Norges
klimaregning
Hvordan Norge kan bidra til en rettferdig,
effektiv og utviklingsvennlig klimaavtale



Et forslag til løsning
Vi står i dag overfor en tredelt klimakrise.
Vi står i fare for å påføre klimasystemet
uopprettelige skader dersom de globale
utslippene ikke reduseres dramatisk i løpet
av de nærmeste årene. Dette rammer verdens
fattigste hardest. Samtidig mangler millioner
av fattige mennesker tilgang til energi.
Energitilgang er helt nødvendig for å løfte
mennesker ut av fattigdom. Dette betyr at vi
kan forvente at fattige land må øke sine utslipp
i sin vei ut av fattigdom. I tillegg til klimakrisen
og fattigdomskrisen er det store ulikheter,
både mellom regioner og land, men også innad
i land. Vi argumenterer for at Norge og den
rike del av verden må ta hovedansvaret for å
håndtere klimakrisen. Men vårt forslag sier
også at andre land, herunder de vi i dag kaller
utviklingsland, tar et selvstendig ansvar ut fra
hvilke ressurser og historisk ansvar de har.
Dette er vårt bidrag til en konstruktiv løsning
på den utfordringen vi står overfor.

Vi vil med dette ønske deg god lesing og samtidig
ønske deg velkommen til handlingsfelleskapet
frem mot klimatoppmøtet i København i
desember 2009, hvor verden skal bli enig om
en ny klimaavtale. Din innsats i våre politiske
kampanjer er avgjørende for å få politikerne våre
til å lytte til Kirkens Nødhjelp og Changemakers
politiske krav.
Takk for at du er med i arbeidet for en mer
rettferdig verden!
Hilsen

Atle Sommerfeldt
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Ida Thomassen
Leder i Changemaker



1. Sammendrag
Denne rapporten retter søkelys på den
klimapolitiske situasjonen i Norge ved hjelp
av et rammeverk kalt «Grønn utviklingsrett»
(Greenhouse Development Rights framework,
forkortet GDR). Rammeverket beregner Norges
andel av globale, klimarelaterte forpliktelser
ved å tallfeste både landets kapasitet og ansvar.
Konklusjonen er som følger: I et scenario med
maks 2 ºC temperaturøkning vil Norge måtte
forplikte seg til klimatiltak – med en andel på
rundt 0,4 prosent av verdens samlede forpliktelser
– som innen 2020 vil gå langt utover landets
samlede hjemlige utslipp av klimagasser. Dette
mener vi setter debatten om Norges strategi for
hjemlig utslippsreduksjon i et helt annet lys. I en
slik kontekst blir det åpenbart at strengere krav
til tiltak på hjemmebane og større investeringer
i globale tiltak må gå hånd i hånd dersom Norge
skal ta sin rettmessige del av ansvaret for en
forsvarlig temperaturutvikling.

vil pålegge Norge dersom det realiseres. Fordi
tallfestingen av utslippsforpliktelser under
GDR avhenger av en rekke faktorer, vil en slik
undersøkelse nødvendigvis være basert på visse
forutsetninger. Ulike verdier for nøkkelfaktorene
i beregningen (for eksempel fra og med hvilket
år et lands utslipp er antatt å bidra til landets
reduksjonsforpliktelse) vil gi ulikt resultat. Vi
mener likevel vi har tatt i bruk svært rimelige
verdier for de enkelte nøkkelfaktorene.
Vi har ikke gitt oss inn på å forklare utregningene
bak våre resultater, ei heller gjennomført
en fullstendig sensitivitetsanalyse. Her vil vi
henvise leseren til den siste utgaven av GDRrammeverket, nemlig undertegnedes «The Right
to Development in a Climate Constrained World»
(heretter kalt ”GDR-håndboka”). GDR-håndboka
er tilgjengelig på www.ecoequity.org/GDRs/ i
nåværende og tidligere utgaver.

Idet følgende vil vi kort presentere Grønn
utviklingsrett (GDR) som rammeverk, før vi
undersøker forpliktelsene et slikt rammeverk
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2. En global nødstrategi for 2ºC temperaturøkning
Norge er et av mange land som eksplisitt
har gitt sin støtte til målet om å begrense
temperaturøkningen på jorda til under 2 ºC
sammenliknet med førindustrielt nivå. I sin
fjerde hovedrapport slår FNs klimapanel (IPCC)
fast at for å begrense temperaturøkningen til
2-2,4 ºC må utslippene av klimagasser være på
sitt høyeste i 2015 og innen 2050 synke til 5085 prosent under 1990-nivå. Rapporten er sitert
gjentatte ganger, blant annet i regjeringens
Stortingsmelding 34 (2006-2007) om Norsk
klimapolitikk.
Vår analyse viser at til tross for en utvikling i
utslippene som skissert ovenfor, er det betydelig
fare for at temperaturen øker med mer enn 2
ºC; risikoen ligger i området 15-30 prosent.
Dessuten er 2 ºC langt fra betryggende, noe
flere undersøkelser (bl.a Hansen et al.) har vist
tydelig. Faktisk er det allerede stor fare – om enn
ikke kvantifiserbar – for at en økning på under 2

