Bodø/Hammerfest, 02. februar 2018

Innspill faglig forum – Forvaltningsplanen for havområdene
Barentshavet og Lofoten.
Petro Arctic er en interesseorganisasjon for nordnorsk næringsliv og representerer 400
medlemsbedrifter. Organisasjonen er etablert i Hammerfest, Tromsø, Harstad, Bodø og
Sandnessjøen.
Vårt innspill til faglig grunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for
havområdene Barentshavet og Lofoten.
Faglig forum skal sikre medvirkning gjennom involvering av berørte interessegrupper. Dette er et
viktig ledd i prosessen med å fremskaffe et godt faglig grunnlag for revidering og oppdatering av
forvaltningsplanene.
Vårt innspill fokuserer på kunnskap om verdiskaping og samvirke mellom næringer i havområdene
som bør omfattes av det faglige grunnlaget.
I tillegg til dette ønsker vi å sette fokus på at olje og gass aktiviteten i Barentshavet og det Nordlige
Norskehavet ikke er en ny aktivitet men vært betydelig helt siden tidlig 80 tallet uten negative
miljøpåvirkninger. Samtidige er både kunnskapsnivå og tiltak for å dempe risiko og miljøpåvirkning
økt betydelig i denne perioden innenfor både samfunn, forskning, myndigheter og næringen selv.
Forvaltningsplanen er et grundig og faglig arbeid som bidrar til å legge til rette for verdiskaping fra
ulike næringer og naturressurser som høstes fra våre havområder etter gode prinsipper og
tradisjoner om bærekraft.
Kontinuitet og forutsigbarhet for petroleumsvirksomheten og øvrige næringer på norsk sokkel er
avgjørende for framtidig verdiskaping. Et grundig og faglig arbeid med forvaltningsplanen vil kunne gi
grunnlag for en betydelig fremtidig verdiskaping fra Barentshavet. Dette vil ha stor næringspolitisk
betydning og gi et viktig grunnlag for fortsatt utvikling av den norske petroleumsnæringen, øvrig
næringsliv og samfunn for øvrig, spesielt i den nordlige landsdelen.
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I Nord-Norge er man spesielt avhengig av forutsigbarhet og kontinuitet dersom man skal lykkes i å
utvikle en konkurransedyktig leverandørindustri og ringvirkninger i samfunnet for øvrig.
I Barentshavet ser en nå muligheter for en kontinuerlig virksomhet i mange tiår framover. Dette
muliggjør en videre utvikling av næringen i Nord-Norge. De aktuelle områdene som er omfattet av
forvaltningsplanarbeidet vil kunne gi betydelig effekt for verdiskaping og sysselsetting både nasjonalt
og i landsdelen.
Virksomheten vil, når leteaktivitet og eventuell utbygging kommer i gang, stille betydelige krav til
infrastruktur i form av samferdsel, beredskap, sikker energiforsyning mv.
Selv om virksomheten vil foregå lengre nord enn tidligere er det ikke grunn til å tro at dette
innebærer vesentlig større risiko enn ved tidligere operasjoner i Barentshavet og i andre områder på
norsk sokkel. Petroleumsindustrien har internasjonalt erfaring med både lete- og
produksjonsvirksomhet i mer værharde områder, også i områder med is.
Etter Petro Arctics vurdering er det ikke noen faktorer som tilsier at en framtidig aktivitet i disse
områdene vil øke risiko, tvert imot mener vi at ny kunnskap, ny teknologi, erfaring og myndighets involvering gir en betydelig lavere risiko en tid vi har bak oss.
Risikoen er svært lav. noe som flere forsknings- og kunnskapsrapporter har påpekt. Oljeindustrien er
i stand til å imøtekomme de krav som må stilles til en sikker aktivitet. Det er likevel viktig at en til
enhver tid benytter de beste metoder for klimapåvirkning og beredskap
En framtidig virksomhet i områdene med nærhet til Russland vil etter Petro Arctics oppfatning kreve
et godt samarbeid med Russland og det er viktig at de mulighetene som dette innebærer blir utnyttet
og avklart.
Forslag til tiltak:


Avholde innspill møte i Nord- Norge. Gjerne i Hammerfest.



Synliggjøre i det faglige grunnlaget sannsynlig verdiskaping og sysselsetting fra de aktuelle
havområdene i de neste 10 årene.



Synliggjøre hvilke begrensninger på næringsaktivitet og verdiskaping innenfor gode
prinsipper om bærekraft vil kunne påvirkes av ulike scenarier i forhold til begrensninger i
bruk av de ulike havområdene, iskant, Lofoten, etc.

Med vennlig hilsen
Petro Arctic
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