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Klima medhelsekonsekvenser
i en sammenvevdverden
Lars Thore Fadnes, redaktør i Bærekraftig helse, forsker ved Senter
for Internasjonal Helse og lege ved Haukeland universitetssykehus

Forrige utgave av Bærekraftig helse hadde fokus på
livsstil og hva hver enkelt av oss kan gjøre. For å
kunne gjøre det lettere å ta gode valg slik at flere
bidrar til at vi alle får en bedre framtid, trengs det
også strukturelle endringer. Dette inkluderer politisk
tilrettelegging, verdiendringer og tilpasninger til en
global verden. Denne utgaven vil fokusere på disse
sidene. Vi tar for oss hvordan en del klimarelaterte
aspekter ser ut til å bli "uteglemt" og praktisk talt
tabubelagt i norsk politikk. Dette gjelder særlig der
tiltak for å ta tak i klimautfordringene kommer på
tvers av økonomisk optimalisering - i alle fall på kort
sikt. Resultatet har i flere tilfeller blitt en
argumentasjon som bygger på tynt og feilaktig
grunnlag. Mye tyder på at dette bidrar til at mange
ikke innser hvor alvorlige klimautfordringene er. Et
eksempel er hvordan både landbruksmeldingen og
klimameldingen knapt har brukt plass på en av de
definitivt
største
klimautfordringene
klimautfordringer i matproduksjonen - og den
førstnevnte av disse i tillegg knapt har noe fokus på
miljø- og klimautfordringer. Dette kan vi lese mer om i
artikkelen av Kaisa Hautala og Siri Martinsen (1).
Gunnar Kvåle, Beate Sjåfjell og Halfdan Wiik viser
også hvordan villedende retorikk preger en del av
politisk framstilling av klimasaker i norsk politikk (1). I
lys av dette og dagens klimasituasjon er de fleste
enige om at det er helt nødvendig å endre dagens
situasjon. "Klimavalg 2013" er et initiativ som har som
mål at norsk politikk skal få økt fokus på
klimaendringene og hvordan disse kan minimaliseres
og håndteres. Dere kan lese mer om "Klimavalg 2013"
i denne utgaven.
Ignorering av klimaendringene står i sterk kontrast til
dagens situasjon der klimaendringene påvirker
sterkere enn vi noensinne har kunne måle tidligere. Et
eksempel på dette er at isen i Arktis nå er er mindre
enn den noensinne har vært observert (3). Det
amerikanske National Snow & Ice Data Center

beskriver
situasjonen
som et tegn på at at
den
arktiske
isen
forandrer
seg
fundamentalt. Det er
ikke
bare
temperaturene og issmelting som har endret seg.
Ulike former for ekstremvær er en tilsvarende stor
trussel. I Nord Amerika har det nylig vært den verste
tørkeperioden på 800 år (4). Dette har ødelagt over
en tredel av flere av de viktigste matplantene og
påvirker matprisene som har økt kraftig selv de siste
månedene (5). For mange i rike land anses dette mest
som en ekstra kostnad for lommeboka, men for
mange i fattige i lavinntektsland, kan dette være det
som skyver dem over i sult (6,7). Tallet på mennesker
som er rammet av sult og uttalt underernæring er på
rundt en milliard. Ikke bare medfører dette lidelse i
seg selv - det bidrar også til å gjøre de som rammes
ytterligere sårbare for sykdom (8). En annen stor
utfordring er hvordan man best mulig kan ta imot et
kraftig økende antall klimaflyktninger - som per idag
har svært begrensete rettigheter (9). Som Kiribati sin
land- og jordbruksminister Kaateti Toto uttalte:
“There’s no place to run. Maybe our adaptation
strategy should be to build an ark.” De som hadde
forventet at klimaendringene stort sett skulle skape
et behadelig middelhavsklima, blir nok dessverre
skuffet (10).
Klimaendringene er ofte ikke den eneste
utfordringen som rammer, og ofte påvirker flere
utfordringer hverandre. Dette får vi lese mer om i
artikkelen til Ingunn Gihle som viser hvordan
urbanisering og klimaendringer i Asia påvirker
hverandre og sammen gir store utfordringer til et
land som Bangladesh (1). Dette bidrar også til store
utfordringer med vanntilgang (2). Vi presenterer også
rapporten Towards a Green Economy: Pathways to
Sustainable Development and Poverty Eradication fra
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UNEP. I tillegg er det snart tid for å nominere "Årets
hverdagshelt 2012". Mer om dette finner du i denne
utgaven.

ice-record-low &
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/aug/27/arctic-seaice-shrinks-lowest-extent
4. Turn of the century drought worst in 800 years, study says.

Vi håper du også vil bidra til å sette mer fokus på
klimaendringene og dens konsekvenser. Del derfor
gjerne tidsskriftet med kollegaer, venner og kjente,
eller skriv ut en versjon som kan legges på

http://nsidc.org/news/press/20120730_draught.html

lunsjrommet. Kanskje aller viktigst er det at vi alle går
foran som gode eksempler i hverdagen og bidrar med
en bærekraftig livsstil. Da vil jeg ønske dere riktig god
lesning og en god høst!

6. The State of Food Insecurity in the World 2011. FAO.

5. US drought will lead to inflation and higher food prices, says
report. http://www.guardian.co.uk/globaldevelopment/2012/aug/20/us-drought-inflation-food-prices

http://www.fao.org/docrep/014/i2330e/i2381e00.pdf
7. Food price swings threaten to push millions more people into
hunger, UN warns.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40081&Cr&Cr1

Kilder:

8. Victora CG, Adair L, Fall C, Hallal PC, Martorell R, Richter L,

1. Bærekraftig helse, nr. 8, 2012

Sachdev HS: Maternal and child undernutrition: consequences for

2. Feeding a thirsty world: Challenges and opportunities for a water

adult health and human capital. Lancet 2008, 371(9609):340-357.

and food secure world. Stockholm International Water Institute,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2258311/

SIWI.