ºC kan føre til irreversibel smelting av isdekket
over Grønland. Med dagens temperaturøkning på
kun 0,8 ºC fra førindustrielt nivå ser vi allerede
faretruende endringer, som reduksjonen av
havisen i Arktis. Slikt er ikke bare skadelig i
seg selv, men skaper ringvirkninger og øker
framtidig oppvarming.
Andre faktiske endringer, som økt orkanstyrke
og rekordtørke blant annet i Australia, kan
ikke med sikkerhet tilskrives menneskeskapt
oppvarming, men er likevel i tråd med forventede
endringer. Følgelig slutter vi oss til den utbredte
oppfatningen at jorda allerede er for varm, og at
tempoet i utslippsreduksjoner derfor vanskelig
kan bli høyt nok. Spørsmålet må nå bli hvordan
vi kan kutte utslipp så raskt som mulig, og dette
handler mer om politikk enn om teknologi.
Figur 1 viser tre scenarioer for intensivert
innsats, hvor det mest intensive – her kalt «global

Figur 1
Årlige CO2-utslipp (millioner tonn karbon)

25-54 % risiko > 2 ºC

20-46 % risiko > 2 ºC

14-32 % risiko > 2 ºC

Topp i 2017, 50 % under 1990-nivå i 2050
Topp i 2015, 65 % under 1990-nivå i 2050
Topp i 2013, 80 % under 1990-nivå i 2050

År

Figure 1 : Three emissio ns pa thway s wi th in creasing stringen cy
and asso cia ted leve ls of risk of ex ceeding 2º C of wa rming ab ove
pre-indu st rial . (N ote t hat t hese a re C O2 e mi ssi ons only a nd are
measured in M tC, not M tCO2).

Tre utslippsscenarioer ved
intensivert innsats med
tilhørende risikoanslag for
temperaturøkning på mer
enn 2 ºC utover førindustrielt
nivå. (Merk: Figuren angir
bare CO2-utslipp, målt i
millioner tonn karbon, ikke
millioner tonn CO2).

Årlige klimagassutslipp (i CO2-ekvivalenter)



Figur 2
Ref.-scenario, all klimagass
«Enkle» reduksjoner
«Referanse» minus «enkle»
«Nødvendige» klimatiltak
«Global nødstrategi»-scenario

År

Vår sammenlikning av «business
as usual»-referansescenarioet,
«overskytende» reduksjoner
og «2 ºC – global nødstrategi».
Merk at figuren gjelder alle
klimagassutslipp, angitt i
gigatonn CO2-ekvivalenter.
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merke til at scenarioene i Figur 1 kun gjelder enkle kuttene og spesifikasjonen av vår globale
CO2-utslipp; beregnet risiko er her basert på nødstrategi. Vårt tallmateriale er basert
Needless to say,
the exact numbers here are dependent on the choices made in calculating the
antakelsen
om at andre klimagassutslipp vil både på andre scenarioer og egne analyser.
business-as-usual
estimating
the 2ºC emergency
synkereference,
tilsvarende
raskt. no-regrets reductions, and specifying
Referansescenarioet
er særlig basert på Det
pathway. We have chosen numbers based both on published scenarios
and our own analysis.
In
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particular, we
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Energy
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“World
Energy
Outlook”
for
2007
for
our
Ved å ta i bruk det mest intensive av scenarioene, «World Energy Outlook» fra 2007, som er brukt
reference scenario,
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an estimate
of no-regrets
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med
null
eller
netto
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(IPCC)
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hovedrapport.
Tilsvarende er vår
The precise numbers we get are dependent not only on these general sources but also on the
kostnad, og globale «nødvendige» klimatiltak. «globale nødstrategi» i tråd med IPCCs lavest
particular ways that we quantify ambiguous parameters; nevertheless, the broad outline – the
Ut fra våre antakelser om de øvrige faktorene rapporterte utslippsscenario.2 De eksakte
relative shapes
and sizes of
various emission reductions
wedges
– willavhenger
vary littlebåde
in any
– «business
asour
usual»-scenarioet,
størrelsen
tallene
av slike generelle kilder
analysis thatpå
attempts
a
roughly
similar
mitigation
trajectory.
de enkle reduksjonene og den ønskede og vår egen spesifikke fastsettelse av variable
«globale nødstrategien» – må de «nødvendige»
klimatiltakene redusere utslipp tilsvarende 12
gigatonn (gt) CO2-ekvivalenter i 2020, 25 gt i 2025
og 35 gt i 2030.

