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Spørsmål og Svar:

Navn:
Helen Bjørnøy
Miljøvernminister

Norge ønsker en ny avtale
etter Kyotoprotokollens utløp
i 2012, og den rød-grønne
regjeringen har sagt at
den ønsker en ny og mer
omfattendeinternasjonal
avtale.

1. Hva er Kyoto- protokollen?
Kyoto-protokollen er en internasjonal avtale for å redusere menneskelige utslipp av
drivhusgasser. Avtalen går over flere perioder. For første periode(2008-2012) er målet å
redusere utslipp av drivhusgasser fra menneskeskapte kilder med 5% i forhold til 1990nivå. Kyoto-protokollen ble ferdigstilt i den japanske byen Kyoto den 11. desember
1997. For at protokollen skulle bli bindende, måtte de landene som godkjente avtalen,
stå for minst prosent 55% av drivhusgassutslippene. Da Russland godkjente Kyotoprotokollen, var dette målet nådd, og avtalen trådde dermed i kraft den 16. februar
2005. To av de største utslippssynderne, USA og Australia, har ennå ikke godkjent
(ratifisert). avtalen. U-land har ingen konkrete forpliktelser i følge avtalen.
2. Hvorfor trenger vi egentlig Kyoto-protokollen?
Globale miljøproblemer er vanskelig å løse uten internasjonalt samarbeid. FNs klima
panel (IPCC) mener det er behov for en mye større utslippsreduksjon enn den som er
foreslått, for å hindre store klimaendringer. Kyoto-protokollen er ment som et første
skritt på veien til større reduksjoner.

Norge som et av verdens
rikeste land har uansett en
sterk moralsk forpliktelse til
å gå foran og kutte mer enn
det vi allerede har gjort.
Regjeringen har slått fast
at Kyoto-forpliktelsene
skal oppfylles gjennom
en kombinasjonav
nasjonaletiltak og bruk
av Kyoto-mekanismene
der en betydelig del av
utslippsreduksjonene skal
tas nasjonalt.

Norske kyr fiser hvert år ut metangass tilsvarende 1,1 millioner tonn CO2.
Dette er det samme som et gasskraftverks årlige utslipp.
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3. Hva er drivhuseffekten og drivhusgasser?
Sola sender ut kortbølget elektromagnetisk stråling. Rundt halvparten av denne
strålingen slipper lett gjennom atmosfæren og varmer opp jorda. Resten blir reflektert
av skyer og partikler i atmosfæren tilbake til verdensrommet. Jordoverflaten sender
også ut stråling, men denne er mer langbølget og blir dermed lettere fanget opp av
gassmolekyler i atmosfæren. Dette gir global oppvarming. Uten den naturlige drivhuseffekten ville jorda vært ca 33 grader kaldere.
Vanndamp er den viktigste naturlige drivhusgassen, i tillegg har vi følgende drivhusgasser:
Karbondioksid (CO2) er, i tillegg til å være den nest viktigste naturlige drivhusgassen,
den viktigste menneskeskapte drivhusgassen. De menneskeskapte utslippene skyldes
først og fremst bruk av fossilt brensel (kull, olje og gass) og avskoging i tropiske strøk.
Siden den industrielle revolusjon (1750) har konsentrasjonen i atmosfæren økt med ca.
36%. CO2 står for nesten 60% av den forsterkede drivhuseffekten.
Metan (CH4) dannes der organisk materiale brytes ned uten tilgang på oksygen.
Eksempler på dette er dyplagene i innsjøer og hav, sumper, rismarker, søppelfyllinger
og dyremager. Andre bidrag kommer fra direkte utslipp ved transport og produksjon
av naturgass. Siden 1750-tallet har konsentrasjonen i atmosfæren økt med ca 150%.
Metan står for nesten 20% av den forsterkede drivhuseffekten.
Lystgass (N2O) er også en naturlig klimagass. Når de menneskeskapte utslippene
av lystgass øker, bidrar dette til drivhuseffekten. Bruk av kunstgjødsel, utslipp fra
produksjon av salpetersyre og avfallsbehandling fra dyrehold er eksempler på dette.
Siden 1750-tallet har konsentrasjonen i atmosfæren økt med ca. 17%.
HFK, PFK og SF6 er andre drivhusgasser som er tatt med i Kyoto-protokollen på
grunn av sin lange oppholdstid i atmosfæren og høye oppvarmingspotensialer.

