
Norges ressurser.  
Vår felles fremtid. 
Ja til konsekvensutredning!
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Vi sier ja til 
kunnskapsdrevne  
beslutninger. 

Det verste vi kan gjøre  
er å ikke gjøre noe.

En konsekvensutredning er en åpen og  
demokratisk prosess, hvor forvaltningen  
innhenter kunnskap på bred front, og  
sikrer at parter, interesseorganisasjoner  
og myndigheter blir hørt. 

Tanken er at jo mer kunnskap  
forvaltningen innhenter, jo bedre  
beslutningsgrunnlag får regjeringen. 

En konsekvensutredning som skal  
vurdere åpning av nye områder følger  
av petroleumsloven, og må gjennomføres  
for å sikre at virkninger på miljø, natur-
ressurser og samfunn blir tatt i betraktning. 

Historisk har utredninger ført både til  
beslutninger om åpning og ikke åpning. 

• Store ressurser i havområdene våre 
• Det haster for landet vårt
• Mye følelser og symbolpolitikk 
• Landets neste regjering må ta ansvar
• Flertall i folket for konsekvensutredning
• Arbeidsplasser og velferd
• Miljøet
• Vi har en forpliktelse overfor resten av verden 

Hva er en konsekvensutredning? 



Store ressurser i  
havområdene våre
Norge er en naturressursnasjon. Havområdene har gitt oss oljeeventyret, fiskeressurser, 
havbruk og maritim sektor. De har lagt grunnlaget for velferden vår og bidratt til at 
Norge er et av verdens rikeste land. Hvordan vi bruker disse ressursene videre er av stor 
betydning for fremtiden, ikke minst for våre barn og barnebarn. 

Det er vårt hav og våre ressurser. Miljøbevegelsen og olje- og gassnæringen representerer 
noen av oss, men langt fra alle. Hvor bevisst forhold har du til det? Hvordan ønsker du at 
den neste regjeringen, på våre vegne, skal forvalte havrikdommen vår?

Vi vil i lang tid fremover være avhengig av inntektene fra olje- og gassindustrien for å 
opprettholde velferdsstaten. Etter 2030 vil trolig flere av de store feltene på norsk sokkel, 
og spesielt i Nordsjøen, være i avslutningsfasen og bli stengt ned. Med et stadig økende 
energibehov og befolkning, vil vi fortsatt trenge mye olje og gass i tiår etter 2030. 

Spørsmålet presser seg på: Hvordan kan vi best mulig planlegge for fremtiden vår, 
slik at vi er forberedt når kranene i Nordsjøen stenges? 

Det haster 
Vi må tenke på dette allerede nå. Det tar i gjennomsnitt 10 år fra funn til produksjon for felt 
i Norge, og 2030 er under 13 år unna. Derfor haster det. Om Norge skal fortsette å være en 
produsent av olje og gass mot 2050 har vi bare tiden av veien. For det tar fort et par år for 
forvaltningen å gjennomføre en grundig konsekvensutredning før beslutninger tas. 

Per i dag er ingenting i nærheten av å gi de inntektene vi har fra olje og gass. De opprett-
holder velferden i Norge. Om vi ikke har utredet og besluttet veien videre innen tre år, kan 
konsekvensene bli dramatiske. Hvordan skal vi opprettholde velferden vår? Det mest 
risikable vi kan gjøre er å ikke gjøre noe.   
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Mye følelser og 
symbolpolitikk

Hva vi skal gjøre med havområdene våre engasjerer. Det er mye følelser, symbolpolitikk og 
tidvis polarisering. De antatt mest attraktive feltene å vurdere åpning av er Nordland VI, 
Nordland VII og Troms II, som ligger i havområdene tilknyttet Vesterålen, Senja og Lofoten. 
Disse feltene setter debatten om norsk olje og gass på spissen, da bilder av vår vakre kyst 
virker uforenelig med olje og gassutvinning. Men er de egentlig det? 

Den fiskeririke naturperlen Lofoten må ivaretas, samtidig som vi må sørge for nok energi, 
arbeidsplasser og fortsatt velferd i Norge. Hvordan gjør vi dette best? 

Miljøbevegelsen stiller spørsmål ved lønnsomheten, bl.a. fordi nye alternative energikilder 
vil bli utviklet, og mener det derav ikke er verdt miljørisikoen. Olje- og gassnæringen  
på sin side bygger ikke ut om de ikke tror det er lønnsomt, og fremhever at etter 50 år 
med olje og gass i Norge har det aldri vært noen varig miljøskade i Norge fra olje- og  
gassindustrien. 