9. Crossing borders to escape natural calamities is no easy option.

http://www.siwi.org/documents/Resources/Reports/Feeding_a_thi

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-

rsty_world_2012worldwaterweek_report_31.pdf

matters/2012/aug/23/crossing-borders-escape-natural-calamities

3. Arctic sea ice breaks lowest extent on record.

10. Shape of british summers to come.

http://nsidc.org/news/press/20120827_2012extentbreaks2007rec

http://www.guardian.co.uk/science/2012/aug/08/shape-of-british-

ord.html,

summers-to-come &

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/aug/23/arctic-sea-

http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2012GL051000.shtml

Foto: Søndre Jeløy. Lars Thore Fadnes (CC-BY 3.0).
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Kjøttproduksjon – en politisk tabu
Kaisa Hautala (utviklingsgeograf) og Siri Martinsen (veterinær)
NOAH – for dyrs rettigheter

To viktige og mye debatterte stortingsmeldinger har
betydningsfulle bidragsytere til de mest alvorlige
kommet det siste halve året: Landbruksmeldingen og
miljøproblemene (…) Det bør være hovedfokus når
Klimameldingen.
Begge
har
neglisjert
man behandler problemer som jordødeleggelse,
kjøttproduksjonens dramatiske innvirkning på miljøet.
klimaendringer og luftforurensing, vannmangel og
Det norske kjøttforbruket har økt med over 51% bare
vannforurensing og tap av biologisk mangfold» (2).
siden 1989, samtidig som prisene stuper (1). Økt
Og UNEP (FNs miljøpanel) fastslo i 2010 at «en
kjøttforbruk og -produksjon betyr flere dyr som lever i
vesentlig reduksjon i påvirkning (på miljøet) vil bare
intensivt landbruk, og økt belastning på miljøet i form
være mulig med et betydelig verdensomspennende
av bl.a. klimapåvirkning, arealknapphet og energibruk.
skifte i diett, bort fra animalske produkter» (3)
Men den politiske
Èn setning har Klimameldingen ofret på en av verdens største
diskusjonen om de
Men
for
klimautfordringer: «Drøvtyggere er en kilde til utslipp».
energikrevende
landbruksdepart
Hvordan kjøttproduksjonen tar for seg av naturressurser og areal, og
matvanene uteblir.
ementet handler
konsekvensene dette får for klimaet, er ikke berørt.
.

Landbruksmeldingens selvmotsigende mål

det
ikke
om
logikk,
men
politikk.
Nærmere
bestemt
distriktspolitikk: Landbruksministeren la vekt på at
norsk kjøtt- og melkeproduksjon skulle øke, og bruk
av «grovfôr og beite» gikk igjen som et mantra
gjennom meldingen.

Like før jul 2011 ble Landbruks- og matmeldingen
«Velkommen til bords» lagt frem for Stortinget – og i
april ble den relativt uendrede meldingen vedtatt. Et
av meldingens hovedmål er at produksjon av mat skal
skje på en «miljømessig bærekraftig måte». Videre
leser man at «Internasjonalt samarbeid om mer
Drøvtyggere – som man ønsker å øke produksjonen
klimariktig jordbruk må intensiveres. (…) Endringene i
av ved bruk av grovfôr og beite – forårsaker imidlertid
klima og presset på
metanutslipp,
en
eksisterende
og
nye
drivhusgass som er 22
Noen fakta om kjøtt og miljø
arealressurser krever økt
ganger mer potent enn
internasjonalt
CO2, og er ansvarlig for
• Husdyrproduksjon står for ca. 18% menneskeskapte
engasjement dersom mål
90% av utslippene fra
drivhusgasser på verdensbasis, og ca.15% i Norge (2, 7)
knyttet til klimapolitikk
husdyrproduksjon. Fra et
• Husdyrproduksjon er en av de 2-3 mest betydelige
og bærekraftig utvikling
klimaperspektiv vil det
problemene når det gjelder klima – og en rekke andre
skal nås.»
være bedre å ha skog
områder innen miljøødeleggelse – ifølge FAO (2)
Med
dette
som
utgangspunkt ville det
være logisk at meldingen
tok for seg mulighetene
for å dyrke mer planter
direkte til menneskeføde
på norsk jord. Tross alt
har
FN
utpekt
husdyrproduksjonen
til
en av de «to-tre mest

• Kjøttkonsumet er den største trusselen overfor miljøet
i folks forbruk, ifølge UNEP (3)
• Kjøttproduksjon krever opptil 90 % mer energi og
areal enn produksjon av vegetabilske matvarer (4)
• Kjøttproduksjon legger beslag på 90% av norsk
landbruksareal, men i tillegg importerers 40-50% av
kraftfôret til husdyr i Norge fra utlandet (4, 5)
• I Norge spiser vi over 50% mer kjøtt idag enn for ca.
20 år siden (1)

over et bestemt areale
enn beitende dyr, da
skog har stort potensiale
for karbonlagring. En økt
satsing på produksjon av
småfe og storfe er stikk i
strid med meldingens
mål om bærekraftig
landbruk.
Av alt norsk areal som
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dyrkes i dag brukes 90% til å produsere mat til husdyr.
Når man i tillegg vet at opp mot 90% av energien går

som kreves for å fôre norske dyr – kuer såvel som
kyllinger – ikke regnet med. Klimaregnestykket som

tapt gjennom å la maten gå gjennom husdyr i stedet
for å la mennesker spise plantene direkte, blir det
tydelig i hvilken grad vi i dag sløser med våre dyrebare
ressurser. Det er imidlertid ikke bare våre egne
ressurser vi sløser med. Kraftfôromsetningen øker
jevnt og trutt i Norge, norske kyr og sauer spiser
allerede rundt 50% kraftfôr, og 40-50% av dette er
importert.5) Dessuten er det salg av de 100%
kraftfôrbaserte husdyrproduktene fjørfe og svin som
øker mest.

presenteres går ganske enkelt ikke opp.

