
For billig å forurense  
«Veksten er problemet» er tittelen på en artikkel professor Arne Johan Vetlesen har i Aftenposten 8. april. Her 
heter det at den økonomiske veksten i verden «er basert på naturkapitalens forringelse». Og videre at de kalkylene 
kommersielle aktører så vel som økonomifaget opererer med, ikke tar høyde for «ødeleggelse av økosystemer». 
Det siste er feil. Økonomifaget tar høyde for ødeleggelse av økosystemer. At negative virkninger av økonomisk 
virksomhet ikke er med i foretakenes kalkyle derimot, er – slik professoren hevder – ofte tilfelle.  

Om bedrifter må betale for utslipp av CO{-2}, vil forringelse av naturkapital som hugst av regnskog, med 
tilhørende vekst i lageret av klimagasser i atmosfæren, komme inn i bedriftenes kalkyler. Planting av skog og vekst 
i bestanden av skog som binder CO{-2}, bør bli belønnet med en negativ avgift, dvs. bli subsidiert.  

Globalt problem.  
Professor Vetlesen er engstelig for vår statsministers ettermæle. I de 19 årene Jens Stoltenberg har fremmet 
kvotehandel, har norske utslipp økt med 29 prosent. «Det er grenser for hvor lenge en forverring av problemet kan 
fremstilles som selve løsningen», sier han. Og glemmer, som så mange andre, at klimaproblemene er et globalt 
anliggende.  

Norge må gjerne fortsette å øke egne klimautslipp om det er et bidrag til at verden samlet sett tar ned utslippene. 
Kvotehandel, der Norge for noen hundre millioner kroner ser til at ny og ren teknologi kommer på plass i 
forurensende kullkraftverkt i Kina, vil trolig ha en langt større klimavirkning for verden enn om de samme kronene 
ble brukt til rensing i Norge.  

Fordelingen av kvoter for utslipp av klimagasser bør baseres på befolkning i hvert enkelt land og ikke på tidligere 
utslipp. De rike land ville dermed bli storkjøpere av kvoter fra de fattige landene. 

Norge bør ha som langsiktig mål å få på plass et system verden rundt der alle bedrifter legger inn i sine kalkyler 
samme prisen for utslipp av klimagasser.  
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