Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte 10-12 februar 2012:

Oljeindustrien kan aldri bli bærekraftig
Miljøpartiet De Grønne motsetter seg alle forsøk på å fremstille norsk
petroleumsvirksomhet som “miljøvennlig”, selv om utslippene fra produksjonen
reduseres. Vi stiller oss likevel ikke negative til å elektrifisere alle petroleumsfelt
med forventet levetid over 25 år, dersom det sannsynliggjøres at tiltaket medfører
betydelige globale utslippskutt.
Uansett hvordan vi produserer fossil energi må ¾ av disse ressursene bli liggende. Miljøpartiet
De Grønne er derfor bekymret for at muligheten til å elektrifisere petroleumsvirksomheten
brukes som en brekkstang for å åpne nye olje og gassfelter. CO2-utslipp fra produksjon per fat
olje produsert i Nordsjøen utgjør mindre enn to prosent av de samlede utslippene fra
produksjon og forbrenning av olje. Utslippene fra selve produksjonen er altså en minimal del av
det totale bildet. Det er altså først hovedsakelig bruken av disse ressursene som skaper
klimaproblemet.
Utslippene fra olje- og gassindustrien kan deles inn i to kategorier. Den ene omfatter utslippene
som genereres fra produksjonen av olje og gass på norsk sokkel. I 2010 var disse på 13.8,
millioner tonn CO2 ekvivalenter, eller om lag 25 prosent de totale klimagassutslippene fra norsk
territorium. Den andre kategorien omfatter de totale utslippene fra norsk olje og gass i utlandet.
I 2010 var disse på omkring 600 millioner tonn, noe som tilsvarer omkring 2 prosent av verdens
totale CO-2 utslipp.
Miljøpartiet De Grønne mener det er et politisk ansvar å kutte i utslippene i begge kategorier,
selv om det bare er utslippene fra den første kategorien som teller i Norges offisielle
klimaregnskap og som er relevante for at Norge skal oppfylle internasjonale og selvpålagte
forpliktelser om utslippskutt innen 2020.
Miljøpartiet De Grønne mener det i dag er knyttet mye usikkerhet til hvorvidt elektrifisering er
et godt klimatiltak. Samtidig er dype kutt i klimagassutslippene fra norsk territorium blant
Miljøpartiet De Grønnes absolutt viktigste saker. Vi kan aldri akseptere en politikk som legger
opp til at det fortsatt skal eksistere store punktutslipp fra norsk petroleumsindustri de
kommende tiårene. Derfor vil vi ikke stille oss negative til elektrifisering av petroleumsfelt med
lang levetid, dersom dette er hensiktsmessig i forhold til reduksjon av globale klimagassutslipp.

