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Naturvernforbundet
• Grunnlagt i 1914

• Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon

• 24 000 medlemmer – og vi øker!

• Silje Lundberg er leder

• Landsdekkende, demokratisk organisasjon, med fylkeslag og ca. 
80 lokallag over hele landet

• Godt samarbeid med blant annet Norsk Varme om klima og miljø 
og om prosjekter som «Riktig Vedfyring» og «Oljefri».



Riktig	vedfyring	

http://www.youtube.com/watch?v=L-6-p69pMjY&feature=player_embedded



De	to	store,	globale	miljøutfordringene:
• Klimaendringer og tap av arter, natur og økosystemer

• Økt temperatur gir mindre regn, mer regn, flom, tørke og ustabile klimaforhold. 
Påvirker matproduksjon, økosystemer og de ressurser mennesker er avhengig 
av.

• Tap av arter, natur og økosystemer forsterker klimaendringene, ingen 
flomsoner, korallrev og mangroveskog er borte. Leveområder ødelegges av 
hogst, landbruk, utbygging, og overfiske og miljøgifter ødelegger arter og 
bestander. Allerede små bestander med lite genetisk mangfold ikke klimastress.



http://nsidc.org/arcticseaicenews/2016/09/







Mennesker på flukt fra 
naturkatastrofer og krig 
– forsterkes av klimaendringene



Paris-avtalen	ble	signert	i	2015
• Godt under 2 grader og helst under 1,5 graders oppvarming
• Nye klimaplaner hvert femte år frem til klimakrisen er løst
• Rike land oppfordres til å gjøre mer før 2020
• Etter 2020 har alle land i verden klimaforpliktelser
• Verden skal bli "klimanøytral«

• Sårbar for politisk skifte i de store utslippslandene

Donald Trump (Credit: AP/Rick Wilking/TTstudio via Shutterstock/Photo montage by Salon)





Norge	har	signert	Paris-avtalen	som	sier	at	verdens	land	skal	etterstrebe	en	reduksjon	i	
utslipp	av	klimagasser	slik	at	gjennomsnittstemperaturen	på	jorden	ikke	stiger	med	mer	
enn	2	grader,	og	helst	ikke	mer	enn	1,5	grad,	innen	2100.

Stortinget	har	vedtatt	Norge	skal	være	klimanøytralt	innen	2030.	

FN	estimerer	at	skal	vi	med	stor	sannsynlighet	nå	2	grader,	må	80%	av	fossile	ressurser	
bli	liggende.



Klima- og	
miljøministeren	

kapitulerte	få	uker	
etter	at	Parisavtalen

var	ferdig.

Norske	utslipp	har	økt	
med	3,7	prosent	siden	

1990.	

Til	sammenligning	har	
Danmark	og	Sverige	
redusert	sine	med	hhv	

24%	og	27%.



14 mt

CO2-utslipp 
fra norsk 
olje&gass
virksomhet

14 mt

Totale norske 
CO2-utslipp

44 mt
450 mt

CO2-utslipp i utlandet 
ved forbrenning av norsk 

olje og gass

Norsk	olje	og	gass	har	størst	utslipp	der	den	forbrennes.	
Forbrenning	av	norsk	olje	og	gass	utgjør	
årlig	1,5	%	av	verdens	totale	utslipp.	



Norske	utslipp

Statistisk sentralbyrå – 2015









Fossil oljefyring

Parafinkamin slipper ut ca 3 
tonn CO2 i fyringssesongen, 
som tilsvarer 2 bensinbiler 

Oljefyr slipper ut ca 8 tonn 
CO2 i fyringssesongen.

1 liter fyringsolje tilsvarer ved 
forbrenning 2,7 kg CO2 

- Nedgravd ståltank har levetid 20-30 
år. En liter olje kan forurense opptil 1 
mill. liter vann.



Ingen miljørisiko!
Ingen fare for kostbare 
og skadelige oljelekkasjer

Reduser klimagass 
utslippene!
Fornybar oppvarming er 
mer klimavennlig.

Spar energi og penger!
Mer effektiv oppvarming, 
mindre varmetap, billigere 
brensel!

Bedre energimerke
Oppvarmingskarakteren til 
boligen blir bedre og øker 
boligens verdi.

Gode grunner til å bli oljfri



I Stortingets anmodningsvedtak nr. 563 fra 11. juni 2012 ble 
følgende vedtatt:

«Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje 
i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette 
forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i
en overgangsperiode. Forbudet og utfasingen må utformes med 
nødvendige unntak og slik at forsyningssikkerheten ivaretas. 
Unntakene utredes nærmere før forbudet endelig vedtas.»

