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Høringsuttalelse fra Changemaker i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 
 
Changemaker takker for muligheten til å komme med innspill til oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Changemaker er Norges 
største ungdomsorganisasjon som jobber aktivt med Nord/Sør- problemstillinger. På bakgrunn av 
et slikt perspektiv, oppfordrer vi Regjeringen til å ikke åpne for petroleumsvirksomhet i overnevnte 
områder.  
 
Fagrapporten for oppdateringen av forvaltningsplanen viser et solid kunnskapsgrunnlag knyttet til 
risikoutvikling og konsekvenser i henhold til økosystemer, næringsstrukturer og havklima i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Changemakers viktigste innvending til rapporten, 
er at de eneste omtalte konsekvenser av petroleumsvirksomhet i disse områdene er de 
lokalspesifikke. Rapporten mangler et globalt klimapolitisk perspektiv.  
 
”Samstemt for utvikling” 
Vi har fått stadig bedre kjennskap til de alvorlige ringvirkningene av for høye konsentrasjoner av 
klimagasser i atmosfæren. Til tross for dette fastslår NOU 2008:14 «Samstemt for utvikling» at 
tempoet i norsk oljeutvinning har økt betydelig siden slutten av 1980-tallet. Den politiske styringen 
fremstår som frikoblet politiske målsetninger om reduserte CO2-utslipp, og er hovedsakelig 
sentrert rundt tildeling samt åpning av nye felt for leteaktivitet.  
 
Utredningen slår fast at forbruket av fossilt brensel må ned dersom klimamålene skal nås. Det er 
viktig å ta hensyn til klimaeffektene av utslippene som skapes når norsk olje og gass eksporteres og 
brennes andre steder i verden. Changemaker ber Regjeringen ta disse effektene på alvor og la de 
aktuelle forekomstene av olje og gass forbli på havbunnen.  
 
Videre mener vi at åpning av nye oljefelt strider mot allerede vedtatt klima- og utviklingspolitikk 
fra Regjeringens side. 
 
Mot vedtatt politikk 1: ”Klima, konflikt og kapital”  
I St.meld. nr.13 Klima, konflikt og kapital (2008-2009), erkjenner Regjeringen alvorlighetsgraden av 
klimautfordringene verden i dag står ovenfor. Det fremheves at kampen mot fattigdom blir stadig 
vanskeligere som følge av disse utfordringene. Videre skriver Regjeringen at det er den rike delen 
av verden som må ”… ta på seg ansvaret for klimaendringene og møte utfordringene for å vise at 
en klimavennlig økonomisk vekst er mulig” (St.meld 13, 2008-2009:6-9). 
 



Changemaker anbefaler at Regjeringen følger egen linje om en mer utviklingsvennlig helhet i norsk 
politikk og avstår fra ytterligere bidrag til globale klimaendringer.  
 
Mot vedtatt politikk 2: ”Klimaforliket” 
Dersom vi hypotetisk sett avvikler alle kullkraftverk og all avskogning umiddelbart, samt stanser 
utvinning av tjæresand, vil vi fortsatt overstige togradersmålet hvis vi fortsetter å pumpe opp det 
som finnes av olje. Om Norge skal innfri løftet om reduksjon av klimagassutslipp med 30 prosent 
innen 2020, som fastslått i Klimaforliket, mener Changemaker at Regjeringen ikke kan åpne for 
leting etter mer olje i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. 
 
En fremtidsrettet klimapolitikk 
Changemaker anerkjenner at det er riktig å fortsette oljeutvinning i et moderat tempo i områder 
med allerede utbygd infrastruktur. Dette medfører en forlengelse av norsk oljeproduksjon, også i 
fremtiden. Imidlertid bør Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten forbli urørt.  
 
Norge kan ikke vente med å legge om til fornybar energi. Changemaker anbefaler at investeringer 
som i dag går til forskning og utvikling av energiforsyning legges om fra petroleumssektoren til den 
fornybare sektoren. Skal vi nå målet om maksimalt to graders oppvarming, må verden være 
nærmest utslippsfri i 2050. Innen den tid må alternative fornybare energikilder være på plass. Med 
tanke på de globale klimaendringene samt fremtidig norsk økonomi og arbeidsplasser, mener vi at 
åpning for oljeboring i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, vil være en kortsiktig 
løsning. 
 
Changemaker mener den oppdaterte forvaltningsplanen må ta hensyn til de globale 
klimaendringene, og anerkjenne at en innenrikspolitisk beslutning om åpning for oljeutvinning i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten vil berøre globalt som nasjonalt. Videre kan ikke en 
slik avgjørelse isoleres fra fremtidig utvikling, både i Nord og Sør.  
 
Vi ønsker Regjeringen lykke til, og håper på en  konstruktiv og fremtidsrettet klimapolitisk prosess i 
arbeidet med forvaltningsplanen.  
 
 
Med hilsen, 
Markus Nilsen, 
Leder i Changemaker 
 
 


