stiller dette omfattende krav
til den forebyggende og skadebegrensende beredskapen og fordrer et nært
samarbeid med russiske myndigheter på dette feltet. I Barentshavet er
muligheten for en effektiv oljevernberedskap redusert i den mørke årstid. Det
skjer en meget omfattende tankskipstrafikk knyttet til våre oljeraffinerier og
oljeterminaler i Sør-Norge. Videre forventes en betydelig økning i skip-
strafikken både fra Russland og de baltiske statene gjennom Øresund og
Storebelt. På bakgrunn av den senere tids skipsforlis og den forventede øknin-
gen i miljøfarlige transporter av bl.a. olje langs norskekysten, er det nødvendig
å styrke sikkerheten og beredskapen langs kysten.

På grunn av vår lange kyst og stedvis lave befolkningstetthet har vi i Norge
fremdeles igjen natur i kyst- og strandsonen som er lite påvirket av men-
neskelig aktivitet. Også hos oss er det likevel betydelig press på arealene i
kystsonen nær de tettest befolkede områdene. Konfliktene mellom ulike are-
albrukere er økende. Også på havbunnen har vi satt tydelige spor. Det er
anslått at mellom en tredjedel og halvparten av dypvannskorallrevene som
finnes langs norskekysten, er skadet eller ødelagt som følge av bunntråling.

Viktige resultater er oppnådd både nasjonalt og internasjonalt for å besky-
tte hav- og kystområdene mot miljøskader. Det er foretatt betydelige reduks-
joner i våre egne utslipp av miljøgifter og næringssalter, og internasjonalt er
det satt i verk og det arbeides med globalt og regionalt regelverk for å
redusere utslippene av forurensninger til havet. Likeledes er det gjort frem-
skritt både nasjonalt og internasjonalt for å bedre beskyttelsen av levende
marine ressurser. Selv om mye er oppnådd, er det fortsatt store uløste proble-
mer knyttet til både forurensning, fysiske inngrep og forvaltning av levende
ressurser.

I kap. 3 gis det en nærmere omtale av hvilke utfordringer vi står overfor på
de enkelte områdene, og av hvordan Regjeringen vil møte disse utfordringene
fremover.

2.2 Behov for en mer helhetlig forvaltning

Gjennomgangen ovenfor viser at det er nødvendig å foreta en grundig vurder-
ing av måten vi forvalter våre kyst- og havområder på dersom vi skal nå målet
om et rent og rikt hav.

2.2.1 Behov for bedre samordning mellom ulike interesser

Bruken av kyst- og havområdene øker i dag i alle deler av verden, også i
Norge. Antallet aktiviteter som påvirker havmiljøet vokser sterkt, og tiltak og
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inngrep skjer ofte uten grunnlag i tilstrekkelig kunnskap om sammenhengene
mellom belastningene og effektene på økosystemene. Med veksten i havbruk-
snæringen vil behovet for areal øke. Generelt er det økende aktivitet i kyst- og
havområdene med derav følgende økt fare for konflikter vedrørende bruk av
arealene. Petroleumsvirksomheten beveger seg nærmere land og inn i mer
sårbare områder. Skipstrafikken langs norskekysten vil øke med derav føl-
gende større fare for ulykker. Samtidig har vi fått ny kunnskap om hvor sår-
bart vårt hav- og kystmiljø er. Alt dette kan bety at konfliktene mellom ulike
brukerinteresser vil øke i årene fremover.

Tradisjonelt har ulike former for forurensning, beskatning av ulike arter
og ulike typer inngrep blitt vurdert og forvaltet relativt isolert og uten hensyn
til at de aktuelle økosystemene og artene også utsettes for en rekke andre
miljøpåvirkninger. Nasjonalt utformer hver sektor politikk som berører kyst-
og havområdene. Denne politikken er i stor grad preget av sektor- og
næringsinteresser. Den har også det til felles at den påvirker miljøet på en slik
måte at det har betydning for mange andre legitime interesser. De fleste bruk-
erne tar likevel i større eller mindre grad miljøhensyn, men det er liten
koordinering mellom tiltakene i de forskjellige sektorene. Til sammen kan
realiseringen av disse planene føre til at miljøet overbelastes og ressursene
overutnyttes.

Det er ikke mulig eller hensiktsmessig at alle sektorer og brukere skal ha
en fullstendig oversikt over hvordan deres aktiviteter påvirker andre sektorer
og aktiviteter eller økosystemene i vid forstand. Det er derfor viktig at
myndighetene legger til rette for at aktiviteter og inngrep i kyst- og havom-
rådene skjer etter en helhetlig plan, hvor inngrep og påvirkning vurderes i
sammenheng.

Også internasjonalt er det økende konfliktnivået og behovet for bedre
samordning et aktuelt problem. EU har vedtatt et rammedirektiv for vann hvor
nettopp behovet for en mer helhetlig forvaltning av vannressursene er foku-
sert. Landene skal utarbeide integrerte forvaltningsplaner med konkrete han-
dlingsprogrammer for de enkelte vanndistrikt basert på miljøkvalitetsmål.
Norsk oppfølging av direktivet beskrives i kap. 2.3.2.

Mange av de marine ressursene i havområdene under norsk jurisdiksjon
er delt med andre land. De internasjonale avtalene angir overordnede mål for
hvordan ressursene skal forvaltes. Prinsippet om bærekraftig bruk og en føre
var tilnærming står sentralt. Mer presise mål for hvordan fiskebestander skal
forvaltes, er imidlertid ikke utviklet i internasjonale avtaler.

Det er nødvendig at det etableres en overordnet koordinering av aktiv-
iteter for å sikre en helhetlig forvaltning av våre hav- og kystområder. Alle sek-
tormyndigheter og andre interesserte parter må samarbeide om en slik
koordinert forvaltning. En helhetlig miljøvernpolitikk må møte både nasjonale
og internasjonale utfordringer og sikre en god sammenheng mellom internas-
jonalt samarbeid og den nasjonale miljøverninnsatsen.

Videre er det behov for en gjennomgang av organiseringen av arbeidet på
enkelte innsatsområder for å styrke effektiviteten. Et nærliggende eksempel
er organiseringen av arbeidet med sikkerhet og beredskap langs kysten.
Dagens organisering er fragmentert og lite helhetlig. En rekke myndigheter
har ansvaret for ulike forebyggende tiltak, mens de reparerende tiltak er lagt
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til andre myndigheter. Det er behov for en bedre samordning mellom ulike
sektorer og nivåer i forvaltningen.

2.2.2 Det står mye på spill

Kyst- og havområdenes rike, biologiske mangfold og produksjon må forvaltes
på en slik måte at de blir bevart for fremtidige generasjoner. Tapt mangfold
kan sjelden rekonstrueres, og tapt produksjonsevne kan bare langsomt eller
kanskje aldri bygges opp igjen. Dette bør være med på å bestemme ram-
mevilkårene for all virksomhet som kan påvirke hav- og kystområdene nega-
tivt.