Navn:
Marius Holm

Nestleder, Bellona
Mener Bellona at Norge
gjør nok i arbeidet med nye
internasjonale avtaler?
Nei, Norge burde signalisere
tydelig at vi er villige til å ta
på oss store utslippforpliktelser, både i form av egne
utslippskutt, og vilje til å
finansiere fornybar energi og
andre tiltak i utviklingsland.
Mener Bellona at det er
mulig å få med USA i globalt
miljøsamarbeid på bakgrunn
av det nye miljøfokuset i
USA?
Ja, det er stor bevegelse i
amerikansk klimapolitikk.
Uansett hvem som vinner
presidentvalget, vil den
nye presidenten snu USAs
klimapolitikk. Selv industrien
krever nå at man innfører et
kvotesystem for klimagasser
i USA.

Når halvparten av EUs 175 millioner biler suser rundt på veiene med feil dekktrykk,
øker uslippene av CO2 med over 5 millioner tonn årlig.
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3 på gata
Spørsmål:

1. Hva er Kyotoprotokollen?
2. Mener du Norge bør
gjøre mer for å redusere
klimagassutslipp, evt. hva kan
gjøres?
3. Hva gjør du for å redusere
klimagassutslipp?
4. Tror du klimaendringene er
menneskeskapt?
5. Er du bekymret for klimaendringene?

4. Er klimaendringen menneskeskapt?
Studier av CO2 konsentrasjonene i is fra Antarktis viser at CO2 nivået hadde vært
relativt stabilt i 10 000 år fram til 1750. Økningen av drivhusgasser etter ca 1750 som
skyldes menneskeskapte utslipp, har gitt en forsterket drivhuseffekt. Menneskenes
utslipp utgjør bare en liten del av tilførselen av drivhusgasser til atmosfæren, og
virkningen er liten i forhold til for eksempel effekten av naturlig forekommende
vanndamp. Innholdet av vanndamp i atmosfæren påvirker vi imidlertid bare indirekte,
f. eks øker innholdet når temperaturen øker (tilbakekoplingseffekt).
Klimasystemet er komplisert og følsomt, og til og med små endringer i dette systemet
kan få store konsekvenser. Naturens egne utslipp av drivhusgasser inngår i et kretsløp,
hvor for eksempel råtnende trær slipper ut CO2 og levende trær tar opp CO2 gjennom
fotosyntese. Før menneskenes virksomhet hadde særlig betydning, var det nær balanse mellom CO2-strømmer til og fra atmosfæren Våre CO2-utslipp fra forbrenning
av fossilt materiale, henter fram karbon som er lagret i bakken eller under havbunnen.
Dette er ikke en del av kretsløpet og ødelegger balansen slik at konsentrasjon i
atmosfæren øker.
Utslipp i dag vil ha virkning i lang tid fremover. Grunnen til dette er at drivhusgassene
har lang oppholdstid i atmosfæren. (Metan: 12år - SF6: 32 000 år). Dagens CO2utslipp vil bidra til konsentrasjonen i atmosfæren i mange hundre år.

Bruk av Linux kan gi fordoblet levetid til din PC, og dermed vil utslippene fra PC-industrien halveres.
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5. Hvilke metoder kan brukes for å sikre gjennomføring av Kyoto-protokollen?
Partene i Klimakonvensjonen har kommet fram til tre forskjellige metoder som skal
lette gjennomføringen:
Den grønne utviklingsmekanismen - Clean Development Mechanism (CDM)
CDM betegner prosjekter for å redusere utslipp av drivhusgasser som land med
forpliktelseri avtalen setter i gang i land uten forpliktelser. I praksis vil slike prosjekter
bli lagt til utviklingsland. Landet som etablerer prosjektet, vil kunne avskrive en viss
andel av egne utslipp. Prosjektene skal dessuten bidra til miljøvennlig utvikling i
mottakerlandet.
Felles gjennomføring - Joint Implementation (JI)
JI betegner prosjekter som utarbeides i samarbeid mellom to land som har forpliktelser
om utslippskutt ifølge Kyoto-protokollen. Norge har i et pilotprosjekt bidratt med sin
teknologi i Polen, ved å gjøre om kullkraftverkt til gasskraftverk. Dermed kan Norge
øke sine utslipp tilsvarende Polens utslippsreduksjon eller regne inn reduksjonen får
å nå Kyotomålet.
Internasjonal kvotehandel
Kvotehandel går ut på at alle land med forpliktelser i avtalen kan drive handel seg i
mellom med sine tildelte kvoter.
Ifølge Kyoto-protokollen skal kjøp av utslippskvoter fra andre land bare supplere
nasjonale tiltak?

Navn:
Vibeke Haukeland Nilsen
Student, Bioteknologi

Svar:

1. Noe med miljøvern.
2. Ja, satse mer på kollektiv
transport, gjøre det billigere
og mer tilgjengelig.
3. Sykler til jobb og skole, og
kildesorterer.
4. Både og.
5. Ja.