I dette komplekse og emosjonelle landskapet, hvem er den rette til å samle all kunnskap 
og ta gode beslutninger på vegne av landet vårt? 
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Landets neste regjering  
må ta ansvar 
Det er regjeringens ansvar å sørge for så kvalifiserte beslutninger som mulig om landets 
fremtid. Hvordan skal Norge disponere de store verdiene i havområdene til det beste for 
fellesskapet? 

Din stemme teller. Dette handler om velferden til våre barn og barnebarn. Vi må ha en 
ambisjon om å etterlate landet vårt i god tilstand. 

Dette er et komplekst spørsmål, hvor ulike hensyn som arbeidsplasser, velferdsstaten, 
miljø, fiskerinæring, olje- og gassnæring, leverandørindustri, maritime forhold,  
lokalsamfunn og fremtidige næringer må komme sammen i helhetlige beslutninger. 

Mange interesseorganisasjoner og virksomheter har skaffet mye relevant og verdifull 
dokumentasjon, men verken miljøbevegelsen eller petroleumsindustrien snakker alene 
på vegne av folket. 

Det er bare en instans som tenker helhetlig på vegne av vårt lille land, og det er staten. 
Den skal sikre en åpen og demokratisk prosess hvor alle parter blir hørt. At vi får økt 
kunnskap og objektive risikoavveininger mellom verdiskapning og miljøet. 

Så fort vår neste regjering er valgt til høsten, må den be forvaltningen om å gjøre en 
konsekvensutredning. Når den er ferdig får regjeringen et skikkelig beslutningsgrunnlag. 
Først da kan den stake ut kursen videre for landet vårt.

Flertall i folket for 
konsekvensutredning
Ferske undersøkelser viser et flertall i befolkningen for konsekvensutredning. 
Vi er et høyt utdannet folkeferd. Vi ønsker fakta og kunnskap på bordet før 
beslutninger tas om noe som er så viktig for landet. 
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Arbeidsplasser 
og velferd
Vi kjenner alle noen som jobber i olje- og gassnæringen, som sysselsetter 250.000  
nordmenn. De sørger for mye verdiskapning og skattepenger til velferden vår. Så  
lenge verden fortsatt trenger kompetansen og arbeidskraften deres, er det regjeringens 
ansvar å legge til rette for dem. For selv om antall arbeidsplasser i sektoren for tiden  
reduseres, har vi all grunn til å være stolte. 

Vi kan ikke bare la en kvart million kompetente norske arbeidsfolk få fyken uten å ha  
gjort hjemmeleksen vårt først. De besitter verdifull kompetanse og det kan godt hende  
at sektoren vil svinge opp igjen. Hva om vi i mellomtiden mister nyrekruttering og  
arbeidsplassene som følge av passivitet?

Uforholdsmessig mye av debatten foregår i Oslo. Det er ikke hensiktsmessig, da Oslo  
ikke er den delen av landet som blir mest berørt. Vi må derfor bli flinkere til å lytte  
til resten av landet, som sitter tettere på arbeidsplassene, lokalsamfunnene og  
havområdene dette gjelder. 
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Miljøet
Havets ressurser har dannet mye av velferden vår. Det forplikter. Norge må ta ansvar  
for et stadig mer miljøvennlig Norge og utvikle alternative energikilder. 

Det er ikke uten grunn at norsk olje- og gassproduksjon er blant verdens reneste. 
Miljøorganisasjonene har vært sterke pådrivere og fått mye gjennomslag. De har lagt 
press på bransjen over tid som har gitt resultater. 

Vi vet at Europa er avhengig av blant annet norsk gass for å redusere sine utslipp, godt 
eksemplifisert med Storbritannia som faser ut kull til fordel for gass og vind. Norge har 
verdens strengeste klimaregulering av industrien, noe som har ledet til nye teknologier og 
smartere løsninger for å redusere utslipp. Det har gjort oss til ett av de landene med aller 
lavest utslipp CO2 per produsert enhet. Når verden trenger olje og gass i mange tiår fram-
over, også i to-graders scenario, så gir det ingen mening å stanse produksjon og la være å 
utvikle felt i de landene som gjør det på renest måte. Som Norge.

Samtidig er det stor internasjonal miljøenighet (Paris-avtalen) om at klimamålene skal  
nås på en måte som ikke svekker sysselsetting og velferd. Derfor må vi få til en sunn  
overgang hvor det ikke er enten-eller, men både-og. 