Tradisjonelt har hav- og kystområdenes verdi blitt vurdert ut fra de
mulighetene for ressursutnyttelse de gir, enten dette dreier seg om uttak av
olje eller fisk. Slike verdier kan la seg beregne, men boks 2.2 viser at det er
knyttet en rekke verdier til det biologiske mangfoldet som ikke så lett lar seg
verdsette i kroner. Det er bl.a. vanskelig å sette en pris på det som kan kalles
de økologiske tjenestene.

Boks 2.2 Verdier knyttet til biologisk mangfold
–Direkte bruksverdi : Verdi som realiseres gjennom bruk av biologiske
ressurser til f.eks. mat, medisiner, nytelsesmidler, kunst, klær, byggverk
og brensel, samt bruk av natur til lek, rekreasjon, friluftsliv, turisme,
undervisning og forskning.
–Indirekte bruksverdi : Verdi i form av livsbærende prosesser og økolo-
giske tjenester som biologisk produksjon, jorddannelse, rensing av vann
og luft, vannhusholdning, lokalt og globalt klima, karbonets, nitrogenets
og andre stoffers kretsløp, økologisk stabilitet og miljøets evne til å
dempe effekter av belastninger som forurensning, flom og tørke. Disse
verdiene er en forutsetning for menneskelig eksistens og økonomisk
aktivitet.
–Potensiell verdi : Verdi som ikke er utnyttet eller kjent. Slike verdier
omfatter både direkte og indirekte verdier nevnt ovenfor og er bl.a. knyt-
tet til bruk av uutnyttede genetiske ressurser både når det gjelder tradis-
jonell foredling og genteknologi for fremstilling av nye produkter med
direkte bruksverdi.
–Immateriell verdi : Verdi som er etisk og moralsk forankret, f.eks. knyt-
tet til ønsket om å vite at en art eksisterer, til kommende generasjoners
muligheter og livskvalitet, og til ønsket om å ta vare på landskap og natur
som del av vår kulturarv og opplevelsesverdi.

2.2.3 Økosystemtilnærming til forvaltningen  av hav- og kystmiljøet

Regjeringen mener at samordning og koordinering mellom ulike
myndigheter må styrkes dersom vi skal nå målsetningen om et rent og rikt
hav. Regjeringen legger derfor opp til en helhetlig forvaltning av våre hav- og
kystområder basert på en økosystemtilnærming. Dette er nødvendig for å
kunne sikre at den samlede miljøpåvirkningen på lang sikt ikke blir større enn
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at økosystemenes struktur, funksjonsmåte og biologiske mangfold kan bev-
ares.

Med en økosystembasert forvaltning av havmiljøet menes en forvaltning
som tar utgangspunkt i de rammebetingelsene økosystemet selv setter for
opprettholdelse av produksjon og bevaring av biologisk mangfold. Begrepet
«økosystemtilnærming» har blitt utviklet og innarbeidet i flere internasjonale
avtaler i løpet av de siste ti årene og står bl.a. sentralt i oppfølgingen av kon-
vensjonen om biologisk mangfold. I regi av denne konvensjonen er det også
utviklet generelle kriterier for implementering av en økosystembasert for-
valtning (Malawi-prinsippene) som Norge har sluttet seg til.

Boks 2.3 Økosystemtilnærming
Økosystemtilnærming til havforvaltning er en integrert forvaltning av
menneskelige aktiviteter basert på økosystemenes dynamikk. Målset-
ningen er å oppnå bærekraftig bruk av ressurser og goder fra økosys-
temene og opprettholde deres struktur, virkemåte og produktivitet.

Kråkebolle 

□ 1950 ■ 1960 ■ 1970 1980 
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Figur 2.2 Biologisk mangfold i den sørøstlige delen av Nordsjøen. Figuren viser den relative
nedgangen i forekomster av ulike fiskearter og bunndyr fra 1950 (ytterste sirkel) til 1980 (nær
sentrum).
Kilde: Rumohr et al., 1998

I Bergen ble i 1997 fiskeri- og miljøvernministerne rundt Nordsjøen enige
om en ytterligere integrering av tiltak innen fiskeri- og miljøvernforvaltningen
gjennom utvikling og bruk av økosystemtilnærming. Det ble videre enighet
om at en slik økosystemtilnærming skulle baseres på samarbeid mellom ulike
sektormyndigheter, igangsettelse av nødvendig forskning, vurdering av effek-
ter av menneskelig påvirkning på økosystemene og tilrettelegging for integre-
ring av disse ulike aspektene. Myndighetene i landene rundt Nordsjøen ble
bedt om å analysere fremdrift og gjenstående problemer med å gjennomføre
en slik forvaltning og rapportere til den 5. Nordsjøkonferansen som skal
holdes i Bergen i mars 2002.

Senere har prinsippet om økosystembasert forvaltning også blitt innarbei-
det i arbeidet under OSPAR-konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø
i det nordøstlige Atlanterhav og i EUs nye rammedirektiv for vann.

Regjeringen vil bygge videre på dette grunnlaget og på andre globale og
regionale konvensjoner og avtaler i arbeidet med å etablere rammene for en
økosystembasert forvaltning av norske kyst- og havområder.

2.2.4 Sektoransvar og samordningsbehov

Det mangler fortsatt mye før en økosystemtilnærming til forvaltningen kan bli
gjennomført som et overordnet grep på tvers av sektorene og ulike påvirkn-
ingsfaktorer. Sektoransvaret og næringenes egenansvar står sentralt i Regjer-
ingens miljøvernpolitikk. I St.meld. nr. 24 (2000–2001) Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, kap. 2, gis det en generell omtale av
styringssystemet i miljøvernpolitikken.

Sektoransvaret innebærer at sektormyndigheter og næringer har et selvs-
tendig ansvar for å legge miljøhensyn til grunn for virksomheter som påvirker
miljøet i hav- og kystområdene, og at de derfor skal integrere miljøhensyn i
egen forvaltning. I denne sammenheng er Fiskeridepartementet, Olje- og
energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet sentrale departe-
menter med et særlig ansvar for sentrale virkemidler og politikk innenfor
viktige sektorer som fiskeri, havbruk, petroleumsvirksomhet og sjøtransport.
Forutsetningen for at sektoransvaret skal kunne gjennomføres i praktisk poli-
tikk er at det foreligger felles, nasjonale mål og en avklart ansvarsdeling mel-
lom de ulike myndighetene.

Miljøverndepartementet har hovedansvaret for nasjonale mål, sty-
ringssystemer og resultatoppfølging i miljøvernpolitikken. Videre har
Miljøverndepartementet en viktig koordineringsfunksjon i forhold til sek-
tordepartementene. Gjennomføringen av en samordnet miljøvernpolitikk for
hav- og kystområdene må forankres i dette styringssystemet.

2.3 Regjeringens opplegg for en helhetlig forvaltning

Regjeringen vil
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– etablere en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet
– utarbeide helhetlige forvaltningsplaner for de kystnære sjø- og fjordom-

rådene iht. EUs rammedirektiv for vann
– legge til rette for en langsiktig politikk med sikte på økosystembasert for-

valtning av kyst- og havområdene, bl.a. basert på etablering av miljøkval-
itetsmål for økosystemene.

