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Norge har en utfordrende CO2-oppgave

Norge og EU enige om 
at klimagassutslippene 
skal reduseres med 
40% i perioden 1990 –
2030

Øvrige land i EU stort 
sett på linje med 
Sverige



Store variasjoner mellom sektorene
• Olje og gass-utvinning har økt 

klimagassutslippene med 80% i 
perioden 1990 - 2016

• Industri har redusert med 40%
• Luftfart, sjøfart og fiske har hatt en 

økning på 18%
• Ikke-kvotepliktig sektor skal 

redusere klimagassutslippene med 
40% i perioden 2005 – 2030

• Ambisjonen er at  fiskeflåten skal ta 
sin del av reduksjonene i ikke-
kvotepliktig sektor.



Forventet utvikling i antall skip



CO2-utslipp fra norsk
innenriks skipsfart

2017 2030

Forventa vekst

Effekt av eksisterende regelverk
(EEDI)

Tekniske og operasjonelle
EE-tiltak

Alternative drivstoff

Kilde: DNV-GL



Fiskeflåten i en særstilling
• Relativt stabilt 

kvotegrunnlag
• Ingen naturlig økning i 

antall fiskefartøyer
• Strukturering – har ført til 

færre fartøyer
• Fiskeflåten har redusert 

CO2-avgift
• Økte CO2-avgifter i Norge 

vil øke landinger i utlandet



Statsbudsjettet for 2018
• Regjeringen foreslo å oppheve 

reduserte satser og fritak i CO2-
avgiften for ikke-kvotepliktige utslipp

• Men holder fortsatt utslipp i landbruket 
og fiskerinæringen utenfor

• For disse sektorene skal det settes med 
partssammensatte utvalg som skal 
utrede tiltak, herunder økte CO2-
avgifter

• Regjeringen vil vente på disse 
vurderingene før det konkluderes med 
hensyn til avgiftsnivået



Kilde: Klimaveikart for norsk fiskeflåte, 2017



Klimagassutslipp fra fiskeflåten

• Mål: Redusere klimagassutslippene med 40% 
fra 2005 til 2030

• Kanskje foreslå samfunnskontrakt:
”Slippe tyngende CO2-avgifter under forutsetning av 
at fiskeflåten oppfyller sin del av forpliktelsen”

• Et CO2-fond kan være en del av løsningen



Aktuelle tiltak for å redusere utslippene
• Fortsette struktureringen av 

fiskeflåten
• Fiske smartere 

(kvoteleieordninger)
• Bygge mer energieffektive 

fiskefartøyer 
• Utvikle mer energieffektive 

fiskeredskaper
• Redskapsfleksibilitet
• Erstatte fossilt brennstoff 

med andre energibærere



Effekt av tiltak (klimastrategien) 
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Mer effektiv fiskeriforvaltning 1% per år Tekniske og operasjonelle tiltak, 1 % per år

Innfasing av null- og lavutslippsteknologi 0,5 % per år



Utslipp av kjølemedier redusert



Resultat avhengig av utgangspunkt
Reduksjon av klimagassutslipp i fiskeflåten - klimastrategien

2005 2030 Reduksjon %
SSBs tall 1369 716 -48 %

Inkl. kjølemedier 1731 716 -59 %

Fiskeridir. tall 1127 716 -36 %

Inkl. kjølemedier 1489 716 -52 %



Virkemidler for å nå målsettingen
• Partssammensatt utvalg
• Grønt skipsfartsprogram
• CO2-fond
• NOx-fondet
• ENOVA



Norge skal etablere verdens mest effektive 
og miljøvennlige kystfart, driven helt eller 
delvis med batteri, LNG eller andre 
miljøvennlige drivstoff.

Grønt skipsfartsprogram



Forskjellige driftsformer – forskjellige utfordringer...



CO2-fond
• Stortinget har åpnet for at det 

kan etableres et CO2-fond 
for transportsektoren

• Fiskebåt deltar i en 
arbeidsgruppe som utreder 
dette i samarbeid med 
myndighetene

• Næringens utgangspunkt er 
en NOx-fond modell med 
reduserte avgifter

• Regjeringen har også lansert 
en bevilgningsmodell



CO2-fond - utfordringer
• Finansieringen av fondet

– Økning i CO2-avgiften 
– NOx-modellen
– Bevilgningsmodell

• Mangler en ”rik” onkel
• Ulikt utgangspunkt og interesser blant aktørene
• Viktig med reduksjon i egen bransje
• Svært mange utslippskilder 
• Komplisert avgiftssystem
• Men et sterkt ønske om å få dette til!



NOx-fondet
• Operativt siden 2008
• Primært rettet inn mot å 

redusere NOx
• Støtter også 

energieffektiviserende 
tiltak som reduserer 
klimagassutslippene

• Har gitt milliardstøtte til 
LNG-satsingen og 
elektrifiseringen av ferjer



Nox-fondet



Utfordringer for fiskeflåten
• Finnes ingen enkel løsning
• Full elektrifisering er 

foreløpig uaktuelt for de 
største fartøyene, med unntak 
av installasjon av 
batteripakker (peak shaving)

• LNG løser ikke 
klimautfordringene

• Bærekraftig biodiesel er 
mangelvare og altfor dyrt

• Hydrogen er prematurt
• Hva står vi egentlig igjen 

med?



Mange små skritt
• At energieffektivitet blir viktigere i 

fiskeripolitikken
• Færre fiskefartøyer
• Utvikling av mer miljøvennlige 

fiskeredskaper
• Større redskapsfleksibilitet
• Fornying av fiskeflåten
• Subsidiering av biodiesel, for 

eksempel gjennom et CO2-fond
• Alternativ strategi – forsøke å 

komme inn under EUs 
kvotepliktsystem – kjøp av kvoter



Skjær i sjøen!
• Sterk politisk styring av 

fiskeripolitikken
• Effektivitet har vært et 

skjellsord (Lys i husan)
• Sterkt ønske om å 

utvide sesongene
• Fjordlinjer
• Marine nasjonalparker
• Dårligere 

fisketilgjengelighet



Det er lov å være optimist
• Vi har et nært og godt samarbeid 

mellom næring og myndigheter
• Fiskeflåten har et bedre utgangspunkt 

enn mange andre næringer
• Rederiene langt mer miljøbevisste
• Behandlingen av Eidesen-

utvalgsinnstillingen blir viktig
• Den teknologiske utviklingen går raskt 
• Fisk vil fortsatt være en sunn og 

klimavennlig proteinkilde

• Takk for oppmerksomheten!
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