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Forord  
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Andreas Kvinge har vært prosjektleder og ført rapporten i pennen sammen med Herman Ringdal. Vi har også fått 

hjelp fra Phil Swanson i Vista Analyse og Karina Standal og Anne Sophie Daloz i Cicero. Karina har vært dedikert 

ekspertressurs og bidratt til kvalitetssikring av rapporten. Hovedinnholdet i rapporten ble lagt fram for departemen-

tet på et seminar medio desember, der vi mottok gode kommentarer. Vista Analyse er ansvarlig for innhold og kon-
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Ordliste  
"Business-as-usual" scenario «Business-as-usual» (BAU) scenario  

IPPU Industrial Processes and Product Use. Sektoren dekker klimagassutslipp fra ulike industrielle 
prosesser som produserer klimagassutslipp ikke direkte gjennom energikonsum i industri-
prosessen, men gjennom omdannelse av materialer som gir klimagassutslipp enten ved pro-
duksjon eller bruk av produktet.  

LULUCF Land use, land-use change, and forestry. Brukes om karbonbinding og frigivelse av karbon til 
atmosfæren som følge av endringer i arealbruk.  

NDC Nationally Determined Contributions er ikke-bindende nasjonale planer for klimamål og -ini-
tiativ, inkludert reduksjonsmål for landets klimagassutslipp og planer for hvordan oppnå 
disse. 

INDC Intended Nationally Determined Contributions 
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Sammendrag og konklusjoner  
Landene i regionen, med unntak av Turkmenistan, har utformet konkrete klimaplaner som er spilt inn 
til COP26. Klimapolitikken i disse landene er nært tilknyttet energipolitikk og bruken av kull og petro-
leum. Teknologiutvikling og modernisering av energimarkedene har potensial til å gi betydelige ut-
slippskutt. Vannkraft spiller en viktig rolle i deler av regionen. Bærekraftig forvaltning av vannressur-
sene er viktig i tilpasningen til et varmere klima og for å sikre langsiktig bærekraft for elver, innsjøer og 
jordbruksareal i landene.  I en del av verden der klimaendringene vil merkes sterkest, er slik klimatil-
pasning viktig. 

The countries in the region, apart from Turkmenistan, have drawn up concrete climate plans recorded 
for COP26. Climate policy in these countries is closely linked to energy policy and the use of coal and 
petroleum. Technology development and modernization of energy markets have the potential to sig-
nificantly lower emissions of greenhouse gases. Hydroelectric power plays a significant role in parts of 
the region. Sustainable management of water resources is important for adaptation to a warmer cli-
mate and to ensure long-term sustainability for rivers, lakes, and agricultural land in the countries. In 
a part of the world where climate change will be felt most strongly, increasing robustness for more 
extreme weather is important. 

Klimapolitikk i Sentral-Asia og Norges rolle 

De fem landene Usbekistan, Tadsjikistan, Kasakhstan, Turkmenistan og Kirgisistan ligger sentralt i Asia, 

og vi følger blant annet Verdensbanken og Utenriksdepartementet når vi i denne rapporten omtaler 

landene samlet som Sentral-Asia. Det er store forskjeller i landenes størrelse, befolkning og tilnær-

minger til modernisering av næringslivet etter Sovjetunionens oppløsning. 

For hvert land i regionen har vi undersøkt følgende spørsmål: 

• Hvilke konkrete klimamål har de fem statene i Sentral-Asia satt seg? 

• Hvor langt har de kommet med oppnåelse av disse målene? 

• Hvem er de viktigste klimaaktørene i disse landene? 

• Kan det ventes internasjonalt rettede klimainitiativer fra noen av disse landene? 

Basert på dette gjør vi en vurdering om Norge vil kunne bidra i regionen utfra formuleringene om inter-

nasjonalt klimaarbeid i Hurdalsplattformen. Vi skisserer noen ulike mulige innfallsvinkler for norsk bi-

stand i regionen. Vi drøfter hvordan vi kan bidra gjennom offentlig bistand, gjennom kompetansen i 

norsk forvaltning og forskningsmiljøer, samt gjennom norsk næringsliv.   

Regjeringens ambisjon er å bidra til en mer rettferdig verden ved å 
utnytte våre kompetanseområder 

Regjeringen legger i Hurdalsplattformen vekt på at klimaendringene påvirker konfliktmønstre, allianser 

og styrkeforhold. Fattige rammes først og hardest. En mer rettferdig verden må bygges på ren energi, 

lavere klimautslipp, matsikkerhet og bedre forvaltning av sårbar natur. Parisavtalen legger opp til balan-

sert finansering av utslippskutt og klimatilpasning. Klimaomstillingen skaper også store internasjonale 

muligheter for norsk verdiskaping. 

Regjeringen har følgende ambisjoner for klimapolitikken: 
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• Gjøre fornybar energi til en viktig satsing i norsk utviklingspolitikk.  

• Fornye den norske regnskogsatsingen ved å kritisk gjennomgå situasjonen i dagens mottakerland og 

behovet for støtte til vern av regnskog i nye land.  

• Sørge for at Norge leder an i det internasjonale klimaarbeidet på omrader hvor vi har fortrinn og 

som også kan bidra til aktivitet og arbeidsplasser, som i utviklingen av karbonfangst og -lagring, for-

nybar kraft og grønn skipsfart, i arbeidet for bærekraftige verdenshav og kartlegging av havbunnen.  

• Ta internasjonalt lederskap ved å etablere en klimasatsing som fremskynder finansieringen og ut-

byggingen av fornybar energi og klimateknologi i utviklingsland og fremvoksende økonomier med 

store utslipp fra kullkraft og hvor kapitalkostnadene er høye.  

• Gjøre Norge til en pådriver for en ambisiøs internasjonal avtale som sikrer mer bærekraftig forvalt-

ning av naturen etter modell av Parisavtalen for klima.  

• Sørge for at miljøhensyn vektlegges sterkere i våre relasjoner med andre land. 

Slik vi ser det rommer Hurdalsplattformen fire ulike målsetninger knyttet til klima og miljø: 

Figur S.1 Fire målsetninger i Hurdalsplattformen 

 

Klimaendringene påvirker vannveiene i Sentral-Asia negativt. Disse vannveiene gir vannkraft og skaper 

grunnlag for fiskeri og næringsliv i regionen. Overdreven vanning har medført uttørking av innsjøer og 

spredning av salter og miljøgifter som skader på landbruket. Klimatilpasning i Sentral-Asia favner der-

med om alle fire målsetningene fra Hurdalsplattformen. 

Oversikt over nasjonale klimamål i Sentral-Asia 

De fem landene i Sentral-Asia – Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan – 

deltok for første gang på den internasjonale klimakonferansen COP26 i Glasgow i 2021.  Landene deltok 

sammen, og presenterte et enkelt regionalt ståsted. Åpningsseremonien for utstillingen av 

sentralasiatiske land ble holdt under mottoet "5 land, 1 region, 1 stemme".  Under samtalene i Glasgow 

diskuterte landene implementeringen av sentrale spørsmål i Parisavtalen og initiativer for å redusere 

karbonutslipp, samt overgangen til en grønn økonomi, fornybare energikilder og klima-bærekraftig 

utvikling. 

Tabell S.1 viser en sammenstilling av landenes hovedmål. Tabellen viser at Tadsjikistan, Kirgisistan og 

Usbekistan synes å ha mest gjennomarbeidete planer. Turkmenistan skiller seg ut med manglende mål-

setninger, og sammen med Kasakhstan med manglende oppdateringer av eksisterende planer.  
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Tabell S.1 Sammenstilling av landenes hovedmål 

Kasakhstan 

• Ubetinget mål om 15 % absolutt reduksjon i totale klimagassutslipp sammenlignet med 1990, innen 
2030. 

• Med internasjonal finansiell bistand vil dette målet øke til 25%.  

• Kazakhstan har ikke oppdatert sin INDC fra 2016. 

Usbekistan 

• Usbekistan har et (ubetinget) mål om å redusere de totale klimagassutslippene per bruttonasjonalpro-
dukt med 35% sammenlignet med 2010, innen 2030.   

• Usbekistan har levert oppdatert NDC i 2021, og oppjusterte nevnte mål fra 10% i INDC fra 2016. 

Kirgisistan 

• Kirgisistan har ubetingede mål om å redusere de totale klimagassutslippene med 16,63% innen 2025 og 
15,97% innen 2030, sammenlignet med BaU. 

• Betinget internasjonal finansiell bistand er disse målene henholdsvis 36,61% og 43,62%. 

• Kirgisistan leverte oppdatert NDC i 2021. 

Tadsjikistan 

• Tadsjikistan har et ubetinget mål om å redusere de totale klimagassutslippene med 30-40% sammenlig-
net med 1990, innen 2030.  

• Betinget internasjonal finansiell bistand er dette målet 40-50%. 

• Tadsjikistan leverte oppdatert NDC i 2021. 

Turkmenistan 
• Turkmenistan har ingen kvantifiserbare eller absolutte reduksjonsmål. 

• Turkmenistan har ikke oppdatert sin INDC fra 2016. 

 

Tabell S.2 viser et utvalg av ulike delmål, tiltak og virkemidler. Tabellen viser at mangel på overordnet 

målsetning gjør at også detaljplanene mangler. Kasakhstan har kommet relativt kort. Igjen synes Kirgi-

sistan, Tadsjikistan og Usbekistan å ha kommet lengst. Turkmenistan har gjort klart minst. 
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Tabell S.2 Utvalg av viktige delmål, tiltak og virkemidler 

Kazakhstan 

• Kazakhstan har kun levert INDC, og har i dette ingen detaljert beskrivelse av hvordan de skal 
oppnå sitt hovedmål. 

• For Kazakhstan er det viktig at oppnåelsen av målet ikke går på bekostning av sosioøkono-
miske forhold.  

Usbekistan 

I tillegg til hovedmålet vil Usbekistan jobbe for: 

• Å øke andelen fornybar energiproduksjon til 25 % av total energiproduksjon, gjennom opp-
bygging av solkraft, vindkraft og noe vannkraft. 

• En dobling av energieffektiviteten mot 2018.  

• En halvering av energiintensiteten av BNP.  

• Ellers vil Usbekistan blant annet energieffektivisere industri, bygg og landbruk, introdusere 
nye energikilder i transport, bedre ressursutnyttelsen.  

Kirgisistan 

• Fokus på energi- og landbrukssektoren, som står for hhv. 60 og 30 % av de totale utslippene.  

• Innen energisektoren er de viktigste tiltakene å erstatte kull med gass som energikilde i hjem-
mene, forbedre infrastruktur og gå over til elektriske biler, og øke bruken av biogass.  

Tadsjikistan 

• Selv om Tadsjikistan har levert oppdatert NDC er denne mindre detaljert enn de av Kirgisistan 
og Usbekistan, og går ikke i detalj på hvordan landet skal nå sitt reduksjonsmål. 

• NDC beskriver likevel noen sammenfallende fordeler for ulike sektorer, slik som opprustning 
av RES.  

Turkmenistan 

• Turkmenistan har ingen konkrete mål eller tiltak, men vil jobbe for en bærekraftig begrens-
ning av klimagassutslipp som ikke går på bekostning av sosioøkonomisk utvikling. De viktigste 
utslippskildene i landet er olje- og gasselskapene, energisektoren for øvrig, landbruk og 
transport. 

Klimapolitikk og energipolitikk er tett vevet sammen 

Kraftproduksjonen i Usbekistan, Kasakhstan og Turkmenistan skjer hovedsakelig i varmekraftverk. Kull 

er den viktigste energikilden og den største utslippskilden i regionen.  De fleste store klimatiltakene i 

regionen er derfor tiltak som påvirker energimarkedene.  

Det er en kjensgjerning at klima ikke står like høyt på agendaen i utviklingsland der arbeidet for økt 

verdiskapning og nye arbeidsplasser gjerne kommer først. Også når det gjelder energibransjen, synes 

fokuset på fornybar energi fortsatt å være lavere enn i EU. Egenproduksjon av gass, olje og kull i regionen 

er en naturlig årsak. Dette bidrar også til at gass blir tillagt en betydelig rolle i det grønne skiftet. Samtidig 

vet vi fra Europa at for eksempel solenergi i dag kan konkurrere med kullkraft både på investerings- og 

driftskostnader. Tre momenter kan være til hinder for at den samme utviklingen kan skje i Sentral-Asia. 

For det første finnes det mye gass, kull og olje i regionen. Fossil energi skaper mange arbeidsplasser og 

gir store inntekter til betydningsfulle grupper og beslutningstakere i landene. Dette kan gjøre omstil-

lingen vanskeligere. 
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For det andre er infrastrukturen dårlig. Produksjonen av fornybar energi svinger i takt med været. Dette 

stiller høyere krav til transportering og lagring av kraft. Svak infrastruktur og gammel teknologi kan være 

hinder for å ta i bruk fornybare energikilder på en effektiv måte. 

For det tredje, og kanskje viktigst, er prisregulering ødeleggende for incentivene til å investere i ny for-

nybar kraftproduksjon. Ingen av landene har markedsbestemte priser på energi. Ekstremvarianten er 

Turkmenistan der kraften er gratis. Olje og gass er også kraftig subsidiert i regionen. Uten markedstil-

gang for kommersielle aktører, og uten muligheten til å selge energi i et fritt marked til markedsstyrte 

priser, vil investeringer i fornybar energi måtte skje ved hjelp av offentlige nasjonale eller internasjonale 

midler.  

Behovet for reformer er dermed stort. Energimarkedene er store, og endringer i systemet påvirker hele 

befolkningen. Moderniseringen av økonomien må skje gradvis, og man vil trenge tid og langsiktig sam-

arbeid. 

Vi foreslår syv mulige temaområder der Norge kan bistå 

Vi identifiserer flere ulike mulige klimatiltak som kan være egnet for norsk støtte. 

1. Ny og mer bærekraftig vannkraft 

2. Utbygging av andre fornybare energiløsninger 

3. Reduksjon av metanutslipp fra petroleumsvirksomheten 

4. Reduksjon av fakling i petroleumsvirksomheten 

5. Erstatte kull med gasskraft 

6. Modernisering av energimarkedene 

7. Karbonfangst og -lagring 

Etablering av vannkraftverk er nasjonale tiltak som har virkinger for hele regionen, for miljøet og for 

flere nedstrøms næringer som er avhengige av vanntilgangen. For en vellykket etablering av vannkraft-

verk behøves det grundige analyser og godt samarbeid mellom landene i regionen. Norge har god kom-

petanse på vannkraft og det er naturlig å tenke at Norge kan bidra på dette området.  

Kasakhstanske myndigheter har startet en prosess for å forbedre samarbeidet om vannressursene i re-

gionen. Slike initiativ er viktige, og det er naturlig at norske aktiviteter innrettes slik at de ikke er til hinder 

for nasjonale og regionale prosesser.  