Dette kapitlet omhandler den overordnede politikken som Regjeringen vil
iverksette for å utvikle en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning. Etter
Regjeringens mening er den generelle kunnskapen om Norges hav- og kyst-
miljø god nok til å starte prosesser for utvikling av helhetlige analyser og for-
valtningsplaner som verktøy for en mer helhetlig forvaltning. Når det gjelder
havområdene, vil Regjeringen i første omgang legge opp til en prosess med
sikte på å utarbeide en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. For kys-
tområdene vil arbeidet skje som en del av oppfølgingen av EUs nye rammedi-
rektiv for vann. Rammedirektivet som vil inngå i EØS-avtalen, stiller krav om
utvikling av helhetlige forvaltningsplaner, bl.a. i de kystnære områdene. Par-
allelt med dette arbeidet vil Regjeringen forsere arbeidet med å bedre
kunnskapsgrunnlaget, bl.a. overvåking og forskning, for å utvikle et mer
omfattende og langsiktig system for økosystembasert forvaltning av men-
neskelige aktiviteter som påvirker hav- og kystmiljøet. Norge vil legge stor
vekt på det videre internasjonale samarbeidet på dette området.

2.3.1 Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet

Regjeringen tar sikte på at det skal etableres helhetlige forvaltningsplaner for
norske havområder som sikrer klare rammebetingelser for bruk og vern av
kyst- og havområdene. Disse planene må ha bærekraftig utvikling som sentral
målsetning, og forvaltningen av økosystemene må bygge på føre var-prinsip-
pet og skje ut fra respekt for naturens tålegrenser. Viktige elementer vil være
økosystemtilnærming, bl.a. gjennom etablering av miljøkvalitetsmål. I
kap. 2.3.3 gis det en generell beskrivelse av opplegget for slike planer.

Arbeidet med å etablere økosystembaserte forvaltningsplaner for havom-
rådene er et nødvendig tiltak for å sikre en mer koordinert forvaltning av
havområdene og ressursene der. Det er derfor nødvendig å gå skrittvis frem
og lære av erfaringer underveis. Regjeringen vil som et første skritt etablere
en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, der hensynet til miljø, fisker-
ier, petroleumsvirksomhet og sjøtransport vurderes samlet. Erfaringene med
prosessen fra dette arbeidet vil danne grunnlag for en beslutning om å utar-
beide tilsvarende helhetlige forvaltningsplaner for Norskehavet og Nord-
sjøen.

Det er mange årsaker til at Regjeringen ønsker å starte med Barentshavet
og etablere rammer for fremtidig virksomhet i dette området som sikrer at
miljøkvaliteten bevares. Dette havområdet er fortsatt relativt lite påvirket av
menneskelig aktivitet. Det er et av verdens rikeste områder for fisk, sjøfugl og
marine pattedyr som det er viktig å bevare for fremtidige generasjoner.
Mange bestander er internasjonalt verneverdige. Økosystemene er i
hovedtrekk kjente, men vi vet lite om hvordan forurensninger påvirker arter
og systemer. Lave temperaturer og drivis gir lang nedbrytingstid for olje og
kjemikalier som kommer ut i miljøet. Sammen med tidvis store bølgehøyder i
mørketiden gir disse faktorene sterkt reduserte muligheter for effektiv bered-
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skap mot akutt oljeforurensning. Svakere infrastruktur i Nord-Troms og
Finnmark enn ellers i landet bidrar også til å svekke beredskapen.

Før åpningen av Barentshavet Syd for petroleumsvirksomhet i 1989 ble
det gjennomført en konsekvensutredning. Dette var den første områdebaserte
konsekvensutredningen iht. petroleumsloven av 1985 på norsk sokkel, og den
førte bl.a. til at det ble pålagt tidsbegrensninger for leteboringen av hensyn til
sårbare naturressurser. I henhold til lovverket omfattet utredningen kun kon-
sekvenser ved leteboring og ikke ved eventuell produksjon.

Regjeringen mener at det bør utvikles bedre verktøy slik at det blir mulig
å foreta en grundig avveining av de forskjellige interessene som knytter seg til
Barentshavet. Dette kan best oppnås ved å utarbeide en helhetlig forvaltning-
splan basert på konsekvensutredninger for de enkelte sektorene. For petrole-
umsvirksomheten vil dette omfatte en konsekvensutredning av helårig petro-
leumsvirksomhet for området fra Lofoten og nordover. Parallelt vil det igang-
settes arbeid med konsekvensvurderinger av bl.a. skipstrafikk, fiske og opp-
drettsvirksomhet. Disse utredningene vil identifisere og vurdere problemene
knyttet til den samlede menneskelige påvirkningen på havområdet. Hver sek-
tor skal beskrive egen aktivitet og forventet utvikling, samt kartlegge kon-
sekvensene på økosystemene og for andre samfunnsinteresser. I den forbind-
else vil det være viktig å kartlegge kunnskapsbehov, sårbare områder mv.

Forvaltningsplanen skal omfatte hele Barentshavet. Konsekvensanalysen
for petroleumsvirksomheten skal også omfatte en gjennomgang av eksister-
ende kunnskap om hele Barentshavet. Det er imidlertid ikke Regjeringens
intensjon med dette å starte en prosess for å åpne Barentshavet Nord for petro-
leumsvirksomhet.

Hovedformålet med planen er å medvirke til konsensus om forvaltningen
av havområdet mellom næringsinteressene, lokale, regionale og sentrale
myndigheter, samt miljøvernorganisasjoner og andre interessegrupper,
innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Myndighetenes helhetlige for-
valtningsplan vil danne de overordnede rammene, men den må suppleres med
sektorvise planer på mer detaljert nivå, f.eks. for petroleumsvirksomhet,
fiskerier, sjøtransport osv.

Et nært samarbeid med Russland vil være nødvendig og viktig ved gjen-
nomføring av konsekvensutredningene siden havområdet deles med Russ-
land. Spørsmålet er allerede tatt opp i det bilaterale norsk-russiske miljøsamar-
beidet og vil også bli tatt opp i den norsk-russiske fiskerikommisjon og i det
norsk-russiske energi- og miljøforum.

Regjeringen vil opprette en styringsgruppe med representanter for de
berørte departementene under ledelse av Miljøverndepartementet som skal
koordinere utarbeidingen av den helhetlige forvaltningsplanen. Det er en
forutsetning at myndigheter og andre interesserte parter i landsdelen trekkes
inn i arbeidet, og Regjeringen vil sørge for å etablere prosesser som ivaretar
dette på en hensiktsmessig måte. Fiske er en del av grunnlaget for samisk kul-
tur i samiske kyst- og fjordstrøk som grenser mot Barentshavet. Sametinget
vil derfor bli trukket inn i arbeidet.