Forbud mot fossil oljefyring i 2020



Høring av forslag om forbud mot bruk av fossil olje til 
oppvarming av bygninger i 2020 

Forslaget gjelder endring av forurensingsforskriften.
Forslaget innebærer at fyring med fossil olje og parafin til oppvarming 
av boliger og som grunnlast i øvrige bygninger blir forbudt fra 2020. 

Et forslag er at fossil olje og parafin likevel skal kunne benyttes som
spisslast i øvrige bygninger. De som benytter fossil olje eller parafin til 
bygningsoppvarming i dag må innrette seg med en annen 
oppvarmingsløsning innen 2020.

Det er også foreslått en rekke unntak 
fra forbudet i begge alternativ, bl.a. for 
fritidsboliger under 70 m2, 
driftsbygninger i landbruk, andre 
driftsbygninger for produksjon og 
midlertidige bygninger 



• Fordelen med ved er at dette i stor grad er kortreiste ressurser som 
ofte ville gått til spille, om de ikke hadde blitt brukt til fyring. Vi anser 
derfor klimakonsekvensene av vedfyring i husholdningene som små.

• Men også ved må hogges fra bærekraftig forvaltet skog. FSC er 
internasjonalt miljøsertifisering for skogprodukter som er relativt 
streng. PEFC er en nordisk sertifisering eid og drevet av industrien 
selv.og anbefales ikke av de norske miljøorganisasjonene.

Fornybar oppvarming av boliger og 
næringseiendommer - bioenergi





Bioolje inneholder mest sannsynlig 
betydelige mengder med palmeolje. 
Bruk av palmeolje kan bidra til hogst 
og ødeleggelse av regnskog, som 
holder på mye karbon og er viktige 
for naturen og menneskene. 

Bioolje



Det foreligger ikke statistikk på hvor 
mye palmeoljebaserte ressurser det 
er i bioolje, men for biodrivstoff var 
andelen i 2016 på 39 prosent. 
Myndighetene stiller strengere 
miljøkrav til biodrivstoff enn de gjør  
bioolje, så det er ikke usannsynlig at 
andelen palmeoljebaserte ressurser 
er enda større for bioolje.

Klima- og miljøeffekter av bioolje



Bioolje inneholder mest sannsynlig betydelige mengder med 
palmeolje. Bruk av palmeolje kan bidra til hogst og ødeleggelse 
av regnskog

Når regnskogen ødelegges er konsekvensene svært alvorlige og 
uopprettelige. 
• Unike dyr og planter forsvinner for alltid
• Mennesker mister hjemmene sine og drives ut i fattigdom
• Verden blir varmere og været mer ustabilt
• Mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp skjer i 

forbindelse med avskoging

Bioolje kan ødelegge regnskogen



Å omdanne en  planteressurs til flytende olje er energikrevende. Bioolje
kan lages av mye, også trevirke. Men da vil det være langt mer 
energieffektivt å brenne trevirket direkte, enn å først omdanne det til 
flytende olje, som gjør at mye av ressursen går til spille og de negative 
miljøeffektene derfor øker

Noe bioolje produseres av avfallsressurser som slakteavfall etc., som det 
vil være fornuftig å utnytte. Men dette er høyst knappe ressurser. Vi bør 
ikke sløse bort disse verdifulle ressursene ved å brenne dem for å lage 
varme. For varmeproduksjon fins det mange andre alternativ. Vi bør heller 
bruke disse ressursene i  f.eks. tyngre kjøretøy, som erstatning for fossil 
diesel, der det foreløpig ikke foreligger så mange gode alternativ

Klimaeffekter av bioolje



• Det vil alltid være viktig å redusere et byggs energiforbruk, da all 
energiproduksjon har negative konsekvenser

• Å unngå bruk av fossil olje til oppvarming, slik Stortinget har vedtatt, 
må skje raskt

• Det fins flere gode alternativ til fossil fyringsolje. Varmepumper og 
solfangere gir god miljøeffekt og riktig og effektive strømoppvarming. 
Bruk av ved – gjennom moderne, rentbrennede ovner – vil være et 
godt supplement til dette.

• Biolje bør kun benyttes som en overgangsløsning

Hva slags oppvarming er mest miljøvennlig?





Takk	for	meg!	

Er	du	ikke	medlem?
Meld	deg	inn	på

www.naturvernforbundet.no/medlem

Foto: Norsk polarinstitutt



http://kunnskapsfilm.no/video/fuck-fossils/