Landenes geografi er svært forskjellige. Kirgisistan og Tadsjikistan kan allerede dekke det meste av sitt 

kraftbehov med vannkraft, mens Turkmenistan derimot er fullt ut forsynt med kullkraft. Kasakhstan og 

Usbekistan har noe fornybar energi i kraftmiksen sin, men mest kullkraft. 

Tabell S.3 viser hvordan kraft produseres i de fem landene, og planer de nærmeste årene. 
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Tabell S.3 Oversikt over energiproduksjonen i dag samt planer for energiproduksjon i Sentral-
Asia 

Land Egenskaper ved kraftmarkedet 

Kasakhstan Kullkraft dominerer i energimiksen 

Vannkraft utgjør opptil 13 prosent 

2000 MW vindkraft skal bygges ut innen 2030 med støtte fra UNDP 

Usbekistan Kullkraft dominerer i energimiksen 

Ca. 2 GW installert effekt vannkraft av 16GW 

Grønn strategi fram mot 2030 ble vedtatt I 20191 

Kirgisistan Betydelig vannkraft i regionen, vannkraft dominerer i energimiksen (ca. 90%) 

Men også kull, og noe olje og gass 

Manglende investeringer gir store tap i produksjonen 

Treg utvikling i grønnere retning2 

Tadsjikistan Vannkraft største energikilde 

Deretter kull og olje 

IEA har laget en strategisk rapport i programmet EU4 Energy for handel av kraft over 
grensene 

Turkmenistan Kraft praktisk talt gratis og alle energibærere kraftig subsidiert 

Produserer olje og gass, ikke kull og ikke vannkraft 

Kilde: Vista Analyse 

Tabell S.4 gir en oversikt over energimarkedene i regionen og viser at ingen av markedene er liberalisert 

i samme grad som vi kjenner fra EU og de fleste landene i Europa. Kasakhstan har det mest liberaliserte 

markedet i regionen, mens Turkmenistan har det energimarkedet som er mest forankret i systemer fra 

tidligere tider.  

Det er mange måter å regulere kraftmarkedet på, men dersom landene skal kunne tiltrekke seg inter-

nasjonale investorer som søker etter lønnsomme prosjekter, må markedene være designet slik at aktø-

rer sikres markedstilgang, priser må reflektere faktiske kostnader og knapphet i markedet og betingelser 

være fastsatt i lover og forskrifter. Alle landene i regionen har et stykke å gå før man er der. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lenke til usbekisk grønn strategi (på russisk) (https://lex.uz/docs/4539506) 

2 I følge IEA 
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Tabell S.4 Oversikt over reguleringen av kraftmarkedet i fem ulike land i Sentral-Asia 

Land Beskrivelse 

Kasakhstan Vertikalt separert, juridisk og funksjonelt 

Grossist og sluttbrukermarked 

>40 ulike kraftleverandører i landet 

Usbekistan Vertikalt separert 

Energy Sotish er eneste kjøper og selger 

Begrenset tilgang til markedet for 3. part 

Kirgisistan Vertikalt separert 

Monopol 

Begrenset tilgang til markedet for 3. part 

Tadsjikistan Vertikalt separert 

Barki Tojik er selskapet som har all aktivitet, monopol 

Begrenset tilgang til markedet for 3. part 

Turkmenistan Vertikalt integrert 

Monopol 

Ingen tilgang for tredjepart 

Kilde: Vista Analyse 

Metanutslipp fra petroleumsvirksomheten bør forekomme kun i beskjeden grad. I tilfeller med store 

utslipp skyldes det gjerne dårlig utstyr og dårlige rutiner. Tiltak som reduserer metanutslipp, bør derfor 

være rimelige klimatiltak. Gasslekkasjer fra petroleumsproduksjon er vanlig i alle deler av verden, men 

er et tegn på dårlig utstyr, liten motivasjon til å avdekke dem og overvåke anleggene. Metan kan dess-

uten dunste fra olje som blir liggende åpent istedenfor i tette tanker. Turkmenistan kommer overras-

kende høyt på listen over land med største utslipp av metan i verden, til tross for landets beskjedne 

oljeproduksjon. Kutt i metanutslipp er ofte enkelt, rimelig og i enkelte tilfeller også bedriftsøkonomisk 

lønnsomt. Kazakhstan fakler også store mengder gass. 

Det grønne skiftet kan gi økt etterspørsel etter gass. Ny gassinfrastruktur vil kunne redusere behovet 

for fakling betydelig. Infrastrukturen kan være nasjonal eller eksportrettet. Lokal bruk av gassen kan 

bidra til utfasing av kull. 

Sentral-Asia har alle forutsetninger for utbygging av karbonfangst og -lagring. Kullkraftverk gir store 

punktutslipp som er velegnet for karbonfangst. I tillegg finnes undergrunnskompetanse, kartlagt under-

grunn og tilstedeværelse av tette gassreservoarer.  

Gjennom kompetanse i forvaltning og forskningsmiljøer, samt ved hjelp av norsk næringsliv kan Norge 

være med på å utgjøre en forskjell i regionen. Klimatiltak og klimatilpasning kan naturlig gå hånd i hånd. 

Bedre og mer effektiv bruk av ressursene i regionen kan bidra til betydelige klimakutt, samtidig som det 

forbedrer andre deler av næringslivet. 

Vår rapport synliggjør at tiltak i regionen like gjerne kan være bistand til markedsreformer som teknisk 

og finansiell bistand. Det er viktig at eventuelle investeringer i regionen bidrar til fornyelse av infrastruk-

tur og teknologi, snarere enn å sementere tidligere tiders løsninger. Her har ikke den internasjonale 

bistanden til regionen alltid vært like treffsikker.  
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1 Om oppdraget og Hurdalsplattfor-
men 

1.1 Beskrivelse av oppdraget 

Vista Analyse og Cicero drøfter i denne rapporten følgende problemstillinger 

• Hvilke konkrete klimamål har de fem statene i Sentral-Asia satt seg (Kirgisistan, Kasakhstan, Tadsji-

kistan, Turkmenistan og Usbekistan)? 

• Hvor langt har de kommet med oppnåelse av disse målene? 

• Hvem er de viktigste klimaaktørene i disse landene? 

• Kan det ventes internasjonalt rettede klimainitiativer fra noen av disse landene? 

Basert på dette gjør vi en vurdering av om Norge vil kunne bidra i disse landenes klimaarbeid utfra for-

muleringene om internasjonalt klimaarbeid i Regjeringens Hurdalsplattform. Vi skisserer noen mulige 

måter Norge kan bidra på, gjennom norsk bistand, norsk kompetanse i forvaltning og forskningsmiljøer 

samt gjennom norsk næringsliv. 

1.2 Avgrensninger 

Klimapolitikk er et stort fagområde, virkningene av klimaendringene på natur og menneskers hverdag 

er et stort underområde. Sentral-Asia et stort geografisk område og arealet til de fem landene som 

denne rapporten omhandler er på om lag samme størrelse som EU. Vi har gjort noen avgrensninger. 

Sentral Asia ligger midt mellom stormaktene Kina, Russland og India. Deres politikk og handel påvirker 

regionen betydelig. Dette er forhold vi velger ikke å gå inn i. 

Videre er området påvirket av krig og uroligheter både i Afghanistan og i Kaukasus. Fremmedkrigere 

med tilknytning til Taliban og IS har bakgrunn fra regionen og landene har i høst vært i aktiv diplomatisk 

kontakt med den nye afghanske regjeringen. Vi går ikke nærmere inn på disse problemstillingene. 

Vi ser nærmere på de ulike landenes energi- og klimapolitikk og planer for de kommende årene. Vi velger 

imidlertid å ikke beskrive i detalj ulike deler av statsapparatenes oppgaver og planer, politiske føringer 

og motsetninger og hvilke statlige etater som har ansvar for de ulike temaområdene vi omtaler. Videre 

har vi i utarbeidelsen av denne rapporten ikke funnet det mulig å gjennomføre intervjuer med alle lan-

denes forvaltninger. Her er vi i trygg forvissning om at Utenriksdepartementet selv har god oversikt. 

1.3 Hurdalsplattformens formuleringer om internasjonalt klimaarbeid 

Regjeringen legger i Hurdalsplattformen vekt på at klimaendringene påvirker konfliktmønstre, allianser 

og styrkeforhold. Fattige rammes først og hardest. En mer rettferdig verden må bygges på ren energi, 

lavere klimautslipp, matsikkerhet og bedre forvaltning av sårbar natur. Parisavtalen legger opp til balan-

sert finansering av utslippskutt og klimatilpasning. Klimaomstillingen skaper også store internasjonale 

muligheter for norsk verdiskaping. 
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Regjeringen følger opp med følgende ambisjoner i tekstrammen under. 

 

Tekstramme 1.1 Utklipp fra Hurdalsplattformen om internasjonalt klimaarbeid (s. 78) 

Internasjonalt klimaarbeid  

Klimaendringene påvirker konfliktmønstre, allianser og styrkeforhold. Fattige rammes først og hardest. En mer rett-

ferdig verden må̊ bygges på ren energi, lavere klimautslipp, matsikkerhet og bedre forvaltning av sårbar natur. Paris-

avtalen legger opp til balansert finansering av utslippskutt og klimatilpasning. Klimaomstillingen skaper også̊ store 

internasjonale muligheter for norsk verdiskaping.  

Regjeringen vil:  

• Gjøre fornybar energi til en viktig satsing i norsk utviklingspolitikk.  

• Fornye den norske regnskogsatsingen ved å kritisk gjennomgå̊ situasjonen i dagens mottakerland og behovet for 

støtte til vern av regnskog i nye land.  

• Sørge for at Norge leder an i det internasjonale klimaarbeidet på̊ omrader hvor vi har fortrinn og som også̊ kan 

bidra til aktivitet og arbeidsplasser, som i utviklingen av karbonfangst og -lagring, fornybar kraft og grønn skipsfart, i 

arbeidet for bærekraftige verdenshav og kartlegging av havbunnen.  

• Ta internasjonalt lederskap ved å etablere en klimasatsing som fremskynder finansieringen og utbyggingen av for-

nybar energi og klimateknologi i utviklingsland og fremvoksende økonomier med store utslipp fra kullkraft og hvor 

kapitalkostnadene er høye.  

• Gjøre Norge til en pådriver for en ambisiøs internasjonal avtale som sikrer mer bærekraftig forvaltning av naturen 

etter modell av Parisavtalen for klima.  

• Sørge for at miljøhensyn vektlegges sterkere i våre relasjoner med andre land.  
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2 Analyse av de enkelte stater 
Figur 2.1 viser kart over de fem landene i Sentral-Asia. I tillegg vises Kaukasus og landene sør for områ-

det. Kartet viser tydelig at Kazakhstan er det store landet i regionen målt i areal. Landet har om lag 15 

millioner innbyggere. Usbekistan er det største landet målt i innbyggertall med om lag 34 millioner men-

nesker. Området er til sammen om lag 4 millioner kvadratkilometer, det vil si nesten like stort som EU. 

 

Figur 2.1 Kart over Sentral-Asia og Kaukasus 

 

Kilde: Wikimedia 

2.1 En sammenstilling av landenes klimamål og historiske klimagassut-
slipp 

I dette delkapittelet gir vi først en kort sammenstilling av de konkrete klimamål og tiltak som foreligger 

for de fem landene. Deretter presenterer vi den historiske utviklingen i klimagassutslipp og bruttona-

sjonalprodukt i landene. Mål, tiltak, virkemidler og oppnåelse av målene er videre beskrevet for hvert 

enkelt land i de følgende delkapitlene.  

Hvilke konkrete klimamål har de fem sentral-asiatiske landene satt seg? 

De fem landene i Sentral-Asia – Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan – 

deltok for første gang på den internasjonale klimakonferansen COP26 i Glasgow i 2021.  Landene deltok 

sammen, og presenterte et enkelt regionalt ståsted. Åpningsseremonien for utstillingen av 

sentralasiatiske land ble holdt under mottoet "5 land, 1 region, 1 stemme".  Under samtalene i Glasgow 

diskuterte landene implementeringen av sentrale spørsmål i Parisavtalen og initiativer for å redusere 

karbonutslipp, samt overgangen til en grønn økonomi, fornybare energikilder og klima-bærekraftig 

utvikling3. Alle landene deltok med egne delegasjoner. 

 
3 https://ca-climate.org/eng/news/ks-26-pervaya-vozmozhnost-dlya-tsentralnoy-azii-predstavit-sebya-kak-edinyy-region/ 
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Det er en styrke at regionen er i stand til å samordne sine bidrag til konferansen. Bak den koordinerte 

stemmen utad, finner vi fem land som er ganske ulike med hensyn til målsetninger, hvor langt de er 

kommet i klimaarbeidet og hvilke klimautfordringer som anses som viktigst.  

Tabell 2.1 sammenstiller de fem landenes hovedmål. Vi ser at det er forskjeller i sammenligningsår, in-

dikator, og ambisjonsnivå. Målene er hentet fra de ulike landenes NDC/INDC. NDC (Nationally Determi-

ned Contributions) er oppdaterte nasjonale mål fra 2021, mens INDC (Intended Nationally Determined 

Contributions) er målene landene signerte Paris-avtalen med i 2016. Det er ikke alle landene som har 

oppdatert sine mål, dette er Kasakhstan og Turkmenistan. De oppdaterte målene er typisk mer ambisi-

øse og NDC-ene er blitt mer detaljerte/spesifikke.  

Kirgisistan er det landet som har satt seg mest detaljerte mål, og grundigst beskrevet hvordan de skal 

oppnå disse målene. Dette stemmer dessuten godt overens med at landet er det mest åpne landet i 

regionen. Minst ambisiøs og åpen i sin INDC er Turkmenistan, som ikke har noen konkrete mål utover å 

begrense klimagassutslippene. 

For alle landene er det viktig at begrensningen eller reduksjonen av klimagassutslipp gjennomføres på 

en bærekraftig måte som støtter oppunder økonomisk vekst i landene. Felles for de fire landene som 

har konkrete reduksjonsmål er at de har både betingede og ubetingede mål. De ubetingede målene er 

reduksjonsmål de forplikter seg til å jobbe mot med egne midler, mens deres oppnåelse av de ubeting-

ede målene er avhengig av internasjonal bistand. Dette dreier seg både om finansiell bistand og annen 

teknisk bistand, som teknologisk overføring og kunnskapsbygging.  

Tabell 2.1 Sammenstilling av landenes hovedmål 

Kazakhstan 

• Ubetinget mål om 15 % absolutt reduksjon i totale klimagassutslipp sammenlignet med 1990, innen 
2030. 

• Med internasjonal finansiell bistand vil dette målet øke til 25%.  
• Kazakhstan har ikke oppdatert sin INDC fra 2016. 

Usbekistan 

• Usbekistan har et (ubetinget) mål om å redusere de totale klimagassutslippene per bruttonasjonalpro-
dukt med 35% sammenlignet med 2010, innen 2030.   