Utarbeiding av forvaltningsplanen vil være et omfattende og krevende
arbeid. Det må foretas en grundig avveining mellom de ulike interessene som
vil bli avdekket gjennom de sektorvise konsekvensutredningene. Denne pros-
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essen vil nødvendigvis ta noe tid, men Regjeringen tar sikte på å gi dette arbei-
det høy prioritet slik at en helhetlig forvaltningsplan kan være på plass snarest
mulig. Regjeringen vil orientere Stortinget om arbeidet gjennom stortings-
meldingene om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (RM).

Det vil bli etablert et oppfølgingsssystem for forvaltningsplanen som
sikrer en hensiktsmessig oppdatering, bl.a. som følge av ny kunnskap som
avdekkes gjennom overvåking og forskning. Planen skal gi rammebetingelser
for virksomhet i området, og det er viktig at disse er mest mulig forutsigbare
for de enkelte næringer.

Den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet vil som nevnt være
den første helhetlige forvaltningsplanen for norske havområder. Planen som
nå vil bli utarbeidet, må derfor betraktes som en førstegenerasjonsplan som
også vil gi nyttige erfaringer for det videre arbeidet med slike planer, jf.
kap. 2.3.3.

2.3.2 Helhetlig forvaltning av de kystnære sjø- og fjordområdene

En forpliktelse til å gjennomføre en mer helhetlig forvaltning av de kystnære
sjø- og fjordområdene er allerede nedfelt i Europaparlamentets og Rådets
direktiv 2000/60/EF om fastleggelse av en ramme for fellesskapets vannpoli-
tikk (rammedirektivet for vann). Direktivet skal bidra til å bevare, beskytte og
forbedre vannforekomstene og vannmiljøet, og å sikre en bærekraftig van-
nbruk. En rekke direktiver og internasjonale konvensjoner er fastsatt med
formål å beskytte vann og vannmiljø. Rammedirektivet danner en overbygn-
ing for alle disse direktivene og fastlegger rammene for hvordan forvaltningen
av vann skal skje innenfor det europeiske fellesskapet. Direktivet betraktes
som et av de viktigste regelverkene innen det europeiske fellesskapet for
ivaretakelse av miljøet. Direktivet trådte i kraft 22. desember 2000 og skal iht.
EØS-avtalen implementeres i norsk lovverk innen utgangen av 2003.

Vassdrag, grunnvann og kystvann ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen
omfattes av direktivet, og gjennomføringen av direktivet vil derfor være et
viktig element i forvaltningen av kystnære farvann. Hovedformålet i direktivet
er å beskytte, og om nødvendig forbedre, vannkvaliteten innen 2015. All utnyt-
telse skal være bærekraftig over tid. Hvert land skal inndele sine vannfore-
komster i distrikter som ivaretar hele nedbørfelt med tilhørende kystsone,
såkalte nedbørfeltdistrikter. Direktivet krever at vannressursene kartlegges
og overvåkes. Det skal fastsettes konkrete miljømål for vannforekomster, og
innen 2009 skal det for hvert nedbørfeltdistrikt utarbeides en forvaltningsplan
med et handlingsprogram for de tiltak som må gjennomføres for å oppfylle
målene. Forvaltningen skal baseres på miljømål som er definert i forhold til
både kjemiske og biologiske faktorer i vassdragene og i sjøområdene. Direk-
tivet forutsetter at planer utformes gjennom en bred prosess med berørte
myndigheter og interesseorganisasjoner. Gjennom arbeidet med å nå de opp-
satte målene vil direktivet indirekte også få virkning overfor privates ret-
tigheter og plikter. Forvaltningsplaner, vannkvalitetsutvikling, organisator-
iske løsninger m.m. skal rapporteres til EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

Direktivet sikter også mot å øke beskyttelsen av vannmiljøet mot foruren-
sning fra miljøgifter. For prioriterte stoffer på en liste vedtatt av Europaparla-
mentet og Rådet skal det på felleskapsnivå gjøres gjeldende harmoniserte
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• DET KONGELIGE 
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT 

St.prp. nr. 35 
(2001-2002) 

Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG 

Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 11. januar 2002, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Bondevik Il) 

1 Sammendrag 

Snøhvit-utbyggingen omfatter flerfase utvinning av 
gass- og kondensatforekomstene i Snøhvit-områ
det, som består av feltene Snøhvit, Albatross og 
Askeladd (heretter kalt Snøhvit). Feltene er lokali
sert i Hammerfest-bassenget ca 140 km nordvest 
for Hammerfest 

Statoil er operatør. Departementet mottok 26. 
september 2001 søknad om tillatelse til å bygge ut 
feltene med tilhørende rørledninger for transport 
av gass og kondensat., mottaksanlegg og LNG-an
Jegg. tatoil har på vegne av rettighetshaverne ut
arbeidet en konsekvensutredning som omhandler 
konsekvensene av Snøhvit-utbyggingen. Konse
kvensutredningen var på høring fra 9. april til 9. juli 
2001. 

Rettighetshaverne består av Statoil ASA. Pe
toro AS1, Total Norge AS., Gaz de France Norge 
AS, Norsk Hydro Produksjon as., Amerada Hess 
Norge A/S, RWE-DEA Norge AS og Svenska Pe
troleum Exploration AS. Totale utvinnbare ressur• 
ser er av operatøren anslått til 193 mrd. Sm3 gass 
og 18 mill. Sm3 kondensat Brønnstrømmen fra 
feltene vil bli transportert i en rørledning inn til et 
mottaks- og prosesseringsanlegg på Melkøya ved 

1 Petoro AS er rettighetshaver for statens deltakerandel (Sta
tens Direkte Økonomiske Engasjement - SDØE) 

Hammerfest Her blir brønnstrømmen renset og 
omgjort til produktene LNG, LPG og kondensat 
LNG består hovedsakelig av metangass, som kjø
les ned i prosesseringsanlegget LNG, LPG og 
kondensat overføres til separate lager og transpor
teres deretter videre med skip til kjøperne i marke
det LNG utgjør ca 85 % av prosjektets inntekter. 
Snøhvit-feltet inneholder 73 mill. Sm3 olje (bereg
nede tilstedeværende ressurser) i tillegg til gass
og kondensat Oljeressursene er av operatøren 
ikke vurdert å være kommersielt utvinnbare og er 
ikke inkludert i grunnlaget for søknad om utbyg
ging og drift 

Snøhvit-prosjektet planlegges bygget ut over 
fire faser. Første fase planlegges ferdigstilt slik at 
anlegget kan starte med ordinære leveranser i 
perioden desember 2005 - oktober 2006. Det er 
inngått avtaler om salg av LNG til kjøpere i USA og 
Spania, og leveringsforpliktelsene overfor disse 
starter 1. oktober 2006. Ved full produksjon skal 
anlegget årlig levere 5,67 mrd Sm3 LNG til marke
det I til1egg kommer LPG og kondensat 

De totale investeringene knyttet til utbygging 
av Snøhvit med rørledninger og landanlegg er an
slått til 34,2 mrd 2001-kroner. I tillegg kommer 
investeringer i LNG-skip på 5,4 mrd 2001-kroner. 
umnsomheten av Snøhvit-prosjektet er av opera
tøren anslått til 11,6 mrd. kroner (nåverdi, 7 % reelt 
før skatt). Rettighetshavernes beslutning om ut
bygging ble gjort under forutsetning av at Stortin-
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get vedtok forslag til en endring i petroleumsskat
teloven, jf Otprp. nr. 16 (2001-2002), som inne
bærer at investeringer i forbindelse med produk
sjon, rørtransport og prosessering av gass til 
flytende fonn i storskala LNG-anlegg avskrives 
over tre år. Forslaget ble vedtatt 22. november 
2001. 