Gras-myten
Av meldingen fremkommer det at bare 3% av norsk
areal er jordbruksareal, og under 1/3 av dette er
kornareal. I Norge blir nesten 90% av det fulldyrka
jordbruksarealet brukt til å dyrke dyrefôr, mens 83%
av arealet nordmenn bruker til vegetabilsk mat og
drikke ligger i utlandet (6). Innvendingen som
forsvarer dette er at vi i Norge av klimatiske årsaker
må regne med å bruke større areal på å produsere en
viss mengde jordbruksvarer enn ellers i verden. Dette
stemmer imidlertid ikke. Avlingsnivået for korn og
poteter i Norge er betydelig høyere enn
verdensgjennomsnittet, og det samme gjelder flere

Den norske landbrukspolitikken forfekter økt norsk
jordbruks-produksjon som en solidaritetshandling på
en stadig tettere befolket klode gjennom norske
husdyrs omgjøring av norsk gras til menneskeføde,
mens
"Ved å spise mer vegetarisk, ville vi kreve mindre plass og redusere vårt klimaavtrykk
virkelighet
betraktelig. Landbruksmeldingen tar ikke opp denne problemstillingen med én eneste linje – til
en
tross for at hovedmålsetningen er nettopp bærekraftig landbruk."
innebærer
en økning av bruk av kraftfôr, hvorav opptil
grønnsaker (6). Den klimatisk begrensende faktoren
halvparten er importert. Når meldingen hevder at
for jordbruket i verden er nemlig ikke temperatur,
Norge har en selvforsyningsgrad på 100 % på
men nedbør.
animalske varer, er de store landarealene i utlandet

Foto: Stortinget. By Kjell Jøran Hansen. Flickr. Creative commons BY-NC-SA-2.0
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En annen innvending er at mye av jordbruksarealet
her i landet bare egner seg til produksjon av gras, noe

at norsk landbruk står for over 15% av de totale
utslippene når man bruker en livsløpsanalyse og

regner med miljøbelastningen fra blant annet
som heller ikke er riktig. Fremtiden i våre hender har
produksjon av innsatsfaktorer som dyrefôr (7). Av de
gått nærmere inn på dyrkingsmulighetene i Norge: ”I
totale
utslippene
fra
landbrukssektoren
er
det faktum at norske kornavlinger er høyere enn
husdyrproduksjonen ansvarlig for 90% av utslippene
verdensgjennomsnittet, ligger også at korn kunne
(8)
dyrkes på større deler av det norske jordbruksarealet
før avlingene kom ned på
"På verdensbasis står husdyrproduksjonen for 18 %
Landbruksmeldingen ble
verdensgjennomsnittet.
av klimagassutslippene – dette er mer enn hele
presentert
av
et
Poteter
og
enkelte
transportsektoren tilsammen."
departement
som
grønnsaker kan dyrkes på
tradisjonelt
har
satt
nesten
hele
det
næringens
interesser
først
–
og
en
minister
fra
et
nåværende dyrka arealet i Norge.(…)
parti hvor landbrukets husdyrprodusenter har mye
makt. Slik sett var det særdeles kritikkverdig, men
I de åtte kommunene på Jæren var 88% av
likevel ikke overraskende, at kjøttproduksjon som en
jordbruksarealet i 2006 brukt til gras. Det samme
av verdens 2-3 største miljøproblemer og den kanskje
gjaldt 85% av arealet i bygdene langs Sørlandskysten
største trusselen mot bærekraftig matproduksjon,
og 50% av arealet rundt Trondheimsfjorden. Det er
ikke ble belyst fra det holdet. Men for en
ganske åpenbart ikke fordi det ikke kan dyrkes annet
klimamelding fra Miljøverndepartementet er det en
enn gras i disse områdene ”(6). Om man ser på de
grov unnlatelsessynd at ikke det området som alene
klimatisk begunstigede deler av landet blir bildet
står
for
mer
klimaødeleggelse
enn
hele
enda tydeligere – det norske produksjonsmønsteret
transportsektoren tilsammen, får den fokus det
er ikke naturgitt slik landbruksmeldingen ønsker å
fortjener. Dessverre viste dette seg imidlertid å være
fremstille det, men politisk – for å imøtekomme
tilfelle da klimameldingen ble lansert 25. april 2012.
interessene til husdyrprodusentene som en
.

tradisjonelt sterk næringsgruppe.
I følge rapporten «Arealkrevende nordmenn»
(Framtiden i Våre Hender) gjør “det norske forbruket
av jordbruksvarer krav på 15,4 millioner dekar
fulldyrket areal, nesten likt fordelt mellom areal
innen- og utenlands. Dette svarer til 3,3 daa per
innbygger. Det er mer enn det tilgjengelige dyrka
arealet per innbygger i verden, som er på ca 2,3 dakar
”(6). Våre matvaner tar mer plass enn det vi har. Ved å
spise mer vegetarisk, ville vi kreve mindre plass og
redusere
vårt
klimaavtrykk
betraktelig.
Landbruksmeldingen
tar
ikke
opp
denne
problemstillingen med én eneste linje – til tross for at
hovedmålsetningen er nettopp bærekraftig landbruk.