• Usbekistan har levert oppdatert NDC i 2021, og oppjusterte nevnte mål fra 10% i INDC fra 2016. 

Kirgisistan 

• Kirgisistan har ubetingede mål om å redusere de totale klimagassutslippene med 16,63% innen 2025 og 
15,97% innen 2030, sammenlignet med BaU. 

• Betinget internasjonal finansiell bistand er disse målene henholdsvis 36,61% og 43,62%. 
• Kirgisistan leverte oppdatert NDC i 2021. 

Tadsjikistan 

• Tadsjikistan har et ubetinget mål om å redusere de totale klimagassutslippene med 30-40% sammenlig-
net med 1990, innen 2030.  

• Betinget internasjonal finansiell bistand er dette målet 40-50%. 
• Tadsjikistan leverte oppdatert NDC i 2021. 

Turkmenistan 

• Turkmenistan har ingen kvantifiserbare eller absolutte reduksjonsmål. 
• Turkmenistan har ikke oppdatert sin INDC fra 2016. 

Tabell 2.2 trekker frem et utvalg av delmål, tiltak og virkemidler som er beskrevet i landenes respektive 

NDC/INDC. Igjen er det store forskjeller mellom hvor detaljert landenes planer for å oppnå sine reduk-

sjonsmål er beskrevet. Det som først og fremst går igjen er å sørge for en grønn omstilling av økonomien, 

der man går bort fra kull og gass. For noen land kan dette på kort sikt å være å gå fra kull til gass, mens 

det for andre er å raskere gå over til fornybare energikilder. Andre energieffektiviserende tiltak går også 

igjen for de fem landene.  
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I regionen er også landbrukssektoren en viktig næring, og en stor utslippskilde. Det går derfor også igjen 

blant de fem landene å effektivisere landbruket, samtidig som man styrker matsikkerheten.  

De mest detaljerte NDC går også inn på klimatilpasning.  

 

Tabell 2.2 Utvalgte delmål, tiltak og virkemidler 

Kazakhstan 

• Kazakhstan har kun levert INDC, og har i dette ingen detaljert beskrivelse av hvordan de skal oppnå sitt 
hovedmål. 

• For Kazakhstan er det viktig at oppnåelsen av målet ikke går på bekostning av sosioøkonomiske forhold.  

Usbekistan 

I tillegg til hovedmålet vil Usbekistan jobbe for: 
• Å øke andelen fornybar energiproduksjon til 25 % av total energiproduksjon, gjennom oppbygging av 

solkraft, vindkraft og noe vannkraft. 
• En dobling av energieffektiviteten mot 2018.  
• En halvering av energiintensiteten av BNP.  
• Ellers vil Usbekistan blant annet energieffektivisere industri, bygg og landbruk, introdusere nye energi-

kilder i transport, bedre ressursutnyttelsen.  

Kirgisistan 

• Fokus på energi- og landbrukssektoren, som står for hhv. 60 og 30 % av de totale utslippene.  
• Innen energisektoren er de viktigste tiltakene å erstatte kull med gass som energikilde i hjemmene, for-

bedre infrastruktur og gå over til elektriske biler, og øke bruken av biogass.  

Tadsjikistan 

• Selv om Tadsjikistan har levert oppdatert NDC er denne mindre detaljert enn de av Kirgisistan og Usbe-
kistan, og går ikke i detalj på hvordan landet skal nå sitt reduksjonsmål. 

• NDC beskriver likevel noen sammenfallende fordeler for ulike sektorer, slik som opprustning av RES.  

Turkmenistan 

• Turkmenistan har ingen konkrete mål eller tiltak, men vil jobbe for en bærekraftig begrensning av klima-
gassutslipp som ikke går på bekostning av sosioøkonomisk utvikling. De viktigste utslippskildene i landet 
er olje- og gasselskapene, energisektoren for øvrig, landbruk og transport. 

Kilde: Vista Analyse 

Historisk utvikling i klimagassutslipp i de fem sentral-asiatiske landene 

For å besvare hvordan de fem landene ligger an til å nå sine klimamål har vi sett på den historiske utvik-

lingen i utslipp og sammenstilt utviklingen i disse indikatorene for de fem landene. I de neste delkapit-

lene tar vi for oss ett og ett land og ser denne utviklingen i lys av målene, og drøfter landets mulighet 

for å nå disse.  

Figur 2.2 viser den historiske utviklingen i klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) for de fem landene i pe-

rioden 1970-2018. Grafen er indeksert slik at 1990 er lik 100 prosent. Indekseringen gir oss mulighet til 

å sammenligne alle fem landenes utvikling i én graf, ettersom det er store forskjeller i de absolutte 

størrelsene (se Figur 2.3).  

Vi ser at alle landene, i større eller mindre grad, hadde et hopp i utslipp før 1990. De fleste landene 

opplevde en betydelig økonomisk nedgang i årene etter Sovjetunionens fall i 1991, som også ledet til 

lavere utslipp for disse landene. Denne effekten er mindre for Turkmenistan (rød) og nesten fraværende 

for Usbekistan (turkis), selv disse landene hadde et betydelig hopp før 1990. Grunnen til at linjene for 

disse landene er stiplet er at det er de to landene som ikke har reduksjonsmål som knytter seg til sam-

lede klimagassutslipp. 
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Vi ser av figurene at Kirgisistan (mørkeblå), Kasakhstan (mellomblå) og Tadsjikistan (gul) fremdeles er på 

et lavere utslippsnivå enn de var i 1990. Både Kasakhstan og Tadsjikistan har mål om å redusere sine 

samlede utslipp med et visst antall prosent sammenlignet med 1990. Da er det ekstraordinært høye 

utslippsnivået i 1990 verdt å merke seg. Når det gjelder Tadsjikistan skal de eldre dataene leses med 

varsomhet ettersom disse er lavere enn de selv rapporterer. Disse forskjellene har blitt mindre for nyere 

år.  

 

Figur 2.2 Historiske klimagassutslipp for de fem sentral-asiatiske landene (indekserte, 
1990=100%), 1970-2018 

 
Forklaring: Mørkeblå: Kirgisistan. Mellomblå: Kasakhstan. Turkis (stiplet): Usbekistan. Gul: Tadsjikistan. Rød (stiplet/prikket): 

Turkmenistan. Usbekistan er stiplet fordi de i motsetning til landene med heltrukne linjer har reduksjonsmål knyt-
tet til utslipp per BNP. Turkmenistan er stiplet/prikket fordi de til motsetning til de andre landene ikke har konkrete 
reduksjonsmål.  

Kilde: World Bank Statistics / Vista Analyse 
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Figur 2.3 Historiske klimagassutslipp for de fem sentral-asiatiske landene (tusen tonn CO2-
ekv.), 1970-2018 

 
Forklaring: Mørkeblå: Kirgisistan. Mellomblå: Kasakhstan. Turkis (stiplet): Usbekistan. Gul: Tadsjikistan. Rød (stiplet/prikket): 

Turkmenistan. Usbekistan er stiplet fordi de i motsetning til landene med heltrukne linjer har reduksjonsmål knyt-
tet til utslipp per BNP. Turkmenistan er stiplet/prikket fordi de til motsetning til de andre landene ikke har konkrete 
reduksjonsmål.  

Kilde: World Bank Statistics / Vista Analyse 

 

Figur 2.4 viser historisk utvikling i CO2-utslipp per bruttonasjonalprodukt (2015 US$), eller karboninten-

siteten i økonomien, for de fem landene. Alle landene har hatt en positiv utvikling og oppnådd reduksjon 

i utslippsintensiteten i verdiskapingen. Usbekistan er det landet som har sitt reduksjonsmål knyttet til 

utslipp per bruttonasjonalprodukt, sammenlignet med 2010. Selv om Turkmenistan ikke har et definert 

mål forplikter de seg til å begrense utslippene sine så lenge dette gjøres på en måte som støtter oppun-

der deres økonomiske utvikling, og slik sett er utslipp per bruttonasjonalprodukt en fin indikator for 

Turkmenistan.  
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Figur 2.4 Historiske utvikling i utslipp per bruttonasjonalprodukt for de fem sentral-asiatiske 
landene (kg CO2 per 2015 US$ BNP), 1990-2018 

 
Forklaring: Mørkeblå: Kirgisistan. Mellomblå: Kasakhstan. Turkis (stiplet): Usbekistan. Gul: Tadsjikistan. Rød (stiplet/prikket): 

Turkmenistan. Usbekistan er stiplet fordi de i motsetning til landene med heltrukne linjer har reduksjonsmål knyt-
tet til utslipp per BNP. Turkmenistan er stiplet/prikket fordi de til motsetning til de andre landene ikke har konkrete 
reduksjonsmål.  

Kilde: World Bank Statistics / Vista Analyse 

 

2.2 Kirgisistan 

Kirgisistan er spesielt sårbar overfor konsekvensene av klimaendringer. Landbruket, som skjer like under 

de høye fjellene, står overfor store utfordringer i form av tørke og hyppigere ekstremvær. Bøndene er 

også bekymret for isbresmeltingen og dyrene som sliter på grunn av kombinasjonen av høye og lave 

temperaturer, da dette skaper utfordringer med beite og fôrtilgang. Landet opplever dessuten en ener-

gikrise. Blant annet har denne høsten vært preget av en rekke strømbrudd, som har rammet både hus-

holdninger og sykehus. Det er ekstremt høy luftforurensing i byene vinterstid. Kirgisistan produserer en 

del vannkraft, men sliter med tomme magasiner og har dessuten et dårlig utbygd strømnett. Solenergi 

virker å være på fremmarsj, men er også begrenset av nettkapasiteten. Migrasjon og kapitalknapphet 

virker inn. 

Dermed har ikke klimapolitikk den høyeste prioritet hos verken myndigheter eller befolkning. Landet er 

dessuten preget av ustabilitet og lav tillit til myndighetene i befolkningen, og samarbeidet med nabo-

landene er heller dårlig. Det er interne motsetninger mellom etniske grupper i landet. Det har vært 

spesiell spenning mellom Kirgisistan og Usbekistan. Nylig har det også vært bråk på grensen til Tadsjiki-

stan med tap av menneskeliv.  

Kirgisistan kategoriseres av Verdensbanken som et lavere middelinntektland. Sammenlignet med flere 

av de mer ressursrike nabolandene har Kirgisistan høy andel fattigdom og økonomiske utfordringer. 

Likevel er Kirgisistan et av de frieste landene i regionen med akademisk frihet, delvis pressefrihet og 

befolkningen har muligheter til politisk mobilisering4. 

 
4 https://freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/freedom-world/2020 
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Hvilke konkrete klimamål har Kirgisistan? 

Kirgisistan oppdaterte sine nasjonalt bestemte forpliktelser (NDC) i forbindelse med årets klimakonfe-

ranse COP26 i Glasgow.  Det samlede reduksjonsmålet til Kirgisistan er en betingelsesløs reduksjon av 

klimagassutslipp med 16,63 % innen 2025 og 15,97 % innen 2030, under «Business-as-Usual»-scenario 

(BaU). Dette tilsvarer henholdsvis 1 510 458 tonn CO2-ekvivalenter innen 2025 og 2 376 990 tonn CO2-

ekvivalenter innen 2030.  

Dersom Kirgisistan mottar internasjonal klimabistand er målet å redusere klimagassutslippene med 

36,61 % innen 2025 og 43,62 % innen 2030 under BaU-scenario (The Kyrgyz Republic, 2021). Dette 

tilsvarer henholdsvis 3 324 868 tonn CO2-ekvivalenter innen 2025 og 6 492 287 tonn CO2-ekvivalenter 

innen 2030. 

Reduksjon i forhold til «Business-as-Usual»-scenario henspiller til Cancun-avtalen fra 2010 som foreslo 

at utviklingsland skal gjennomføre kutt i klimagassutslipp under rammeverket for bærekraftig utvikling 

og avvik fra «business-as-usual» (Fei & Shuang-Qing, 2012). Selv om det er bred enighet om hva prin-

sippene for BaU er, er det uklart hvordan beregne BaU-utslipp i de ulike landene. Grunnprinsippene er 

at en skal ta høyde for underliggende utvikling i økonomi, befolkning, levestandard mm. og projisere 

landets utslipp fremover i en verden uten (ny) klimapolitikk. 

Kirgisistan vil i hovedsak oppnå sine klimamål gjennom utslippskutt i, og virkemidler rettet mot, fem 

sektorer. Hoveddelen av virkemidlene og utslippskuttene er konsentrert om energi og landbruk (The 

Kyrgyz Republic, 2021).   

Energisektoren utgjør omtrent seksti prosent av landets samlede klimagassutslipp. Kirgisistan vil kutte 

utslippene i denne sektoren både gjennom å redusere konsumet av fossile brensler, og gjennom en 

økning i fornybar energiproduksjon.  

I landbruket vil Kirgisistan (1) redusere antallet husdyr, øke produktiviteten og forbedre avlingen av hus-

dyrene, (2) utnytte mer av den organisk dyrkbare jorden, og (3) øke effektiviteten av avfall fra landbru-

ket som gjødsel og produksjon og biogass. Tiltaket om å bevare og øke skogområdene og innmark har 

både utslippseffekt og tilpasningseffekt.  

Kirgisistan har også satt konkrete virkemidler for klimatilpasning, som vil redusere de økonomiske ta-

pene og beskytte de mest sårbare sektorene fra klimaendringer.  

Samlet anslår Kirgisistan at deres foreslåtte virkemidler og tiltak for klimagassreduksjoner og klimatil-

pasning vil koste omtrent 10 millioner amerikanske dollar, hvorav Kirgisistan selv vil kunne finansiere 

3,7 millioner. For å oppnå de betingede målene har Kirgisistan altså et behov for 6,3 millioner dollar fra 

internasjonale finansieringskilder.  

Hvor langt har Kirgisistan kommet med oppnåelse av disse målene? 

Tabell 2.3 sammenstiller Kirgisistans reduksjonsmål og utslipp i BaU-scenario for 2025 og 2030. Utslip-

pene i BaU-scenario fremkommer ikke direkte av NDC, men er omregnet av Vista ved hjelp av kolonnene 

til venstre i tabellen.  
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Tabell 2.3 Utslippsmål og BAU-utslipp i Kirgistans NDC 
  

1000 tonn CO2-ekv. 
reduksjon mot BaU 

%-vis reduksjon mot BaU Implisitte utslippsmål 
(1000 tonn CO2-ekv.)1 

Uten internasjonal 
bistand 

2025 1 510,458 16,63 % 7 572 

2030 3 324,868 15,97% 5 757 

Med internasjonal 
bistand 

2025 2 376,990  36,61 % 12 507 

2030 6 492,287 43,62 % 8 391 

1: Avrundet til nærmeste 1000.  