2

parametre. Uansett vil det store bildet – de ulike
reduksjonskategorienes relative størrelse og
form – være omtrent likt i enhver analyse som tar
sikte på tilsvarende utvikling i tiltaksintensitet.

Close readers of the GDRs book may note that the sources for our business-as-usual and no-regrets

estimates have changed since the first edition was published in November of 2007. Further detail will be
available with the publication of the second edition this June. For additional information prior to that point,
contact the authors.
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3. Grønn utviklingsrett og nasjonale forpliktelser

Figur 3
Nasjonale og regionale bolker av
global klimaforpliktelse, utvalgte
land. Basert på utregnet RCI
(ansvars- og kapasitetsindikator
– se Tabell 1).

Årlige klimagassutslipp (gigatonn CO2-ekvivalenter)

Som rammeverk pålegger Grønn utviklingsrett resultat av dets innbyggertall og dets andel i
(GDR) hvert land en nasjonal andel av verdens verdens samlede forpliktelse. Et rikt og lite land
samlede forpliktelser. Denne prosentandelen kan kan ha en langt mindre andel enn et stort og fattig
anvendes for alle spesifikke forpliktelser, som land, men regnet per innbygger vil det lille landets
for eksempel antall tonn reduksjoner, kostnaden byrde være langt større.
ved klimatiltak og tilpasninger og kompensasjon
for klimarelaterte skader. Andelen er beregnet Vårt resultat kan oppsummeres slik: Norge har
ut fra et lands ansvars- og kapasitetsindikator 0,07 prosent av jordas befolkning og 0,41 prosent
(RCI), som igjen er basert på landets historiske andel i verdens samlede klimaforpliktelser,
utslipp, inntekter og nasjonale inntektsfordeling.3 basert på data framskrevet til 2010 (4). Dersom
I inntektsfordelingen internt i landene setter GDR for eksempel verdens samlede klimatiltak og
et skille mellom mennesker som tjener over og tilpasninger ville koste tilsvarende 1 prosent av
As we described in the GDRs book, the GDRs calculations can be used as the basis of a model
mennesker som tjener under 9000 dollar per år. brutto globalprodukt (GWP) – eller rundt 690
allocation of emissions rights in a global cap-and-trade framework. As shown above in Figure 2,
Dette skillet kalles ”utviklingsterskelen”. Land milliarder dollar i 2010 – vil Norges andel utgjøre
the global mitigation
requirement
calculated
as 3.000
the (annual)
difference
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skal kun betale på klimabyrden
på vegne
av 590isdollar
(rundt
NOK) per
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projected
global reference
innbyggere som er over
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På scenario and a designated precautionary emissions trajectory (our
“2ºC
emergency pathway.”)
3 below shows
this global
mitigation
requirement divided
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utviklingsterskelen
bør Figure
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Figur
2
ovenfor
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Annex 1” section. Further detail on the national obligations for selected countries and regions is
Sentralt er det at hvertgiven
landsin reelle
byrde er et det at globale «nødvendige» klimatiltak tilsvarer
Table 1.

Ref.-scenario, all klimagass
«Enkle» reduksjoner
USAs andel
EU27-andel
Russlands andel
Andel andre Anneks 1-land
Kinas andel
Andel ikke-anneksland 1
Global nødstrategi

År

Figure 3: Na tion al and regio nal “obl igati on wedges” fo r se lecte d
coun trie s, ba sed on cal cula ted RC Is. (See Table 1 below .)

Tabell 1
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De nasjonale og regionale dataene i Figur 3 og Tabell hvorvidt man velger tilgjengelig (per 2005) eller
1 avhenger selvsagt av de spesifikke verdiene vi framskrevet tallmateriale (for eksempel til 2010).
har
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i våre utregninger.
Webrukt
turn next
to the specific analysis
for Norway.
Disse er beskrevet i detalj i GDR-håndboka (se Neste kapittel er viet en egen analyse av Norge.



4. En undersøkelse av Norges forpliktelser
4.1 Norges forslag til hjemlige og
internasjonale klimatiltak

Norges framskrevne
«business as usual»-utslipp og
foreslåtte mål for hjemlige og
internasjonale tiltak.

4.2 Norges forslag sammenliknet med
GDR-baserte forpliktelser
Forslaget fra norske myndigheter har blitt
kritisert for å legge for liten vekt på tiltak
på hjemmebane og være for sterkt basert
på finansiering av utslippsreduksjoner
internasjonalt. Vi vet ikke hvorvidt kritikken er
mer eller mindre berettiget. Det vi vet, er at
Norge i likhet med andre rike Anneks 1-land
bør ha langt større reduksjonsforpliktelser
enn landene som medvirker til dets
«karbonnøytrale» strategi – og at Norges
forpliktelser fort vil komme til å bli større enn
landets samlede hjemlige utslipp. Selv med
langt mer intensiv hjemlig utslippsreduksjon
– Figur 5 nedenfor viser for eksempel et