Departementet har innhentet en vurdering fra 
Oljedirektoratet av de ressursmessige og tekniske 
sidene ved utbygging og drift av feltet, og anlegg 
og drift av rørledningene og landanlegget Likele
des har departementet innhentet en vurdering fra 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet av de 
sikkerhets- og arbeidsmiljømessige forholdene 
knyttet til prosjektet Prosjektet har vært konse
kvensutredet, og det er innhentet uttalel er fra re
levante høringsinstanser. (se vedlegg) 

Det er gjennomført betydelige miljøtiltak for å 
redusere de miljøskadelige utslippene fra prosjek
tet I henhold til utarbeidet konsekvensutredning 
vil prosjektet ikke bidra til miljøskadelige utslipp 
til sjø. Installasjonene til havs består av lukkede 
systemer uten utslipp som kan påvirke fiskeressur
ser eller ti keaktiviteter. På land er det planlagt et 
biologisk renseanlegg som skal sikre at det ikke 
blir skadelige utslipp til sjø fra landanleggene. I 
henhold til konsekvensutredningen (KU) vil pro
sjektet gi utslipp til luft av ca 900.000 tonn CO2 og 
635 tonn NOx årlig. Drift av LNG-anlegget vil også 
generere utslipp av VOC, estimert til ca. 200 tonn 
per år. CO2 som følger med naturgassen vil bli 
separert ut, transportert via rørledning tilbake til 
feltet og reinjisert. Reinjiseringen medfører at de 
totale CO2-utslippene fra prosjektet blir tilnærmet 
halvert, det planlegges å reinjisere mellom 650.000 
og 850.000 tonn CO2 årlig. Videre er det satt av 
plass på LNG-anlegget for mulig framtidig teknolo
gi som kan bidra til ytterligere reduksjon i utslipp 
av klimagasser og NOx. I forbindelse med regjerin
gens satsing på CO2-fri gasskraft og samarbeids
programmet med industrien skal det i nært samar
beid med utbygger vurderes om det er grunnlag 
for et pilotanlegg for rensing av CO2 på Snøhvit 

I høringsuttalelsene fra miljø- og fiskeriforvalt
ningen ble det framsatt krav om at det utarbeides 
en «strategisk konsekvensutredning» for hele Ba
rentshavet En strategisk konsekvensutredning 
innebærer en omfattende utredning knyttet til all 
virksomhet i hele Barentshavet, og ikke bare en 
utredning av virkningene knyttet til petroleums
virksomheten i de områder som er åpnetfor dette. 
OED har tatt initiativ overlor Miljøverndeparte
mentet og Fiskeridepartementet for å starte clisku
sjoner om omfang av ytterligere utredninger for 
Barentshavet utover det som er nødvendig i forbin-

delse med Snøhvit-utbyggingen. Regjeringen leg
ger opp til at Snøhvit-utbyggingen kan håndteres 
frikoblet fra eventuelle ytterligere utredninger for 
Barentshavet 

Det tillates helårsoperasjoner på Tromsøflaket, 
både i utbyggings- og driftsfasen. Dette omfatter, i 
tillegg til vanlig drift, også bore- og brønnoperasjo
ner. 

Energiforsyningen til l.NG-an1egget, som er en 
integrert del av selve anlegget, konsekvensutredes 
separat Energianlegget på Melkøya, samt kraft
ledning som knytter energianlegget til kraftnettet, 
er konsesjonspliktig etter energiloven og melde
pliktig etter reglene om konsekvensutredninger i 
plan- og bygningsloven. Ansvarlig myndighet for 
disse konsekvensutredningene er NVE. Konse
kvensutredningen som utarbeides for energianleg
get etter energiloven skal etter forskrift om konse
kvensutredninger ligge til grunn for tillatelser et
ter energiloven, plan- og bygning loven og for
urensningsloven. 

Etter planen skal utført konsekvensutredning, 
konsesjonssøknad og utslippssøknad sendes inn i 
januar 2002. SFT kan tidligst fatte avgjørelse på 
utslippssøknaden i oktober 2002. Isolert sett kan 
energikonsesjon fra NVE gis tidligere. Det er imid
lertid etablert praksis at energikonsesjon og ut
slippstillatelse samkjøres tidsmessig. Deretter føl
ger eventuell klagebehandling på energikonsesjon 
og utslippstillatelse. Medregnet tid for klagebe
handlingen vil ventelig endelig konsesjon og ut
slippstillatelse foreligge først i 2003. 

Dette innebærer at behandlingen av energi
konsesjon og utslippstillatelse ikke vil være ferdig 
før vedtak om Snøhvit-utbyggingen skal fattes. KU 
for Snøhvit LNG gir en relativt omfattende gjen
nomgang av energianlegget samt tilknytning av 
dette til kraftnettet Et tilstrekkelig helhetlig bilde 
av alle konsekvensene av utbyggingen er dermed 
presentert selv om energikonsesjon og utslippstil
latelse behandles på et senere tidspunkt. KU-pro
sessen for energianlegget kan gå mer i dybden på 
de forholdene NVE og SFT er opptatt av i forbin
de! e med energikon esjon og utslippstillatelse. 

Energianlegget på Snøhvit er dimensjonert ut 
fra Snøhvits behov for kraft og vanne og anlegget 
skiller seg derlor fra gasskraftverk som har salg av 
elektrisitet som hovedformål.Rammebetingelsene 
for CO2- og NOx-utslipp vil kunne ha stor betydning 
for prosjektets lønnsomhet Utslipp til luft vil på 
vanlig måte bli konsesjonsbehandlet av SIT. Vikti
ge retningslinjer for vurderingen av CO2-utslipp 
ble satt i forbindelse med Stortingets behandling 
av energimeldingen (lnnst S. nr.122 (1999-2000)) 
og nedfelt av Miljøverndepartementet i retningslin-
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jer til SFT av 23. juni 2000. Utslipp av C02 må sees i 
sammenheng med Norges oppfølging av interna
sjonale forpliktelser. Inntil et kvotesystem er på 
plass, skal det ikke stilles strengere krav til gas
skraftprodusenter enn det gjøres ellers i Europa. 
Utslippene av NO, vil bli særlig vurdert i forhold til 
lokale miljøforhold og forpliktelsene i Gøteborg
protokollen. 

Med utgangspunkt i de beregningene som er 
lagt til grunn i plan for utbygging og drift og plan 
for anlegg og drift, mener departementet at utbyg
ging av Snøhvit-feltene er et lønnsomt og økono
misk robust prosjekt. Departementet mener videre 
at utbyggingen kan gjennomføres innenfor aksep
table miljø- og sikkerhetsmessige rammer. Depar
tementet gir sin tilslutning til utbygging av Snøhvit 
på angitte vilkår omtalt senere i teksten. 