Kilde: (The Kyrgyz Republic, 2021) / Vista Analyse 

Figur 2.5 viser historiske klimagassutslipp for Kirgisistan i tusen tonn CO2 -ekvivalenter i perioden 1970-

2018 i blå heltrukken linje. Den parallelle linjen er de historiske utslippene fratrukket årlig oppbinding 

av 10 000 tonn CO2-ekvivalenter slik som det forutsettes i BaU-scenariet for perioden 2017-2050.  Den 

stiplete blå linjen representerer dermed utvikling i de historiske utslippene som er sammenlignbare med 

reduksjonsmålene. 

Utslippsmålene for 2025 er vist i prikkede linjer, og utslippsmål for 2030 er vist i lang-stiplede linjer. De 

ubetingede målene som skal oppnås uten internasjonal bistand er vist i gult, mens utslippsmålene som 

er betinget på internasjonal bistand er vist i rødt. Årsaken til at utslippsmålene er høyere i 2030 enn for 

2025 er altså at den underliggende trenden i BaU-scenariet er økende, i tråd med en bærekraftig øko-

nomisk utvikling for utviklingsland.  

Vi ser at utslippene fratrukket forventet karbonbinding (blå stiplet linje) i 2018 var under det ubetingede 

utslippsmålet for 2025 (gul prikket linje), men over utslippsmålet betinget på internasjonal bistand (rød 

prikket linje). Figuren viser en tydelig økende trend i klimagassutslipp i perioden etter 2005 (blå linjer), 

og det ser dermed ut til at utslippene snart vil overgå også det ubetingede målet for 2030. Utslippene 

nærmer seg også det betingede målet for 2030 i negativ forstand (rød stiplet linje) Fortsetter de siste 

10-15 års utvikling i Kirgisistans klimagassutslipp ser det ut til at landet ikke vil klare å nå sine klimamål 

verken for 2025 eller 2030.  

Figur 2.5  Historiske klimagassutslipp for Kirgisistan (1000 tonn CO2-ekv.), 1970-2018 

 
Forklaring: Blå heltrukken linje viser de historiske klimagassutslippene for Kirgisistan i tusen tonn CO2-ekvivalenter. Blå paral-

lell linje viser historiske utslipp fratrukket årlig oppbinding av 10 000 tonn CO2-ekvivalenter fra skogbruk og annen 
arealbruk som forutsatt i perioden 2017-2050 i BaU. De horisontale linjene beskriver de utslippsnivåene som mø-
ter Kirgisistans reduksjonsmål. Gule linjer viser de ubetingede målene uten internasjonal bistand. Røde linjer viser 
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de betingede utslippsmålene gitt internasjonal bistand. Prikkede linjer viser reduksjonsmålene for 2025, og lang-
stiplede linjer viser måltallene for 2030.  

Kilde: World Bank Statistics / Vista Analyse 

Hvem er de viktigste klimaaktørene i Kirgisistan? 

Kirgisistan er helt avhengige av internasjonale aktører i svært mye av det de foretar seg, herunder også 

i arbeid med klima. Tyske GIZ som arbeider mye med Tysklands direktorat for økonomisk samarbeid og 

utvikling (BMZ) er en viktig internasjonal støttespiller for Kirgisistan.  

Kan det ventes internasjonalt rettede klimainitiativer fra Kirgisistan? 

Vi ser få initiativ fra Kirgisistans side. UNDP trekker fram Kirgisistan som et land som kan være gunstig 

for internasjonale investorer i fornybar energi5. 

Sett i lys av Hurdalsplattformen, vil Norge kunne bidra i Kirgisistans klimaarbeid? 

Nedenfor trekker vi frem de tiltakene Kirgisistan har bestemt, som er betinget internasjonal finansiering, 

og som tilsynelatende er mest i tråd med Hurdalsplattformen: 

 
5 https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/kyrgyz-republics-climate-plan-invites-international-cooperation 

 

https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/kyrgyz-republics-climate-plan-invites-international-cooperation
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Tabell 2.4 Et utvalg av Kirgisistans klimadelmål 

Sektor Mål Tiltak Anslått bidrag til klimamål 
(1000 tonn CO2-ekv.) 

2025 2030 

Energi 

2. Energieffektivisering 2.4. Energieffektivisering i eksisterende 
bygg 

- 10,868 

3. Utvikling av forny-
bare energikilder 

3.1 Utvide bruken av biogass - 1 311,980 

3.4. Utvide bruken av solfangere - 78,499 

3.5 & (3.6) Etablere nye (små) vannkraft-
verk 

- 
64,606 + 

49,796 

3.7 Utviklegeotermisk energi (varme-
pumper) 

- 38,590 

4. Styrke det nasjonale 
systemet for overvå-
king og rapportering, 
samt utvikle nye tekno-
logier (MRV) 

 

4.1 Styrke retningslinjer og regelverk for 
lavutslippsutvikling (inngår også i IPPU og 
landbruk) 

- - 

4.2 Utvikle og implementere et sektor-
basert system for overvåking og rappor-
tering inngår også i IPPU og landbruk) 

- - 

4.3 Kapasitetsbygging blant ansatte og 
øke befolkningens kunnskap, samtidig 
som man ivaretar interessene til kvinner, 
yngre og sårbare grupper (inngår også i 
IPPU og landbruk) 

- - 

4.4 Gjennomføre en vurdering av behov 
for ny teknologi for utviklingen av «multi-
scale» fornybare energikilder 

- - 

IPPU 

1. Utvikle fornybare 
energikilder 

1.1 Utvikle biogassanlegg som utnytter 
avfall fra matindustrien 

Inngår i energisektoren 

2. Styrke det nasjonale 
systemet for overvå-
king og rapportering, 
samt utvikle nye tekno-
logier (MRV) 

2.1 Styrke regnskapssystemer, retnings-
linjer og regelverk for MRV 

- - 

2.4 Gjennomføre en analyse av teknolo-
gibehovet i grønn produksjon 

- - 

Land-
bruk  

2. Øke karbonbin-
dingen i landbruket 

2.1 Utvikling av hagebruk og skogsland-
bruk 

Inngår i LULUCF 

3. Utvikling av forny-
bare energikilder 

3.1 Utvikle biogassanlegg på store hus-
dyrsanlegg og gårder 

Inngår i energisektoren 

4. Styrke det nasjonale 
systemet for overvå-
king og rapportering, 
samt utvikle nye tekno-
logier (MRV) 

4.4 Utrede klimasmartteknologi i land-
bruk 

- - 

LULUCF 2. Økt karbonopptak 
fra mark med perenner 

2.1 Utvidelse av areal med flerårige plan-
ter 

-3,470 -3,470 

3.4 Styrke det nasjo-
nale systemet for over-
våking og rapportering, 
samt utvikle nye tekno-
logier (MRV) 

3.4 Teknologiutredning - - 

Kilde: (The Kyrgyz Republic, 2021) / Vista Analyse 
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Foruten disse virkemidlene for oppnåelse av Kirgisistans klimamål, kan Norge bidra i landets klimatilpas-

ningsplan. Blant de fastsatte tiltakene er forskning på klimaendringenes påvirkning på vannressurser, 

landbruk, energisikkerhet, skog, økosystemer, biodiversitet, samt liv og infrastruktur i byene Bishkek og 

Osh. Dessuten må kunnskapen økes blant offentlige ansatte og i befolkningen. Dette er bistandsarbeid 

Norge er godt kjent med gjennom programmer som EØS-midlene og Olje-for-utvikling. Slikt arbeid kan 

bidra til mer fornybar energi, økt matsikkerhet og energisikkerhet, redusert risiko for bøndenes levebrød 

og slik sett bidra til en mer rettferdig verden, i tråd med Hurdalsplattformen.  

2.3 Kasakhstan  

Kasakhstan kategoriseres av Verdensbanken som et høyere middelinntektsland. Landet ligger sentralt 

plassert med grense både mot Kina og Russland og med de viktige byene Almaty og hovedstaden Nur-

Sultan. Landet har kyst mot Aralsjøen og det Kaspiske hav. Balkhasjsjøen er den tredje store innsjøen i 

landet og er nærmere omtalt i kapittel 5. 

Hvilke konkrete klimamål har Kazakhstan? 

Kazakhstan har foreløpig ikke oppdatert sine klimamål offentlig, og vi forholder oss derfor til de klimamål 

som er satt gjennom deres første INDC fra 2016. Denne er mindre detaljert enn for eksempel Kirgisistans 

NDC. 

Kazakhstan skriver i sin INDC (2016) at de forplikter seg til Klimakonvensjonens forhandlinger med mål 

om å adoptere en juridisk bindende global avtale, som vil gjelde for alle deltakernasjoner på FNs klima-

konferanse i Paris 2015. Kazakhstan har intensjoner om å oppnå et mål om 15–25% reduksjon i klima-

gassutslipp innen 2030, sammenlignet med 1990.  

Målet er to-delt, der 15% reduksjon er ubetinget. For å kunne oppnå 25% utslippsreduksjon er Kazakh-

stan avhengig av internasjonal finansiering, tilgang til lav-utslippsteknologi, grønne klimafond og flek-

sible mekanismer for en økonomi i utvikling. Målet gjelder hele økonomien, hvilket inkluderer alle sekt-

orer definert av IPCC; energi, landbruk, avfall, arealbruk og LULUCF. Målet tar ikke utgangspunkt i BaU-

scenario eller annen underliggende utvikling, men er en absolutt reduksjon i utslipp sammenlignet med 

1990. Tiltak for å oppnå målet er planlagt innført fra 1. januar 2021.  

Hvor langt har Kasakhstan kommet med oppnåelse av disse målene? 

Figur 2.6 viser den historiske utviklingen i klimagassutslipp for Kasakhstan i perioden 1970-2018. Utslip-

pene var størst i rett før oppløsningen av Sovjetunionen i 1991. Dette kan være noe uheldig når det er 

1990 som er Kasakhstans sammenligningsår for sine utslippsmål. Det voldsomme fallet i utslipp etter 

oppløsningen skyldes hovedsakelig en betydelig økonomisk nedgang. Det kan også være andre årsaker, 

som at noe av energiproduksjonen til Kasakhstan har tilfalt Russland, eller dårlig kontroll av utslippssta-

tistikker. Selv om hoppet i utslipp før 1990 er merkverdig, har vi ikke funnet noen grunnlag for å ikke 

kunne stole på tallene. 

Vi ser videre at utslippene steg i takt med at økonomien tok seg opp ved tusenårsskiftet, men at utslip-

pene er blitt begrenset noe de seneste årene. De siste målingene (2018) viser at Kasakhstan i dag slipper 

ut mer enn deres utslippsmål tillater for 2030. Kasakhstan har i dag (2018) et utslipp på drøyt 274 mil-

lioner tonn CO2-ekvivalenter mens utslippsmålene tilsvarer et utslipp på omtrent 263 (ubetinget) og 232 
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(betinget) millioner tonn CO2-ekvivalenter6. Det innebærer at Kazakhstan er avhengig av en absolutt 

reduksjon i utslipp for å nå sine mål, samtidig som vi ser at utslippene trender oppover.  

   

Figur 2.6  Historiske klimagassutslipp for Kasakhstan (1000 tonn CO2-ekv.), 1970-2018 

 
Forklaring: Blå linje viser de historiske klimagassutslippene for Kazakhstan i tusen tonn CO2-ekvivalenter. De horisontale lin-

jene beskriver de utslippsnivåene som møter Kazakhstans reduksjonsmål. Gul linje viser det ubetingede målet uten 
internasjonal bistand. Rød linje viser de betingede utslippsmålene gitt bl.a. internasjonal bistand. Begge mål gjel-
der for 2030. Datapunktene viser utslippsnivået i 1990 og 2018 (siste målte år).  

Kilde: World Bank Statistics / Vista Analyse 

Hvem er de viktigste klimaaktørene i Kasakhstan? 

I tillegg til statsapparatet og underliggende etater, har CAREC - Regionalt miljøsenter for Sentral-Asia - 

en sentral rolle. CARECs hovedkontor ligger i Nur-Sultan. 

CAREC er en uavhengig, ikke-politisk og ideell internasjonal organisasjon med regionalt mandat til å bistå 

de sentralasiatiske regjeringene, regionale og internasjonale interessenter med å håndtere miljø- og 

bærekraftsutfordringer på tvers av sentralasiatiske regioner og Afghanistan.  

CAREC arbeider «ved å fremme dialog og samarbeid mellom alle miljøaktører». CAREC omtaler seg selv 

som et ledende regionalt kunnskapssenter innen miljø og bærekraftig utvikling anerkjent av nasjonale, 

regionale og internasjonale partnere. Norge, sammen med Tyskland og Sveits støtter CAREC. 

Kan det ventes internasjonalt rettede klimainitiativer fra Kasakhstan? 

Kasakhstan har tatt initiativ til at vannfordeling har blitt tatt opp på et felles møte mellom de fem lan-

dene i regionen. Ambisjonen er bedre samarbeid og mer hensiktsmessig forvaltning. Bakgrunnen 

 

6  Utslippsmålene tilsvarer et utslipp på 262,659 millioner tonn og 231,758 millioner tonn CO2-

ekvivalenter. 
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knyttes både til Kasakhstans ambisjon om å tiltrekke seg naturinteresserte turister og til en styrkning av 

Sentral-Asias stemme i forhandlinger med Kina. Dette er nærmere omtalt i avsnitt 5.1. 

2.4 Tadsjikistan 

Tadsjikistan er definert av Verdensbanken som et lavere middelinntektland. Landet har om lag ni millio-

ner innbyggere  

Hvilke konkrete klimamål har Tadsjikistan? 

Tadsjikistan la offisielt frem sitt INDC under Klimakonferansen i Paris 2015, og ratifiserte avtalen gjen-

nom deres INDC fra 22. mars året etter. I 2021 oppdaterte Tadsjikistan sine mål gjennom deres andre 

NDC (Republic of Tajikistan, 2021). Nytt i Tadsjikistans NDC er oppjustert ubetinget og betinget reduk-

sjonsmål for 2030. I det oppdaterte NDC har Tadsjikistan har satt seg et ubetinget mål om å redusere 

sine klimagassutslipp med 30-40 % sammenlignet med 1990. Betinget av internasjonal finansiering og 

teknologioverføring er dette målet 40-50 %. Dette tilsvarer et utslippstak på henholdsvis 21,32–24,87 

og 17,76–21,32 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 1,9-2,2 og 1,5-1,9 tonn CO2-ekvivalenter per inn-

bygger gitt forventet årlig befolkningsvekst lik 2%. 

Hvor langt har Tadsjikistan kommet med oppnåelse av disse målene? 

Ettersom det er svært stor forskjell på det Tadsjikistan selv rapporterer av klimagassutslipp i sin NDC og 

det Verdensbankens statistikk rapporterer, velger vi å gjengi figuren fra NDC nedenfor7. Figuren viser 

historiske og fremskrevne klimagassutslipp i tusen tonn CO2-ekvivalenter, for perioden 1990-2030. «Ba-

seline» viser den underliggende utviklingen, mens «unconditional» og «conditional» viser utslippsba-

nene som sørger for at Tadsjikistan når henholdsvis sitt ubetingede og betingede utslippsmål.  