Prosent av 1990-utslippsnivå

Figur 4

Årlige klimagassutslipp (millioner tonn CO2-ekvivalenter)

Figur 4 viser norske myndigheters anslag for
framtidige utslipp og deres forslag til hjemlige
og internasjonale klimatiltak, slik vi forstår
dem. Av figuren framgår det at hjemlige utslipp
av klimagasser ved et «business as usual»scenario vil øke til 59 millioner tonn karbon
(MtK) innen 2020; hjemlige utslipp forventes
imidlertid å synke med 16 mill. tonn CO2ekvivalenter til 43 mill. tonn i 2020 (tilsvarende
rundt 85 prosent av utslipp på 1990-nivå)5 i en
rett kurve fra 2007. Figuren viser også Norges
samlede målsetting, der utslippene synker til
91 prosent av 1990-nivå mellom 2008 og 2010,
videre til 70 prosent i 2020, for deretter å falle
til null («karbonnøytralitet») innen 2030. Vi
merker oss at de hjemlige tiltakenes andel rett
og slett er markert med en rett linje forbi 2020
i tabellen. Denne kurven ligger nært opptil

den såkalte «lavutslippskurven» gjengitt i det
norske Lavutslippsutvalgets rapport (dennes
figur 7).

«Business as usual»-framskrivning
Hjemlig fysisk utslippsreduksjon
Framskrevne hjemlige utslipp
Internasjonal tiltaksforpliktelse
Foreslått samlet målsetting

År

Figure 4: No rway’ s pr o jected “bu sine s s a s usua l e mis si ons ,
propo sed dome sti c and i nternati ona l mi tigat ion t argets.
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scenario der utslippene faller med 6 prosent
årlig fra 2012 til 2030 (og dermed ligger 90
prosent under 1990-nivå per 2050) – vil Norge
måtte forplikte seg til langt mer omfattende
klimatiltak internasjonalt enn de tenker
seg i dag. Nevnte kurve med 6 prosent årlig
reduksjon er ikke tilfeldig valgt; den tilsvarer
kurven i den «globale nødstrategien» til 2 ºC
temperaturøkning, etter at utslippene har
nådd toppen.

Dette er vist i Figur 5 nedenfor. Norges
årlige andel er regnet ut ved at den nasjonale
forpliktelsen (altså andelen av samlet global
tiltaksforpliktelse, i millioner tonn karbon)
er trukket fra den kurven som her er kalt
«referansescenario minus enkle reduksjoner».
Legg merke til at referansescenarioet, som
i GDR-håndboka, legger Kyotoperiodens
(2008-2012) utslippsforpliktelser til grunn, for
deretter å øke fra 2012.6

Figur 5
Prosent av 1990-utslippsnivå

Årlige klimagassutslipp (millioner tonn CO2-ekvivalenter)

Som nevnt ovenfor pålegger GDR-rammeverket Vi vet av erfaring at slike grafer må forklares.
Norge en andel på 0,41 prosent av globale Det er fort gjort å tro at kurvene her indikerer
klimaforpliktelser, basert på data framskrevet fysiske utslipp av klimagasser, dermed
til 2010. Ifølge våre beregninger vil globale tolker man Norges «andel» som uttrykk
klimatiltak måtte stå for utslippsreduksjoner for et behov for fysiske utslipp under null.
på 12 gigatonn CO2-ekvivalenter i 2020. Følgelig Men GDR-rammeverket som er brukt her,
vil Norges andel det året tilsvare en reduksjon tar utgangspunkt i reduksjonsforpliktelser,
på 50 megatonn karbon – og dobbelt så mye, ikke rettigheter til utslipp. Så når et lands
100 the
megatonn,
i 2025!
blir større
consistent with
GDRs book,
we use a reference case scenario forpliktelser
which incorporates
Kyoto- enn dets utslipp, går
kurven
for
dette
landets
andel under null.
period reductions into the baseline, and then resumes growing in 2012.6

Ref.-scenario, all klimagass
«Enkle» reduksjoner
Referanse minus enkle
Hjemlige fysiske reduksjoner
Framskrevne hjemlige utslipp
(norske myndigheter)
Framskrevne hjemlige utslipp
(6 prosent årlig reduksjon)
Internasjonale tiltaksforpliktelser
Foreslått samlet målsetting
Andel ifølge GDR

Norges foreslåtte utslippspolitikk
sammenholdt med forpliktelser
i henhold til GDR (Grønn
utviklingsrett).

