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HØRING "ÅPNINGSPROSESS FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET I 

HAVOMRÅDENE VED JAN MAYEN" 

 

Det vises til pressemelding fra Olje- og energidepartementet av 16. oktober 2012 vedrørende 

ovennevnte. Troms fylkeskommune var ikke mottaker av høringen, men ønsker å gi følgende 

høringssvar: 

 

 Troms fylkeskommune beklager at vi ikke fikk konsekvensutredningen på høring. 

 Troms fylkeskommune vil påpeke av Jan Mayen ligger nært opp til Nord-Norge og 

administreres av fylkesmannen i Nordland. Vi mener derfor at området må betraktes 

som del av nordområdene og ses i sammenheng med utviklingen av den nordlige 

petroleumsprovins.  

 Troms fylkeskommune ser at virksomhet ved Jan Mayen på en del områder vil kreve 

spesialkompetanse og erfaring fra virksomhet i nordlige havområder. Troms 

fylkeskommune peker her på den muligheten det innebærer å benytte den nordnorske 

arktiske kompetanse som finnes innen ulike aktuelle fagområder. 

 Troms fylkeskommune mener at havområdene rundt Jan Mayen kunne gi betydelig 

virksomhet for norsk petroleumsindustri og norsk leverandørindustri, under 

forutsetning av fremtidige funn. Virksomheten vil kunne gi ringvirkninger ulike steder 

i Norge og vil kunne bli en positiv faktor for de ulike petroleumsklyngene i landet. I 

Nord-Norge hvor virksomheten foreløpig er i en oppbyggingsfase vil Jan Mayen 

kunne bli en utviklings- og vekstfaktor i framtiden. Nordnorske baser, 

leverandørbedrifter, forskningsmiljø mv vil allerede i dag kunne være viktige 

leverandører til petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen. 

 Troms fylkeskommune mener at åpning av havområdene ved Jan Mayen vil være et 

strategisk viktig initiativ for utviklingen i Nordområdene, dette i forhold til 

tilstedeværelse og aktivitet, ringvirkninger og framtidige oppgaver for norsk olje- og 

gassindustri og for leverandørindustrien. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gunnar Davidsson 

avd.leder 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 


