
 
 

 

De norske utslippsmålene er for lave 

 

Miljødirektoratet har i rapporten «Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjo-

nale klimapolitikken: Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid» (februar 2014) lagt til grunn at 

det et er gap på 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter som må fylles hvis Norge skal nå sine mål for ut-

slippsreduksjoner.  

Det slås fast at dette blir vanskelig, og vil kreve at politikerne kommer med nye tiltak. 

Det Miljødirektoratet ikke setter spørsmålstegn ved, er klimaforlikets mål om en reduksjon av 

norske utslipp til 45-47 millioner tonn i 2020. Dette ser ut til å anses som tilstrekkelig ambisiøst, og at 

problemet bare gjelder virkemidlene.  

Årsaken til at et slikt inntrykk har fått feste seg, er den misvisende og forvirrende retorikken 

som har gått igjen i flere klimameldinger og klimaforlik. Der heter det at Norge fram til 2020 skal 

kutte utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av våre utslipp i 1990.  

Tilsynelatende er dette i tråd med FNs klimapanel som sier at rike land må redusere sine ut-

slipp med mellom 25 og 40 prosent innen 2020 – i forhold til utslippsnivået i 1990. I virkeligheten er 

det noe helt annet, fordi vi på finurlig vis har tatt utgangspunkt i en tenkt referansebane som i 2020 

gir et utslipp på 59,2 mill tonn – 20 prosent over utslippsnivået i 1990. 

Dermed har vi gjort det lett for oss selv, ved hjelp av tilslørende kreativ bokføring. 

En analogi kan være nyttig. En mann bestemmer seg for å gå ned i vekt. Etter 3 måneder har 

han gått ned med 5 kilo. Men, sier han, hadde jeg ikke endret diett, hadde vekten økt med 5 kilo. 

Virkningen er derfor 10 kilo. Dette er i og for seg korrekt, men bruk av referansebaner ved utregning 

av prosentvis reduksjon er en tvilsom praksis. 

I realiteten er de norske målsetningene for innenlandsk reduksjon mellom 6 og 10 prosent. 

Dette bekreftes i grafen på side 7 i Miljødirektoratets rapport. Hvis alle rike land la seg på samme 

lave målsetning, ville det ikke være mulig å begrense økningen i global temperatur til 2 ˚C over førin-

dustriell tid. 

Problemet er altså ikke bare at virkemidlene er for svake. Ambisjonsnivået må heves vesent-

lig. Det betyr også mer realisme, basert på den best tilgjengelige kunnskap om hva som er nødvendig 

for å bringe utviklingen på rett spor. For videre lesing viser vi til vår analyse av Klimameldingen fra 

2012: http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=56 
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