
Morgenbladet: 
Koronakrisen har minimal 
effekt på klimaet 

Selv etter måneder med nedstenging ligger ikke 
verden an til å kutte mer CO2-utslipp enn 
akkurat det som trengs for å nå Parisavtalen, 
viser nye beregninger. 

Av Ingrid Grønli Åm 
Journalist 
 

Hvem hadde trodd at 2020 skulle bli året da fuglene i Paris begynte å synge 
igjen? Da Norwegian sto i fare for å gå konkurs, og himmelen over New 
Delhi, en av verdens mest forurensede byer, igjen ble blå? Men slik er det 
altså blitt. Koronaviruset har greid det ingen klimaavtale har fått til så langt: 
Fly står på bakken, industriproduksjon er stanset, forbruket redusert. Det 
gir mindre forurensning og utslipp av CO2. 
Men hvor mye mindre? 

Et tidlig anslag for Kina hørtes oppløftende ut: Nedstengningen hadde ført 
til en reduksjon i klimagassutslippene på hele 25 prosent, ifølge Centre for 
Research on Energy and Clean Air. Men anslagene for den totale mengden 
klimagassutslipp i hele verden har vært stusseligere: 

5,5 prosent mindre CO2-utslipp enn i 2019 – det var nettstedet Carbon 
Briefs anslag for hele 2020. I en fersk rapport fra Det internasjonale 
energibyrået (IEA) er anslaget steget til 8 prosent – noe som i så fall vil 
være akkurat så mye som vi må kutte hvert år for å nå 1,5 graders-målet fra 
Parisavtalen. Utslippene må ned med 7,6 prosent årlig frem til 2030, ifølge 
FNs miljøprogram.  

– Disse kuttene vil få minimal effekt i den store sammenhengen, sier 
Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer ved Universitetet i 
Bergen. 



Utslippenes etterslep. Til daglig er Mernild direktør for Nansensenteret 
i samme by, men nå sitter han på hjemmekontor i hjemlandet Danmark. 
Over en noe knitrende telefonlinje minner han om den seiglivede prosessen 
klimaforandringene tross alt er. 

– Med alt vi har sluppet ut over tid, setter vi et enormt fotavtrykk på 
fremtiden, sier Mernild. 

Siden 1950-tallet har de globale utslippene av CO2 steget med omtrent 1,5 
prosent årlig i gjennomsnitt. Halvparten av klimagassene blir værende i 
atmosfæren i 70 eller 90 år, og en femdel blir værende i hele 700 til 900 år, 
ifølge beregninger fra FNs klimapanel. 

Dermed kan vi ikke reversere temperaturøkningen med en kortvarig 
nedstengning av samfunnet. Om vi så kuttet alle utslipp helt, ville 
temperaturen fortsatt stige med en halv grad, forklarer Mernild, som også 
er en av hovedforfatterne av den neste rapporten fra FNs klimapanel. 

– Jeg tror ikke vi kommer til å nå målet i Parisavtalen, sier forskeren. 

– En ting er hva som er teoretisk mulig, noe annet er hva som er praktisk 
mulig når vi ser på tempoet for den grønne omstillingen.  

Katalysator mot fremtiden. Om ikke annet hjelper koronakrisen oss litt 
på vei. Det store spørsmålet er hva som vil skje etter at krisen er over: 

Mernild minner om at det også i tidligere kriser, som under oljekrisen på 
1970-tallet og finanskrisen for ti år siden, kom en reduksjon i globale 
klimagassutslipp – men at samfunnet relativt hurtig begynte å slippe ut 
med samme tempo da krisen var over. Aldri har klimagassutslippene vært 
så høye som i 2019. Kommer vi til å gå tilbake til samme nivå? 

– Det viktigste er å legge press på våre politikere, og si at en omstart av 
samfunnet bør være mer grønn og klimavennlig, ikke bare i Norge og 
Danmark, men globalt, sier Mernild. 

Han håper at den rene luften og det klare vannet i disse månedene kan bli 
en motivasjonsfaktor, en «katalysator mot fremtiden». Dersom vi skal klare 
å gjøre nok, bør vi innse at det haster like mye med å håndtere klimakrisen 
som å håndtere koronakrisen. 

– Vi skulle gått i gang for mange tiår siden. Vi bør se dette som et 
springbrett, en mulighet til å komme i gang med den grønne omstillingen. 
 
 


