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OLJE OG GASS I NORD GIR VEKST I HELE LANDET
Den norske oljevirksomheten har skapt vekst gjennom flere tiår. Dette har sikret
arbeidsplasser og velferd, samt norsk kompetanse og teknologi i verdensklasse. Nå er
imidlertid produksjonen av olje på vei ned. Om ti år vil mengden kjente norske gassressurser
falle betydelig, samtidig som vi vet at etterspørselen etter energi på verdensbasis vil øke.
Norge må videreutvikle sin rolle som energinasjon.

Høyre stiller seg positiv til enigheten med Russland om delelinjen i Barentshavet, men tar
forbehold om at man ennå ikke kjenner en endelig avtales fullstendige innhold. Likevel står
det klart at en avklart grense åpner muligheten for økt aktivitet på begge sider. Det gode
forholdet som over år har utviklet seg mellom Norge og Russland bør utnyttes til begge lands
beste.

Det at man har klart å komme til enighet om delelinjen i Barentshavet, er derfor enda et sterkt
argument for å øke lete- og utviklingsaktiviteten innen olje og gass.

For å sikre at norsk olje- og leverandørindustri sitter i førersetet når Barentshavet øst åpnes for
aktivitet, må den få rammebetingelser som sikrer kontinuitet. Derfor må
konsekvensutredningen av Lofoten, Vesterålen og Senja komme nå, i forbindelse med
revisjonen av forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor. Det vil være svært
uheldig om man, for å unngå stridigheter i Regjeringen, utsetter konsekvensutredningen og
gjør forvaltningsplanen for Barentshavet til en skinnmanøver for å vinne tid.

Norsk lovverk med sine krav til miljøhensyn og bærekraft, kombinert med norsk olje- og
leverandørindustri i verdensklasse, er det beste argument for å øke utrednings- og
kartleggingsaktiviteten i nord.

I disse dager rettes verdens øyne mot oljelekkasjen i Mexicogolfen. Høyre mener det er all
grunn til å ta dette alvorlig, lære av det og kontinuerlig arbeide for å redusere risikoen for
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uhell. Ulykken viser at Norge må sikre at utvinning av olje og gass både på norsk sokkel og i
områder der vi samarbeider med naboland, skjer etter de strengeste standarder og miljøkrav.
Samfunnet må derfor fortsatt stille de høyeste krav til oljenæringen.

Høyre har større ambisjoner for den norske olje- og energinæringen enn dagens regjering.
Regjeringen har ingen langsiktige ambisjoner i olje- og gasspolitikken. Den er utydelig om
næringens betydning for klimaet, og vingler med hensyn til å stille krav til miljø og bærekraft.
Den har som første regjering ikke maktet å legge frem noen visjoner for norsk oljepolitikk
gjennom en petroleumsmelding. Høyre er bekymret for at dette skaper stor usikkerhet om
fremtiden for norsk olje- og gassnæring, samt uklarhet om hvilken miljøstrategi Norge skal
velge.

For Høyre er det et viktig strategivalg både å øke utvinningsgraden fra eksisterende olje- og
gassfelt, og å åpne for oljeleting på nye felt. Norsk sokkel må være det mest attraktive
området for utvikling og utprøving av ny utvinningsteknologi. Det at man får kontinuitet i
utviklingen nordover, vil gi de beste rammer for den nødvendige teknologiske utvikling. Dette
vil også sikre betydelige økonomiske ringvirkninger for Nord-Norge.

Den statlige innsatsen innen petroleumsforskning må styrkes og stimulere til økt satsing også
fra oljeindustriens side. Et av virkemidlene må være å bidra med statlige midler til
planlegging og gjennomføring av innovative løsninger som fremmer samarbeid mellom ulike
operatører på tvers av lisensgrensene.

Kompetansen fra petroleumsvirksomheten legger også et viktig grunnlag for utvikling av nye
fornybare energikilder, blant annet vindkraft til havs. En sterk petroleumsklynge er det beste
grunnlaget for å utvikle en variert energibransje med større tyngde på ren og fornybar energi.
Miljøteknologi som omfatter forskning og utvikling av fornybar energi må få større fokus og
forankres i regelverk og retningslinjer.

Høyres landsmøte vil:


Konsekvensutrede Nordland VI, Nordland VII og Troms II for olje- og
gassvirksomhet.
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Være en pådriver for at utvinning av olje og gass i Barentshavet, Lofoten, Vesterålen
og Senja, skjer etter de aller strengeste standarder og miljøkrav og med den aller
fremste miljøteknologi.



Åpne havområdene i Barentshavet øst for petroleumsrelatert lete- og
utviklingsaktivitet hvis og når delelinjeavtalen trer i kraft.



Styrke satsingen på forskning og utvikling for å bidra til økt utnyttelsesgrad av
eksisterende felt og opptrapping av norsk oljeberedskap.



Styrke Petoro for at Statoils dominerende posisjon på norsk sokkel ikke skal utgjøre en
hindring for mangfold og gode løsninger.



Være en pådriver for innovasjon innen miljøteknologi og fornybare energikilder.
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