År

Figure 5 : No rway’ s prop osed
GDR s–ba sed obl igati ons .

e missi ons

p olicy

compa red

with

We know from experience that these kinds of graphs need to be explained. It’s easy to see the
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Dette er faktisk en logisk forlengelse av det i
Norge utbredte konseptet «karbonnøytralitet»,
definert som at alle gjenværende hjemlige
klimautslipp blir dekket opp gjennom
utslippskutt i andre land. Her går vi imidlertid
lenger, til «karbonnegativitet», men i praksis
pålegger det Norge samme kombinasjon av
hjemlige og internasjonale klimatiltak.
Merk at GDR-rammeverket i seg selv ikke
sier noe om hvor stor andel av et lands
forpliktelser som må gjennomføres på
hjemmebane. Å skape en god balanse mellom
hjemlige og internasjonale tiltak gjøres best
– og nødvendigvis – ved å ta forhold som
økonomi, teknologi og politikk i betraktning.
Rent økonomisk ville det være absurd og
kontraproduktivt å se bort fra effektivitet
– hvordan oppnå størst mulig reduksjon ved
minst mulig bruk av ressurser. Utslipp er tross
alt midler, ikke mål i seg selv. Delvis av denne
grunn mener vi at rike lands investeringer i
tiltak i utviklingsland er en nødvendig del av
en global strategi for å stabilisere klimaet.
Dessuten kan et velregulert kvotemarked
for utslipp spille en rolle for slike tiltak. Men
det er viktig å innse at markeder ikke alltid
fungerer effektivt. Tvert imot er det regelen
snarere enn unntaket at «eksterne faktorer»
fører til «feil» i markeder, særlig når det
gjelder produksjon av goder som energi, mat
og industriprodukter.

Diskusjonen om hvordan finansiering og teknologi
knyttet til klimatiltak best bør organiseres,
ligger utenfor vårt område her. Imidlertid vil vi
understreke at det nå er åpenbare og alvorlige
mangler ved systemer for «opptjening» av
utslippsrettigheter, som dagens såkalte Grønne
utviklingsmekanismer: For å oppnå gode nok
framtidige mekanismer er det ikke nok bare
å skalere opp slike systemer. Etter vårt syn
må ethvert bærekraftig system for global
byrdefordeling – enten det er markedsstyrt
eller ei – inkludere samtlige land i én enkelt
utslippspott. I praksis må rike land som Norge
gjennomføre en stor del av sine forpliktelser på
hjemmebane, for å gjøre det klart at man ikke
bare «kjøper seg fri» fra en mer intensiv hjemlig
utfasing av karbon. En høy andel hjemlige tiltak
er også viktig for å få til strukturelle endringer
– noe som er nødvendig for at karbonutfasingen
skal lykkes. Det er viktig at slike vurderinger
blir gjort. Gitt at alle land vil slutte opp om en
global nødstrategi for klima, vil rike land som
forsøker å unngå hjemlige utslippskutt fort få
store problemer når de billige kuttene offshore
er gjennomført. I verste fall kan det tenkes at de
faller ut av tiltaksregimet.
4.3 Sammenlikning med andre land og
regioner
I Figur 6 og 7 har vi for sammenliknings skyld
tatt med tilsvarende analyser for EU (27 land) og
Storbritannia. Figurene er ikke omgjort fra CO2

Ref.-scenario, all klimagass
«Enkle» reduksjoner
Referanse minus enkle
Hjemlige fysiske reduksjoner
Framskrevne hjemlige utslipp
Internasjonale tiltaksforpliktelser
Andel ifølge GDR (2010 RCI*)
Andel ifølge GDR (2005 RCI)

Prosent av 1990-nivå

Årlige CO2-utslipp (millioner tonn)
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Figur 6
Andel av klimatiltak for EU (27).
Merk at utslipp her (på vertikal
akse) er angitt i millioner tonn
CO2, i motsetning til Figur 5 for
Norge.
* = ansvars- og kapasitetsindikator.

År

måte å tydeliggjøre
forpliktelser på, er å
proporsjonale med Norges. Kort fortalt vil rike sammenlikne landenes «regninger», som en
land og regioners forpliktelser være større illustrasjon. Hva om verdens samlede utgifter
enn deres utslipp når vi runder år 2020. Her er for klimatiltak tilsvarer 1 prosent av brutto
matematikken uomtvistelig: For rike land må globalprodukt, eller om lag 700 milliarder
kurven slå over til «karbonnegativitet» ganske US dollar, framskrevet til 2010? Hvor store
fort. Dette kravet skyldes at verdens samlede utgifter vil hvert land da få per innbygger?
Figure 6: Al lo cati on cha rt fo r the EU27.N ote t h at, in co mpa rison
land er gjengitt i Tabell 2.
t tiltaksforpliktelser
o t h e N o r w a y C h a r øker
t , t h eraskt,
y - a x i sogmdet
e a s ukan
r e s ikke
C O 2 o nSvaret
l y , i n ufor
n i t setoutvalg
f
Mforhandles
tC.
bort.
Vi gjør oppmerksom på at hvert lands andel

Prosent av 1990-nivå

Årlige CO2-utslipp (millioner tonn)

Ftil
i g ualle
r e 6klimagasser
: A l l o c a t i o n (CO
c h a r -ekvivalenter),
t f o r t h e E U 2 7 .men
N o t e tar
t h a t , En
i n c o annen
m p a r i s o n nyttig
t o t h e N o r w a y C h a r t , t h2e y - a x i s m e a s u r e s C O 2 o n l y , i n u n i t s o f
i 1990-nivå og er i bunn og grunn ulike lands relative
Mutgangspunkt
tC.