 
7 Klimagassutslippene som er rapportert i Verdensbankens statistikk er betydelig lavere, på henholdsvis 17,8 millioner tonn i 

1990 og 15,2 millioner tonn i 2018. De øvrige landene i analysen har ikke samme problem med forskjeller mellom de to 
datakildene. Det er verdt å merke seg for Tadsjikistan at Verdensbankens tall og tallene fra landets NDC er nærmere hver-
andre mot slutten av perioden 1990-2018. Tadsjikistans tall viser en betydelig større reduksjon i første halvdel av 90-tallet, 
men begge oversikter viser at dette flates ut, med en liten oppgang de siste årene. 
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Figur 2.7  Historiske og fremskrevne klimagassutslipp for Tadsjikistan (1000 tonn CO2-ekv.), 
1990-2030 

 
Forklaring: «Baseline» viser den underliggende utviklingen, mens «unconditional» og «conditional» viser utslippsbanene som 

sørger for at Tadsjikistan når henholdsvis sitt ubetingede og betingede utslippsmål. 

Kilde: (Republic of Tajikistan, 2021) 

Hvem er de viktigste klimaaktørene i Tadsjikistan? 

I tillegg til statsapparatet og underliggende etater, virker CAREC å ha en sentral rolle i landet. CAREC har 

kontorer i Tadsjikistan. Organisasjonen er omtalt under Kasakhstan. 

Kan det ventes internasjonalt rettede klimainitiativer fra Tadsjikistan? 

Basert på den informasjonen vi har fremskaffet, virker ikke Tadsjikistan å ta en sentral rolle i regionen 

med hensyn til klima. 

2.5 Turkmenistan 

Turkmenistan er et høyere middelinntektsland. Denne kategorien kan være noe misvisende, da det er 

stor ulikhet i landet og mange mennesker lever i- eller nær fattigdom. Landet er med sine 6 millioner 

innbyggere og snaut 500.000 kvadratkilometere litt større enn Norge både i areal og innbyggertall. Lan-

det preges av ørken. Gjennom utstrakt bruk av kunstig vanning, er landbruk en vesentlig næringsvei i 

landet. Politisk styresett i landet er enevelde. Landet har hatt begrenset modernisering av økonomien 

siden sovjettiden. Landet synes å ha kommet kortere enn de andre landene i regionen i sitt arbeid med 

utslippsreduksjoner og klimapolitikk. 

Hvilke konkrete klimamål har Turkmenistan? 

Turkmenistan har foreløpig ikke oppdatert sine klimamål offentlig, og vi forholder oss derfor til deres 

første INDC fra 2016. Denne er svært overordnet, og Turkmenistan forplikter seg ikke til noen kvantifi-

serbare eller definitive reduksjonsmål.   
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Turkmenistan skriver likevel at de vil forsøke å redusere sine klimagassutslipp. Turkmenistan legger vekt 

på at dette skal gjøres på en måte som ikke svekker den økonomiske veksten i området, men støtte 

oppunder en bærekraftig økonomisk vekst og grønn omstilling. Dette skal blant annet oppnås gjennom 

satsing på fornybare energiressurser.  

Hvor langt har Turkmenistan kommet med oppnåelse av disse målene? 

Selv om Turkmenistan ikke har noen konkrete reduksjonsmål i sin INDC, skriver de at de vil forplikte seg 

til å forsøke å redusere sine klimagassutslipp så lenge dette støtter oppunder økonomisk vekst.  

Figur 2.8 viser den historiske utviklingen i klimagassutslipp per BNP-enhet for Turkmenistan8. Av figuren 

ser vi en nedgang i perioden 1990-2018, og at landet har hatt en nedadgående utslippstrend siden be-

gynnelsen av 2000-tallet. Siden 1990 er karbonintensiteten (utslipp per enhet BNP) omtrent halvert. En 

hovedårsak er antakelig langt høyere petroleumspriser i dag. 

Tar vi en titt på Figur 2.9 kan vi at se de absolutte tallene har økt med 50 prosent i samme periode (1990-

2018), og at reduksjonen i utslipp per bruttoprodukt kan forklares ved at den økonomiske veksten har 

vært enda større. Bruttonasjonalproduktet i Turkmenistan har tredoblet seg fra 1990. Det betyr at med 

samme karbonintensitet som i 1990 ville dagens (2018) utslipp være omtrent dobbelt så høye. 

Figur 2.8  Historiske klimagassutslipp per BNP for Turkmenistan (kg CO2 per 2015 US$ BNP 
1990-2018 

 
Kilde: World Bank Statistics / Vista Analyse 

 

 
8 Målt i USD(2015) 
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Figur 2.9  Historiske utvikling i klimagassutslipp (1000 tonn CO2-ekv.) og BNP (mill. 2015 US$) 
for Turkmenistan, 1990-2018 

 
Forklaring: Mørkeblå linje viser de historiske klimagassutslippene for Turkmenistan i tusen tonn CO2-ekvivalenter. Mellomblå 

linje viser BNP i millioner 2015 US$.  

Kilde: World Bank Statistics / Vista Analyse 

 

Hvem er de viktigste klimaaktørene i Turkmenistan? 

CAREC har prosjektkontor i Turkmenistan. Ellers er landet lukket og det finnes liten tilgjengelig informa-

sjon. 

Kan det ventes internasjonalt rettede klimainitiativer fra Turkmenistan? 

Turkmenistan har promotert politikk for å trekke til seg internasjonale investeringer, noe også har ført 

til norske investeringer i landet9 Omfanget er imidlertid lite. Dersom høye gasspriser avstedkommer nye 

internasjonalt finansierte gassprosjekter, vil investeringene ligge på helt annet nivå. 

2.6 Usbekistan 

Usbekistan kategoriseres av Verdensbanken som et lavere middelinntektsland. Landet har kommet noe 

lenger med å åpne økonomien gjennom økonomiske reformer og fjerning av strukturelle hindre. Ifølge 

Verdensbanken har landet satt seg et mål om å halvere fattigdommen innen 2026 og kvalifisere til et 

høyere-middelinntektsland innen 2030. Ambisjonen er at utviklingen skal skje på en bærekraftig og ink-

luderende markedsøkonomi.10 

 
9 https://www.oecd.org/environment/outreach/Turkmenistan_Financing_Climate_Action.Nov2016.pdf 

10 Verdensbanken har publisert foreløpige funn i en systematisk landdiagnose for Usbekistan. USCD 
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Hvilke konkrete klimamål har Usbekistan? 

Usbekistan signerte Paris-avtalen gjennom sin INDC fra 19. april 2017, og ratifiserte avtalen 2. oktober 

året etter. I 2021 oppdaterte Usbekistan sine mål gjennom sin andre NDC (Republic of Uzbekistan, 2021).  

Usbekistans nye klimamål er å redusere de nasjonale klimagassutslippene per bruttonasjonalprodukt 

med 35 % sammenlignet med 2010 (Republic of Uzbekistan, 2021). Måler er utformet på en måte som 

hensyntar Usbekistans kapasitet og ansvar, og støtter oppunder landets overgang til et ressurseffektivt 

og grønn modell for utvikling.  

Reduksjonen er betydelig mer ambisiøs enn 10 %, som var målet i landets INDC fra 2016. Årsaken til 

dette er følgende (Republic of Uzbekistan, 2021):  

• Stabil og høy vekst i bruttonasjonalprodukt i de seneste årene (5-6% årlig), samtidig som veksten 

er forventet å vedvare i årene fremover.  

• Fortsatt økning i andelen mindre energiintensive industrier i økonomien. 

• Lav vekst i de totale klimagassutslippene i perioden 1990-2017. 

• Nedadgående trend i totale klimagassutslipp i perioden 2010-2017 (5,4% reduksjon).  

I tillegg til utslippsmålet vil landet jobbe for (Republic of Uzbekistan, 2021): 

• Å øke andelen fornybar energiproduksjon til 25 % av total energiproduksjon.  

• Å doble energieffektiviteten mot 2018.  

• Å halvere energiintensiteten av BNP.  

Usbekistan har i utgangspunktet ingen mål om en absolutt reduksjon av de totale klimagassutslippene 

frem mot 2030, men å begrense utslippsveksten uten at det går på bekostning av landets økonomiske 

vekst. Implementeringen av deres NDC er direkte koblet til landets mål for sosioøkonomisk utvikling og 

avhenger av i hvilken grad landet når sitt ambisiøse mål for utviklingen av en grønn lavutslippsøkonomi. 

Det er verdt å merke seg at energisektoren er den største utslippskilden i Usbekistan, og står for 76 % 

av de totale utslippene i landet.  

Usbekistan skal ifølge sin NDC nå sine mål gjennom (Republic of Uzbekistan, 2021): 

• Å øke andelen fornybar energiproduksjon til 25 % av total energiproduksjon, gjennom oppbygging 

av kraftverk som produserer solkraft, vindkraft og noe vannkraft.   

• Fortsette å introdusere energisparende teknologi i industri, byggenæringen, landbruk og andre de-

ler av økonomien.  

• Introdusere alternative energikilder i transportnæringen.  

• Øke produktiviteten i landbruk. 

• Forbedre avfallshåndtering. 

• Forbedre vannforsyningssystemer. 

• Øke arealer med skog. 

• Introdusere effektive insentiver for bedre ressursutnyttelse og -fordeling.  

• Andre tiltak og virkemidler som er reflektert i «Strategy for Transition to a Green Economy until 

2030». 

Usbekistan vil også prioritere å utvikle et statlig system for rapportering og kontroll av klimagassutslipp.  
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Usbekistan har vært noe mer konkret i hvordan måloppnåelsen skal nås gjennom sin nasjonale strategi 

for grønn utvikling fram mot 2030. Usbekiske myndigheter gir følgende beskrivelse av situasjonen: Det 

utilstrekkelige nivået av energieffektivitet i økonomien, irrasjonelt forbruk av naturressurser, langsom 

teknologioppdatering og svak deltakelse fra små bedrifter i implementeringen av innovative løsninger 

for utvikling av en "grønn" økonomi hindrer oppnåelsen av bærekraftig utvikling av den nasjonale øko-

nomien. De målindikatorer som foreslås er med vår egen oversettelse gjengitt her: 

 

Målindikatorer for gjennomføringen av strategien, som sørger for: 

• en reduksjon i det spesifikke utslippet av klimagasser som andel bruttonasjonalproduktet med 

10 % fra nivået i 2010 

• en dobling av energieffektiviteten 

• videreutvikling av fornybare energikilder, som bringer deres andel til mer enn 25 % av den totale 

elektrisitetsproduksjonen 

• sikre tilgang til moderne, rimelig og pålitelig energiforsyning for opptil 100 % av befolkningen og 

sektorer av økonomien 

• modernisering av industribedrifters infrastruktur, sikre deres bærekraft ved å øke energieffektivi-

teten med minst 20 % og bredere bruk av rene og miljøvennlige teknologier og industrielle proses-

ser 

• utvide produksjonen og bruken av drivstoff og kjøretøy med forbedret energieffektivitet og miljø-

vennlighet, samt utvikling av elektrisk transport 

• en betydelig økning i effektiviteten av vannbruk i alle sektorer av økonomien, innføring av drypp-

vanningsteknologi på et område på opptil 1 million hektar og økning i utbytte på opptil 20-40% av 

avlingene som dyrkes på dem 

• Balanse mellom landforringelse og restaurert landbruksareal 

• Øke den gjennomsnittlige produktiviteten ved produksjon av mat og landbruksprodukter med 20-

25%. 

Hvor langt har Usbekistan kommet med oppnåelse av disse målene? 

Vi ser av Figur 2.10 at Usbekistan har klart å opprettholde en sterk økonomisk vekst uten at klimagass-

utslippene har økt i samme takt. Dette har gjort at Usbekistan har hatt den positive (i klimamessig for-

stand) utviklingen i utslipp i forhold til BNP som vi ser i Figur 2.11. Av sistnevnte figur ser vi også at 

Usbekistan i 2018 var under (1,2 kg/$ BNP) det som er målet for 2030 (1,4 kg/$ BNP). Fortsetter tren-

dene i den økonomiske veksten og de stabile klimagassutslippene ser det altså ut til at Usbekistan vil 

kunne nå sitt utslippsmål for 2030.  

Energisektoren utgjør omtrent tre fjerdedeler av det totale klimagassutslipp og står også den klare ma-

joriteten av endringer fra år til år i samlede klimagassutslipp. Lykkes Usbekistan med å oppnå en forny-

barandel på 25 % vil dette ha stor påvirkning på deres totale klimagassutslipp og oppnåelsen av deres 

utslippsmål. Fornybarandelen var omtrent 10 % i 2019.  
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Figur 2.10  Historiske klimagassutslipp per BNP for Usbekistan (kg CO2 per 2015 US$ BNP 1990-
2018 

 
Forklaring: Blå linje viser de historiske klimagassutslippene for Usbekistan i kg CO2-ekv. per 2015 US$ BNP. Den horisontale 

linjen beskriver det utslippsnivået som møter Usbekistans reduksjonsmål for 2030 (1,4 kg per 2015 US$ BNP). 

Kilde: World Bank Statistics / Vista Analyse 

 

Figur 2.11  Historisk utvikling i klimagassutslipp (1000 tonn CO2-ekv.) og BNP (mill. 2015 US$) 
for Turkmenistan, 1990-2018 

 
Kilde: World Bank Statistics / Vista Analyse 

 

Hvem er de viktigste klimaaktørene i Usbekistan? 

I tillegg til statsapparatet og underliggende etater, virker CAREC å ha en sentral rolle i landet. CAREC har 

kontorer i Tasjkent. De er assosiert til justisdepartementet i landet. 
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Kan det ventes internasjonalt rettede klimainitiativer fra Usbekistan? 

De usbekiske planene vi har funnet har et nasjonalt perspektiv. Effekter av fornyelse av transmisjons-

nett, gassrørnett samt modernisering av markedstilgang vil fort spille over på nabolandene. 

Som for flere av de andre landene, åpner Usbekistan opp for ekstern finansiering av noen av de tiltakene 

som er identifisert i de nasjonale klimaplanene. 
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3 Vil Norge kunne bidra i disse lan-
denes klimaarbeid utfra formule-
ringene om internasjonalt klimaar-
beid? 
Hurdalsplattformen trekker fram fire relevante temaer for arbeidet i Sentral-Asia: ren energi, reduksjon 

i utslipp av klimagasser, matsikkerhet og vern av sårbar natur og reversering av naturskader. Vista Ana-

lyse er bedt om å vurdere hvordan Norge kan bidra i disse landenes klimaarbeid. I de neste to kapitler 

trekker vi fram ulike problemstillinger som er relevante i denne sammenhengen og der vi mener Norge 

har spesielle forutsetninger for å bidra. Felles for problemstillingene er at de ikke kun omhandler kutt 

av klimagasser, men at de også er nært knyttet til en eller flere av de andre målsetningene: Ren kraft, 

matsikkerhet og oppretting av naturskade/ vern av miljøet.  

