
Oslo, 27.01.2012  

Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom viser til høring på forslaget til utvidelse av TFO og 
vil med dette gi våre innspill. Vi ønsker både å kommentere TFO-ordningen og de aktuelle 
blokkene. 

Konklusjon
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at TFO-ordningen må avskaffes. Sekundært 
mener vi at blokkene som er foreslått tatt inn i årets utvidelse, ikke tas inn av miljøhensyn, og 
at TFO-ordningen endres for å rette opp dagens utfordringer, blant annet ved at det må bli 
mulig å ta områder ut av ordningen dersom miljøhensyn tilsier det. 

TFO-ordningen
Vi mener at TFO-ordningen må avskaffes som tildelingsmekanisme på norsk sokkel. TFO-
ordningen  ignorerer  miljøfaglige  råd,  skader  norsk  natur  som  Stortingets  vedtatte 
forvaltningsplaner skulle beskytte, og undergraver systemet for helhetlig havmiljøforvaltning 
som den norske regjeringen fremhever internasjonalt. Hele 40 prosent av tildelingene som er 
gjort gjennom TFO er gjort i blokker der miljøfaglige institusjoner har hatt innvendinger. 

Vi mener at: 
• Ordningen er i strid med Stortingets vedtak om at norske havområder skal forvaltes 

etter en helhetlig økosystembasert modell. 
• Ordningen har utviklet seg til å gå utover det som var utgangspunktet og fungerer nå 

som en omgåelse av dagens petroleumsregelverk og de normale tildelingsrundene. 
• Ordningen tilsidesetter  viktige forvaltningsprosesser  slik  som forvaltningsplaner  og 

verneplaner og åpner for årlige omkamper i miljøsensitive områder. 
• Det tildeles blokker i miljøsensitive områder, i strid med miljøfaglig anbefalinger. 
• Det er lite innsyn og åpenhet rundt TFO-tildelingene. 
• Når et område først er definert som TFO er det ingen mekanisme som endrer status 

basert  på  ny  tilgjengelig  kunnskap  og  ingen  reell  mulighet  for  tilbaketrekking  av 
konsesjonen. 

• Når  det  nå  legges  opp  til  at  ordningen  videreføres  og  utvides,  vil  vi  peke  på 
problemene med de nye endringene og forslaget til utvidelse av området.

TFO-ordningen  er  også  et  stort  problem  for  styringen  av  norske  klimagassutslipp. 
Oljeindustrien er den viktigste årsaken til at Norges klimagassutslipp har økt siden 1990, og 
står for en firedel av de norske utslippene. Skal Norge bidra til å redusere egne og verdens 
utslipp så mye som det er behov for, må oljeindustriens tilgang på nye arealer begrenses. IEAs 
World Energy Outlook fra 2012 viste at for hvert år som går uten handling, blir tiltakene for å 
begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader dyrere og vanskeligere. I år skriver de 
at til tross for nye tiltak er verden fortsatt ikke på riktig kurs. IEA gjør det også klart at ikke 
mer  enn  1/3  av  de  kjente  fossile  reservene  kan  bli  brent  innen  2050 hvis  vi  skal  nå  2-
gradersmålet. TFO-ordningen bidrar til en utvikling som er stikk i strid med disse rådene. I 
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stedet  for  å  gjøre  det  enkelt  å  utvinne  olje  i  nye  områder,  må  Norge  la  oljen  i  sårbare 
havområder få ligge og komme i gang med omstillingen til et lavenergisamfunn. 

Om forslaget til utvidelse av TFO
Det foreslås å utvide TFO-området i Norskehavet med blokkene 6706/11 og 12, 6707/10 og 
11 6606/2 og 3. 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) skriver i sin høringsuttalelse at områdene er lite kjent, 
og at spredningsmodeller viser at et uhell kan få konsekvenser over store områder, blant annet 
områdene  i  Lofoten,  Vesterålen  og  Troms.  De  anbefaler  at  det  settes  krav  til 
miljørisikoanalyser og begrensninger på drift i visse deler av året. 

Klima-  og  forurensningsdirektoratet  (Klif)  påpeker  at  kartlegging,  blant  annet  av  mulige 
korallforekomster i områdene, må gjennomføres i god tid før oppstart og at selskapene må 
forvente  at  funn  av  sårbar  bunnfauna  vil  kunne  medføre  særskilte  miljøkrav. 
Forvaltningsplanen for Norskehavet skal oppdateres i 2014 og det faglige grunnlaget vil være 
klart i 2013. Det vil derfor ifølge Klif være viktig at det tas forbehold i lisensene om at det 
kan komme nye miljøkrav.

Naturvernforbundet  og  Natur  og  Ungdom  mener  at  forholdene  DN  og  Klif  nevner  er 
tilstrekkelig til at blokkene ikke bør innlemmes i TFO-ordningen, siden dette kan medføre en 
stor risiko for sjøfugl og viktige kystområder i Lofoten, Vesterålen og Troms. 

Eksisterende TFO-område
DN peker  i  sin  høringsuttalelse  på  at  TFO-områdene  i  Nordsjøen  delvis  overlapper  med 
viktige tobisområder, og at det ikke bør tildeles lisenser slike områder. Naturvernforbundet og 
Natur og Ungdom mener at dette viser en av TFO-ordningens store svakheter: Slik ordningen 
er i dag kan ikke områder trekkes tilbake, selv om det framkommer ny miljøinformasjon. 
Naturvernforbundet  og  Natur  og  Ungdom  mener  som  nevnt  at  hele  TFO-ordningen  bør 
avvikles,  sekundært  at  den  endres  slik  at  det  blant  annet  er  mulig  å  ta  områder  ut  av 
ordningen, slik som det kan være behov for i viktige områder i Nordsjøen. 
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