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«De globale klimagassutslippene må
reduseres med 40–50 prosent innen 2030»

Problemstilling:
Hvordan ligger de to industrialiserte landene Norge og Canada ift. deres
mål om å redusere klimagassutslipp innen 2030, iht. deres utslipp som
følge av olje- og gassutvinning?
• Valg av problemstilling: analysere om Norge kommer til å nå bærekraftsmålene satt av
FN innen 2030, samtidig sammenligne denne prosessen med et annet land som også
produserer store mengder olje og gass.

Utslipp av drivhusgasser i Canada i 2017

Diagram 1

• Valg av land: «Få land har mer til felles enn Norge og Canada – geografisk,
ressursmessig og verdimessig. Våre to land deler verdier og erfaringer som er relevante
for å løse vår tids store globale utfordringer». (Børge Brende, 2016)
• Valg av fokus: olje og gassutvinning; hovedårsaken til store utslipp i Norge og Canada,
og utgjør en like stor andel av det samlede utslippet i begge landene. (se diagram 1 og 2).
En redusering i utslipp er avgjørende for om hvorvidt Norge og Canada når målene sine.
• Spesielt fokus på CO2: «CO2 regnes som den viktigste klimagassen. Den bidrar mest
til menneskeskapte klimaendringer». (FN, 2019)

Oljeutvinning
27 %
Andre utslipp
73 %

Utslipp av drivhusgasser i Norge i 2017

• Mål: se ved hjelp av statistisk analyse eventuelle politiske og økonomiske tiltak som har
virkning for å få ned det store klimagassutslippet på nasjonal basis og potensielle tiltak de
to nasjonene burde vurdere, for å kunne nå 2030-målene deres.
• Faktorer som skal analyseres: regelverk, politiske og økonomiske tiltak, og statlig
innblanding.

Diagram 2
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Arbeidsmetode
-

Utforming av en problemstilling med utgangspunkt i oppgitt data og valg av land til å sammenligne med Norge.

-

Bruk av eksterne og troverdige kilder for å supplere og dobbeltsjekke data, og vurdere begrensninger av dataene presentert.

-

Presentering av data i tydelige og relevante fremstillinger, dvs. pivottabell, sektordiagram og linjediagram, for å lett kunne
trekke tydelige konklusjoner fra dataene presentert.

-

Tolkning av dataene med utgangspunkt i ulike politiske og/eller økonomiske tiltak innført i det gjeldende tidsrommet.

-

Analyse av effektiviteten til tiltakene mht. virkning på dataene.

-

Sammenligning av tiltakene iverksatt av landene, og vurdering av deres effektivitet ift. hverandre.

-

Vurdering av hvordan landene ligger an til å nå bærekraftsmålene satt av FN i 1990.

-

Konklusjon av olje- og gassutvinning sin effekt på hvordan landene ligger an ift. bærekraftsmålene med grunnlag i dataene.

-

Utforming av mulige tiltak som kan iverksettes av begge landene ut ifra tiltakets effekt på drivhusgassutslippene som følge av
olje- og gassutvinning.

Hvordan jobber Norge for å nå 2030-målene til FN,
og hvor effektive er tiltakene?
Petroleumspolitikken i Norge skal bidra til reduserte utslipp:
- Petroleum er en kvotepliktig sektor og må følge klimakvoter satt av
myndighetene og EU.
- Petroleumsskatt: totalt 78% av inntekter er skattlagt og går til oljefondet.
- CO2-avgift har som mål å bidra til kostnadseffektive reduksjoner
av klimagasser.
Effekt av tiltak:
I følge dataen gitt i tabell 1 fra SSB, ser man en stor økning i CO2-avgift i
petroleumsvirksomheten mellom 2010 og 2018.
Ut ifra dataene i diagram 3 ser man at utslippene har en sterk nedgang
fra og med 2010, noe som kan antas å illustrere den økte CO2-avgiften.

Tabell 1

Diagram 3

*Den norske oljeindustrien nådde toppen i 2000.
**Nedgangen i 2005 kom som følge av dårlig oljepris, dårlig tilgang på rigger
og kapasitetspress, og ikke av et tiltak av relevans for vår oppgave.
***Den umiddelbare økningen i 2007 kom av at Norge begynte å utvinne i
Barentshavet.

