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Hei. 
 
Nå med menneskehistoriens mest alvorlige natursituasjon må jeg som ansvarlig, 
samfunns- og miljøbevisst etisk ingeniør og borger,  
kreve at regjeringen stanser slike prosesser som å åpne for gruvedrift på 
havnaturmiljøbunnen! 
Jeg viser til høring av konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk 
kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område. 

 
   

 
Høring - Konsekvensutredning for 
mineralvirksomhet på norsk kontinentals... 
Utvinning av havbunnsmineraler kan bli en ny og viktig næring for 
Norge og samtidig bidra til å sikre forsyninge... 

 
 

 
 
Førevarprinsippet har aldri vært mer viktig enn nå . 
Slik virksomhet kan gi uante konsekvenser både for dyreliv og sårbare 
økosystemer, fiskeri og andre næringer, utvikling av medisiner og forskning. 
Den risikoen kan vi ikke ta.  
 
Et ekte grønt skifte må løses med å stoppe å ødelegge mer natur og miljø.  
Det betyr å verne om naturmiljøet og livskraften som vi mennesker faktisk er totalt 
livsavhengig av fungerer stabilt og forutsigbart.  
I et livsperspektiv og etter behovspyramiden, må selvfølgelig nå grunnleggende behov 
som ren livskraftig natur komme før menneskers higen etter å miljløskade enda mer. Nok 
er for lengst nok nå.  
Utredningsområdet tilsvarer 85 av prosent Norges landareal, og mesteparten 
ligger i arktisk farvann.  
Dette området har store havdyp, og vi har lite kunnskap om hva som befinner 
seg der. 

  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-konsekvensutredning-pa-norsk-kontinentalsokkel/id2937810/


Våre fremste fagfolk fra Havforskningsinstituttet, Norce Research, Universitetet i 
Bergen, Polarinstituttet, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet  
har pekt på kunnskapsmangelen om livet i dyphavet og konsekvensene av en 
potensiell gruvedrift på havbunnen.  
Det samme har ekspertene til Havpanelet under ledelse av Norges statsminister. 
 
Jeg krever derfor at Norge stanser åpningsprosessen for gruvedrift på 
havbunnen i våre havområder,  
og at regjeringen jobber aktivt internasjonalt for å hindre at slik gruvedrift settes 
i gang. 
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