Klimamelding med skylapper
På verdensbasis står husdyrproduksjonen for 18% av
klimagassutslippene – dette er mer enn hele
transportsektoren
tilsammen
(2).
Både
landbruksmeldigen
og
klimameldingen
undervurderer bidraget fra husdyrsektoren til
klimautslippene i Norge. Meldingene hevder at ca 8%
av de totale norske utslippene kommer fra
landbruket. Nyere forskning fra Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF) viser imidlertid

Hele landbrukssektoren får, til tross for den
hovedrolle den inntar som klimaversting, kun noen få
sider av meldingen – og disse brukes nesten
utelukkende til diskusjon av kostnadskrevende og
høyteknologiske tiltak for å omgjøre animalsk avfall
til biogass. Èn setning har Klimameldingen ofret på en
av verdens største klimautfordringer: «Drøvtyggere
er en kilde til utslipp».
Hvordan kjøttproduksjonen tar for seg av
naturressurser og areal, og konsekvensene dette får
for klimaet, er ikke berørt. Ulikt kapitler om andre
temaer i meldingen, er det ingen diskusjon om våre
matvaner og hvilke tiltak som kan gjøre dem mer
klimavennlige. Kjøttproduksjonens effekt på klimaet
er ikke ukjent. «Biff, bil og bolig» som de tre farlige Bene i klimasammenheng er noe de fleste har hørt om.
Miljøvennlige boliger har en stor plass i
klimameldingen, og transportrelaterte spørsmål – alt
fra kollektivtransport til oppmuntring til mer
sykkelbruk for privatpersoner – blir behørig dekket.
Men biffen får være i fred for miljøpolitikerne i
Norge. Er det slik at det å oppfordre folk til å reise
eller bo mer klimavennlig er greit, men å oppfordre til
å spise mer klimavennlig er tabu?
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Uselvstendig klimapolitikk?
I forbindelse med stortingsmeldingene har NOAH
hatt
møter
med
stortingspolitikere
fra
næringskomiteen og miljøkomiteen. Et av de viktigste
budskapene har vært hvordan politikerne kan rette
opp
stortingsmeldingenes
neglisjering
av
kjøttproduksjonen
som
en
miljøbelastning.
Responsen har vært variert: Flere har vært oppriktig
interessert og forbauset over at ikke temaet har fått
sin rettmessige plass, og har ønsket å bidra til å sette
fokus på området.
I den andre enden av skalaen finner man
stortingsmannen som etter endt møte hadde
følgende kommentar: «Men hamburgere er jo godt.»
Politikere har makt til å bestemme hva som er viktig
og ikke viktig å diskutere, men også for dem kan
viktige diskusjoner stagneres av noe så basalt som
«magefølelsen».
Det inntrykk NOAH sitter igjen med etter å ha
diskutert mat- og klimapolitikk med våre folkevalgte,
er at landbrukspolitikk er et område hvor svært mye
av diskusjonen foregår i lukkede rom hvor visse

interessenter har uforholdsmessig mye å si. Bak
Landbruksmeldingen
lå
tydeligvis
harde
forhandlinger hvor Senterpartiet, tradisjonen tro,
hadde fått plassert sine kjepphester på de beste
plassene i stallen. En av disse kjepphestene er økt
kjøttproduksjon, og da tåles knapt nok en setning
med kritisk innhold i forhold til negative
konsekvenser av kjøttkonsum. Klimameldingen – som
ideelt sett burde legge premissene som
næringsinteressene deretter må rette seg etter –
fremsto som sekundær på dette området.
Enkelte politikere innrømmet at det ville være
vanskelig for klimameldingen å komme med forslag
som kunne oppfattes å ikke være på linje med
Landbruksmeldingen. Positiv fokus på klimavennlig
mat uten kjøtt er tydeligvis et slikt tabubelagt forslag.
Likevel finner NOAH gehør for dette hos
enkeltpolitikere. Debatten som har blitt en vanlig og
viktig del av klimapolitikk flere steder i verden, vil
også nå løvebakken. Neste gang landbruks-politikerne
ønsker «velkommen til bords», kan de være nødt til å
servere mer realitet og mindre bortforklaringer.

Foto: Stortinget. By TOMOYOSHI. Flickr. Creative commons BY-NC-ND-2.0
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Kilder:
* Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet
NOAHs Ark #1/2012.
1)
http://www.framtiden.no/200907202633/arbeidsnot
ater/
forbruk/kjottpriser-og-kjottforbruk.html;
http://www.ssb.no/ jordbruk/
2) «Livestock’s long shadow», FNs Food and
Agricuktural Organisation (FAO), 2006
3) «Assessing the environmental impacts of
consumption and production: Priority products and
materials», UNEP, 2010

4) “Slik spiser de rike”, Austreng, I. & Germiso, M.,
Fremtiden i Våre Henders forskningsinstitutt, 2003
5) “Råvareforbruk av kraftfôr til husdyr i Norge 2010”,
SLF, 2010
6) “Arealkrevende nordmenn – Hvor mye
jordbruksareal må til for å dekke norsk forbruk?”,
Hille, J. & Germiso, M., FIVH, 2011.
7) “Climate gas emissions from food systems – use of
LCA analysis. No. 2011-3.”, Refsgaard, K. et al., Norsk
institutt for landbruksøkonomisk forskning, 2011
8) “Husdyrproduksjon og klimagasser”, UMB, 2011.
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Årets hverdagshelt for klima og helse 201 2
Redaktøren