Klimagassutslipp i Canada, sammenlignet med Norge
For øyeblikket har ikke Canada innført noen effektive retningslinjer for å regulere drivhusgassutslippene fra olje- og gassektoren, noe
som gir en forklaring på det noenlunde stabile, årlige økningen av klimagassutslipp fra Canadas oljeutvinning (se diagram 5), hvor
økningen kommer av åpningen av flere oljefelt. Mye av grunnen til mangelen på effektive retningslinjer iht. drivhusgassutslipp er at
oljeutvinningen blir regulert i de provinsene der oljen blir funnet, og da ikke av landet som en helhet. I tillegg, så er de fleste
oljeutvinnende selskapene i Canada private, noe som står i kontrast til Norge, hvor oljeutvinningen i stor grad er statlig kontrollert.
Dette fører til at canadiske myndigheter har mindre innflytelse og kontroll over oljeproduksjonen, noe som medfører vanskeligheter
ved en implementering av et universelt regelverk og statlige innføringer som f.eks. skatt.
Det ligger derimot et foreløpig tiltak til vurdering i Canada for å redusere utslipp fra petroleumsvirksomheten kalt Clean Fuel Standard.
Skulle det bli vedtatt – noe det er stor sannsynlighet for – så vil det bli:
- Større fokus på utvikling og implementering av karbonfangere som vil redusere utslippene med 2.76 millioner tonn hvert år.
Samlet utslipp av CO2
- Innføring av CO2-skatting i alle provinser og ikke-statlige bedrifter.
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*Nedgangen i 2016 kom som følge av et fall i den kanadiske oljeprisen, og da
minskning i produksjonen, og ikke av et tiltak av relevans for vår oppgave.
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*Nedgangen i 2009 kom som følge av et fall i den internasjonale oljeprisen, og da
minskning i produksjonen, og ikke et tiltak av relevans for vår oppgave.
**For å vise evt. korrelasjoner – som i 2009 – i Norge og Canada, så valgte vi å fremstille
dataen i et linjediagram med to y-akser. Canada tilsvarer den venstre, og Norge den høyre.

Konklusjon
I forkant av den internasjonale Parisavtalen gikk Norge inn for å redusere utslippene i 2030 med 40%, sammenliknet med 1990-nivå.
Dette ble senere vedtatt i klimaloven. I budsjettforslaget anslår regjeringen at klimautslippene vil ligge på 45 millioner tonn i 2030. Det
er 12,1% under 1990-nivå. Ut ifra dette, så ligger Norge ikke an til å nå sitt 2030-mål. Selv med dataen sin korrelasjon til CO2avgiften, så øker fremdeles utslippene i olje- og gassutvinningssektoren. Dette kommer av at selv om tanken bak en avgift og
klimakvoter er god, så får Norge likevel ikke redusert utslippene betraktelig, bla. fordi det er for mange kvoter på markedet. Dette gjør
at tiltaket – som det utføres nå – ikke fungerer like godt i praksis som i teorien.
Canada følger også Parisavtalen, og har som mål om å redusere utslipp med 30% innen 2030. I likhet med Norge antas det at
Canada ikke vil nå målene de har satt for 2030. Hvis de forsetter med samme produksjonsnivå, så vil utslippene øke med 5-27%
sammenlignet med 1990-nivåene. Som også sett i dataene analysert, så eksisterer det en gradvis økning i oljeutvinningen i Canada,
noe som indikerer at de kommer til å ligge over målet.

Begrensninger i målingene:
- Kan ha brukt ulike målingsmetoder i nasjonene og de ulike tidsperiodene pga. teknologisk utvikling og nøyaktighet i målingene.
- Vanskelig å avgjøre hva som regnes som en del av landets ansvarsområde ift. utslipp.
- Vanskelig å måle totalt forbruk.
- Totaler avviker fra summen av undergrupper pga. avrunding.
- Kan variere som en følge av når på året målingene foretas.
- Kan eksistere forskjeller i definisjoner mellom landene.
- Kan variere som en følge av hvilke gasser som regnes med, og om de er så lite betydelige at de har blitt sett bort ifra i det større
bildet.

Forslag til tiltak
Karbonfangere: Canada har begynt å innføre karbonfangere for å
redusere utslipp – spesielt fra petroleumssektoren. Dette er et tiltak som
er diskutert i Norge, men som ikke har blitt iverksatt.
Ut ifra dataene til Canada kan man se at de regner med å redusere
utslippet med 2.75 millioner tonn hvert år. Om et lignende tiltak hadde blitt
innført i Norge, kan det antas å føre til en betraktelig reduksjon av utslipp.
Selv om dette er et kostbart tiltak, så vil det likevel kan ha en tydelig
målbar effekt.

Karbonskatt og CO2-avgift: Ut ifra dataen presentert, så er CO2-avgiften
en god retningslinje for olje- og gassutslipp, men i Norge så kan den
effektiviseres ved å øke denne avgiften, noe som vil vanskeliggjøre kjøp
av kvoter.
Som sett i Norge, så fører CO2-avgiftene til reduserte utslipp, fordi det har
blitt innført på nasjonal basis. Selv om provinsene i Canada er imot et slikt
tiltak, så vil det gjøre en betydelig forskjell på om hvorvidt Canada kan nå
målet om å redusere utslipp innen 2030, hvis det innføres.
Fornybar energi: Begge nasjonene burde vurdere et betraktelig økt fokus
på produksjon og bruk av fornybare energikilder, for å nå målene i 2030.
Ved å fokusere på fornybar energi, så vil både Norge og Canada være i
mindre grad avhengig av oljeproduksjonen, noe som vil minke utgiftene
fra denne sektoren.

Alle de foreslåtte tiltakene vil kunne ha en
betydelig effekt på å redusere utslipp og
potensielt nå 2030-målene, men likevel er ikke
fremtiden sikker, og nye tiltak og/eller endringer
i miljø kan påvirke situasjonen som fastslått i
denne vurderingen.
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Bruk av oppgitte tabeller: UNs GHG emission without land use, land-use
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statistikkvariabel og år – 1 Olje og gassutvinning, i alt

