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Hei! 
 
Lederne er en frittstående og politisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med 17.000 medlemmer i 
privat og offentlig sektor, og med ca. 4.000 medlemmer innenfor petroleumsindustri.  
 
Lederne har tidligere oversendt innspill til forvaltningsplanen for havområdene (primært innspill til 
havområdene Barentshavet og utenfor Lofoten). 
Etter uttalelsen fra partiet Venstres landskonferanse 25.10.19 omkring iskanten, ber vi om at 
følgende tas med som vårt tilleggsinnspill, selv om fristen for innspill er overtrådt. 
 
Lederne er særlig opptatt av at det foregår en balansert debatt knyttet til den grønne omstilling, og 
at man tar med seg bredden i aktiviteter og muligheter som finnes i denne sammenheng. Også vår 
organisasjon erkjenner at en grønn omstilling kommer til å berøre norsk petroleumsindustri, men 
spørsmålet er om fokuset også kan være på andre forhold enn ensidig å  begrense leting og 
utvinning. 
 
Det vises til uttalelse fra partiet Venstres landskonferanse hvor partiet ønsker å flytte grensen for 
iskanten i Barentshavet sørover. 
I uttalelsen vises det til revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten som skal skje i 2020. Man peker på faglige råd som er gitt knyttet til SVO iskantsonen fra 
faglig forum i mai. 
 
Etter vårt skjønn varierer de faglige rådene, og vi synes for øvrig uttalelsen fra et av 
regjeringspartiene er en inngripen i normal og formell saksbehandling av forvaltningsplanen før den 
er sluttført i en samlet regjering.  
 
Samtidig er det viktig å få med seg at produksjonen i Norge er blant de reneste i verden, samt at 
norsk gass i overskuelig framtid vil være en medvirkende faktor for sterk reduksjon i utslipp fra f.eks. 
kull i europeisk sammenheng.  
 
I realiteten finnes det 3 alternativer til en definert iskant – den nåværende, en flytting av iskanten 
lengre sør og en «flytende» iskant som defineres fortløpende basert bl.a. på satelittobservasjoner.  
 
Lederne mener dette må utredes grundig av regjeringen før enkeltpartier trekker slutninger. 
 
Vennlig hilsen 
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