Figur 7
Andel av klimatiltak for
Storbritannia.

IEA-referansescenario
«Enkle» reduksjoner
Figure 7 : All oca tio
n c h a rminus
t f o renkle
the United Kingdo m.
Referanse
Hjemlige fysiske reduksjoner
Framskrevne hjemlige utslipp
Internasjonale tiltaksforpliktelser
useful way to consider
the relative obligations of different countries is by comparing
Andel ifølge GDR (2010 RCI)
ifølge GDR
(2005
RCI)
obligations in terms ofAndel
“bills.”
For
illustrative
purposes, then, what if the total global

Another
national
climate bill were one percent of GDP, or roughly 700 Billion $US in our 2010 projections? How
År

Figure 7 : All oca tio n cha rt fo r the United Kingdo m.
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Another useful way to consider the relative obligations of different countries is by comparing
national obligations in terms of “bills.” For illustrative purposes, then, what if the total global
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Tabell 2

much would the per capita bill be in different countries? The answers for selected countries and
regions are given in Table 2. Note though that these are not national per capita figures, but rather
“per taxpayer” figures in which we divided the national obligation among only the share of each
country’s population with incomes exceeding the $9,000 development threshold. For the OECD
countries this share is generally well over 90%.

Annex
Anneks11-land
United
USA States
EU
EU (27)
United
Kingdom
Storbritannia
Germany
Tyskland
Norway
Norge
Russia
Russland
Brazil
Brasil
China
Kina
India
India
South
Africa
Sør-Afrika
LDCs
LDC
All
High Income
Høyinntektslag
All
Mid. Income
Middelinntektslag
All
Low Income
Lavinntektslag
World
Verden

Regning
ved
Total
Income
(Billion
Total Capacity
Bill at 1%
of1
Regning per
Samlet
inntekt
Prosent av
Samlet kapasitet
% av GWP***
«skattebetaler»
(mrd$,
$ PPPPPP-justert**,
Adjusted, (mrd(Billion
$
PPP
Pct
of
Global
GWP
($
Billion
Per
bill
global RCI (mrd $, PPP-justert, ved 1"taxpayer"
$, PPP-justert, 2005)
2005)
avGWP
GWP ($)
($)
2005)
Adjusted, 2005)
RCI
PPP 2005)
adjusted) at 1%%of
39,169
28,293
76.2
523
479
14,187
11,432
33.2
228
786
241
10,451
25.2
173
379
2,149
1,605
3.83
26
445
2,843
2,111
5.4
37
457
247
207
0.41
2.8
590
2,142
974
3.6
25
26
1,895
830
1.7
12
193
8,563
1,867
5.7
39
142
3,351
192
0.5
3.4
76
501
232
0.9
6.0
365
1,119
30
0.05
0.3
57
37,796
28,703
76.5
525
539
25,057
7,949
22.8
157
181
5,823
251
0.6
4.4
74
68,669
36,903
100.0
687
361

Nasjonal
T
a b l e inntekt,
2 : N akapasitet,
t i o n a l andel
i n c o av
m eglobal
, c aRCI,
p a cregning
i t y , snasjonalt
h a r e oogf per
g l skattebetaler,
o b a l R C I gitt
a n at
d verdens
n a t i o samlede
n a l a nutgifter
d “ p etilr
i 2010.
tklimatiltak
a x p a y e rtilsvarer
” b i l l s1 iprosent
f g l o bav
a lGWP
cl im
a te oblig ations tota l 1% of GWP in 2010.
* = Minst utviklede land. ** = justert for kjøpekraft. *** = brutto globalprodukt.

