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Høringsuttalelse - Forslag til program for konsekvensutredning - Jan Mayen 

Faroe Petroleum takker for muligheten til å uttale seg i forbindelse med prosessen for en mulig 

åpning for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen. Faroe Petroleum er positivt 

til at myndighetene har satt igang denne prosessen og støtter forslaget til program slik det er 
beskrevet i høringsdokumentet. 

Tilgang til nye prospektive områder er av avgjørende betydning for norsk oljevirksomhet og er 

tidskritisk for å begrense fallet i oljeproduksjonen. Åpning av havområdene ved Jan Mayen er 

en positiv utvikling i så måte, men det vil ta lang tid før det kan bli utbygging og produksjon i 

dette området. Det er derfor viktig å komme i gang med prosessen så snart som mulig. Dette 

området er preget av store utfordringer, med stor avstand til markeder, vanskelige værforhold, 

og ikke minst en lav grad av geologisk forståelse. Erfaringen fra den første lisensrunden på 

Island viser også at industrien er forsiktig med å gå inn i dette umodne området. 

I tillegg til en eventuell åpning av områdene rundt Jan Mayen, mener vi i Faroe Petroleum at 

det er minst like viktig å sikre industrien tilgang til areal på kortere sikt ved en ytterligere 

økning av TFO-områdene og ved at de ordinære lisensrundene inkluderer betydelig større 

områder. Vi mener at Norge og industrien er best tjent med at alle disse tre tiltakene 

gjennomføres parallelt for å sikre tilgang til leteareal med mulighet for utforskning på kort 

(TFO), mellomlang (ordinære lisensrunder på norsk kontinentalsokkel) og lang sikt (utlysninger 

på Jan Mayen-ryggen). 
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