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Oljeproduksjonen i Norge er nær halvert på rundt 15 år, og er i dag 1,6 millioner fat om dagen. Verdensproduksjonen nærmer seg 100 millioner fat, skriver artikkelforfatteren.  
Her fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Tommy Ellingsen

Tvilsom klimaeffekt av norsk oljekutt
Ideen om at norsk oljekutt gagner klimaet, hviler på høyst 
diskutable premisser. Kostnadseffektivt tiltak er det neppe.

T
i ledende miljøøko-
nomer går i 
tidsskriftet 
Samfunnsøkono-
men (nr. 3/18) og i 
et intervju i 

Klassekampen inn for at norsk 
oljeproduksjon skal kuttes for å 
redusere CO2-utslippene i 
verden. Noen av disse for-
skerne har hevdet slike tanker 
tidligere, men når fem profes-
sorer fra Universitetet i Oslo og 
fem andre ledende forskere 
med bakgrunn fra Universitetet 
i Oslo velger å gå ut på denne 
måten, må en lese det som en 
politisk markering som 
fortjener en grundig debatt.

Ideen om at det vil gagne 
verdens klima om Norge 
reduserte oljeproduksjonen, 
bygger på to premisser som 
begge i høy grad kan diskute-
res.

Det første premisset er at 
hvis Norge reduserer oljepro-
duksjonen, så vil ikke det bare 
føre til at andre land øker sin 
produksjon av olje og andre 
fossile brensler tilsvarende. De 

kan få vesentlige CO2-kutt uten 
at det koster for mye.

I artikkelen vises det en figur 
hvor marginal kuttkostnad for 
CO2 går over 1000 kroner ved 
kutt av én million tonn CO2, og 
hvor denne kostnaden passerer 
3000 kroner ved seks millioner 
kuttede tonn CO2. Dette er ikke 
særlig billig.

Kvotekostnaden i EU – det vil 
si prisen for å slippe ut CO2 i 

europeisk industri – ligger nå på 
rundt hundrelappen.

Hvis Norge skulle kutte de 50 
millionene tonn vi slipper ut i 
løpet av et år, til en kostnad av 
3000 kroner per tonn, ville den 
årlige kostnaden blitt 150 
milliarder kroner – og det ville 
fått norsk økonomi til å knele.

Skal verden kutte CO2 så det 
monner, må vi få prisen på 
kuttene ned på et nivå sånn at 
noen er villige til å gjennomføre 
dem.

En skal også huske på at de 
«marginalt lønnsomme» 
oljefatene som diskuteres, 
kommer i to kategorier. Det er 
dyrere å få ut de siste fatene olje 
av felt mot slutten av levetiden 
sin. Men hvis en lar denne oljen 
ligge, er den tapt for alltid. Olje 
er en verdifull ressurs det har 
tatt naturen millioner av år å pro-
dusere. Det høres ikke særlig 
miljøvennlig ut å bygge ut nye 
felt mens vi lar for mye ligge 
igjen i gamle felt.

Andre marginalt lønnsomme 
felt ligger i nye oljeprovinser.  
Det første feltet i Barentshavet 

kan være marginalt lønnsomt, 
men det kan også føre til at det 
bygges ut en infrastruktur som 
gjør påfølgende felt mer 
lønnsomme.

De ti Oslo-økonomene 
anbefaler altså en skatt per 
oljefat som produseres. Det er 
ikke slik at oljeindustrien ikke 
har klimaskatter i dag – de 
betaler en høy CO2-avgift for 
utslipp fra oljeproduksjonen – 
men altså ikke for CO2 som 
kommer fra bruken av olje, det 
får konsumentlandet ta seg av.

CO2-avgifter gir oljeindustrien 
gode incentiver til å produsere 
med små utslipp. En dag 
kommer havvind ned i pris – og 
havmøller ved plattformene kan 
få utslippene knyttet til pumping 
av olje kraftig ned. CO2-avgifter 
stimulerer til slik adferd. En 
produksjonsavgift på olje 
stimulerer stort sett bare til å la 
restbeholdninger av olje ligge 
igjen på feltene.

Kjell Erik Lommerud, professor i 
samfunnsøkonomi ved 
Universitetet i Bergen

ti forskerne anslår basert på 
andres empiriske forskning at 
hvis Norge reduserer oljepro-
duksjonen med tre fat, så vil 
andre bare øke med to, slik at en 
tredjedel av reduksjonen er 
reduksjon på verdensbasis.

Oljeproduksjonen i Norge er 
nær halvert på rundt 15 år, og er i 
dag 1,6 millioner fat om dagen. 
Verdensproduksjonen nærmer 
seg 100 millioner fat. Noen få 
prosent reduksjon i norsk 
produksjon er altså nærmest 
usynlig på verdensbasis. Hvis 
det faller vekk en produksjon på 
én million fat fra et land, kan 
Opec velge å ikke justere for det, 
for i stedet å få prisen opp – og 
det kan ta svært lang tid å få 
investert i produksjonskapasitet 
hvis man skulle ønske å gå den 
veien.

Når det gjelder en bitte liten 
produksjonsforstyrrelse, vil jeg 
gjette på at det er mye mer 
sannsynlig at Opec bare går inn 
og fyller tomrommet.

Det andre premisset er at det 
er mange marginalt lønnsomme 
felt på norsk sokkel, slik at man 
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