Det er mange som gjør en stor innsats for en
bedre verden og et bedre samfunn. Mye av denne
innsatsen gjøres av hverdags¬helter som ofte
ikke blir lagt så godt merke til, men som er
drivkrefter i sine omgivelser. Vi i Norsk nettverk
for klima og helse ønsker derfor å gi en
anerkjennelse av denne innsatsen ved å kåre
«Årets hverdagshelt for klima og helse 201 2». Du
kan være med å nominere.
Til dette ønsker vi at dere som
kjenner noen som gjør en helt
spesiell innsats for en bedre og
helsevennlig framtid og et
bedre klima, skriver ned noen
ord
om
personen
dere
nominerer og sender dette som
en e-post med tittelen Årets
hverdagshelt 2012. Denne kan
sendes til
klimaoghelse@gmail.com
Juryen består av:
Koordinatorgruppa i Norsk
nettverk for klima og helse.
Ingen kan nominere seg selv og
dersom noen i juryen kjenner de
nominerte eller av andre
grunner skulle være inhabile, vil
disse ikke være med i
bedømmelsen
av
disse

kandidatene.
I bedømmelsen vil vi ha fokus på
-Arbeid for positiv samfunnsendring
-Klimavennlig livsstil med fokus på ulike livsaspekter
som dagligreiser, feriereiser, mat, personlig forbruk,
nytenkning og engasjement
Siri Martinsen ble kåret til årets hverdagshelt i 2011.
Du kan være med å nominere kandidater for 2012.
Det anbefales at dere som
sender inn nominasjon, tar
med de ulike aspektene i
nominasjonsmailen.
Nominasjonseposten
med
vedlegg kan ha maksimalt 700
ord. Alle som ønsker å
nominere
til
Årets
hverdagshelt 2012, må sende
inn nominasjoner senest 31.
desember 2012.
Kåringen vil offentliggjøres i
begynnelsen av 2013, senest
1. mars. Vinneren får diplom
og en mindre gave.
For mer info, se
http://hverdagshelt.klimaoghe
lse.com

Siri Martinsen ble kåret til årets hverdagshelt i 201 1 .
Du kan være med å nominere kandidater for 201 2...
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Oljeminister på villspor
Gunnar Kvåle, Norsk nettverk for klima og helse
Beate Sjåfjell, Concerned Scientists Norway
Halfdan Wiik, Besteforeldrenes klimaaksjon
Olje- og energiminister Ola Borten Moe har i
gjentatte avisinnlegg og foredrag gitt inntrykk av
at vi trygt kan fortsette utvinning og bruk av
fossilt brennstoff på samme nivå i 2035 som i dag,
gjennom formuleringer som ”Selv innenfor
rammene av togradersscenarioet opprettholdes
verdens fossile energiforbruk i 2035 på om lag
samme nivå som i dag”.
Han referer til Det internasjonale energibyrået (IEA)
sin publikasjon World Energy Outlook 2011. Her
presenteres et såkalt 450 Scenario, som i følge IEA gir
50 prosent sjanse til å begrense den globale
oppvarmingen til maksimum to grader. CO2
-utslippene må da nå toppen før 2020 og så gå ned til
21,6 millarder tonn (gigatonn, Gt) CO2 i 2035. Dette
utslippsnivået er 10 Gt eller vel 30 prosent lavere enn
dagens utslipp (31,6 Gt) i 2011.
Olje- og energidepartementet har angitt som basis
for Borten Moes utsagn tall fra World Energy Outlook
2011, tabell 6.2 om «World primary energi demand by
fuel in the 450 Scenario». Dette viser at IEA under
450-scenariet forventer en relativ svak nedgang i
behovet for fossilt brennstoff i 2035.

uakseptable høy risiko, større enn risikoen i russisk
rulett.
• For det tredje unnlater Borten Moe å nevne at en
global temperaturstigning på to grader gir meget
alvorlige klimaskader, og at mange, inkludert FNs
klimasjef, sier at grensen bør settes til maksimum 1,5
grader.
Det er også grunn til å understreke at to grader
temperaturstigning på ingen måte er betryggende,
heller ikke i følge FNs klimapanel IPCC. Alt ved en
global oppvarming på dette nivå må vi regne med
alvorlige konsekvenser for miljø og helse med
redusert tilgang på vann og betydelig reduserte
avlinger i utsatte regioner, vesentlig reduksjon av
biomangfold
og
en
potensiell
irreversibel
smelteprosess for innlandsisen på Grønland og i
Antarktis
med
tilhørende
havnivåstigning.
Klimaendringene er be-skrevet som den største
trusselen mot helse i det 21. århundret . Den
verdensledende klimaforske-ren James Hansen kaller
togradersmålet en ”oppskrift på katastrofe” .

En forskningsrapport fra University of Victora i Canda
viser også at situasjonen er svært alvorlig . Den
konkluderer med at for å kunne begrense den globale
Det er mange grunner til at når disse tallen ikke kan
oppvarmingen til omkring to grader innen 2100, må
brukes til å si at et fortsatt forbruk av fossilt
de kumulative utslippene i perioden 2006-2100
brennstoff på dagens nivå i mange tiår framover er
begrenses til … (?) Gt CO2. Dette vil kreve et
forenlig med en trygg klimautvikling. Borten Moe
øyeblikkelig kutt klimagassutslippene nå og sørge for
unnlater å nevne følgende forhold:
en økende karbonfangst slik at vi oppnår mer opptak
• For det første anfører IEA at mange ambisiøse
enn utslipp («negative emissions») i siste halvdel av
forutsetninger, som selv
vårt århundre.
"Videre presiserer Borten Moe ikke at dette gir bare 50
IEA finner urealistiske,
prosent sjanse for å begrense den globale
må være på plass om et
Utviklingen
nå
går
temperaturstigningen til maksimum to grader, en uakseptable
så høyt forbruk av fossilt
dessverre
raskt
i
gal
høy risiko, større enn risikoen i russisk rulett."
brennstoff skal kunne
retning. Globalt nådde
forsvares.
utslippene i 2011 et
• Videre presiserer Borten Moe ikke at dette gir bare
rekordhøyt nivå på 31,6 Gt, ett Gt høyere enn i 2010 .
50 prosent sjanse for å begrense den globale
IEAs scenario forutsetter at CO2-nivået når et
temperaturstigningen til maksimum to grader, en
maksimum på 32,6 Gt innen 2017, bare 1,0 Gt høyere
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enn 2011-nivået. Utslippene må i følge FNs
klimapanel reduseres med 50 til 85 prosent i forhold

Konsekvensene av dette er meget alvorlige og
irreversible klimaskader.

til år 2000. Fra år 2000 til 2011 har de globale
utslippene tvert imot økt med over 30 prosent.

