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Tittel: 
Capricorn Norge AS sin høringsuttalelse til utlysing av blokker til den 

24. konsesjonsrunde på norsk sokkel 

Uttalelse: 

Vi viser til høringsbrev fra olje- og energidepartementet av 13.03.2017 med invitasjon til å 

komme med høringsuttalelse vedrørende utlysningen av blokker til den 24. 

konsesjonsrunden. Nedenfor følger Capricorn Norge AS sine kommentarer. 

Den foreslåtte utlysningen av totalt 102 blokker er fordelt på ni blokker i Norskehavet og 93 

blokker i Barentshavet. 

Capricorn Norge AS mener det er svært positivt at regjeringen på denne måten legger til rette 

for videre utforskning av kontinentalsokkelen. Oljedirektoratet sine analyser viser at 

betydelige deler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet. Ny aktivitet og tilgang 

til nytt areal er en forutsetning for langsiktig utvikling av Norges viktigste næring og vil gi 

ringvirkninger både i nord og i sør. 

Tildeling av et stort antall blokker i Barentshavet vil føre til økt kartlegging av geologien i 

områdene i øst og vest. Den økte forståelsen for ressurssituasjonen er viktig for 

aktivitetsnivået på lang sikt. Industrien er derfor svært positiv til at regjeringen legger til rette 

for leting i store deler av Barentshavet. 

Industrien er innforstått med at områdene sør for Bjørnøya er viktige og verdifulle 

sjøfuglområder, spesielt i hekketiden. Flere av disse bestandene er ansvarsarter for Norge. 

Både polarlomvi og lomvi har svømmetrekk i august som går sørover gjennom flere av de 

foreslåtte blokkene. Næringen har tidligere gjennomført leteboringer samt at det er pågående 

produksjon i områder med tilsvarende sårbarhet. Industrien har vist at det er fullt mulig å 

gjennomføre både leteaktivitet og produksjon med akseptabel miljørisiko i slike områder. 



Den foreslåtte utlysingen ligger innenfor de rammer som er satt for olje- og gassaktivitet i 

disse områdene, og de stortingsvedtak som er fattet. Regelmessige utlysninger som gir 

forutsigbarhet og langsiktighet for selskapene på sokkelen er avgjørende for framtidig 

aktivitet og for Norges økonomi. Capricorn Norge AS ser derfor fram til en bred utlysing i 

tråd med forslaget fra regjeringen. 

Med vennlig hilsen 

Lennart Hansen 

Exploration Manager 

Vedlegg: - 

 


