
 

 

NHOs innspill til "Fit for 55" oppdateringen av byrdefordeling (ESR), skog 

og annen arealbruk (LULUCF) 
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) viser til Klima- og miljødepartementets invitasjon til å gi 

innspill til de ulike rettsaktene i EUs Fit for 55-pakke, og vil med dette gi innspill til revisjonen av 

EUs kvotedirektiv (ETS). NHO vil også gi innspill til de øvrige av Europakommisjonens høringer av 

Fit for 55 pakken som er vesentlig for både klimamålsetninger og EUs grønne vekstrategi, og vi vil 

understreke at alle direktivene må sees i sammenheng slik at det er konsistens både i 

målsettinger, politikkutforming og virkemidler.  

Norge skal innfri sin klimamålsetning i samarbeid med EU. "Fit for 55" skal revidere energi- og 

klimarammeverket iht det forsterkede målet på 55 prosent kutt i klimagassutslippene relativt til 

1990. Det innebærer en skjerping fra 43 til 61 prosent kutt (relativt til 2005) for kvotepliktig- og 

fra 30 til 40 prosent for ikke-kvotepliktig sektor. Selv om vi mener at ikke-kvotepliktige sektorer 

som står for 60 prosent av Europas utslipp, burde bære en større andel av utslippskuttet for en 

mer effektiv klimapolitikk, støtter NHO ambisjonen om netto-null utslipp i 2050 med norsk 

deltakelse i den Europeiske klimadugnaden og felles målsetning.  

Effortsharing (ESR) 

NHO er fornøyd med at det foreslås et separat kvotehandelssystem for landtransport og 

oppvarming av bygg. Ettersom skatt på CO2 og energi varierer betydelig i Europa, gir dette en mer 

effektiv klimapolitikk med likere konkurransevilkår under forutsetning av at kvotesystemet ikke 

bare legges på toppen eksisterende avgiftsregime, men med mer harmoniserte skattesatser i 

Energiskattedirektivet (ETD). 

LULUCF og EUs skogstrategi 

Klimakur 2030 pekte på at skogbruket og trebasert industri spiller en viktig rolle i arbeidet med å 

nå de nasjonale klimamålene. Tiltak for å øke skogproduksjonen og dermed opptaket av CO2 er 

blant de aller mest kostnadseffektive klimatiltakene. Økt bruk av biomasse er også av tiltakene 

som gir størst klimagevinst både i transportsektoren, industrien og i andre sektorer. Det vil også 

bidra til økt produksjon av kvalitetsvirke som kan brukes i produkter med lang levetid og høy 

klimanytte. For å nå målene i norsk klimapolitikk må det derfor satses på økt skogproduksjon og 

økt bruk av biomasse til ulike formål.  

 

Selv om halvparten av våre karbonutslipp opptas nasjonalt, innebærer EUs bokføringsregler at 

Norge likevel kan få et utslipp fra skog- og arealbrukssektoren selv uten betydelig lavere 

avvirkning. Vi oppfatter at disse reglene kan innebærer noe inkosistens med ønsket om å satse på 
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bioøkonomi og utslippskutt i sektorer som krever mye bioenergi. Vi regner derfor med at det vil 

forekomme endringer i dette forslaget som bedre balanserer ut de ulike formålene rundt skogens 

rolle i klimapolitikken.   

 

Regjeringen har vært tydelige på at bokføringsreglene ikke skal være til hinder for en aktiv skog- 

og klimapolitikk der det legges stor vekt på å utnytte skogens muligheter til levere biomasse 

innenfor bærekraftige rammer. Vi støtter en slik tilnærming. Ordningen frem til 2025, med den 

norske referansebanen og kompensasjonsordningen, vil i denne perioden gi grunnlag for å øke 

den gjennomsnittlige årlige avvirkningen fra 13 mill. m3 (2019) til 16 mill. m3 i avtaleperioden, 

uten å få bokført et utslipp fra forvaltet skog.  Det foreslåtte regelverket gjeldende fra 2025 vil 

derimot gi store begrensninger i årlig hogstvolum og vil kunne hindre Norge i å bruke skogen 

aktivt for klima og det grønne skiftet.  

 

Både i Klimakur 2030 og i EUs skogstrategi legges det opp til at svært mange av tiltakene som 

innebærer bruk av biomasse skal baseres på rester og avfall fra skogproduksjon. Biomasse fra 

skogen er imidlertid en knapp ressurs, og bør derfor fortrinnsvis brukes til langlevde og 

høyverdige produkter, mens massevirke, rester, avfall og sidestrømmer bør utnyttes i annen 

industri og til slutt til energiformål.  

 

NHO mener at erfaringene med EUs fleksible mekanismer gjør at en bør se nærmere på et nordisk 

samarbeid om regionale klimamål i ikke-kvotepliktig sektor for å sikre en mer effektiv og mindre 

komplisert innfrielse. 

 
NHO ser frem til et tettere samarbeid med norske myndigheter for bedre å ivareta norske 

interesser i oppfølgingen og konkretiseringen av Green Deal. Norsk regelverk og deltakelse i 

klimadugnaden må tilpasses. Det innebærer både utfordringer og muligheter for Norge og norske 

virksomheter i et europeisk marked som går i klimavennlig retning.   
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