Forskning viser også at torskestammen er svært robust og vil tåle alle konsekvenser av 
olje- og gassvirksomhet. De ulike næringene kan drives i sameksistens her som overalt 
ellers på norsk sokkel. Det er ikke er snakk om å velge det ene eller det andre.
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Vi har en forpliktelse overfor 
resten av verden

Økende energibehov
Verden har et økende energibehov, fordi både verdens befolkning og velstandsnivået øker. 
Så selv om etterspørselen etter kull og olje er antatt å gå noe ned og gass øke, utgjør dette 
samlet sett enorme mengder energietterspørsel. Hvor skal denne energien komme fra?

Både olje, gass og alternative energikilder vil være en del av energimiksen i lang tid.  
Alternative energikilder klarer ikke å dekke verdens behov alene på lang tid ennå. Olje  
og gass vil derfor være viktig i mange tiår etter at produksjonen i Nordsjøen er lagt ned.  
Hvor lenge vet vi ikke. Men Norge kan ikke bare slutte å produsere olje og gass uten å ha 
utredet dette grundig først. Vi må forsikre oss om at vi bidrar med vår andel. 

Etter nærmere femti år med olje- og gassproduksjon på norsk sokkel er i underkant  
av 50 prosent av ressursene solgt og levert. Det er sannsynlig at norsk olje- og  
gassproduksjon vil reduseres frem mot 2050, men mye tyder på at fortsatt investering  
i nye felter vil være lønnsomt. 

Demokratisk olje og gass
Hvordan det fremtidige energibehovet vårt skal dekkes er også et spørsmål om vårt  
internasjonale ansvar. Vi kaller det Norge produserer for «demokratisk olje og gass».

Norge sitter på en ressurs som verden trenger. Med mindre norsk olje blir verden mer  
avhengig av olje fra f.eks. Saudi-Arabia og Russland. Saudiske prinser og ledere som  
Putin får en større rolle i verdenspolitikken. Hva innebærer mer «udemokratisk» olje og 
gass for Norge og for verden?

Norge har et ansvar for ikke bare å importere oljen vår, men i tillegg øke produksjonen av 
vår «demokratiske olje». Jo mindre olje fra ikke-demokratiske land, desto tryggere verden 
kommer vi til å leve i. 

Vi må sikre at vi og verden får dekket energibehovet vårt på en mest mulig miljøvennlig 
måte. Norskprodusert olje og gass er blant verdens reneste. Vår innovative teknologi  
og produksjon ligger i front miljømessig. Derfor er det bedre for miljøet at olje og gass  
produseres i Norge enn i mange alternative land. I tillegg vil inntektene og arbeidsplassene 
forsvinne dit, om vi stenger av.
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En konsekvensutredning vil gi oss mer kunnskap og et  
helhetlig grunnlag for gode beslutninger. Vi har alt å vinne  
og lite å tape på en utredning. Kunnskap er alltid bra.  
Vi håper derfor at du stemmer på den politikeren du  
mener vil ta en aktiv rolle i landets fremtid. Å si ja til en  
konsekvensutredning handler om mer kunnskap før vi  
beslutter fremtiden til våre barn og barnebarn. 

Vi spør: 

• Hva er de beste løsningene for  
 havområdene, som både ivaretar  
 arbeidsplassene og miljøet? 

• Hvordan kan vi fortsette å  
 være en miljøledende aktør 
 og samtidig sørge for  
 tilstrekkelig energiproduksjon?
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Om Lederne
Lederne ble dannet i 1910 og er en fag- og interesseorganisasjon.  
Vi er partipolitisk uavhengige og engasjerer oss i saker som har betydning  
for våre medlemmer. Vi har medlemmer i de fleste bransjer over hele landet. 

Vi sier ja til kunnskap og handlekraft. 

Vi sier ja til konsekvensutredning, som vil gi den neste regjeringen et godt beslutningsgrunnlag.  

Vi sier nei til passivitet. Det handler om Norges ressurser og vår felles fremtid. 

Les mer her:

Ledernes energibudskap:  
www.lederne.no/energi

Ledernes rapport 2013:  
www.lederne.no/wp-content/uploads/2013/06/130704-Lederne-petroleumsrapport-2013.pdf

Konkraftrapporten 2016 – 1:  
www.konkraft.no/2016/04/18/ny-konkraftrapport-nordover-norsk-sokkel-endring-2



Instagram: Lederne Facebook: Lederne Twitter: @lederne youtube.com/ LederneNorge Linkedin.com/ company/lederne

Følg oss på
sosiale medier:

Lederne
Storgata 25, 0184 Oslo 
Tlf.: 22 54 51 50
Epost: post@lederne.no
www.lederne.no
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Norges ressurser.  
Vår felles fremtid. 
Ja til konsekvensutredning!


