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Klimamelding på overtid?

Stortingsmelding nr. 21 for 2011 – 2012 om
Norsk klimapolitikk, den såkalte klimameldingen, passerte statsråd 25. april og er
når dette skrives til behandling i Energi- og
miljøkomiteen på Stortinget. Det ble 14.
mai avholdt høringer med miljøorganisasjoner, interesse- og næringsorganisasjoner, vel femti i tallet. Innstillingen fra komiteen skal være avgitt senest 9. juni, og 11.
juni er avsatt til behandling i Stortinget.
Klimameldingen er altså trolig behandlet i
Stortinget før du leser dette.
− Vi legger frem en offensiv klimamel
ding, sa statsministeren da meldingen ble
presentert. − Vi styrker virkemidlene for å
redusere klimagassutslippene både internasjonalt og i Norge. Vi er blant de land i verden med mest ambisiøse mål for klimapolitikken, fortsatte han. Bård Vegard Solhjell
mente under presentasjonen at vi nå skal
gjennomføre en langsiktig og fremtidsrettet
omstilling av Norge til et samfunn med lave
klimautslipp. Liv Signe Navarsete sa at denne
meldingen vil omstille hele Norge, alle
sektorer, til et mer klimavennlig samfunn.
Klimameldingen er på hele 282 sider.
Innledningsvis slås det fast at bærekraft bør
være det bærende prinsipp for all utvikling i
Norge. Norge skal være karbonnøytralt
innen 2050. Karbonprising er, ifølge meldingen, det viktigste virkemiddel i arbeidet mot
de globale klimaendringene. I Norge skal det
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etableres et klimateknologifond. Petro
leumssektoren skal betale høyere pris for
utslipp av klimagasser. Det skal føres en
aktiv skogpolitikk. Det skal satses mer på
kollektivtrafikk og nye biler skal tilfredsstille skjerpede utslippskrav. Etter 2020 skal
det bare selges lavutslippsbiler i Norge.
Kommunesektoren har en betydelig rolle i
klimaarbeidet og må gjennomføre lokale
klimatiltak, står det også skrevet i meldingen.
Mange har allerede ment en del om
klimameldingen. Miljøvernorganisasjonene
mener stort sett at meldingen ikke er konkret nok, når det gjelder tiltak, til at man vil
kunne nå det ambisiøse utslippsmålet om å
kutte to tredeler av klimautslippene innenlands. Bellona har regnet ut at de foreslåtte
virkemidlene vil kunne gi en utslippsreduksjon på 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Det er ikke nok til å nå målet.
Norsk vannforening stiller seg på linje
med organisasjoner som etterlyser konkrete
tiltak og virkemidler som sikrer gjennom
føring av de mange gode målsetninger i klimameldingen. Meldingen gir gode beskrivelser av status på de samfunnsområder
som er behandlet i egne kapitler, men den er
svakere når det gjelder nødvendige del-
kapitler med «forslag til tiltak og virkemidler».
Dette er en stortingsmelding om utslipps
kutt av klimagasser til atmosfæren. Norsk
vannforening har gjennom de siste årene
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gjennomført flere arrangementer der konsek
vensene av klimaendringer har vært i fokus
og der man også har drøftet hvordan man
skal tilpasse seg til et endret klima. Klima er
svært komplisert, og vi vil i overskuelig
fremtid ikke kunne opparbeide tilstrekkelig
kunnskap til fullt ut å forstå hvordan klimaet
fungerer og utviklingen vil bli i et 100-årsperspektiv. Det blir imidlertid vanskelig å
unngå at klimaendringene gir konsekvenser.
Materiale som er lagt frem under våre faglige
samlinger peker mot at vi, uavhengig av vår
innsats for å redusere klimautslippene, må
være forberedt på en forsuring av norske farvann med en nedgang på ca 0,3-0,5 pHenheter innen utgangen av dette århundre.
Vi må også innstille oss på økte nedbørmengder, 5 til 30 % økning på årsbasis, mindre om sommeren, mer høst, vinter og vår.
Vassdrag med dominerende regnflom vil
kunne få økt flomrisiko, mens vassdrag med
dominerende snøsmelteflom om våren kan
komme gunstigere ut.

Mer nedbør betyr flom og økt fare for
vannskader, for forurensning av drikkevannskilder, skred og oversvømmelser, om
det ikke er tatt høyde for slike forhold gjennom tiltak i dalsidene, ved lokalisering av
bebyggelse, ved dimensjonering av kulverter
og rør, og gjennom tiltak i vassdrag og nærområder til disse. Norsk klimapolitikk har to
hovedområder. Det ene omfatter hvordan vi
skal begrense klimagassutslippene. Dette er
tema i den nå fremlagte klimameldingen.
Men klimapolitikken omfatter også utfordringene rundt hvordan vi skal tilpasse oss et
endret klima. Norsk vannforening venter
spent på Regjeringens forslag til stortingsmelding om klimatilpasning, som er varslet
lagt frem mot slutten av 2012. La oss håpe at
den blir like ambisiøs som denne klimameldingen, men at den i tillegg blir atskillig mer
konkret når det gjelder tiltak og virkemidler.

Norsk vannforening

Irrigasjon av jord
med sjøvann
avsaltet med kjernekraft
er en virkelighet.
Det kalles regn.

Michael McClary
Design, Petter Wang
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