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Det må bli 
lov å redde 
klimaet! 
Nina Jensen, WWF 
12. januar 2015 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk for invitasjonen til å holde innlegg.
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Klimamål 

Brukernavn
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IPCC-rapporten fra i høst viser at vi må ned til null utslipp innen slutten av dette århundret.Alle land må bidra hvis målene skal nås. Men, som figuren viser planlegger Norge i stedet for økt utslipp i årene som kommer. Miljødirektoratet ga i fjor ut en rapport som viser at vi er langt unna å nå målene for 2020, men at det er fult mulig også for Norge å komme ned på 1,5 tonn CO2-utslipp per person.  Nye norske klimamål skal presenteres om under en måned. Vitenskapen forteller oss at nasjonale utslippsmål må ligge langs denne banen hvis vi skal bidra til å nå togradersmålet. Hovedproblemet med dagens klimamål er at de ikke gjennomføres. WWF mener at en egen klimalov, slik Storbritannia og andre land har innført, vil kunne gi oss den verktøypakken vi trenger for å implementere målene Stortinget fastsetter. 
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«Sterke sektorinteresser og målkonflikter gjør 
det vanskelig å prioritere klimapolitikk høyt 
nok»  

Hovedutfordringer 

Gap mellom mål og 
virkemiddel 

 
Sterke sektorinteresser 

 
Sektorbeslutninger uten 

klimavurdering 
 

Usikkerhet 
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Riksrevisjonen har vist at «Sterke sektorinteresser og målkonflikter gjør det vanskelig å prioritere klimapolitikk høyt nok» Tiltak med høye kostnader, eller som er kompliserte å gjennomføre, gjør sammen med utydelige politiske føringer og uforståelige klimamål at ulike sektorer vurderer tiltakskostnadene som for høye. Derfor trenger vi et verktøy som koordinerer utslippsreduserende tiltak på tvers av sektorer, og sikrer at summen av tiltak stemmer overens med klimamålene Stortinget har satt. Dette er også avgjørende for næringslivet: Stadig skiftende rammebetingelser gjør det vanskelig å ta investeringsbeslutninger nå som vil gi utslippskutt i framtiden. Mange av investeringsvalgene vi tar i dag er avgjørende for hvor store utslippene vil være i framtiden. I en situasjon hvor norsk økonomi står overfor en formidabel omstillingsprosess, som henger tett sammen med klimaendringene, vil en klimalov vi oss de styringsverktøyene vi trenger til å fatte nye investeringsbeslutninger tidlig nok, og til å prioritere opp de politiske virkemidlene som trengs for å støtte en grønn omstilling i alle sektorer. 
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§ Lovfeste nasjonale klimamål 

 
§ Karbonbudsjetter for kortere 
perioder 

 
§ Årlig rapportering til Stortinget 
 
§ Uavhengig fagkomite/klimråd 
 

Klimalov er løsningen! 
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I utarbeidelsen av en klimalov får en mulighet til å tenke innovativt rundt en utfordring man ikke har klart å løse med dagens virkemidler.  Vi anbefaler å se på den britiske klimaloven, som er et godt utgangspunkt for en norsk lov. Ansvaret for gjennomføringen av norske klimamål ligger hos regjeringen, men fordi målene strekker seg ut over regjeringsperioder kan det være krevende å nå mål som noen andre har satt. Lovfesting av klimamålene gjør at alle vet hvor høye utslippene skal være, og hvem som skal kutte dem, både på kort og lang sikt. Det blir regjeringens oppgave å fordele utslippsforpliktelsene på de ulike sektorene, og velge hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige for at målene nås. Klimaloven bør inneholde tre ting: Karbonbudsjetter som deler utslippskuttene i kortere tidsperioder og fordeler ansvaret på alle sektorer. Dette vil sørge for at utslippene går gradvis ned mot de lovfestede målene. Hvert sektordepartement får da en langsiktig utviklingsbane for sin sektor, og kan prioritere virkemidler i tråd med det blant annet gjennom de årlige prioriteringene i Statsbudsjettet.Årlig rapportering fra regjeringen til Stortinget på om norsk utslipp reduseres som vedtatt. Dette sikrer at Stortinget kan vedta nye virkemidler eller politiske prioriteringer dersom klimatiltakene ikke funker.Det bør opprettes en egen fagkomite som kan gi regjeringen råd om hvor mye kutt som bør tas i hver sektor (karbonbudsjettene) og hvilke tiltak det er realistisk å gjennomføre for å få det til. Komiteen bør være et uavhengig fagorgan som baserer sine anbefalinger på klimavitenskap og kunnskap om teknologisk utvikling.   �
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Koordinert innsats 

Styrket lovverk 

Økt forutsigbarhet 
 
 

Klimalov – ikke bare en ny lov 
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I høringsbrevet om klimalov stilles det spørsmål til klimalovens merverdi.  Dette er ikke bare enda en lov – klimaloven skal styrke det eksisterende lovverket og sikre at summen av tiltak på tvers av sektorlovgivningen blir utslippskutt i tråd med de nasjonale målene Stortinget har vedtatt. Grafen jeg viste først, viser tydelig at selv om vi har hatt klimapolitikk siden 1990, så er ikke summen av dagens lover eller rapporteringssystem tilstrekkelig for å få utslippene ned i Norge. Tvert i mot så har norske utslipp økt med 4,8% siden 1990.Klimaendringer utfordrer alle deler av samfunnet, og krever koordinert og målrettet handling på alle samfunnsnivå. Dette krever en ny type lovgivning som styrker klimahensyn i alle sektorer. Klimaloven skal bidra til at klimahensyn ikke blir offer for kortsiktige politiske prioriteringer, uten å innskrenke politikernes handlingsrom til å velge virkemidler som styrer klimapolitikken.  En lov er formelt vanskeligere å endre enn et politisk forlik. Dette vil gi forutsigbarhet for politikere, samfunnsplanleggere, næringsliv og industri. Og det vil gi signal til folk flest om at politikere tar klima på alvor.



Å redusere klimautslipp 
gjennom lovfesting av 
nasjonale klimamål basert på et 
vitenskapelig faktagrunnlag 

MÅL 

En klimalov gir felles 
langsiktige rammer for 
samfunnsplanleggere, 
næringsliv og industri. 

LANGSIKTIG 

Norge trenger en klimalov som 
gir en forutsigbar gjennomføring 
av klimapolitikken. 

WWF MENER 

Langsiktige klimamål deles 
opp i klimabudsjetter med 
kortere tidshorisont – en 
handlingsplanl for 
klimautslipp. 

BUDSJETT 
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Vår konklusjon er: JA, det er hensiktsmessig med en klimalov!Neste steg etter denne høringsrunden bør være å sette ned et offentlig utvalg som tenker innovativt rundt hvordan man kan få en mest mulig effektiv klimalov som styrker dagens sektorlovgivning og samtidig sikrer korrdinerte utslippskutt nasjonalt. 
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