er «per
skattebetaler»,
fordelt
på antall
til over
kjøpekraftjusterte
As
shown
in this table, altså
Norway’s
“per
taxpayer”(beregnet
bill is higher
than47.000
the average
bill for most
innbyggere
over
utviklingsterskelen
på
9000
dollar
–
240.000-250.000
NOK
–
i
2005,income
mens
Annex 1 countries. This is primarily a consequence of Norway’s higher per capita
US dollar, ikke på totalt innbyggertall. I OECD- de fleste EU 15-land ligger i overkant av
(estimated
at over
47,000
dollars
comparison
to most
EU15 regning
countriesper
in
7
land er denne
andelen
som
regelPPP
godtadjusted
over 90 in 2005,
30.000indollar).
Likevel
er Norges
7
the
low thirties
in 2005. Nonetheless, it is still lower
than thelavere
per taxpayer
bill for the United
prosent
av befolkningen.
skattebetaler
enn USAs.
States.
Tabellen viser at Norges «regning per
skattebetaler» er høyere enn gjennomsnittet
for de fleste Anneks 1-land. Dette skyldes først
og fremst høy inntekt per innbygger i Norge
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5. Konklusjon
Norge er et uvanlig land. For det første ser det
ut til at befolkningen virkelig ønsker å ta den
globale klimakrisen på alvor. For det andre ser
de ut til å ha vilje til samvittighetsfull innsats
og lederskap, selv om dette skulle medføre
betydelige kostnader internasjonalt.
Sett
fra
grønn
utviklingsrett-perspektiv
innebærer lederskap intet mindre enn at Norge
er villig til å godta sine reelle forpliktelser.
Når vi kaller dem «reelle forpliktelser», er
det gjennomtenkt – retten til grønn utvikling
rettferdiggjør en slik begrepsbruk. Dersom
man godtar prinsippene nedfelt i FNs
Rammekonvensjon om klimaendringer, der
«alle land» oppfordres til å opptre «i tråd
med deres felles, men differensierte ansvar
og respektive kapasitet» – da godtar man i
realiteten et perspektiv som gir legitimitet til
GDR-rammeverket i sin helhet. Resten er et
spørsmål om utregninger, og grunnlaget for
våre utregninger er framfor alt rimelig, noe som
også framgår av GDR-håndboka.
Flere av leddene i GDR-regnestykket kan
justeres i en forhandlingssituasjon, som i de
internasjonale klimaforhandlingene. Alle land
kan i prinsippet være enig i at GDR-rammeverket
er et godt utgangspunkt for utforming av en
internasjonal klimaavtale, og samtidig være
uenige i enkeltelementer. For eksempel om
utviklingsterskelen skal være på 9000 dollar
per år per person eller 7500 dollar. Dette kan

gi mindre utslag i tallene presentert i denne
rapporten, for eksempel i ”prosent av global
RCI”. Uansett er en anerkjennelse av GDR en
anerkjennelse av at klimabyrden må fordeles på
en mest mulig rettferdig måte mellom de ulike
landene. En fordeling som tar hensyn til hvem
som har ansvar for klimaendringene, hvem som
rammes av dem og hvem som har råd til å gjøre
noe med dem.
Hva blir så konklusjonen? At Norge har store
muligheter. I en verden der så å si alle land
er fastlåst i sine klimaforhandlingsposisjoner
– og hvor Nord- eller Sør-blokkens kortsiktige
interesser veier tyngst – har Norge en reell
mulighet til å gå i bresjen og godta sin
rettmessige del av byrden. Det vil koste, men ikke
uforholdsmessig eller uoverkommelig mye. Og
Norge har råd til det. Alt som trengs, er at landet
overskrider sitt mål om «karbonnøytralitet»,
som til syvende og sist må være midlertidig, og
godtar sine reelle forpliktelser.
Et modig skritt å ta, men noen må ta det. Noen
må simpelthen gå foran.
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Ap pe n d i x : La n d us e i n No r w a y

6 Appendiks: Arealbruk i Norge
According to Norway’s submissions to the UNFCCC, uptake of CO2 by forestry and forest
management
has risen from roughly
15 MtCO
2 in 1990 to over 25 Mt CO2 annually in 2005. This
Ifølge Norges rapporter til
FNs Rammekonvensjon
denne
rapporten
er ikke eksperter på utslipp
is
reflected
in
Figure
8,
which
shows
(in
red)
total
GHG emissions
(dotted) i and without
for klimaendringer (UNFCCC) har drift og fra arealbruk og hvordan
disse erwith
behandlet
(solid)
land
use
offsets,
(in
green)
CO
emissions
with
(dotted)
and
without
(solid) land use
2
vedlikehold av skogarealer ført til en økning i Kyotoprotokollen.
Så vidt vi kjenner til, har ikke
offsets,
net (negative)
emissions
from land use.
CO2-opptaket til skog fra
rundtand
15 (blue)
millioner
tonn norske
myndigheter
sagt tydelig i hvor stor grad

Figur 8
Historiske utslipp (1990-2005) for
samlede klimagassutslipp (i rødt)
og CO2-utslipp (i grønt) med og
uten opptak ved arealbruk (vist
separat i blått).

