
 

 
 
 
 
 

Sakspapirer Norge 

 
Hovedstad: Oslo  
Språk: Norsk  
Innbyggere: 5 millioner (forventet levealder: 80,4 år) 
BNP per person: $ 55 300 (nr. 10 av 229) 
Inntekter fra næring: 76 % tjenester, 21,1 % industri, 2,9 
% landbruk  
Energikilder (bruk): vannkraft 38 %, biomasse 6 % og 
ikke fornybare kilder 56 % (hvorav olje utgjør 67 %, 
naturgass 26 % og kull 7 %). 
 

 

Verdt å få med seg om Norge 

 Rikt industriland med høy levestandard. Norge har et solid velferdssystem som i hovedsak er 
basert på inntekter fra olje og gass  

 Er nr. 68 av 210 land i totale utslipp (slipper ut 42 757 tusen tonn CO2 per år)  
 Er nr. 34 av 215 land i utslipp per innbygger (2,66 tonn karbon per innbygger)  
 Utslippene har steget jevnt de siste årene, først og fremst på grunn av økende olje- og 

gassvirksomhet.  
 Landet er pådriver for ambisiøse mål i forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale og 

forpliktet seg i 2012 til en forlengelse av Kyoto-protokollen fram til 2020.   
 Norges mål er å kutte utslippene med 30 prosent innen 2020, og 100 prosent innen 2030. (i 

forhold til 1990-nivå)  
 Fordi Norge er et relativt lite land, men har store utslipp gjennom olje- og gassektoren, er 

landet avhengig av å redusere utslipp ved å investere i klimaomstillingsprosjekter i utlandet.  
Kilder: Globalis.no, cia.gov, wikimedia commons, UN Statistics Division, CDIAC/UN 

 

 
 
 

Forhandlingstips 

Det er dyrt å kutte utslipp. Hvis noen land får pålegg om utslippskutt mens andre slipper unna 

vil dette kunne føre til at industri og arbeidsplasser flytter til land uten reduksjonskrav, fordi det 

vil være billigere å produsere her. Problemet med dette er at de globale utslippene ikke 

reduseres, men flytter dit det er billigst å forurense. Forflytning av industri og andre 
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utslippsrelaterte aktiviteter kalles gjerne «karbonlekkasje». For 

å unngå denne lekkasjen er det viktig at så mange land som 

mulig forplikter seg til en global avtale.  

Norge, sammen med Mexico, har vært pådriverne for 

opprettelsen av Det grønne klimafondet. Foreløpig har fondet ingen faste inntektskilder, men 

tidligere statsminister Jens Stoltenberg var med på å lage en rapport om hvor pengene bør 

komme fra. I rapporten kom de frem til at noe av det viktigste tiltaket vil være å skru opp prisen 

på CO2-utslipp – da blir det dyrere for land å ha høye utslipp, samtidig som de bidrar til å betale 

for de skadene det forårsaker. Regjeringen vil at Norge skal bidra til å finansiere Det grønne 

klimafondet. For Norge har det vært viktig at fondet raskt kommer i gang, og at det er gode 

rutiner for bruken av pengene slik at man unngår sløsing og korrupsjon. 

 

Nyttige lenker 

Landinfo om Norge  

Om klima i Norge  

Norge i klimaforhandlingene  

Hva ønsker Norge å oppnå i klimaforhandlingene?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalis.no/Land/Norge
http://www.miljostatus.no/Tema/Klima/
http://naturvernforbundet.no/klimaforhandlinger/norge/category810.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/klima/internasjonale-klimaforhandlinger/utfordringer-for-en-ny-klimaavtale-i-kob/norges-hovedprioriteringer-i-klimaforhan.html?id=587591

