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Høringsuttalelse om klimakur 2020 

 
Det er hyggelig at regjeringen med denne utredning legger fram sitt forslag til hvordan Norge 

skal kutte sine klimautslipp. Dessverre mener vi at regjeringen på en rekke områder ikke har 

tatt miljøet på alvor slik en melding som dette fortjener. Motsetningsforholdet med en stadig 

økende, forurensende økonomisk vekst og miljø tas ikke nevneverdig opp i denne melding. 

 

Petroleumssektoren 

Regjeringens tiltak for å redusere klima utslipp i petroleumssektoren skal skje gjennom 

energiøkonomisering. Hva med å si nei til utvinning av nye områder for boring etter olje og 

gass, drøftes ikke i den melding. Forbud er visstnok ikke en del av regjeringens virkemiddel 

verktøy for å få ned utslippene på. Dette er vi uenig i regjeringen i. ! Vi mener det å gi 

oljenæringen nye blokker til å lette etter olje og gass på kontinentalsokkelen bør stoppes. 

Dette vil være en effektiv måtte redusere petroleumssektorens C02 utslipp på.  Energi for 

framtiden bør skaffes gjennom økt satsing på miljøvennlig energi kilder som f. eks vindkraft. 

Vindkraft er dessverre  meget tynt drøftet i denne melding. Det er jo ikke særlig overraskende 

fordi regjeringens hovedfokus  er fortsatt olje og gass som de viktigste energikilder for 

framtiden. 

 

Individuelle ansvar 

 

En annen svakhet med klimakur 2020 er nettopp at den hovedsakelig drøfter hva ulike 

sektorer i Norge kan bidra med å få utslippene ned. Hva Norges innbyggere kan bidra med til 

å få redusert utslippene er dessverre ikke særlig drøftet i klimakur 2020. Det virker for oss 

ganske oppsiktsvekkende at den norske befolkning ikke skal settes på klimakur. Norges 

befolkning har et stadig voksende forbruk av varer og tjenester. Dette forbruket må ned, og vi 

 



trenger økt fokus på å velge mer miljøvennlig. Et sentralt virkemiddel er jo nettopp skatter og 

avgifter som kan stimulere til mer miljøvennlig forbruk. 

 

Reklame 

Dessverre er ikke reklamebransjens innsats for å få ned forbruket ikke drøftet  i klimakur 

meldingen. Denne bransjen bidrar nettopp til at forbruket av varer og tjenester blir stadig 

høyere. Vi mener at det bør innføres en egen reklame skatt som kan bidra til redusert forbruk. 

Vi mener også at reklamevernet mot barn og unge bør styrkes. Barn og unge bør ikke få den 

oppfatning gjennom reklame at deres menneskeverd avhenger av økt forbruk. 
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