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Høringsuttalelse fra Changemaker i forbindelse med Oljedirektoratets forslag til 
utlysning av blokker til 21. konsesjonsrunde 

Changemaker takker for muligheten til å komme med innspill til forslag om blokker til 
utlysning i 21. konsesjonsrunde. 

Changemaker mener forslaget fra Oljedirektoratet er uholdbart, hvis Norge skal innfri 
løftet om reduksjon av nasjonale klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020, som 
fastslått i Klimaforliket, og eventuelt framtidig høyere krav som måtte komme som følge 
av internasjonal enighet om en ny klimaavtale. 

NOU 2008:14 Samstemt for utvikling slår fast at tempoet i norsk oljeutvinning har økt 
betydelig siden slutten av 80-tallet, og har vært frikoblet fra politiske målsetninger om 
reduserte CO2-utslipp, tross at vi har fått stadig bedre kjennskap til følgene av for høye 
konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren; og at den politiske styringen ligger i dag 
først og fremst i tildeling av nye felt, ikke minst åpning av nye områder for leteaktivitet. 

Utredningen slår videre fast at klimamålene trolig ikke kan nås uten at forbruket av 
fossilt brensel går ned, hvilket betyr at mye olje og gass må bli liggende i grunnen. 
Nyere beregninger viser at verden må la mer enn 3/4 av alle kjente forekomster av olje, 
kull og gass bli liggende for at vi ikke skal overstige togradersmålet og slik unngå farlige 
klimaendringer. Selv om vi hypotetisk sett stanser alle kullkraftverk i morgen, stanser all 
avskogning umiddelbart og ikke utvinner tjæresand, så vil vi fortsatt overstige 
togradersmålet om vi ukritisk pumper opp det vi har av olje. Ønsker vi å holde oss 
innenfor målet, som lenge har vært regjeringens politikk, må vi også redusere 
utvinningstempoet på norsk sokkel. 

Changemaker vil presisere at vi i denne sammenheng ikke snakker om 
klimagassutslippene fra produksjonen av norsk olje og gass, men på klimagassutslippene 
som skapes når oljen og gassen brennes andre steder i verden. Skal vi nå målet om 
maksimalt to graders oppvarming, må verden være nærmest utslippsfri i 2050, og på 
dette tidspunktet må nye alternative fornybare energikilder være på plass. Insentiver for 
å skape disse løsningene gis ikke ved å dele ut det antall blokker som foreligger i 21. 
konsesjonsrunde. 

Changemaker ber regjeringen ta hensyn til hvilken innvirkning utvinningstempoet på 
norsk sokkel har på den globale oppvarmingen i vurderingen av utlysning av blokker i 
21. konsesjonsrunde. 

Med vennlig hilsen 
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