2 Hovedtrekk i utbyggingsplanene 

Departementet mottok 26. september 2001 plan 
for utbygging og drift av Snøhvit LNG (PUD) og 
plan for anlegg og drift av Snøhvit LNG (PAD) fra 
Statoil på vegne av rettighetshaverne. 

2.1 Omtale av prosjektet 

Snøhvit-området består av feltene Snøhvit, Alba
tross og Askeladd. Feltene er lokalisert i Hammer
fest-bassenget ca. 140 km nordvest for Hammer
fest 

Feltene består av følgende utvinningstillatel
ser: 
l. PL097, PL099 og PLll0, som utgjør Snøhvit

feltet 
2. PL064 og PL077, som utgjør Askeladd-feltet 
3. PL078, deler av PL.097 og PLl00, som utgjør 

Albatrossfeltet 

Det er inngått samordningsavtale for utvinningstil
latelsene, slik at disse i praksis tilligger ett interes
sentskap. Rettighetshavernes andeler i det uniti
serte Snøhvit er angitt i tabell 2.1. 

Snøhvit-feltet ble oppdaget i 1984. Alle feltene 
inneholder hovedsakelig gass med små mengder 
kondensat. Snøhvit inneholder i tillegg et oljelag 
under gasskappen. Hovedreservoarene befinner 
seg på dyp fra 1800 meter til 2350 meter. Vanndy
pet varierer mellom 250 og 345 m. 

Grunnlaget for utformingen og dimensjonerin
gen av feltinstallasjonene på Snøhvit, Askeladd og 

Kvaloya 

I Nordkapp 
I 

Figur 2.1 Feltene 

Hammertest 

Snøhvit Askeladd 
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Tabell 2.1 Rettighetshavere 

Selskap 

Statoil ASA (operatør) 
Petoro AS 
Total Norge A.S. 
Gaz de France Norge AS 
Norsk Hydro Produksjon a.s. 
Amerada Hess Norge A/S 
RWE-DEA Norge AS 
Svenska Petroleum Exploration AS 

Eierandeler 

22,29 % 
30,00 % 
18,40 % 
12,00 % 
10,00 % 
3,26 % 
2,81 % 
1,24 % 

Albatross er mengde påviste hydrokarboner, an
tatt produksjonsevne samt dreneringsstrategi og 
valgt daglig produksjonskapasitet på LNG-anleg
get på Melkøya. Feltene er planlagt bygget ut med 
undervannsbrønnrammer, tre på Snøhvit, tre på 
Askeladd og en på Albatross. Det er planlagt boret 
totalt 21 produksjonsbrønner og en brønn for C02-

injeksjon. Produksjonsbrønnene plasseres med 8 
på Snøhvit, 8 på Askeladd og 5 på Albatross. Basis
lokasjon for C02 reinjeksjonsbrønnen er Tubaen
formasjonen på Snøhvit. En alternativ lokasjon vil 
være Tubåenformasjonen på Albatross. 

Feltene er planlagt utbygget i faser. Feltfasing 
er gitt i tabell 2.2. 

Innfasing og rekkefølge av Askeladd og Alba
tross vil vurderes videre og optimaliseres basert på 
erfaringer, oppdatering av utvinningsplaner og 

ILlldl!II ! ·--

Figur 2.2 Landanlegget 

Tabell 2.2: Feltfasing 

Produksjonsstart Snøhvit (fase 1) 2005 
Produksjonsstart Askeladd (fase 2) 2011 
Produksjonsstart Albatross (fase 3) 2018 
Kompresjonsplattform (fase 4) 2021 
Avslutning platåperiode 2032 
Feltlevetid 2035 

lønnsomhet. Første investeringsfase er Snøhvitfel
tet, rør til land og anleggene på Melkøya. I PUD 
heter det at Askeladd og Albatross eventuelt vil 
kunne erstattes av nye funn i området dersom part
nerskapet fmner det formålstjenlig på det aktuelle 
beslutningstidspunktet. Ved endringer i forhold til 
opprinnelig PUD og PAD vil re ttighetshaverne 
måtte legge fram oppdaterte planer for godkjen
ning av departementet. 

For å opprettholde full kapasitet for hele bereg
ningsperioden, planlegges det installert en kom
presjonsenhet i 2021 . 

Brønnstrømmen fra feltene vil bli overført via 
en flerfase rørledning på 26,8 tommer med lengde 
160 km til mottaksanlegget på Melkøya. Trans
portsystemet er utformet for å transportere brønn
strømmen fra brønn fram til LNG-anlegget uten 
behov for operasjonell rensing av rørledning. I 
mottaksanlegget på land vil kondensat skilles ut og 
stabiliseres og deretter overføres til lagertank for 

.-nnatiim] 
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utskipning. Videre vil man skille ut monoetylengly
kol (MEG), som brukes for å hindre dannelse av 
hydrater i brønnstrømmen, for gjenbruk. Reste
rende hydrokarboner går inn i LNG-fabrikken for 
prosessering. Før nedkjøling fjernes vann og C02• 

Når vann og C02 er fjernet går naturgassen inn i en 
kryogenisk Oavtemperatur) prosess. Denne pro
sessen produserer flytende naturgass (LNG) som 
består av metan (ca. 90 %) , nitrogen, etan og pro
pan. 

C02 fra brønnstrømmen planlegges kompri
mert og reinji ert. Akkumulert over anleggets le
vetid planlegges til sammen 23 mill. tonn C02 de
ponert på denne måten. Til sammenlikning er de 
planlagte utslippene fra LNG-anlegget på Melkøya 
anslått til 27 mill. tonn C02• 

Prosessen for å gjøre naturgass fl.ytende krever 
energi. LNG-anlegget er et stort kuldeanlegg, med 
3 ulike kjølekretser, som hver drives av en kom
pressor. Totalt effektforbruk for de 3 kuldekom
pressorene er 152 MW. Kompressorene er drevet 
av elektromotorer. I tillegg har prosessen et var
mebehov på 116 MW. Varmebehovet dekkes av 
avgassvannen. Kraftbehovet dekkes av 4 gasstur
biner (5 i en senere fase av prosjektet). Gassturbi
nene er knyttet til generatorer som igjen leverer 
strøm til de elektrisk drevne kompressorene. 

Ved å la kompressorene være drevet av elek
tromotorer har man hatt større spekter av gasstur
biner å velge i, og en har mulighet til å bruke 
el-nettet som reservekraft, dersom en eller flere av 
gassturbinene skulle falle ut Dette er derfor en 
fleksibel løsning, som gjør at tilgjengelighet og 
regularitet for kraftforsyningen til LNG-anlegget 
blir meget høy. Beste tilgjengelige teknologi har 
blitt brukt som basis for valg av utstyr og løsnin
ger. 

