Vedtatt av Unge Høyes landsstyre november 2019

Vern Barentshavet nord
Klimaendringene er menneskeskapte og vår tids største utfordring. Unge Høyre mener Norge
trenger en helhetlig politikk med sammenheng mellom klimamålene og petroleumsaktiviteten.
Samtidig er vi nødt til å anerkjenne at noe av den norske oljen er nødt til å bli liggende. Da er det
beste stedet å starte med vern i det nordlige Barentshavet.
FN klimapanels 1,5 gradersrapport viser at i 2050 må 70-85 % av verdens energi komme fra
fornybare kilder. Det er allerede funnet mer fossil energi enn verden kan forbruke dersom vi skal
nå målet i Parisavtalen.
Framskrivinger som viser hvordan Parisavtalen kan nås, viser at etterspørsel etter fossil energi må
falle dramatisk framover. Som Klimarisikoutvalgets rapport fra 2018 viser, vil dette få store
konsekvenser for norsk økonomi. Dette er alvorlige tall, og er noe norske politikere er nødt til å ta
innover seg. Olje- og gassbransjen er også nødt til å akseptere at endringer og tilpasninger i
oljesektoren ikke betyr nedleggelse, men like gjerne at det kan føre til en utvidelse av flere felts
levetid. Forutsigbare rammevilkår er ikke det samme som ikke å gjøre endringer. Til syvende og
sist kan fraværet av endringer i petroleumssektoren ende opp som en veldig uforutsigbar løsning
når verden når sine klimamål.
I 2020 skal forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten revideres. I
denne vil det bli avgjort hvor langt nord grensen for petroleumsleting skal gå og definisjonen av
det særlig verdifulle og sårbare området ved iskanten (SVO iskantsonen) skal fastslås.
For å gi Norges største bransje forutsigbare rammevilkår er det ikke heldig om vi oppfordrer til
leting i områder som senere kan bli vernet. Unge Høyre ser det derfor som mest forsvarlig at vi
verner Barentshavet nord for oljeleting, og flytter grensen for iskanten sørover i revisjonen av
forvaltningsplanen den kommende våren.
Unge Høyre vil:
•
Gi varig klimavern til Barentshavet nord, og dermed si nei til petroleumsaktivitet i dette
området.
•
Flytte grensen for iskanten sørover i revisjonen av forvaltningsplanen for Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten i tråd med miljøfaglige råd.

