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Olje- og gassvirksomheten er Norges største
næring målt i verdiskaping. Næringen har i
flere tiår vært en sentral drivkraft for utvik-
lingen i norsk økonomi.
Petroleumsvirksomheten og inntektene fra
denne har bidratt til industriell vekst, syssel-
setting og en utvikling av landets samlede in-
frastruktur og velferdstilbud i et tempo og om-
fang som ellers ikke ville vært mulig. Også i
fremtiden er utviklingen i petroleumsvirksom-
heten helt vesentlig for utviklingen av det nor-
ske samfunn. Som olje- og energiminister er
jeg derfor svært opptatt av å legge rammebe-
tingelsene til rette for en langsiktig forvalt-
ning av petroleumsressursene. 

Mens olje- og gassnæringen hittil har vært
preget av vekst, ser en nå begynnelsen på en
gradvis reduksjon i aktivitetsnivået. Et redu-
sert aktivitetsnivå i petroleumssektoren vil ha
betydelige ringvirkninger for andre næringer
og konsekvenser for norsk økonomi som hel-
het. Det er derfor svært viktig å sikre at lønn-
som petroleumsaktivitet blir realisert, slik at
fallet i aktivitetsnivå dempes. Faktaheftet gir
et bredt bilde av den norske petroleumsvirk-
somheten og tar for seg de fleste sidene ved
virksomheten. Jeg håper at Faktaheftet kan
bidra med nyttig informasjon om sektoren,
både til dem som allerede kjenner næringen,
men også til dem som ikke er like godt kjent
med olje- og gassvirksomheten.    

Siden produksjonen av petroleum startet på
norsk kontinentalsokkel i 1971 har vi produ-
sert i alt 3,8 mrd Sm3 o.e. Dette tilsvarer
knappe 30 prosent av de opprinnelig utvinnba-
re petroleumsreservene på sokkelen. Det er
med andre ord betydelige gjenværende olje-
og gassressurser. I Stortingsmelding nr. 38
(2001-2002) lanserte regjeringen den langsik-
tige utviklingsbanen for norsk kontinentalsok-
kel, som er et utviklingsscenario der bl.a. ODs
anslag for utvinnbare ressurser blir produsert.
Jeg er svært opptatt av at vi skal nå den lang-
siktige utviklingsbanen, hensyn tatt til miljø
og sikkerhetsmessige forhold. 

Norges rolle som en stor energiprodusent
skal forenes med å være et foregangsland på
miljøområdet. Dette målet har preget myndig-
hetenes politikk overfor petroleumsvirksom-
heten i alle de årene vi har produsert olje og
gass på norsk sokkel. Det sterke miljøfokuset
innebærer at vi i dag kan vise til en positiv
trend når det gjelder ivaretakelse av miljøhen-
syn i norsk petroleumsvirksomhet. 

Gjennomsnittlig oljeproduksjon (inklusive
NGL) utgjorte i 2003 3,3 mill. fat/dag, mens
gassproduksjonen for hele 2003 var på 73,4
mrd Sm3. Salget av gass forventes å bygge
seg kraftig opp fra dagens nivå til 120 mrd
Sm3 i 2010. I desember 2003 mottok jeg utbyg-
gingsplanene for Ormen Lange og for et nytt
transportsystem for gass til Storbritannia.
Ormen Lange i Norskehavet er det største
gassfunnet på norsk sokkel etter Troll. Jeg
anser utbyggingen av feltet og det planlagte
transportsystemet til Storbritannia som et
svært viktig bidrag til aktiviteten på norsk
sokkel i tiden fremover, og utbyggingen vil gi
betydelige nasjonale og regionale virkninger.

På bakgrunn av de siste års skuffende lete-
resultater i de umodne delene av Norskehavet
og Nordsjøen, besluttet regjeringen å utlyse en
omfattende 18. konsesjonsrunde i Nordsjøen
og Norskehavet. Utlysningen av runden vil gi
selskapene tilgang til umodent areal som er
viktig for å øke leteaktiviteten. 18. konsesjons-
runde er den fjerde største runden vi noen
gang har utlyst på norsk sokkel, og i umodne
områder er det den mest omfattende runden
siden første konsesjonsrunde i 1965.
Regjeringen har i utlysningen av 18. konse-
sjonsrunde vært svært opptatt av å balansere
interesser knyttet til miljø, fiskeri, havbruk og
petroleumsvirksomhet. Det stilles derfor mer
omfattende miljø- og fiskerikrav i denne run-
den enn hva som har vært vanlig tidligere.