På grunnlag av IEAs rapporter og annen litteratur er
det nødvendig med en radikalt ny politikk for
Alt dette gjør at det å fortsette med så høyt forbruk
utvinning og bruk av fossilt brennstoff. En slik politikk
av fossilt brennstoff som i følge olje- og energimå sørge for:
ministeren er uproblematisk, på ingen måte
1. Betydelige utslippskutt som må starte nå. Den
representerer
en
ansvarlig
beste muligheten for dette
"Det er da nødvendig med politikere
energipolitikk. Når Borten Moe
ligger i en rask nedtrapping i
som er realistiske, som forstår alvoret i
uttaler seg slik han gjør, vil folk situasjonen og som innser at fortsatt høyt utvinning og bruk av fossilt
forbruk av fossilt brennstoff vil øke
flest lett oppfatte det som om det
brennstoff, spesielt av kull og
er ingen grunn til å bekymre seg sannsynligheten for en klimakatastrofe som olje. For å oppnå en rask nok
forskere og andre i lang tid har advart mot."
over klimautviklingen, at verden vil
reduksjon i produksjon og bruk
tåle et meget høyt bruk av fossil
av fossilt brennstoff, må subsidieordninger for fossil
energi i mange år framover, og at «business as usual»
energi snarest avvikles og avgifter på utslipp og/eller
som også IEA advarer sterkt mot, er forsvarlig.
produksjon av fossil energi økes til et atskillig høyere
nivå enn det IEA forslår.
For kort tid siden uttalte lederen i IEA, Maria van der
2. En atskillig sterkere satsing på fornybar energi er
Hoeven, at følgene av dagens oljebaserte enernødvendig. Utvikling og bruk av fornybar energi må
gipolitikk trolig vil være en global temperaturøkning
subsidieres slik at fornybar energi blir klart billigere
på minst 6 grader i dette århundre. I World Energy
enn fossil energi. Det er ingen automatikk i at
Outlook 2011 pekes det også på at av de totale
fornybar energi vil erstatte fossil energi, og det vil ta
utslippene som under togradersmålet kan tillates før
tid før store nok meng-der fornybar energi kan
2035, vil fire femtedeler bli brukt opp av eksisterende
produseres. En rask reduksjon i utvinning og bruk av
energikonsumerende enheter. Om ikke radikale tiltak
fossile brenne-stoff er derfor nødvendig hvis alvorlige
settes i verk innen 2017, vil den energirelaterte
klimaskader skal kunne unngås.
infrastrukturen som da er kommet på plass være så
stor at den siste femdelen av utslippene er bundet
De politiske forutsetningene for å få dette på plass
opp. Etter 2017 vil det med andre ord ikke vil være
internasjonalt er dessverre ikke gode. Norge, som er
rom
for
ny
infrastruktur
som
medfører
rikt oljeproduserende land, skulle ha alle muligheter
klimagassutslipp.
til å bli ledende i en slik utvikling. Det er da nødvendig
Totaliteten i det ubehagelige budskapet fra IEA er at
vanskene med å nå en stabilisering av CO2- nivået på
under 450 ppm øker kraftig for hvert år som går.

Foto: Ola Borten Moe. Senterpartiet.
Flickr. Creative commons BY-ND-2.0
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med politikere som er realistiske, som forstår alvoret i
situasjonen og som innser at fortsatt høyt forbruk av
fossilt brennstoff vil øke sannsynligheten for en
klimakatastrofe som forskere og andre i lang tid har
advart mot.
Vi håper at Ola Borten Moe for framtiden vil uttale
seg om helheten i energi- og klimasituasjonen og ikke
baserer sine utsagn på utvalgte tall som, når de
trekkes ut av sammenhengen, kan brukes til å
understøtte en politikk med for høyt tempo i
utvinning og forbruk av fossilt brennstoff. Når han
unnlater å understreke de svært ambisiøse tiltakene
som IEA forutsetter iverksatt for å oppnå nødvendig
utslippsreduksjoner, kan han bidra til at alvorligheten
i klimasituasjonen ikke blir oppfattet og slik forsinke
nødvendige tiltak, samtidig som han forvirrer
velgerne i det som etter all sannsynlighet er vår tids
skjebnespørsmål framfor noe.
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2 http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2011/, side 205
3 http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2011/, side 212
4 Fiona Harvey. UN chief challenges world to agree tougher target for climate change. The Guardian June 1, 2011
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Side 1 3

Anbefalt
Fra protest
lesning:
til fest:
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Bærekraftig
a Green
medEconomy:
liv og lystPathways to Sustainable
Development and Poverty Eradication
Redaktøren

Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable
Development and Poverty Eradication (november
2011)
The Green Economy Report is compiled by UNEP’s
Green Economy Initiative in collaboration with
economists and experts worldwide. It demonstrates
that the greening of economies is not generally a
drag on growth but rather a new engine of growth;
that it is a net generator of decent jobs, and that it is
also a vital strategy for the elimination of persistent
poverty. The report also seeks to motivate policy
makers to create the enabling conditions for
increased investments in a transition to a green
economy.
Key Findings
- Beyond an exploration of sectoral success stories,
which the Green Economy Report documents in each
of its chapters, there are three broad thematic
conclusions which we draw, and these are
documented in this section.
The first key finding is a prediction of our
macroeconomic model of the transition to a green
economy; that greening not only generates increases
in wealth, in particular a gain in ecological commons
or natural capital, but also (over a period of six years)
produces a higher rate of GDP growth – a classical
measure of economic performance.
- Our second key finding is the inextricable link
between poverty eradication and better maintenance
and conservation of the ecological commons, arising
from the benefit flows from natural capital that are
received directly by the poor.
- The third key finding is that in a transition to a green
economy, new jobs are created, which over time
exceed the losses in “brown economy” jobs. However,
there is a period of job losses in transition, which
requires investment in re-skilling and re-educating
the workforce. The role of natural capital and
especially “living” natural capital (the planet’s
ecosystems and biodiversity) cannot be overstated in
the context of these key findings. Thus, we begin
with some comments on natural capital and its
benefit flows, especially to poor and vulnerable
communities.
http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomy
report/tabid/29846/default.aspx
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Urbanisering, klimaendringer og ulikheter
i helse – et blikk på Asia
Ingunn Gihle
Programrådgiver Fredskorpset (igihle@hotmail.com)

