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Høringssvar om forslag til klimalov 
Jeg takker for muligheten til å gi innspill til Klima- og miljødepartementets høringsnotat 
«Forslag til lov om klimamål (klimaloven)1». Jeg vil benytte anledningen til å sende følgende 
innspill: 
For å få bli et lavutslippssamfunn må vi ha tydelige mål og en plan for hvordan vi kan gradvis 
omstille oss og kutte utslipp. Klimaloven vil bidra til dette. Det er en overordnet prosesslov, som 
skal sørge for at klimapolitikken holdes på dagsorden år for år, og tallfeste for hvor store utslipp 
som kan tillates for at Norge blir et lavutslippssamfunn i tråd med Paris-avtalen. Dette må 
følges opp med vedtak om hvor store utslipp som kan tillates i hver stortingsperiode, og 
handlingsplaner som definerer utslippsbaner og tiltak i alle sektorer i samfunnet. 
 
I tillegg må klimaloven ta høyde for åpenhet og nasjonal regulering i bruken av teknologiene 
som omfatter både reduksjon av klimagassinnholdet i atmosfæren og reduksjon av 
solinnstrålingen til jorda. Teknologiene som går under samlebegrepet Geoengineering omfatter 
blant annet tilføring av aerosoler eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen. 
Denne teknologien, Albedo Modification, brukes i dag i stort omfang globalt og effekten på 
klimaet er i høyeste grad omstridt. I tillegg sier kjente offentlige utredninger at det er 
indikasjoner på at disse teknologiene gir negative effekter på mennesker, naturmiljøer og 
biotoper. Kapittel 10 i Norsk offentlig utredning  2009: 16 Globale miljøutfordringer – norsk 
politikk omtaler også disse teknologiene. 
 
I utkast til lovforslaget i  §1 Formål og virkeområde ligger en viktig formulering som støtter mitt 
håp om åpenhet i forhold til alle sider mht tiltak og virkemidler som denne nye loven skal 
regulere:  Loven skal også fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i 
dette arbeidet. 
  
 
Med vennlig hilsen 
Viggo Jordahl 
Omveien 24, 6510 Kristiansund 
Epost: viggo.jordahl@mrfylke.no 
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Henvisninger: 
  
1.        KLD: Klimalov på høring [27.09.2016] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klimalov-
pahoring2/id2512646/ 
2.       Norges offentlige utredninger 2009:16 
https://www.regjeringen.no/contentassets/8e9cc66ba8f54c1381212959612aa25d/no/pdfs/no
u200920090016000dddpdfs.pdf 
3.       Carbon Dioxide Removal and Reliable Sequestration (2015) 
www.nap.edu/catalog/18805/climate-intervention-carbon-dioxide-removal-and-reliable-
sequestration 
  
  
 
 
 

mvh 
 

Viggo Jordahl 
hovedtillitsvalgt for Fagforbundet 
Mobil: 90947649 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klimalov-pahoring2/id2512646/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klimalov-pahoring2/id2512646/
https://www.regjeringen.no/contentassets/8e9cc66ba8f54c1381212959612aa25d/no/pdfs/nou200920090016000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8e9cc66ba8f54c1381212959612aa25d/no/pdfs/nou200920090016000dddpdfs.pdf
http://www.nap.edu/catalog/18805/climate-intervention-carbon-dioxide-removal-and-reliable-sequestration
http://www.nap.edu/catalog/18805/climate-intervention-carbon-dioxide-removal-and-reliable-sequestration