6. Hva er Norges forpliktelser i henhold til Kyoto-protokollen?
Kyoto-protokollen tillater Norge å ha 1% høyere årlig utslipp i perioden 2008-2012
enn i 1990. Men Norges utslipp har økt med ca 9% siden 1990-nivå, og utslippene må
derfor reduseres med ca. 8%.

Shaun White, olympisk mester i halfpipe, er opptatt av miljøet og redd for at all snøen skal forsvinne.
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Navn:
Rune Johan Hovland
Student, Data

Svar:

1. Flere land samarbeider om
å redusere uslipp.
2. Gå foran som et godt
eksempel. Norge kan tjene
penger på å rense CO2. Finne
noe som ikke produserer CO2.
3. Flyr ikke så mye, går til
skolen, men gjør det ikke
bevisst med tanke på miljøet.

7. Hva gjør, og kan Norge gjøre, for å møte forpliktelsene?
Norge har allerede i lang tid hatt tiltak for å forsøke å redusere utslippene. CO2 avgift,
avgift på HFK og PFK, forurensningsloven og kvotesystem er bare noen av tiltakene.
Lavslippsutvalget ble utnevnt i 2005 og fikk i oppdrag og finne måter for hvordan
Norge kan redusere utslippene. Det ble identifisert 15 ulike tiltak som omhandler:
- Klimavettkampanje
- Satsing på klimavennlige teknologi
- Energieffektivisering
- Økt bruk av fornybare energikilder for oppvarming
- CO2-fangst og lagring
8. Hva er konsekvensene for brudd på Kyoto-protokollen?
For hvert tonn CO2 et land slipper ut over sin tildelte kvote i en periode, vil dette landet
få redusert sin kvote med 1,3 tonn CO2 ved neste kvotetildeling. I tillegg begrenses
muligheten for å delta i tiltak under mekanismene nevnt i spørsmål 5. Det er viktig å
påpeke at det er usikkerhet knyttet til hva som skjer internasjonalt etter 2012. I Norge
reguleres CO2-kvotene av Statens Forurensingstilsyn (SFT). Bedrifter som er tillagt
kvoteplikt må hvert år levere en utslippsrapport til SFT. Dersom denne rapporten
inneholder feil opplysninger eller har mangler, mister bedriften retten til å overføre
kvoter til andre bedrifter. De kan også få bøter.

4. Både og, det er naturlig,
men fremskyndet av
menneskene.
5. Vet ikke, tar det som det
kommer.

Leonardo DiCaprio har prøvd å overbevise den amerikanske presidenten,
George W. Bush, til å underskrive Kyoto-protokollen
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9. Hvordan kan et kvotesalg bidra til redusert utslipp?
Hver bedrift får utdelt utslippskvoter som er mindre enn det de i utgangspunktet
forurenser. Hvis en bedrift klarer å begrense utslippene sine slik at de ikke bruker hele
sin tildelte kvote, kan resterende kvote selges til en bedrift. Bedrifter som ikke finner
det økonomisk hensiktsmessig å redusere utslippene sine, kan til en viss grad kjøpe
kvoter fra andre.
Den totale summen av utslipp blir dermed mindre. Mest miljø for pengene og samtidig kontroll på totalutslippene.
10. Hvordan kan DU bidra til reduserte utslipp?
- Gå eller sykle til jobb
- Ta tog istedenfor fly dersom det er mulig
- Dersom tog er uaktuelt, kjøp klimakvoter fra seriøse aktører
- Velg elbil eller bruk biodiesel på bilen din
- Kjøp energi som garantert stammer fra fornybar energi
- Kjør kollektivt til jobb istedenfor å kjøre egen bil

Navn:
Rakel Bregård

Elev, 3. klasse almenn

Svar:

1. Har noe med CO2 utslipp
og gjøre. Er ikke så oppdatert
i forhold til målsetningene.
Kjøp og salg av kvoter.
2. Ja, økt bruk av alternativt
drivstoff, rensing, avgift for
bedrifter uten renseanlegg.
3. Ikke så mye.
4. Ja, mye av det i hvertfall.
Kan ha noe med populasjons
økningen å gjøre.
5. Ja, ser alle natur
katastrofene og havet stiger.

Arnold Schwartzenegger digger miljøet og har en hydrogendrevet Hummer.
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Vil du vite mer:

www.bellona.no
www.cicero.no
www.odin.no
www.zero.no
www.globalwarming-facts.info

Laget av:

Henrik Vatnar
Marius Stamnes
Ida Winsnes Lund
Andreas Holmqvist
Trond Viggo Grøntvedt
Ragnhild Kvame Øvrevik
Eksperter i Team 2007
Landsby: Miljøet i global endring
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