Gassturbinene som er benyttet har høy termisk 
virkningsgrad (41 %). Anleggets energiutnyttelse 
(kraft og varme) er om lag 70 % totalt Gassturbi
nen har lav-NOx·brennere, som med dagens tekno
logi gir det lave te NO.-utslippet det er mulig å 
oppnå uten noen form for etterrensing. 

Utslippene (for 5 turbiner) er. 
C02: 860 000 tonn/år 
NOx: 635 tonn/år 

Under normal drift vil anlegget være selvforsynt 
med elektrisk og termisk energi. Anlegget vil være 
tilkoplet linjenettet i Finnmark, men under norma
le driftsforhold vil egenproduksjonen bli regulert 
på en slik måte at anlegget ikke leverer kraft ut på 
kraftnettet 

Foruten LNG og kondensat blir det også produ
sert våtgass (LPG). lPG skilles ut under nedkjø
ling av naturgassen. lPG-produktet lagres flytende 
ved atmosfæretrykk før utskipning. 

Produktene skipes videre til markedene i dedi
kerte produktskip. To av rettighetshaverne har 
valgt å ikke inngå kontrakter for salg av LNG, de 
resterende rettighetshaverne har inngått salgs
kontrakter med kjøpere i USA og Spania. LPG og 
kondensat kan selge i spotmarkedet Leveranse
forpliktelsene overfor kjøperne av LNG starter se
nest 1. oktober 2006. Forventet oppstart av anleg
get er i perioden desember 2005 - oktober 2006. 

Teknologien i Snøhvit-prosjektets offshore-an
legg og i landanleggets prosess er dimensjonert 
slik at det i dagens design ikke er noe ekstra kapa
sitet til prosessering av gass fra andre prosjekter 
inn til landanlegget Utbygger viser til at en slik 
utvikling må utredes som en del av kapasitetøk
ning i rørledninger og landanlegg. 

I tråd med gjeldende bestemmelser vil det i 
god tid før avslutning av produksjonen bli lagtfram 
en avslutningsplan inkludert KU, med forslag til 
endelig disponering av innretninger. Alle feltrør og 
koblingsenheter vil først bli stengt ned og sikret. 
Brønnene vil der tter bli forseglet med to plugger, 
før beskyttelsesstrukturer, koblinger og brønn
rammer vil bli foreslått fjernet. 

2.2 Økonomi for Snøhvit LNG 

Økonomianalysene fra utbygger dekker oppbyg
nmgsperioden fra desember 2005 til 1. juni 2006 og 
videre full produksjon (5,67 mrd Sm3/år LNG til 
markedet) til 1. oktober 2031. Basert på reservoar
vurderinger vil det med forventede utvinnbare 
gassvolumer være tilgjengelig gass for produksjon 
ut over denne perioden, eventuelt for anvendelse 
av gass til andre fonnål. Samlet har utbyggingen en 
investeringsramme på 34,2 mrd 2001-kroner (40 
mrd. løpende kroner). Fase 1 har en investerings
ramme på 23,2 mrd 2001-kroner (24,7 mrd. løpende 
kroner). Fase 1 omfatter LNG-anlegg på Melkøya, 
rørledning til land amt utbygging av Snøhvit-feltet 
Kostnader for skipstransport av LNG kommer i til
legg basert på et nybyggingsprogram, og er anslått 
til ca. 5,4 mrd 2001-kroner (5,8 mrd. løpende kro
ner). Prosjektets totale investeringer (ekskl. skip) 
til og med 2021 er vist i tabell 2.3. 

Operatøren har også fremlagt beregninger 
som viser prosjektets følsomhet for endringer i 
investeringskostnader. Beregnede PlO- og P9Q.es
tirnater er respektive 31,0 mrd. 2001-kroner (35,7 
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Tabell 2.3 Investeringer 

Kostnadselement 

Konsept prosjektering etter PUD/PAD 
Prosjektledelse 
Snøhvitfeltet 
Hammerfest LN G--anlegg 
Driftsforberedelser 
Totalt fase 1 
Askeladdfeltet og kompresjon på land (fase 2) 
Albatrossfeltet (fase 3) 

Kost (mill. 2001-kr.) 

262 
247 

7 257 
14917 

524 

Kompresjon til havs og fremtidige installasjoner (fase 4) 

23207 
4555 
2147 
4340 

Totalt 

mrd i løpende kroner) og 38,0 mrd 2001-kroner 
(43,8 mrd. løpende kroner) 2• 

Prisestimatene i operatørens økonomianalyser 
er basert på en oljepris på 16 USD/fat Dersom 
denne endres til 13 USD/fat for hele perioden og 
man får en tilsvarende prisendring også for LNG, 
vil internrenten før skatt reduseres fra 11,4 % til 
8,2 %. Ttlsvarende vil en endring i oljepris til 20 
USD/fat for hele perioden gi en internrente før 
skatt på 15,3 %. 

Disponering av innretninger er ikke inkludert i 
økonomianalysen da det er betydelige ressurser 
igjen i reservoarene etter 2031 som forventes ut
nyttet. Heller ikke inntektene fra resterende res
surser er inkludert i analysen. 

De totale driftskostnadene for feltets levetid an
slås til 21,3 mrd. 2001-kroner. I tillegg kommer 
driftskostnader for LNG-skip, beregnet til 410 mil
lioner kroner per år for fire skip. 

Operatøren har beregnet nåverdien av Snøhvit 
LNG før skatt til 11 569 mill. kroner (7 % kalkula
sjonsrente) og 2 559 mill. kroner etter skatt (8 % 
kalkulasjonsrente). I beregningene er det antatt at 
årlig salgsvolwn av LNG er lik designkapasitet på 
anlegget. Det er videre antatt at all økonomisk 
produserbar LPG og kondensat blir solgt I opera
tørens vurdering av lønnsomhet etter skatt er det 
forutsatt at at Stortinget vedtar forslag til en end
ring i petroleumsskatteloven, jf Ot.prp. nr. 16 
(2001-2002), som innebærer at investeringer i for
bindelse med produksjon og rørtransport av gass 
som skal nedkjøles til flytende form i storskala 
LNG-anlegg avskrives over tre år. Det forutsettes 

2 Dette innebærer at operatøren vurderer det slik at det er 10 
pst sannsynlighet for at kostnadene blir lavere enn 31,0 mrd 
kroner og 10 pst sannsynlighet for at investeringskostnadene 
blir høyere enn 38,0 mrd. kroner. Med andre ord er det 80 pst 
sannsynlighet for at investeringskostnadene blir mellom 31,0 
mrd. og 38,0 mrd. kroner. 
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også at LNG-anlegget omfattes av petroleumsskat
teloven. 

Operatøren har fremlagt beregninger for føl
somheten i prosjektets lønnsomhet basert på re
servoarprofiler. Beregnet PlO--estimat gir en lønn-
omhet på 12 328 mill. 2001-kroner (nåverdi, 7 % 

reelt før skatt), beregnet P90-estimat gir en lønn
somhet på 7 569 mill. 2001-kroner (nåverdi, 7 % 
reelt før katt). 