Figur 3.1 Fire målsetninger i Hurdalsplattformen: Ren energi, reduksjon i klimagasser, matsik-
kerhet og godt miljø 

 
Kilde: Regjeringen, Vista Analyse 

Regjeringen nevner spesielt at de vil legge til rette for en klimasatsing som fremskynder finansieringen 

og utbyggingen av fornybar energi og klimateknologi i utviklingsland og fremvoksende økonomier med 

store utslipp fra kullkraft og hvor kapitalkostnadene er høye. 

Videre sier Regjeringen at Norge skal lede an i det internasjonale klimaarbeidet på områder hvor vi har 

fortrinn og som også kan bidra til aktivitet og arbeidsplasser, være pådriver for en ambisiøs internasjonal 

avtale som sikrer mer bærekraftig forvaltning av naturen og vektlegge miljøhensyn høyere i våre rela-

sjoner med andre land. 

Regjeringen legger dessuten opp til at Norge skal balansere mellom finansiering av klimakutt og klima-

tilpasning 

Når det gjelder virkemidler ser vi at det kan være bruk for både norsk kompetanse og norsk finansiering. 

Norsk finansiering bør neppe komme på plass før gode prosesser har vært gjennomført for å sikre at 

prosjekter og tiltak møter målsetningene som settes.  
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Når det gjelder bruk av norske bistandsmidler til investeringer i utlandet, ser vi det som hensiktsmessig 

å videreutvikle de planene som finnes som betingede forpliktelser i NDC og INDC, samt i nasjonale pla-

ner og konkretiseringer av NDC. 

I tillegg tror vi at norsk kompetanse i forsknings- og utredningsmiljøer, i norsk forvaltning og i norsk 

næringsliv kan bidra på en rekke måter. Vi vil særlig trekke fram norsk kompetanse innenfor områdene 

• Vannkraft 

• Petroleum og utslippsreduserende tiltak, herunder metanutslipp og fakling 

• Matsikkerhet, miljø og vannmiljø 

• Regulering, effektive markeder og policy, Jf. Skatt for utvikling, olje for utvikling, energibistand 

Vi har ikke mulighet innenfor rammene av dette prosjektet å gå langt i å vurdere politisk vilje og motta-

kerlandenes mottakerkapasitet innenfor de enkelte områder. I stedet legger vi vekt på de problemstil-

linger vi ser som spesielt relevante i en klimapolitisk kontekst, og der vi ser Norge har forutsetninger for 

å spille en rolle. 

I tråd med Hurdalsplattformens bestemmelse om å balansere mellom klimakutt og klimatilpasning, or-

ganiserer vi våre innspill i to kapitler som tar for seg disse to temaene hver for seg. 
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4 Klimatilpasning i regionen – noen 
sentrale problemstillinger 

4.1 Vannressursene i området 

Det forventes stadig varmere klima i verden, men temperaturene stiger ikke like mye overalt. Tempera-

turene har steget mer i nord enn nærmere ekvator. Framskrivninger viser at temperaturen i Sibir samt 

i sentrale deler av Asia vil stige mer enn gjennomsnittet. Dette kommer i tillegg til allerede meget høye 

sommertemperaturer i regionen. Temperaturøkning fører til nedsmelting av breer og fonner i fjellom-

rådene, uttørking av elver og innsjøer, med den konsekvensen at jordbruket i regionen blir skadeli-

dende11. 

I regionen finnes kanaler og kunstige vanningssystemer som utnytter elvevann til jordbruksformål. Noen 

av de store innsjøene i regionen er relativt saltholdige og mindre egnet til vanning. Kombinert med ut-

strakt bruk av plantevernmidler og annen forurensning påvirkes både jordbruksjord og vassdragene ne-

gativt. 

Vi ser at en rekke internasjonale organisasjoner har vært- eller er involvert i water-management, water- 

restoration, water-conservation og liknende temaer i Sentral-Asia. 

   De landene som er særlig sårbare er Turkmenistan, Usbekistan og Kasakhstan nedstrøms. Vann 

har vært en kime til konflikt helt siden slutten på Sovjettiden. Et initiativ fra Kasakhstans side gir grunnlag 

for forsiktig optimisme. 

International Crisis Group – Central Asia: Water and Conflict 

International Crisis Group12 gir en god beskrivelse av bakgrunnen for vannkonflikten i regionen. Spesielt 

legger vi merke til utsagnet om at internasjonal bistand i for stor grad har vektlagt reparasjoner og ut-

skiftinger av eksisterende vanningssystemer uten å se det større bildet knyttet til fordeling av vannres-

surser mellom regioner og land, systemets effektivitet samt knyttet nye investeringer opp mot et mer 

moderne og velfungerende system.  

Vista Analyse skal være forsiktig med å fastslå at bildet er det samme i dag.. Kasakhstan har tatt initiativ 

til at vannfordeling har blitt tatt opp på et felles møte mellom de fem landene i regionen13. Ambisjonen 

er bedre samarbeid og mer hensiktsmessig forvaltning. Bakgrunnen knyttes både til Kasakhstans ambi-

sjon om å tiltrekke seg naturinteresserte turister og til en styrkning av Sentral-Asias stemme i forhand-

linger med Kina. Det er en økende bekymring i Kasakhstan om at innsjøen Balkhasj sentralt i Kasakhstan 

kan lide samme skjebne som Aralsjøen. Balkhasj får mye av vanntilførselen fra Ili-vassdraget, som deles 

med Kina. Stadig større vannmengder blir benyttet til kunstig vanning på kinesisk side, som dermed 

betyr at vanntilførselen til Balkhasj synker. Balkhasj har et areal på ca. 17.000 kvadratkilometer, det vil 

si om lag tre ganger Vänerns størrelse. 

 
11 https://thediplomat.com/2019/07/climate-change-an-omitted-security-threat-in-central-asia/ 

12 https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/uzbekistan/central-asia-water-and-conflict 

13 https://www.geopoliticalmonitor.com/kazakhstan-moves-to-ease-water-conflict-in-central-asia/ 

https://thediplomat.com/2019/07/climate-change-an-omitted-security-threat-in-central-asia/
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/uzbekistan/central-asia-water-and-conflict
https://www.geopoliticalmonitor.com/kazakhstan-moves-to-ease-water-conflict-in-central-asia/
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Også oppstrøms er det vannkonflikter. Tadsjikistan og Kirgisistan er i stadige konflikter om vannressur-

ser14. Klimaendringene fører til økt sesongsmelting av isbreene i regionen. Breer utgjør de viktigste kil-

dene til vassdragene. På kort sikt kan klimaendringer gi økt vannføring, men økt nedsmelting av isbreene 

vil på sikt føre til at breene forsvinner.  

Med økt sesongsmelting opplever regionen jordskred og oversvømmelser, samtidig som elvene tørker 

inn på sommeren. Regulering av vassdragene er blitt vanskeligere, men kanskje enda viktigere enn før. 

På lengre sikt kan knappere tilgang til vann i vekstsesongen om sommeren føre til økt konfliktnivå. 

Uansett hvor omfattende klimautfordringene blir for landene i Sentral-Asia synes tilgangen til- og for-

valtningen av ferskvannsressurser å være sentral. 

Norsk bistand på området kan være  

• Lovutvikling og annet regulatorisk arbeid 

• Teknologisk 

• Markedsmodeller og fordelingsprinsipper av vann mellom næringer, regioner og land 

• Miljø, både vannmiljø og landområdene nær vassdragene 

• Agronomisk kompetanse 

I tråd med god norsk tradisjon på bistandsfeltet er det grunn til å gå varsomt frem med bistand på et 

temaområde hvor behovet for regionalt samarbeid er så stort. Det virker fornuftig å støtte opp om Ka-

sakhstans ønske om samarbeid i regionen. Disse problemstillingene virker imidlertid viktige å se nær-

mere på. 

Et eksempel på miljø og ferskvannsbistand i området er Akvaplan Nivas prosjekt for reduksjon av plast 

til det Kaspiske hav15. Moderselskapet NIVA er en del av konsortiet som leverer denne rapporten, og 

kan brukes til ulike vurderinger av vann, fiskeri og miljø i regionen. 

4.2 Vannmangel, vannfordeling og implikasjoner for landbruket 

Kunstig vanning er helt nødvendig for landbruket i Sentral-Asia. Uten vanning er det få vekster som kan 

vokse i kommersielt omfang. Store deler av vanndistribusjonen stammer fra Sovjettiden og landbruket 

i dag er i stor grad en videreføring av datidens store planer. Flere av landene i regionen har stor bom-

ullsproduksjon. Dette gjelder også ørkenlandet Turkmenistan. Landet består nesten utelukkende av ør-

ken, men kunstig vanning og bruk av plantevernmidler har sørget for at over 50 prosent av befolkningen 

jobber med jordbruk. 

Bomull er et vannintensivt jordbruk. I tabellen under viser vi en oversikt som er hentet fra FN16 og som 

viser forventet vannforbruk for en del sentrale jordbruksprodukter. Tabellen er sortert fra lite vannkre-

vende vekster til vannintensive vekster. Bomull framstår som relativt vannintensivt.  

 
14  Se for eksempel https://www.usip.org/publications/2021/05/border-clash-between-kyrgyzstan-and-tajikistan-risks-spin-

ning-out-control 

 

15 https://www.akvaplan.niva.no/prosjekter-nettverk/criptic/ 

 

16 www.fao.org 

 

https://www.usip.org/publications/2021/05/border-clash-between-kyrgyzstan-and-tajikistan-risks-spinning-out-control
https://www.usip.org/publications/2021/05/border-clash-between-kyrgyzstan-and-tajikistan-risks-spinning-out-control
https://www.akvaplan.niva.no/prosjekter-nettverk/criptic/
http://www.fao.org/
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Tabell 4.1 Avlingers gjennomsnittlige vannbehov gjennom hele vekstperioden 

Jordbruksprodukt Vannbehov i hele vekstperioden (mm/total vekstperiode) 

Bønner 300-500 

Kål 350-500 

Erter 350-500 

Løk 350-550 

Melon 400-600 

Tomat 400-800 

Bygg/Havre/Hvete 450-650 

Durra og Hirse 450-650 

Ris 450-700 

Soya 450-700 

Peanøtt 500-700 

Potet 500-700 

Mais 500-800 

Sukkerbeter 550-750 

Solsikke 600-1000 

Pepper 600-900 

Bomull 700-1300 

Alfalfa 800-1600 

Sitrus 900-1200 

Banan 1200-2200 

Sukkerrør 1500 

Kilde: fao.org 

Klimatilpasning handler også om å gjøre næringslivet mindre sårbart for naturlige svingninger i tempe-

ratur og vanntilførsel og robust for de endringer som må forventes å komme i et gradvis varmere klima.  

I en fremtid der enkelte områder nok må basere seg på lavere vanntilførsel enn i dag, kan en omlegging 

fra bomullsproduksjon til andre mindre vannintensive jordbruksvarer være en fornuftig vei å gå. Det kan 

også være fornuftig å vurdere produksjon av et bredere spekter av varer for på den måten bli mindre 

sårbare for naturlige variasjoner.  

I dag er det et problem at vanning med vann fra innsjøer samt sandflukt av saltholdig sand har gjort 

store landbruksarealer for salte for visse typer jordbruk. Her kan det også gjøres faglige vurderinger av 

lønnsomheten i å legge om til mer salttolerante jordbruksvarer som hvete, bygg, rug og solsikke. 

Norge har også landbruksfaglig ekspertise. En god gjennomgang av fagområdet er Utenriksdepartemen-

tet (2004): Landbruk mot fattigdom. 

Figur 4.1 er laget av Verdensbanken og viser verdiskaping per kubikkmeter av forbrukt ferskvann i Us-

bekistan. Vi ser fire av de fem landene denne rapporten omhandler er vist i samme figur. Figuren viser 

at verdiskapingen fra vannforbruket i disse landene er lavt. Årsakene er nok flere. For det første er jord-

bruk forholdsvis lite produktivt overalt i verden, samtidig som  variasjonene er store. Videre er verdiska-

pingen fra jordbruk gjerne lavt i utviklingsland, da hjemmemarkedet har lav betalingsevne og -vilje. 
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Likevel er det slående at i en region som har knappe vannressurser og der vann er en kime til konflikt, 

er vannproduktiviteten så lav. Her bør nærmere analyser vurdere de ulike landbruksproduktenes lønn-

somhet, vannforbruk og sammenstilles med alternativ bruk av vannet. 

 

 

Figur 4.1 Vannproduktivitet US$ BNP per kubikkmeter av forbrukt ferskvann  

 

Kilde: Verdensbanken 

 

 



Klimapolitikk i de sentral-asiatiske landene 
 

Vista Analyse  |  2021/51 42 
 

5 Utslippsreduserende tiltak og 
grønn teknologi – noen eksempler 

5.1 Utbygging av vannkraft og annen fornybar energi 

Den grønne energiproduksjonen i Sentral-Asia består i all hovedsak av vannkraft. Vannkraft dominerer 

energimiksen både i Kirgisistan og Tadsjikistan.  

Andre fornybare energikilder i landet er vindkraft, solkraft og bioenergi. Sistnevnte kan antakelig utnyt-

tes direkte i egnede varmekraftverk. Vind- og solkraft kan nok være lettest å utvikle i Kasakhstan, der 

kraftmarkedet synes mer modernisert. Nærmere og mer detaljerte studier bør gjennomføres før even-

tuell norsk støtte gis. 

Norsk kompetanse innenfor vannkraft kan bidra med analyser av produksjonseffektivitet og eventuelt 

uutnyttet potensial for nye prosjekter. Videre er gode systemer for magasinering og for å håndtere pe-

rioder med tørke og situasjoner med styrtregn viktig. 

Gjort på rett måte kan vannkraftsystemet spille på lag med vannforvaltningen nedstrøms, som er omtalt 

i forrige kapittel. 

5.2 Høyere markedspriser 

Som vi har opplevd i Norge høsten 2021, er energipriser til konsumentene meget viktig. I en transisjons-

fase mot energikilder som svinger mer vil enten landene investere mye i energilagring, benytte seg av 

subsidierte priser, eller ha tilstrekkelig varmekraftkapasitet til å holde prisene på et nivå som velgerne 

opplever som akseptabelt. Her har gasskraft noen fine egenskaper ved å være lett å justere opp og ned 

innenfor kraftanleggenes kapasitetsgrenser. 

Turkmenistan har ekstremvarianten av subsidierte priser. Husholdningenes kraftbruk er gratis. Dette er 

ikke samfunnsøkonomisk riktig prising og det er ikke bærekraftig – spesielt i et land med utelukkende 

fossil kraftproduksjon. EU4Energy17 – prosjektet har arbeidet med slike problemstillinger i landet. Av det 

vi kan finne på Internett, synes EU4Energy å gå mot slutten. Programmet kan ha blitt forlenget, men det 

har vi ikke funnet dokumentasjon på. Det bør vurderes nye programmer som omhandler modernisering 

av energimarkedene i landene. 