Verdens befolkning flytter på seg i et antall og tempo
vi aldri har sett før. Hovedsakelig går flyttestrømmen
fra landsbygda og inn til byene. Denne
urbaniseringen blir karakterisert som en av de største
utfordringene for helse i dette århundret. Det samme
sies om klimaendringene. Det er grunn til å se
nærmere på hvordan disse to faktorene sammen
forårsaker økt fare for helseproblemer.
Siden 2007 har mer enn halvparten av verdens
befolkning
bodd
i
urbane
områder.
Migrasjonsmønsteret i Asia er illustrerende.
Urbaniseringen er mest omfattende i nyindustrialiserte land og land i rask økonomisk
utvikling. Den største tilflyttingen skjer til
mellomstore byer med mellom 500 000 og 1 million
innbyggere. Bare i Kina har urbaniseringsgraden økt
fra 26% i 1990 til 47% i 2010. I 2025 er det ventet at
15 av verdens megabyer, dvs. byer med mer enn 10
millioner innbyggere, vil være i Asia. De fleste av disse
ligger ved kysten eller i store elvedeltaer, og er svært
utsatt for ekstremvær som storm og flom, stigning i
havnivå, og økt luftforurensning, for å nevne noe.
Befolkningsveksten i byene skjer til dels ukontrollert.
Byplanlegging og sikring av tilgang til rent vann,
sanitæranlegg,
trygge
transportmuligheter,
helsetjenester og ikke minst egnede boområder
holder ikke tritt med behovet hos befolkningen.
Innflytterne er ofte fattige mennesker som ikke
lenger har tilstrekkelig livsgrunnlag på landsbygda, og
de har få andre muligheter enn å slå seg ned i de
fattigste områdene i byene. Byene har alltid vært en
drivkraft i utvikling og økt levestandard, og her finnes
også en økende middel- og overklasse. Andelen
fattige i de store byene i Asia er redusert de siste
årene, men i absolutte tall er det flere mennesker enn
noen gang som bor i slumområder. De sosiale
ulikhetene og forskjellene i levevilkår øker i
bybefolkninger, og med dette følger en utvikling av
store intra-urbane forskjeller i helsetilstand.

Utfordringer som skyldes klimaendringer, og som
antas å ramme bybefolkninger spesielt, er flom,
hetebølger, luftforurensning, infeksjonssykdommer
og mangel på matsikkerhet. Negative konsekvenser
av klimaendringer kommer som en ekstra byrde som
rammer de fattigste ekstra hardt, og virker
hovedsakelig gjennom å forverre levekårene for disse
menneskene. Dårlige hus blir verre eller helt ødelagt,
tilgang på rent vann likeså, og tilgang til næringsrik
og variert mat kan bli vanskelig for dem som er
avhengig av å kjøpe all mat og har lite penger.
Det er både direkte og indirekte helseutfordringer vi
står overfor: Ekstremvær resulterer i skader og død,
for eksempel ved drukning i flom, og i hetebølger er
mennesker med utendørsarbeid med liten mulighet
for avkjøling og personer med hjerte-, kar- og
luftveissykdommer
ekstra
utsatt.
Indirekte
helsetrusler er partikkelforurenset luft, som antas å
ramme 80% av Asias befolkning, og dette forårsaker
luftveis- og hjertesykdom. Infeksjoner som følge av
oppblomstring av mikrober som spres med vann,
insekter og mat i varmt og fuktig klima er en annen
indirekte følge av klimaendringer, og her er
diarésykdommer den største faren, særlig for barn.
Utbrudd av denguefeber ses ofte i forbindelse med

Foto: Concentrated growth, increased risk.By UN
ISDR. Flickr. Creative commons BY-NC-ND-2.0
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flom, og mygg som overfører smitte har økt i
utbredelse og omfang de siste årene. Den siste store

levestandarden for de fattigste, i form av trygge hus,
tilgang til rent vann og nok mat er en forutsetning for

utfordringen med indirekte helsetrusler er mangel på
matsikkerhet. Med økende priser, som vi har sett flere
eksempler på de siste årene, som blant annet skyldes
sviktende avlinger, er det et stort problem for de
fattigste å kunne skaffe både nok og næringsrik mat.
Under- eller feilernæring gir blant annet økt
infeksjonsfare, som igjen betyr at disse menneskene
er ekstra sårbare for tilleggsbelastninger, som
ekstremvær.

å redusere menneskers sårbarhet overfor sykdom og
skader som følge av klimaendringer.