Operatørens beregninger viser en internrente 
på 11,4 % før skatt. Av totale inntekter kommer 
86,5 % fra LNG, 10 % fra kondensat og 3,5 % fra 
LPG. Flere rettighetshavere har inngått avtaler om 
salg av LNG til kjøpere i USA og Spania LPG og 
kondensat kan selges i spotmarkedet 

2.3 Helse, miljø og sikkerhet 

Snøhvit-prosjektet er deo første petroleumsutbyg
gingen i Barentshavet Dette stiller spesielle krav 
til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Sikkerhet og 
miljø vektlegges særskilt av operatøren ved utfor
mingen av de tekniske løsningene. 

Krav til sikkerhet omfatter vern av menneskers 
liv og helse samt beskyttelse av anlegg, produk
sjon, kunnskap og materielle verdier. Krav til mil
jøvern omfatter vern mot forurensning og uaksep
table inngrep i naturen. 

Det skal tas hensyn til HMS i alle tekniske, 
økonomiske, operative og administrative aktivite
ter både hos Statoil og hos entreprenører. HMS
styring er en integrert del av aktivitetene i prosjek
tet Hensynet til HMS står sentralt i planleggingen 
av de tekniske løsnmgene for Snøhvit LNG, og alle 
aktiviteter vil være underlagt Statoils overordnede 
HMS-retningslinjer. Det vil bli satt krav til alle kon
traktører og leverandører om å etablere et eget 
HMS-program. Kontraktørene skal kunne doku
mentere et miljøstyringssystem. 
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3 Konsekvensutredning 

I henhold til bestemmelsene i petroleumsloven og 
plan- og bygningsloven er det utarbeidet en konse
kvensutredning som dekker utbygging og drift av 
gass/kondensat-forekomstene på Snøhvit-feltene, 
samt anlegg for transport av brønnstrømmen til 
land, LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest og 
utskipning av produktene fra anlegget til marke
det 

Utredningen gir en oversikt over virkninger en 
gjennomføring av plan for utbygging og drift og 
plan for anlegg og drift antas å få for annen næ
ringsvirksomhet og allmenne interes er, herunder 
naturmiljøet. Utredningen viser blant annet hvor
dan hensyn til miljø- og fi.skerimessige forhold er 
ivaretatt gjennom utfonningen av tekniske løsnin
ger. Utredningen angir videre forslag til avbøtende 
tiltak. 

Melding med forslag til utredningsprogram for 
Snøhvit-feltene ble oversendt Olje- og energidepar
tementet i februar 1998. Departementet sendte 
deretter utredningsprogrammet ut på høring til be
rørte instanser. Utredningsprogrammet og inn
komne høringsuttalelser danner grunnlaget for 
konsekvensutredning av Snøhvit-feltene med til
hørende rørledninger og landanlegg. Departemen
tet fastsatte utredningsprogrammet i mars 1999. 
Konsekvensutredningen for Snøhvit LNG er utar
beidet i henhold til det fastsatte programmet og de 
høringsuttalelser som er mottatt. 

Etablering av et energianlegg på Melkøya knyt
tet til LNG-anlegget, samt installering av nytt led
ningsnett fra Melkøya til Skaidi, krever konsesjon 
fra NVE. Energianlegget skal konsekvensutredes 
og konsesjonsbehandles separat etter energiloven 
og plan- og bygningsloven. Konsekvensutredning 
for energianlegg og kraftlinjer ferdigstilles januar 
2002. I henhold til energiloven skal konsesjonssøk
nad ikke forelegges Stortinget for behandling, 
men avgjøres av NVE. For å få et helhetlig bilde av 
alle kon ekvenser knyttet til Snøhvit-prosjektet er 
energianlegget likevel beskrevet i konsekvensut
redningen for Snøhvit LNG. Videre har utbygger 
også utarbeidet supplerende underlagsdokumen
tasjon knyttet til energianlegget i høringsproses
sen. Den eparate konsekvensutredningen for en
ergianlegget omfatter således ingen nye hoved
tema utover det som allerede er utredet i forbindel
se med konsekvensutredning for Snøhvit LNG. 

Nedenfor følger en gjennomgang av hoved
punktene i konsekvensutredningen for Snøhvit 
LNG, rørledninger og landanlegg. En gjennom
gang av høringsinstansenes kommentarer samt 

departementets og utbyggers merknader er gitt i 
vedlegg. 

3.1 Miljømessige virkninger 

Plan for utbygging samt plan for anlegg og drift 
omhandler ga s og kondensat. Ga s er ikke antatt 
å medføre uønskede virkninger på naturmiljøet lo-
kalt ved et eventuelt uhell utslipp. Kondensat er 
en fargeløs og meget lett olje, om etter et eventu
elt øl har en oppholdstid på havoverflaten som er 
svært kort sammenlignet med andre oljetyper. Mil
jørisikoanaly er som er utført konkluderer også 
med at ri ikoen for miljø fra et utslipp av kondensat 
er lav. likevel er det blant annet utført grundig 
kartlegging av sårbare ressurser i området, og det 
er lagt vekt på å sikre gode utbyggingsløsninger 
med lav risiko for uønskede hendel er. I tillegg er 
det utført vurderinger av tiltak/beredskap. 

Den planlagte driften av anlegget skal ikke ska
de miljøet ( «0-utslipps-filosofi.en»). Dette betyr at 
det i en driftssitua jon 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 vil foregå i henhold 
til tillatelse fra SFT. Utslippene planlegges gjort på 
40 meter dyp på nordsiden av Melkøya i et om
råde med god strøm. Konsekvensene fra utslippe
ne vurderes i konsekvensutredningen som små og 
svært lokale. 

Karbondioksid (CO:J, som inngår naturlig i fø
destrømmen fra Snøhvit-feltene, vil bli separert ut, 
transportert via rørledning tilbake til feltet og rein
jisert. På denne måten spares atmosfæren for et 
C02-utslipp til miljøet over anleggets levetid anslått. 
til i størrelsesorden 23 millioner tonn. Selve driften 
av anlegget skjer vha. beste tilgjengelige teknolo
gi. Energianlegget vil imidlertid medføre et utslipp 
av C02• Dette er beregnet til 860.000 tonn pr. år. 
Utslippet vil utgjøre omtrent 2 % av Norges totale 
C02 utslipp. Utslippene av nitrogenoksider (NOx) 
fra anlegget vil ligge i størrelsesorden 635 tonn per 
år i en normal driftssituasjon. Nitrogenavsetninge
ne i influensområdet er i dag generelt lave, og 
bidragene fra Snøhvit vil utgjøre et minimalt til
legg. Den totale avsetningen vil være lav i forhold 
til naturens tålegrense. 

Selve etableringen av LNG-anlegget på Melk
øya vil medføre en del konsekvenser på kultur- og 
naturmiljø, samt i forhold til landskap og estetikk. 
Etableringen av anlegget vil føre til at forekomster 
av kulturminner på Melkøya går tapt i sin nåværen
de form. Det ble derfor utført omfattende arkeolo
giske utgravinger på øya sommeren 2001 (avslut-
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