Også de andre landene i Sentral-Asia har svært lave kraftpriser til husholdningene18. Høyere priser vil 

redusere forbruket og motivere til energiøkonomisering. Tiltaket er imidlertid ofte upopulært hos vel-

gerne og må kanskje komme i sammenheng med andre endringer i landets skattesystem. 

Det er et stort problem for utvikling av fornybare energikilder at strømprisene i landene er holdt kunstig 

lave. Det er verdt å merke seg at økonomien i solenergi i verden nå er så god at slike investeringer ofte 

 
17 https://www.iea.org/programmes/eu4energy 

18 Ifølge globalpetrolprices.com 
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kan konkurrere fullt på høyde med kullkraft, så lenge priser og markedstilgang skjer til normale beting-

elser19. 

5.3 Modernisering av kraftinfrastrukturen 

Svak infrastruktur og manglende muligheter til å lagre energi er andre forhold som reduserer verdien 

av fornybar kraft betydelig. Det vil si at tiltak som fører til et mer integrert kraftsystem og der energi kan 

lagres enten i batterier eller gjennom å justere vannkraft i magasiner, kan være viktige for å trekke re-

gionen i en mer bærekraftig retning. 

Tabellen under viser en oversikt over energiproduksjonen i hver av de fem landene og omfanget av 

vannkraft. Den usbekiske planen for grønn omstilling er et interessant dokument, som også gir en del 

innsikter i relevante tiltak og virkemidler for nabolandene. 

Tabell 5.1 Oversikt over energiproduksjonen i dag samt planer for energiproduksjon i Sentral-
Asia 

Land Egenskaper ved kraftmarkedet 

Kasakhstan Kullkraft dominerer i energimiksen 

Vannkraft utgjør opptil 13 prosent 

2000 MW vindkraft skal bygges ut innen 2030 med støtte fra UNDP 

Usbekistan Kullkraft dominerer i energimiksen 

Ca. 2 GW installert effekt vannkraft av 16GW 

Grønn strategi fram mot 2030 ble vedtatt I 201920 
  

Kirgisistan Betydelig vannkraft i regionen, vannkraft dominerer i energimiksen (ca. 90%) 

Men også kull, og noe olje og gass 

Manglende investeringer gir store tap i produksjonen 

Treg utvikling i grønnere retning21 

Tadsjikistan Vannkraft største energikilde 

Deretter kull og olje 

IEA har laget en strategisk rapport i programmet EU4 Energy for handel av kraft over 
grensene 

Turkmenistan Kraft praktisk talt gratis og alle energibærere kraftig subsidiert 

Produserer olje og gass, ikke kull og ikke vannkraft 

Kilde: Vista Analyse 

De to oppstrømslandene Tadsjikistan og Kirgisistan er i all hovedsak forsynt med vannkraft, mens de 

andre tre landenes produksjon helt eller delvis består av kullkraft. Kull og kullkraft er betydelige næ-

ringer og vår informant i Kasakhstan opplyser at næringen har sterk lobby. 

Usbekistan, som er et av landene med begrenset vannkraft, vektlegger følgende tiltak for kraftproduk-

sjonen 

 
19 Rystad Energy: Energy Talks 2021.12.16  

20 Lenke til usbekisk grønn strategi (på russisk) (https://lex.uz/docs/4539506) 

21 I følge IEA 
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• rekonstruksjon og modernisering av produksjonskapasiteten til eksisterende kraftverk med innfø-

ring av svært effektive teknologier basert på gass- og gassturbinanlegg med kombinert syklus22. 

• forbedring av konfigurasjoner og modernisering av transmisjonsnettet for å øke stabiliteten til 

kraftsystemet; 

• implementering av organisatoriske og tekniske tiltak, inkludert optimalisering av faser, kompensa-

sjon for reaktiv kraft og kretser av elektriske nettverk; 

• øke nivået av automatisering av teknologiske prosesser, redusere forbruket av elektrisk energi for 

transport og distribusjon; 

• komplett utstyr av strømforbrukssystemer med automatiske kontroll- og måleenheter. 

Listen viser hvordan gass er tenkt som et sentralt virkemiddel for å gjennomføre det grønne skiftet. For 

å øke andelen fornybar kraft i energimiksen sier strategien klart fra om at det trengs endringer i tariffer, 

tilgangsmuligheter og andre egenskaper med kraftmarkedet i landet. Fra den grønne strategien leser vi 

at  

 

På området fornybare energikilder: 

• godkjenning av langsiktige målparametere for fornybare energikilder 

• forbedre tariffpolitikken og godkjenne de maksimalt tillatte tariffene for kjøp av elektrisitet fra ny-

lig igangsatte fornybare energikilder (sol, vind og biogassanlegg) for å stimulere til et gunstig kon-

kurransemiljø på dette området 

• Innføring av auksjoner som stimulerer tilstrømningen av utenlandske direkteinvesteringer og uav-

hengige elektrisitetsprodusenter til elektrisitetsmarkedet 

• analyse av eksisterende standarder og harmonisering av nasjonale standarder med internasjonale 

normer innen fornybare energikilder 

Usbekistan har behov for modernisering av kraftsektoren. Kasakhstan virker å ha kommet lengst i ret-

ning av et moderne marked med nettverkseiere og kommersielle kraftleverandører. Tabell 5.2 gir en 

oversikt over reguleringen av kraftmarkedet i de fem landene. 

 

 
22 Combined cycle-teknologi øker effektiviteten i turbinene fra om lag 34% til mer enn 50%. 
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Tabell 5.2 Oversikt over reguleringen av kraftmarkedet i fem ulike land i Sentral-Asia 

Land Beskrivelse 

Kasakhstan Vertikalt separert, juridisk og funksjonelt 

Grossist og sluttbrukermarked 

>40 ulike kraftleverandører i landet 

Usbekistan Vertikalt separert 

Energy Sotish er eneste kjøper og selger 

Begrenset tilgang til markedet for 3. part 

Kirgisistan Vertikalt separert 

Monopol 

Begrenset tilgang til markedet for 3. part 

Tadsjikistan Vertikalt separert 

Barki Tojik er selskapet som har all aktivitet, monopol 

Begrenset tilgang til markedet for 3. part 

Turkmenistan Vertikalt integrert 

Monopol 

Ingen tilgang for tredjepart 

Kilde: Vista Analyse 

5.4 Utslipp fra petroleumsvirksomheten 

Turkmenistan er en stor oljeeksportør. Kasakhstan og Usbekistan produserer både olje og gass. Turk-

menistan forbruker en betydelig andel av olja selv og kan med en videreføring av eksisterende trender 

snart måtte importere olje. Det er imidlertid betydelig rom for modernisering av både produksjonsan-

legg og prisingen av olje internt i regionen. 

5.4.1 Metanutslipp 

Gasslekkasjer fra petroleumsproduksjon er vanlig i alle deler av verden, men er et symptom på at utsty-

ret er dårlig og motivasjonen for å finne lekkasjer og overvåke anleggene er utilstrekkelig. Metan kan 

også dunste fra olje som blir liggende åpent og ikke i tette tanker. Diffuse utslipp av metan kan ikke 

måles, men kun beregnes, og store metanutslipp kan sees med satelittmålinger23. Figur 5.1 viser verdens 

største utslippskilder av metan, og Turkmenistan kommer overraskende høyt på denne lista gitt landets 

beskjedne oljeproduksjon, kun slått av Venezuelas skakkjørte regime. Utslippskutt av metan er ofte en-

kelt, rimelig og enkelte tilfeller også bedriftsøkonomisk lønnsomt. Utslipp av metan, som er en langt 

sterkere klimagass enn CO2, kan normalt holdes på et svært lavt nivå i industrielle prosesser, dersom en 

sørger for overvåkning og at kontinuerlig vedlikehold gjennomføres, som for eksempel at pakninger 

skiftes ved behov.  

 
23 https://www.bloomberg.com/features/top-methane-gas-leak-problem-2021/ viser eksempel på satelittmålinger 

https://www.bloomberg.com/features/top-methane-gas-leak-problem-2021/
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Figur 5.1 Utslipp av metan totalt (mill. kg.) og per produsert enhet energi (tonn metan per 
1000 tonn oljeekvivalenter) 

 

Kilde: IEA 

Siden metan er en usynlig og luktfri gass, er det en fare for at lekkasjer kan pågå i lang tid.  

5.4.2 Fakling 

I områder med oljeproduksjon og manglende gassinfrastruktur, er det vanlig at gass brennes i forbin-

delse med produksjonen. På norsk kontinentalsokkel har fakling, utenom en liten sikkerhetsfakkel, vært 

forbudt så lenge vi har hatt petroleumsvirksomhet. Overraskende mye fakling er målt i Sentral-Asia, der 

eksempelvis en enkelt fakkel i Turkmenistan ligger i verdenstoppen i faklet volum. 

Basert på gasspriser, slik de er i Europa nå, er salgsverdien av faklet gass i Turkmenistan om lag 15 mil-

liarder kroner per år. Turkmenistan fakler om lag 1670 Millioner m3 gass årlig, noe som fører til utslipp 

av om lag 4,5 millioner tonn CO2. I Kazakhstan fakles i underkant av 1500 Mm3 årlig – det tilsvarer om 

lag 4 millioner tonn CO2. Potensialet for å gjøre noe bedre med gassen er dermed stort. Det kan være 

at vestlige midler sammen med kompetanse kan være med som katalysator for å sikre fornuftig forvalt-

ning av gassressursene.  Norge er verdensledende på faklingsteknologi og -forvaltning. 
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Tekstramme 5.1 GGFR 

Global Gas Flaring Reduction Partnership er et initiativ i regi av Verdensbanken som arbeider for å få 

ned faklingen i verden. GGFR estimerer fakling basert på matematiske beregninger av faklenes lysinten-

sitet, slik de måles med satellitter. Kart over enkeltfakler i alle de Sentralasiatiske land finnes på nettsi-

den ggfrdata.org og www.worldbank.org/en/programs/gasflaringreduction/global-flaring-data. Norge 

ved Utenriksdepartementet og Oljedirektoratet har vært aktive i GGFR i en årrekke. Norsk teknologi for 

lukkede fakler og annen faklingsreduserende teknologi er i verdensklasse. Det samme er norsk forvalt-

ning på fagområdet. Usbekistan og Kasakhstan er selv partnere i GGFR. 

Det grønne skiftet kan gi økt etterspørsel etter gass i Sentral-Asia og for eksport av gass fra regionen. 

Ny gassinfrastruktur vil kunne redusere behovet for fakling betydelig. Infrastrukturen kan være nasjonal 

eller eksportrettet ut av regionen.  Figuren under viser eksisterende gassrørledninger (røde) og fore-

slåtte gassrørledninger (grønne). Den relativt korte ledningen tvers over det Kaspiske hav synes å være 

relativt kort og enkel å bygge, men historien viser at den er vanskelig å få vedtatt. Dersom rørledningen 

kommer til Aserbajdsjan, er Norge representert i landet ved Equinor. 

Figur 5.2 Faktiske og foreslått gassinfrastruktur i og rundt Turkmenistan 

 

Kilde: Geopolitical Intelligence Services 

Norsk oljekompetanse er allerede til stede i regionen. I tillegg til utvinning, er det stort behov for olje-

vern og miljømonitorering i det kaspiske hav. Norsk næringsliv, forvaltning og organisasjoner er ver-

densledende på området24.  

 

 
24 Akvaplan-NIVA har et etablert samarbeid med energiselskapet BP om forhold knyttet til eksempelvis oljeutslipp til sjø.. 
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5.5 Gass for kull 

Det er vanskelig å se for seg hvordan regionen skal kunne få en omfattende grønn omstilling uten å 

redusere kullforbruket. Som for de fleste fremvoksende økonomier, er også Sentral-Asias energibehov 

økende, og investeringer i kraftproduksjon vil bli nødvendig. Gasskraft kan på kort sikt oppleves å være 

den mest realistiske løsningen, spesielt for landene som ikke har stort potensial for vannkraft.  

Samme vurdering kan man lese ut av den usbekiske planen for grønn omstilling mot 2030. 

Erfaringene fra Europa er imidlertid blandede. Gass brukes hovedsakelig til matlaging, til oppvarming og 

i industrien. Her er ikke kull noe alternativ. I transport har gass i liten grad tatt over, og kullkraft erstattes 

ikke med gasskraft i Europa. Fornybar kraft, energieffektivisering, biodrivstoff, energilagring og forbruks-

kutt gjennom høyere priser har betydd mer. 

Europa har imidlertid ikke vært i en situasjon der store gassmengder har blitt ødet og hvor fornuftig 

bruk av gass i seg selv kan bli et klimatiltak. Transmisjonsnettet er også av en helt annen kvalitet. Slike 

forhold må analyseres nærmere. 

5.6 Karbonfangst og -lagring 

Sentral-Asia synes å ha alle geologiske og tekniske forutsetninger for utbygging av karbonfangst og -

lagring. Kullkraftverk gir store punktutslipp som er godt egnet for karbonfangst. I tillegg gjør petrole-

umsvirksomheten i regionen at det finnes undergrunnskompetanse, kartlagt undergrunn og tilstedevæ-

relse av tette reservoarer som har inneholdt gass.  
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A Intervjuer 
I de følgende delkapitler oppsummerer vi funnene fra de fire intervjuene vi har hatt. På generelt grunn-

lag har det vært svært vanskelig å komme i kontakt med relevante fagpersoner. Det finnes ikke alt for 

mange, og de som finnes har vært vanskelig å få tak i – enten på grunn av manglende kontaktinforma-

sjon (gjelder særlig ansatte i Verdensbanken og lignende) eller de har ikke besvart våre henvendelser 

(gjelder særlig de vi har blitt tipset om via intervjuobjektene nedenfor).  

A.1 Karina Standahl, Cicero 

Karina bidrar fra Ciceros side i dette prosjektet gjennom dette intervjuet som ekspertressurs, og gjen-

nom kvalitetssikring av arbeidet. Karina er samfunnsgeograf og arbeider spesielt innenfor energi, kjønn 

og utvikling. Hennes hovedområder er innen politisk- og utviklingsgeografi, med særlig fokus på desent-

raliserte systemløsninger for fornybar energi, elektrifisering, bærekraftig energikonsum og kjønnsrela-

sjoner. Karinas geografiske fokus er mot Norge, Sør-Asia og Sentral-Asia. Hun har blant annet felterfaring 

fra Kirgisistan.  

Karina bidrar således mest mot Kirgisistan i dette arbeidet, men reflekterer også over det generelle bil-

det av området. Karina sier hun har jobbet mest på mikro-nivå med energirelaterte spørsmål, og også 

noe med landbruk. Nedenfor følger et utvalg av den informasjonen vi fanget opp gjennom intervjuet 

med Karina: 

• I forkant av intervjuet har Karina snakket med en kollega fra Kirgisistan. Kollegaen fortalte at klima-

politikk ikke er veldig høyt oppe på agendaen nå eller historisk, men at det likevel er noe mer på 

agenda i dag enn det har vært tidligere. Hun fortalte også at Kirgisistan nettopp har opprettet et 

nytt departement som skal ha ansvar for klimaspørsmål (Ministry of Energy and industry). Dess-

uten tar finansdepartementet også for seg bærekraftighet.  

