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Innspill til norske posisjoner for en ny klimaavtale og nytt
norsk klimamål for 2030
Verdens land skal på klimatoppmøtet i Paris komme til enighet om en ny global klimaavtale.
Natur og Ungdom frykter at denne ikke blir tilstrekkelig ambisiøs og bindende til å unngå
farlige klimaendringer. Vi frykter også at den skyver på rettferdighetsprinsippet, og at mer av
ansvaret skyves over på fattige land som har lite historisk ansvar for klimaproblemet. Allerede
i dag lider millioner av mennesker under konsekvensene av klimaendringene.
Hovedinnspill:
 Norges klimamål må settes på bakgrunn av historisk ansvar og økonomisk
kapasitet. Målet må gjelde for utslippskutt innenlands, og være på 60 %
utslippskutt innen 2030. Målet kan ikke innebære kvoter.
 Norge må i tillegg forplikte seg til omfattende tiltak i utlandet og det må settes
tallfestede mål for hvor stort Norges bidrag skal være før toppmøtet i desember.
Dette må innebære finansiering av tilpasning, tap og skade, og finansiering av
klimatiltak i utviklingsland tilsvarende til sammen 1 % av Norges BNI.
 Norge må trekke Oljefondet ut av fossil energi, og investere minst 5% av fondet
direkte i fornybar energi. Ingen nye oljefelter må tildeles gjennom 23.
konsesjonsrunde, og det må legges en konkret plan for omstilling av Norge.
Utdypende innspill:
1. Historisk ansvar
En av de største uenighetene i internasjonale klimaforhandlinger handler om ansvaret Norge
og utviklede landene har for klimaproblemet. Norges klimamål må settes på bakgrunn av vårt
enorme historiske ansvar. Det er de siste årene gjennomført flere studier, blant annet av
Stockholm Environmental Institutes: Climate Fair Shares1, Stockholm Environmental
Institute for Kirkens Nødhjelp2 og Kalbekken et al. for Sosialistisk Venstreparti3.
Beregningene fra disse rapportene tilsier at Norges historiske ligger mellom 50 – 75 %
utslippskutt.




Norge må ta ansvar og kutte de nasjonale utslippene med minst 60 % innen 2030, uten
bruk av kvoter.
Norges historiske ansvar tilsier at vi også må ta ansvar for en større del av verdens
utslipp. Norge må sørge for betydelige utslippskutt i utlandet gjennom finansiering av
klimatiltak og teknologioverføring til utviklingsland.
Norske myndigheter må forplikte seg til å som et minimum gjennomføre tiltakene
omtalt i Lavutslippsrapportens4 mest ambisiøse utslippskutt-scenario. Samtidig er
rapporten mangelfull på flere punkter, og det er behov for tiltak også utover dette. Se
«5. Et lavere utvinningstempo – skap nye klimajobber!»

2. Klimatilpasning og erstatning for tap- og skade
«Forurenser betaler» er et prinsipp som står sentralt i norsk miljøforvaltning. Natur og
Ungdom mener dette må gjelde også i klimaspørsmålet. Klimatilpasning for å takle
klimaendringene som allerede er på vei og erstatning for tap og skade der klimakatastrofene
slår til er Norges og andre utviklede lands ansvar. Norge har så langt jobbet mot at disse to
aspektene skal ha bindende mål i den nye klimaavtalen.
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Norge må levere konkrete tallfestede mål for vårt bidrag til klimatilpasning og
erstatning for tap og skade frem mot klimatoppmøtet i Paris. Tilpasning og tap og
skade må bli en viktig del av en ny klimaavtale.

3. Finansiering og teknologioverføring
Nøkkelen for å få gjennomført klimatilpasning og klimatiltak i utsatte land er forutsigbar
økonomisk støtte og teknologioverføring. Bindende mål for finansiering og
teknologioverføring er nødvendig for en rettferdig klimaavtale.



Norges bidrag til klimatilpasning og klimatiltak må være på minst én prosent av BNI
(bruttonasjonalinntekt).
Norge må ha bindende mål på teknologioverføring.

4. Norges posisjon i forhandlingene
Norge er et land med unike muligheter til å fungere som en brobygger. Denne rollen må ikke
misbrukes til å få gjennomført en mindre rettferdig klimaavtale. Dette innebærer at vi ikke må
gå i blokk med andre industrialiserte land i forhandlingene.
5. Et lavere utvinningstempo – skap nye klimajobber!
Klimaavtalen i Paris vil ikke bli sterk nok til å løse klimaproblemet. Derfor må arbeid for en
internasjonal avtale gå hånd i hånd med mer ambisiøse tiltak hjemme. Det viktigste tiltaket er
å bremse oljeutvinningstempoet.



Ingen utdelinger av nye oljefelter i 23. konsesjonsrunde
Det må legges en konkret plan for omstilling av det norske samfunnet, og for nye
klimajobber i fornybar energi, kollektivtransport og framtidas grønne byggenæring.

Oljefondets investeringer er et viktig virkemiddel for å kutte klimagassutslipp og stimulere til
miljøvennlig teknologiutvikling.


Oljefondet må trekke seg ut av selskaper som har sin hovedvirksomhet innen fossil
energi og investere minst 5% av fondet direkte i fornybar energi.

En ny klimaavtale kan ikke bli en avtale som bare handler om utslippskutt. En avtale
som ikke forholder seg til at mennesker verden over rammes av klimaendringene i dag,
og sørger for en rettferdig løsning på klimaproblemet er ikke verdt papiret den er
skrevet på.
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