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Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel 

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for nordnorsk næringsliv og representerer 275 medlemsbedrifter. 

Organisasjonen er etablert i Hammerfest, Tromsø, Harstad, Bodø og Helgeland. 

Regjeringen har besluttet å igangsette en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel i 

henhold til havbunnsmineralloven. 

Ny viktig næring 

Mineralene som finnes på den norske havbunnen er viktige for teknologier og produkter vi bruker i det daglige. 

Utvinning av havbunnsmineraler kan derfor bli en fremtidig, ny næring.  

Petro Arctic forutsetter at slik utvikling har de samme strenge krav til bærekraft, klima og miljø som i våre 

andre havnæringer.  

Dersom en skal lykkes med å utvikle de nordlige områdene av Norge i en mineralsammenheng til havs er 

stabile og forutsigbare rammebetingelser en absolutt forutsetning. Dette innebærer tilgang på de mest 

prospektive arealene, stabile rammebetingelser, forutsigbarhet og stabilitet i forhold til politiske beslutninger 

og regelverk, tilfredsstillende infrastruktur mv. 

Kartlegging 

Vi vet ennå ikke hvor store ressurser som finnes, eller om det blir økonomisk lønnsomt å utvinne, men det er av 

stor betydning å kartlegge ressursgrunnlaget slik at man kan vurdere om dette kan bli en viktig næring for 

Norge i fremtiden. 

Petro Arctic er positiv til en videre konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel da 

dette vil kunne gi grunnlag for en betydelig fremtidig næringsvirksomhet. 

Norske mineralressurser på havbunnen er i hovedsak lokalisert i havområdene utenfor Nord Norge. 

En viktig del av en slik konsekvensutredning vil være å vise omfang av økonomiske virkninger i nord, herunder 

også mulig sysselsettings-virkninger. 

Ringvirkninger 

Det vil viktig å belyse mulige ringvirkninger og aktuelle næringssegmenter innen de ulike delene av verdikjeden.  

Mineralvirksomhet på havbunnen kan by på muligheter for norsk industri ved å bygge på den kompetansen 

som allerede eksisterer innen leverandørindustrien og maritim sektor.  

Petro Arctic forutsetter at en framtidig mineralvirksomhet til havs i nord gir aktivitet på land i nord, herunder 

drift- driftstøtte og basestruktur. 

Oljedirektoratet vil være en viktig aktør i framtidenes mineralnæring til havs. Det vil derfor være naturlig at 

nordkontoret til OD i Harstad får en sentral rolle også for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. 

Kunnskapsløft, forskning og innovasjon. 

Kunnskapsløft, forskning og innovasjon for mineralvirksomhet på havbunnen bør prioriteters. Universitetet og 

andre kunnskaps/innovasjonsmiljøer i nord kan og bør være sentrale hub`er. 

KU bør på en tydelig og forpliktende måte vis hvordan og hvilke mål man har satt for kunnskapsløft, forskning 

og innovasjon på dette området. 
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Styrket beredskap i nord 

 

Mineralvirksomheten på norsk kontinentalsokkel vil foregå langt til havs, langt nord og i områder hvor sivile og 

militære beredskapsressurser er lite tilstede. En KU må tydelig vise hvordan en styrket beredskap tilpasset 

arktiske forhold og en framtidig virksomhet vil kunne se ut. Klimaendringer, nye næringslivsmuligheter og 

større strategisk oppmerksomhet gjør dette stadig mer aktuelt for  den fremtidige utviklingen i nord. 

 

Med vennlig hilsen 

Kjell Giæver 

General Manager 

Petro Arctic 
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