• Karina husker at Kirgisistan for noen år siden opprettet en avdeling under National Statistics 

Committee som skulle ha ansvar for klimastatistikk, men dette var én person og tydeligvis ikke av 

særlig høy prioritet hos noen. Regimet er ikke så autoritært, selv om valgene er rigget. Fri presse. 

Lav tillitt til myndighetene.   

Både fra feltarbeid og kontakter i regionen oppleves Kirgisistan som et relativt fritt land sammenlignet 

med nabolandene. Likevel er det svært lav tillit til myndighetenes redelighet og kompetanse. Det er tegn 

til at valgresultatet påvirkes og det er stor grad av korrupsjon. Likevel kan folk ytre seg relativt fritt og 

media regnes som uavhengig og med lite sensur. Å protestere og mobilisere politisk er også mulig, men 

med noen begrensninger. Protester mot diskriminering av kvinner er vanskelig, og det er stor grad av 

vold mot kvinner.   

Situasjonen som er i Kirgisistan i nå er total energikrise med stadige strømbrudd, og ingen vann i maga-

sinene og høye gasspriser. Forrige regjering ble avsatt blant annet pga. manglende energi for hushold-

ninger. Videre har strømbrudd ført til dødsfall på sykehus som mangler beredskapsinfrastruktur for slike 

hendelser. Det er et behov for oppgraderinger av strømnettet, men det mangler ressurser. I Naryn-

provinsen var det planer om utbygging av mer vannkraft, men det skulle gå til eksport, mens nærlig-

gende områder lider under svært ustabil strømtilførsel tross vanskelige kalde klimatiske forhold. Pro-

sjektet strandet pga. konflikt med russiske aktører, som skulle stå for utbyggingen. I tillegg til mangel på 

energi er det ekstremt høy luftforurensing i byene, spesielt Bishkek, i den kalde årstiden. Landet ligger 
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nå i verdenstoppen i dårlig luftkvalitet. Karina har et inntrykk av at fokuset internt i Kirgisistan ligger 

hovedsakelig på underskudd av energi for folk, heller enn på klima.  Likevel ble det mye publisitet rundt 

presidenten sin deltakelse i Glasgow og det er første gang Sentral Asia har deltatt som en samlet gruppe 

og samarbeidet om samme budskap ut. Vanligvis har Sentral Asia og særlig Kirgisistan blitt ansett som 

land som tar imot veiledning og ressurser for klimatilpasning og ikke som egne premissleverandører. 

Karina sier det virker som solenergi er litt mer på fremmarsj som ny energikilde, men peker på at det et 

dårlig utbygd strømnett setter utfordringer for implementering av storskala ny fornybar energiomstilling.  

Andre store problemer i landet er migrasjon, få økonomiske ressurser og tilgang og fordeling av vann-

ressurser.  

Spesielt for Kirgisistan er at det er interne motsetninger mellom etniske minoriteter – særlig usbekere 

og kirgisere. I 2010 var det et folkemord mot den usbekiske minoritetsbefolkningen i Ferghana-dalen 

(mot Usbekistan). Dette har også påvirket forholdet mellom Kirgisistan og Usbekistan. Nylig har det har 

også vært bråk på grensen til Tadsjikistan hvor landsbyer har måttet flykte og liv har gått tapt. 

Karina vet ikke om Kirgisistan har klimarelaterte samarbeid med andre sentral-asiatiske land. Generelt 

sier hun at landet har ekstremt få ressurser og er helt avhengig av internasjonal bistand. Noen av de 

andre landene i Sentral-Asia er økonomisk bedre stilt, slik som Kasakhstan. Kirgisistan er dessuten av-

hengig av internasjonale aktører i omtrent alt de gjør, og noen naboland er enklere å samarbeide med 

enn andre.  

Når det gjelder viktige klimaaktører i Kirgisistan peker Karina på University of Central Asia og deres 

Mountain Societies Research Institute. Disse har bistått den kirgisiske regjeringen på kunnskapsgrunn-

laget på klima. Hun sier det også har vært løftet frem miljøaspekter i diskusjoner rundt One Belt One 

Road initiativet fra Kina også. BMZ (Tysklands svar på Norad) en viktig internasjonal støttespiller for 

Kirgisistan.25  

Karina sier at smelting av isbreene er en stor bekymring i Kirgisistan grunnet vanntilførsel. Blant de hun 

intervjuet i Naryn-provinsen opplevde flere mer nedbør i form av snø, noe som gjorde landsbyene iso-

lerte vinterstid. Husdyrhold var hovedaktivitetene ruralt i Naryn blant de hun intervjue og med kombi-

nasjonen av varmt og kaldt vær som ‘iser’ ned beiteområdet var en stor bekymring.  

A.2 Anne Sophie Daloz, Cicero 

Anne Sophie Daloz er klimaforsker i Cicero og jobber spesielt med fysiske virkninger av klimaendringer, 

blant annet i Sentral-Asia. Hun har vært på forskningsopphold i Tadjikistan. Nedenfor følger et utvalg av 

den informasjonen vi fanget opp gjennom intervjuet med Anne Sophie: 

• Anne Sophie peker på Kirgisistan som det mest åpne landet i forhold til akademisk frihet og der-

med også landet hvor det er lettest å finne studier om påvirkning av klimaendringer.. De øvrige 

landene er merkbart mer lukket, og det er vanskeligere å finne informasjon om disse landene. 

Dette gjelder også informasjonen som er tilgjengelig for befolkningen.  

• Anne Sophie mener det er et behov for mer forskning på klima i området. Det er ingen kunnskap 

om dramatiske hendelser som vil treffe området hyppigere i årene som kommer, slik som eks-

tremvær eller energimangel. Landbruk er viktig i området og det vil oppstå problemer som følge av 

vannmangel i årene som kommer.  

 
25 Mountain Societies Research Institute svarte ikke på vår oppfølgingshenvendelse.  
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• Anne Sophie sier at landene ikke virkelig tar klimaspørsmålene på alvor, slik hun ser det.  

• Anne Sophie mener Norge kan bidra til klimaarbeidet i landene ved å støtte oppunder mer forsk-

ning i området. Hun mener det er kritiske kunnskapsmangler når det kommer til effekter av smel-

ting av isbre og ekstremvær i området. Hun sier likevel at av det som er av forskning, er det litt 

mer som dreier seg om de fysiske konsekvensene av klimaendringer. Det er nesten ingen forskning 

på den samfunnsmessige siden.  

• Anne Sophie arbeider for tiden med en artikkel der de konkluderer med at det ikke er nok kunn-

skap i området på klima, og at det også er mangel på erkjennelse. Klima er ikke av høy prioritet i 

området.  

• Anne Sophie peker på at landene har andre prioriteter og lurer på om det kan skyldes mangel på 

bevissthet rundt klimautfordringer. 

• Anne Sophie peker på at det ofte kan være en sterk “disconnect” mellom det staten og befolk-

ningen I disse landene.  

• Ettersom klimaendringene påvirker slike som bønder først, har Anne Sophie en følelse av at lokal-

befolkninger er bevisst på klimaendringene, men at disse kanskje også klarer å tilpasse seg greit 

foreløpig.  

• Anne Sophie peker på at disse landene er svært sårbare for klimaendringer, ettersom det kan true 

matsikkerheten i landene og lede til stor migrasjon.  

• Flere av landene i området har store korrupsjonsproblemer. Alle landene var underlagt Sovjetunio-

nen og da var tilbudet av offentlige goder relativt godt. Da Sovjetunionen ble oppløst måtte hvert 

enkelt land sørge for å tilby disse godene selv. Dessuten ble energitilgangen og matsikkerheten be-

tydelig svekket.  

• Anne Sophie vet lite om klimaaktører i området, men mener det må være noen som arbeider med 

slike spørsmål på universitetene.  

A.3 Aimgyul Kerimray, IEA/EU4ENERGY 

Aiymgul Kerimray er forsker på Universitetet i Kazakhstan og country Expert i IEAs EU4Energy-program. 

Aiyumguls forskningsfelt omfatter klimapolitikk, utslippsreduksjon, og energibaserte klimascenarier. 

Hun har nylig gått over til å også forske på luftforurensing, herunder å kartlegge luftkvaliteten kasakh-

stanske byer. Aiymgul selv sier at en viktig grunn til at hun har forsket på et så bredt spekter av områder 

er at det er svært få andre som forsker på disse områdene. Nedenfor følger et utvalg av den informa-

sjonen vi fanget opp gjennom intervjuet med Aiymgul: 

• Aiymgul sier at presidenten av Kasakhstan flere ganger har uttalt at Kasakhstan vil omvandle seg til 

å en lavutslippsøkonomi og karbonnøytralitet innen 2060.  

• Aiymgul peker på kvotesystemer og andre politiske tiltak de seneste årene som bevis på at myn-

dighetene i Kasakhstan har økt fokus på klima 

• 70 prosent av Kasakhstans energiressurser er kullbaserte. Det er mange diskusjoner i landet om at 

man bør fase ut kullet, men det er en svært sterk kull-lobby, og ingenting skjer i virkeligheten. Kvo-

tesystemet fungerer heller ikke på grunn av for lave priser/stort tilbud.  

• ETS-systemer er på nasjonalt nivå, og man ser det samme problemet som EU hadde i begynnelsen. 

Aiymgul har ikke sett noen av nabolandene diskutere kvotesystemer. 
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• I vestlige Kasakhstan benyttes egenprodusert gass (som også eksporteres). I øst og sør er det ingen 

infrastruktur for gass, og derfor er gass dominerende i disse områdene. De store kullkraftverkene 

er lokalisert ruralt, mens det finnes mindre kullkraftverk i byene.  På grunn av den lave befolk-

ningstettheten i landet er det ikke lønnsomt for gasseslakpene i landet å levere gass til hushold-

ninger, og de fleste husholdninger må derfor benytte kull. 

• Omtrent 5 prosent av elektrisiteten i landet kommer fra fornybare energiressurser. Hovedvekten 

av dette kommer fra solkraft, men noe kommer også fra vind. På grunn av den lave befolknings-

tettheten i landet er det ikke lønnsomt for gasseslakpene i landet å levere gass til husholdninger, 

og de fleste husholdninger må derfor benytte kull. Sier at produksjonen av fornybar energi øker 

raskt, delvis på grunn av internasjonale investeringer og delvis på grunn av auksjonsmekanismer 

fra nasjonal lov som promoterer fornybar energiproduksjon.  

• Aiymgul nevner International Center for Green Technology – et statlig finansiert senter som pro-

moterer grønn teknologi – som en viktig klimaaktør i landet. Hun nevner også at nasjonale olje og 

gasselskaper har egne FoU-avdelinger som hevder de vil utvikle bærekraftige forretningsmulighe-

ter.  

• Av statlige aktører er Ministry of Ecology and Natural Resources og Ministry of Energy de viktigste 

klimaaktørene. Førstnevnte har en avdeling for klimapolitikk. Energidepartementet jobber indi-

rekte med klimaspørsmål gjennom utfasing av kull (til gass på kort sikt). Nåværende energiminister 

var tidligere minister i førstnevnte.   

• Av internasjonale aktører er tyske GIZ viktig. De har utviklet scenarier for utslipp, laget plan for 

dekarborisering av energisystemet. Og utviklet en lokal strategi som er oppe til diskusjon hos myn-

dighetene. Dena har også hjulpet med lignende arbeid: https://www.dena.de/en/our-place-in-the-

energy-transition/international-energy-transition/bilateral-energy-cooperative-agreements/ger-

man-kazakh-energy-dialogue/ . 

• FNs utviklingsprogram og Verdensbanken har også viktige initiativer i Kasakhstan. Ellers arbeidet 

EU4Energy, som hun selv er involvert i, med å forbedre energistatistikken i landet, med mål om å 

øke bevisene for en grønn omstilling.  

• Kasakhstan samarbeider mer med Russland (og Hviterussland) enn de andre sentral-asiatiske lan-

dene, av historiske årsaker. I de øvrige sentral-asiatiske landene er det mer fokus på selvstendighet 

og selvforsyning, enn samarbeid og handel med nabolandene. Kina er også en viktig samarbeids-

partner for Kasakhstan. Det er flere kinesiske energiselskaper som opererer i Kasakhstan. Kasakh-

stan har foreløpig et underskudd av gass på grunn av eksport til Kina. Kasakhstan må balansere 

mellom sitt samarbeid med Kina og Russland.  

• Kasakhstan vil få store problemer med vannmangel og matsikkerhet som følge av klimaendring-

ene. Ellers er smelting av isbreene også et stort problem. 

• Generelt sliter Kasakhstan med lav effekt fra politiske tiltak og virkemidler, og vi bør sånn sett ikke 

forvente for mye fra landets klimapolitikk heller sier Aiymgul. 

A.4 Peygham Ghaffari, Akvaplan-NIVA 

Peygham Ghaffari er seniorforsker i Niva. Han er opprinnelig fra nordlige Iran og kjenner regionen godt. 

Han har bidratt med innsikter knyttet til forskning rundt høysaline innsjøer i regionen, med utgangs-

punkt i deres store prosjekt ved Urmea i nordlige Iran. Der fant forskerteamet indikatorer for å overvåke 

https://www.dena.de/en/our-place-in-the-energy-transition/international-energy-transition/bilateral-energy-cooperative-agreements/german-kazakh-energy-dialogue/
https://www.dena.de/en/our-place-in-the-energy-transition/international-energy-transition/bilateral-energy-cooperative-agreements/german-kazakh-energy-dialogue/
https://www.dena.de/en/our-place-in-the-energy-transition/international-energy-transition/bilateral-energy-cooperative-agreements/german-kazakh-energy-dialogue/
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klimaendringer. De så også at Urmea var i ferd med tørke inn, basert på klimaendringer og forbruk knyt-

tet til i jordbruk. Prosjektet er relevant også for innsjøer i Sentral-Asia. 

Akvaplan-NIVA arbeider nå med prosjektet Criptic som handler om å redusere plastforurensning av det 

kaspiske hav ved at kilder for plastforsøpling identifiseres. Gjennom prosjekter i det kaspiske hav har 

Akvaplan-NIVA etablert nettverk med samarbeidspartnere i Sentral-Asia. 

NIVA har bred kompetanse også på utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten. Dette er et stort problem 

i det kaspiske hav. Både på grunn av det lukkede vannsystemet i kombinasjon med gammel og dårlig 

teknologi i mange av feltene i regionen. Det er imidlertid krevende å arbeide med slike problemstillinger 

i regionen på grunn av at manglende åpenhet mellom landene. 
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