
OPPROP FOR FORNYBAR ENERGI! 
 
Dette er et initiativ for en mer offensiv satsing på ny fornybar energiproduksjon i Norge. Bak 
initiativet står miljøorganisasjoner, energiprodusenter og industribedrifter. Dette oppropet går 
til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, til energi og miljøkomiteen på Stortinget og til 
alle partier som stiller til valg i Norge. 
 
De neste årene må det komme store offentlige og private investeringer i ny fornybar energi.  
Klimakrisen pålegger oss dette. I tillegg gjør finanskrisen det viktigere enn noensinne å sikre 
varige, grønne arbeidsplasser.  
 
Dagens stimuleringstiltak for fornybar energi er ikke tilstrekkelige til å få den nødvendige 
fortgangen i ny norsk produksjon. Vi ber derfor om at eksisterende virkemidler styrkes, og at 
det raskt innføres nye markedsrelaterte virkemidler som grønne sertifikater.  
 
Parallelt med forhandlingene om et felles norsk-svensk sertifikatmarked må det allerede i høst 
etableres en overgangsordning under Enova med støtte til utbygging av biokraft. Hvis ikke 
denne er etablert i løpet av året vil mange gode grønne energiutbygginger bli lagt på is. 
 
Toget for biokraft går nå 
Enova har gitt tilsagn til 120 fjernvarmeprosjekter, og når disse anleggene står ferdig er det 
storskala varmemarkedet langt på vei utbygd. Dette betyr at investeringsbeslutningene for 
utbygging av større norske bioenergianlegg tas i disse dager. Mange av disse anleggene ville 
vært mest energieffektive som kombinerte kraftvarmeanlegg, og derfor ønsker også flere 
energiselskaper å bygge ut kraftvarme basert på bioenergi. Problemet er at det i dag ikke 
finnes ordninger som utløser disse kraftvarmeprosjektene. Når anleggene først bygges kan 
ikke kraftproduksjonen ”henges på” i etterkant. Derfor nytter det ikke å vente til et felles 
norsk-svensk sertifikatmarked omsider kommer på plass. Da vil toget være gått for norsk 
biokraft. 
 
Finanskrisen har rammet verdikjeden for bioenergi kraftig 
Det er et mål i norsk klimapolitikk å bygge ut 14 TWh ny bioenergi frem mot 2020. I sterk 
kontrast til dette målet står Norge nå i fare for å miste en rekke arbeidsplasser innenfor både 
skogbruksnæring og treforedlingsindustri. Treforedlingsindustrien sliter, og dette gjør at 
etterspørselen etter tømmer har falt radikalt: Skogeiersamvirket regner med at det vil bli hogd 
1,5 million kubikkmeter mindre tømmer i år enn normalt. Store deler av skogbruksnæringen, 
fra skogsentreprenører til industriarbeidere, står i fare for å bli permittert.  
 
Situasjonen ville vært en ganske annen i et grønt sertifikatmarked. Et godt eksempel på dette 
er papirmassefabrikkanten Sødra Cell. Selskapet har redusert produksjonen med 25 % i 2009, 
og det er de norske fabrikkene som har blitt stanset. De svenske fabrikkene, som selger 
grønne sertifikater, har kjørt med full produksjon. I dag bidrar nemlig grønne sertifikater til at 
svenske papirprodusenter får ca 25 øre per kWh i støtte for den biokraften de produserer. Med 
en slik stimuleringsordning ville Sødra Cell Tofte kunnet tjene 70 millioner kroner på grønne 
sertifikater hvis fabrikken hadde ligget i Sverige. Slike forskjeller truer norsk skogbruk, norsk 
industri og norsk bioenergisatsing. I tillegg gjør det at Norge går glipp av store mengder 
grønn kraft.  
 
På grunn av ulike rammebetingelser gjøres fremtidens investeringer i fornybar kraft i Sverige 
i stedet for i Norge.  



Klimakrisen og finanskrisen krever handling raskt. 
 
Partene bak dette oppropet er enige i at en ordning med grønne sertifikater er det beste 
stimuleringstiltaket for grønn kraftproduksjon. Fordi det kan ta tid før en avtale om et 
norsk-svensk sertifikatmarked trer i kraft er det behov for en midlertidig ordning som 
stimulerer til økt utbygging av fornybar kraft. 
 
Vi oppfordrer: 

• Sørge for raskt gjennombrudd i forhandlingene med Sverige om et felles grønt 
sertifikatmarked. 

• Sette av ekstra midler til Enova i Statsbudsjettet for 2010 til en egen 
støtteordning til biokraftproduksjon. Ordningen må gjøres kjent som 
overgangsordning frem til grønne sertifikater er på plass. 

 
Uten tiltakene over går Norge glipp av store mengder fornybar kraft – i tillegg til at 
mange arbeidsplasser i norsk industri og skogbruk vil kunne gå tapt. 
 
 

Vi trenger alle fornybare kilowattimer vi kan få!   
Vi har ikke råd til å miste en eneste grønn arbeidsplass! 
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