En svakhet ved kunnskapen som finnes om
klimaendringer og konsekvenser av disse, er at
hovedtyngden av studier er fra vestlige land. Det
mangler også i stor grad kjønns- og aldersspesifikke
data, og vi vet dermed lite presist om hvordan
klimaendringene
rammer
ulike
grupper
av
bybefolkninger og hvordan utfordringene best kan
møtes. Det det imidlertid er liten tvil om, er at
tilpasning til klimaendringer og reduksjon av
fattigdom er to sider av samme sak. Bedring av

Sentrale kilder:
Cruz, R.V. et al. (2007) ‘Asia: Climate Change 2007:
Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution
of Working Group II’. In: Parry, M.L. et al. (eds.) Fourth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change. Cambridge: Cambridge University
Press, pp. 469-506.
UN Habitat (2010) The State of Asian Cities 2010/11
[Online].
Available
from
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?
publicationID=3078
WHO & UN Habitat (2010) Hidden cities: Unmasking
and overcoming health inequities in urban settings
[Online].
Available
from
http://www.who.int/kobe_centre/publications/hidde
ncities_media/p2_who_un_habitat_hidden_cities.pdf

Foto: Korail in Dhaka, aerial view. By Development Planning Unit University College London. Flickr. Creative
commons BY-2.0
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“KLIMAVALG 201 3” – Kampanje for en å få klimaet
høyt på Stortingets dagsorden innen 201 3
Gunnar Kvåle
Senter for internasjonal helse og Norsk nettverk for klima og helse

Norsk nettverk for klima og helse er med i aksjonen
«Klimavalg 2013». Initiativet til aksjonen kom fra
Besteforeldreaksjonen for om lag et år siden.
Nå har til sammen 35 ulike organisasjoner samlet seg i
denne kampanje for å få klimasaken høyt opp på
dagsorden ved Stortingsvalget 2013. Alliansen består
av fagorganisasjoner som Tekna og YS, kirkelige
organisasjoner, barne- og ungdoms-organisasjoner,
kvinneorganisasjoner og vitenskaplige foreninger, i
tillegg til de fleste av miljøorganisasjonene.
Kampanjen lanserte seg i februar 2012 gjennom et
åpent Brev til statsminister Stoltenberg, med krav om
en mer ansvarlig og offensiv klimapolitikk, herunder
økt satsing på utvikling av nye, grønne arbeidsplasser.

Faglig og politisk grunnlag.
Klimavalg 2013 baserer seg på rapportene til FNs
klimapanel, som forventer at den globale
oppvarmingen i dette århundre vil bli mellom 2 og 6
˚C, avhengig av klimapolitikken. CO2 blir værende i
atmosfæren i hundrevis av år, og rike land har bidratt
med 70 % av de akkumulerte utslippene. Dersom
verden i 2050 har en befolkning på ni milliarder og
globale klimagassutslipp skal reduseres med 85 %, er
det ca. 1 tonn CO2 per år per innbygger å fordele.
Norske utslipp er i dag på omlag 11 tonn per
innbygger (Se Faglig grunnlag for Klimavalg 2013).
I følge FNs klimapanel må rike land redusere sine
utslipp med mellom 25 og 40 % innen 2020 i forhold
til 1990 for at global oppvarming skal begrenses til 2
˚C. Det betyr at norske utslipp må reduseres til
mellom 30 og 37,5 mill. tonn innen 2020, betydelig

både klimatilpasninger og
utbygging av fornybar energi
for
fattigdomsbekjempelse,
uten at dette bidrar til å øke de globale
klimagassutslippene. God klimapolitikk er god
næringspolitikk. I en overgangsperiode hvor fornybar
energi gradvis erstatter fossil energi, må Norge
tilrettelegge for nye grønne arbeidsplasser, slik det
ble
tilrettelagt
for
etablering
av
petroleumsindustrien på 1970-tallet. (Se Politisk
grunnlag for Klimavalg 2013).
På
Besteforeldreaksjonen
hjemmeside
www.besteforedreaksjonen.no vil aktivitetene for
kampanjen fram mot valget bli annonsert. Det
planlegges blant annet en stor mønstring for
lansering av aksjonen i Oslo, der så mange som mulig
fra de ulike organisasjonene blir invitert til et møte og
en stor demonstrasjon.
Det koster å få til en effektiv aksjon, og vårt nettverk
er oppfordret til å bidra finansielt. Siden vi ikke har
noen driftskapital, er et bidrag fra oss avhengig av at
våre medlemmer støtter opp. Vi vil oppfordre
medlemmene i Norsk nettverk for klima og helse til å
delta i aktivitetene under denne aksjonen og også om
mulig å bidra finansielt. Pengene kan settes inn på
konto nr: 1503.28.45670. Merk betalingen «Klimavalg
2013. Bidrag som medlem i Norsk nettverk for klima
og helse». Kampanjen holder hus hos Forum for
Utvikling og Miljø, som også tar seg av regnskap o.l.

Mer info på: www.besteforedreaksjonen.no

mer enn det legges opp til i klimameldingen og
klimaforliket.
Klimavalg 2013 krever at begrepet klimarettferdighet
skal gis konkret innhold i klimapolitikken. For å få til
en nødvendig global avtale må land som Norge gå
foran med utslippskutt hjemme og bidra finansielt til
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Nyttig info
For mer informasjon om Norsk Nettverk for Klima og Helse, klikk deg inn på våre nettsider på
www.klimaoghelse.com
For innmelding i Norsk Nettverk for Klima og Helse, fyll ut følgende innmeldingsskjema på
http://innmelding.klimaoghelse.com
Du kan også ta kontakt med koordinatorgruppa ved å sende e-post til:
klimaoghelse@gmail.com

Nyttig linker
Climate Health Council
Norsk klimanettverk
Lancet om klima

http://www.climateandhealth.org/
http://www.norskklimanettverk.no/
http://www.thelancet.com/series/health-and-climate-change

Flere linker på nettsida http://www.klimaoghelse.com

Takk til:
Vi er svært takknemlige for innleggene i dette nummeret av Bærekraftig helse, og oppfordrer alle som kunne
tenke seg å bidra med artikler, innlegg eller foto til neste utgave å sende en mail til redaktøren på e-mail
klimaoghelse@fadnes.net
Tidsskriftet er utgitt som open access (med fri tilgjengelighet) og kan deles fritt med kollegaer og venner.

Neste utgave av Bærekraftig helse kommer
1 . desember 201 2
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