Årlige klimagassutslipp (millioner tonn CO2-ekvivalenter)

i 1990 til 25 millioner tonn årlig i 2005. Figur 8 landets opptak av CO2 ved arealbruk bør påvirke
nedenfor viser totale klimagassutslipp
(rød
Kyotomålsettingen.
en relevant
uttalelseThe
heter
The status of this
netlinje),
carbon uptake
in the land useI sector
is ambiguous.
authors of this
med (stiplet) og uten report
(hel) arealopptak,
samt
det
imidlertid
at
dette
opptaket
skal
hjelpe
Norge
are not experts in the details of land use emissions and their treatment in the Kyoto
CO2-utslipp (grønn linje),
med (stiplet)
og utengovernment
med å has
nå målet
utslippskutt
13 how much
protocol.
The Norwegian
not (to om
our hjemlige
knowledge)
been explicitpåabout
(hel) arealopptak; netto (negative) utslipp fra til 16 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2020.
of the CO2 uptake it believes will be applicable to its Kyoto targets. However, in one relevant
arealopptak er vist med blå linje.
Samtidig antyder i alle fall dataene i figuren
statement, it asserts that its domestic 2020 goal of 13 to 16 MtCO2e of reductions below the (59
nedenfor at dagens opptak ved arealbruk er større
MtCO
e)
baseline
will
be
met
by
use uptake.
At the same
time, though, at least
2
Status for netto karbonopptak som følge av ennincluding
Norges land
samlede
reduksjonsmål.
Vi avventer
according Forfatterne
to the figures av
shown
land fra
use Norge
uptakepå
today
larger than Norway’s total
arealbruk er ikke entydig.
enbelow,
klargjøring
detteisområdet.
reduction goal. We anticipate further clarification of this ambiguity.

CO2 uten AB*
CO2 med AB
Alle utslipp uten AB
Alle utslipp med AB
AO
Kyotomålsetting

* = arealbruk.

År

Figure 8 : Hi sto ri cal e missi ons (19 90- 200 5) fo r a ll GHGs ( red) and
CO2 (g reen) with and wi tho ut la nd use upt ake (shown separa tely
in blue).
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Noter
Risikoanalysen er basert på en utforming
beskrevet i Baer, Paul og Mastrandrea, Michael:
High Stakes: Designing emissions pathways to
reduce the risk of dangerous climate change,
London, IPPR (2005), tilgjengelig på www.ippr.
org. Utslippsscenarioene i rapporten avviker
noe fra de som er brukt i High Stakes… og GDRhåndboka, men den underliggende analysen og
utformingen er den samme.
1

De som er fortrolige med GDR-håndboka, vil
legge merke til at kildene til «business as usual»scenarioet og de beregnede «overskytende»
reduksjonene er endret siden boka først kom ut i
november 2007. Ytterligere detaljer følger i annen
utgave, utgitt i juni i år.
2

Metoden som er brukt for å regne ut ansvarsog kapasitetsindikatoren, er beskrevet i GDRhåndboka, delvis i et detaljert teknisk appendiks.
En egen kalkulator for utregning kan lastes ned
fra gdrs.sourceforge.net.

oss på en forenklet antakelse om at alle Anneks
1-land per 2012 vil ligge litt under business as
usual-vekst: dermed vil deres CO2-utslipp da
ligge på 99 prosent av 1990-nivå (mot rundt 102
prosent i 2005). Vi medgir at dette nødvendigvis
er et spekulativt utgangspunkt for en presis
utregning av forpliktelser. Men framskrivninger
til 2010 gir et bedre anslag på den fordelingen
av inntekt og utslipp som vil danne grunnlag for
forhandlinger etter 2012, enn data fra 2005 – med
mindre en alvorlig global økonomisk krise skulle
inntreffe. Ved bruk av 2010-framskrivninger
i stedet for 2005-data vil Anneks 1-landenes
andel av globale forpliktelser grovt sett endres
fra rundt 81 prosent til rundt 76 prosent; Norges
andel endres tilsvarende til 0,41 prosent fra 0,46
prosent.

3

Første utgave av GDR-håndboka var utregningen
av RCI basert på 2005-tall. Dette er åpenbart et
utilstrekkelig grunnlag for å fastsette et lands
andel av klimaforpliktelser i perioden 2012-2025,
grunnet store forskjeller i inntekt og utslippsøkning
mellom industrialiserte land og utviklingsland.
Ideelt sett burde RCI beregnes for kortere
perioder, kanskje til og med årlig. I mellomtiden
har vi brukt Det internasjonale energibyråets (IEA)
anslag for utslipp og økonomisk vekst og basert
4

Dette tilsvarer øvre del anslaget på mellom
13 og 16 millioner tonn karbon i reduksjon fra
business as usual-nivå. Det inkluderer et ikkespesifisert opptak av CO2 grunnet arealbruk,
slik det framgår av Stortingsmelding nr 34 om
Norges klimapolitikk (2006-2007) fra det norske
Miljøverndepartementet.
5

Vekstrater for utslipp er hentet fra IEAs
referansescenario – her er anslaget 0,4 prosent
årlig for OECD-land i Europa, altså svært likt
norske myndigheters framskrevne vekstrate.
6

Dette ifølge reviderte nivåer for kjøpekraft,
offentliggjort av Verdensbanken i januar 2008.
7
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