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Energinasjonen Norge 
 
Siden oljen ble funnet i Nordsjøen, den 23. desember 1969 har Norge vært en energinasjon. 
Petroleumsvirksomheten har de siste femti årene gitt oss store muligheter og midler til å drive en 
effektiv og raus velferdsstat til tjeneste for innbyggerne. Disse inntektene er fortsatt viktige for å 
finansiere goder, og olje- og gass står fremdeles for hver sjette krone i statsbudsjettet. Likevel er 
det tydelig at den finansielle oljeavhengig ikke kan fortsette dersom Norge skal nå målet om 50% 
reduksjon av utslipp frem mot 2030.  
 
Dersom Norge skal nå sine mål og forpliktelser er det nødvendig at omstillingen til et bærekraftig 
lavutslippssamfunn skjer effektivt og ansvarlig. Det betyr at man ikke kan vedta en politisk styrt 
avvikling av oljenæringen, men endre rammevilkårene og insentivene til å bygge videre på 
fornybare næringer vi allerede har i dag og muliggjøre nye grønne næringer.  
 
Klimaendringene er en enorm utfordring, men også en enorm mulighet. På samme måte som oljen 
har bidratt til økonomisk vekst, har fornybare alternativ muligheten til å gjøre det samme. Verdens 
energibehov er stigende, og dersom fossile kilder skal utfases kreves en vesentlig sterkere 
utbygging av fornybar energi. Norge har et godt grunnlag for å være en bærebjelke i denne 
omstillingen, da våre varierte natur- og værforhold muliggjør effektiv fornybarproduksjon. 
 
En fornuftig utbygging av vindkraft på land er nødvendig for å imøtekomme et voksende fremtidig 
behov. Balansen mellom naturvern og klimatiltak bør vurderes av fagmyndigheter. Lokale 
særinteresser er i dette ofte en utfordring, og en lokal vetorett bør derfor avvises. 
 
I tillegg til å bygge ut flere fornybarkilder, må det generelle forbruket av elektrisitet effektiviseres. 
En viktig del av dette involverer industrien, klimakrav til det offentlige og klimakrav i 
utbyggingsprosjekter. 
 
 
Unge Høyre vil:  

• Redusere utslippene med 50% sammenlignet med 1990-nivå frem mot 2030.  
• Jobbe for et fritt, internasjonalt energimarked.  
• At Norge skal bli verdensledende på ny fornybar energiteknologi, og legge til rette for 

eksport av teknologien. 
• Bygge undervannskabler til kontinentet for å sikre en jevnere forsyning og pris på strøm i 

Norge og resten av Europa.  
• Si nei til en politisk avvikling av oljeindustrien.  
• Etterstrebe å bli Europas største leverandør av gass som erstatning for kullkraft.  
• Bygge ut og ruste opp elektrisitetsnettet i Norge for å møte økt elektrisitetsetterspørsel.  
• Kreve BREEAM-NOR (Excellent)- eller BREEAM-NOR (Outstanding)-sertifikasjon på alle nye 

statlige prestisje- og signalbygg.  
• Øke bruken av solceller og naturtak på offentlige tak og bygningsmasse der det er 

hensiktsmessig.  
• La kommunene stille krav til utslippsfrie byggeplasser i planprosesser 
• Kun gi kommunene vetorett i saker hvor konsesjonsgrunnlaget er betydelig foreldet. 

Betydelig øke ressursproduktiviteten i offentlig sektor. 
• Oppgradere eksisterende vannkraftanlegg og se på behovet for etablering av nye anlegg.  
• Oppgradere og utvide eksisterende vannkraftanlegg, og være positive til etablering av nye 

vannkraftverk. 
• Investere i vindkraftanlegg til sjøs med sikte på ferdigstillelse frem mot 2030.  
• Stille seg positiv til utvikling av kjernekraft og mer forskning på thorium.  
• At Norge skal ha en reel storsatsning på hydrogen. 
• Innføre incentiv som stimulerer til økt forsking og bruk av bølgekraft.  
• Oppfordre til bruk av mer massivtre i store byggeprosjekter 
• Jevne ut nettleien i hele landet 
• Aktivt bruke norsk olje- og gasskompetanse til å utvikle ny grønn teknologi og nye grønne 

næringer 
• At Norge skal bli verdens største eksportør av fornybar kraft. 

 