Området Lofoten-Barentshavet er svært vik-
tig både økologisk og for fiskerivirksomheten,
samtidig som det er av stor betydning for frem-
tidig norsk petroleumsvirksomhet. Regjeringen
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omtalte derfor i Sem-erklæringen behovet for
en utredning av helårig petroleumsaktivitet i
området Lofoten – Barentshavet (ULB).
Formålet med ULB har vært å presentere de
mest sentrale problemstillingene knyttet til
miljø, fiskeri og samfunnsmessige konsekven-
ser av helårig petroleumsvirksomhet i området. 

I lys av resultatene fra ULB, besluttet regje-
ringen i desember at det ikke skal åpnes for
videre petroleumsvirksomhet i Nordland VI
utenfor Lofoten. En ny vurdering av dette
spørsmålet vil bli foretatt når den helhetlige
forvaltningsplanen for Barentshavet forelig-
ger. Samtidig har regjeringen besluttet å åpne
generelt for videre helårig petroleumsvirk-
somhet i de allerede åpnede områdene i
Barentshavet syd, med visse unntak.
Unntakene er de kystnære områdene i Troms
og Finnmark og de særlig verdifulle område-
ne: polarfronten, iskanten, Bjørnøya og
Tromsfeltet. Det er en grunnleggende forut-
setning for regjeringens forslag at sikkerhe-
ten og beredskapen er fullt ut ivaretatt. Jeg vil
i samarbeid med andre berørte myndigheter
stille strenge krav til oljevernberedskapen i
nordområdet. 

Sameksistens er et sentralt prinsipp i norsk
petroleumspolitikk, og det er viktig å finne
løsninger som gjør at ulike næringer kan
bruke de samme havområdene innenfor ram-
men av en bærekraftig utvikling. Regjeringen
har også satt som en forutsetning for videre
aktivitet i Barentshavet at det ikke skal være
utslipp til sjø under normal drift. Dette er en
vesentlig skjerping av kravene i forhold til det
som gjelder ellers på sokkelen.

I modne områder av sokkelen er det fort-
satt et betydelig potensial for å påvise nye res-
surser, som bl.a. kan tilknyttes eksisterende
installasjoner. Dersom vi skal lykkes med å
finne og utvikle disse ressursene, vil det
kreve betydelig innsats og vilje til nytenking.
Mange felt i modne områder på norsk sokkel
er i en fase med avtakende produksjon og sti-
gende enhetskostnader. Effektivisering, en-
drede driftsformer, teknologiutvikling og sam-
arbeid på tvers av lisensgrenser er viktige
stikkord i denne sammenhengen. Jeg anser
realisering av disse verdiene av stor betyd-
ning for å opprettholde Norges posisjon som
en stor eksportør av olje og gass, og det vil

være en hovedutfordring for å nå den langsik-
tige utviklingsbanen for norsk sokkel. 

Gjennom introduksjonen av ordningen med
tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO),
la regjeringen om tildelingssystemet i modne
områder for å stimulere til mer effektiv utfor-
sking av denne delen av sokkelen. Like før jul
2003 tildelte jeg 19 utvinningstillatelser i
modne deler av Nordsjøen og Norskehavet
under dette systemet. Jeg er meget fornøyd
med interessen for denne konsesjonsrunden
der en spennende blanding av etablerte sel-
skaper og nye aktører bidrar til økt mangfold
og økt verdiskaping på sokkelen.

Ved årsskiftet 2003/2004 var 48 felt i pro-
duksjon på norsk sokkel, fordelt på 42 i
Nordsjøen og 6 i Norskehavet. I 2003 startet
produksjonen fra feltene Fram, Grane og
Mikkel. Feltene Kristin, Kvitebjørn, Skirne og
Snøhvit har godkjente planer for utbygging og
drift (PUD), og er under utbygging. 

Prognoser viser at de gjenværende ressur-
sene på norsk sokkel kan legge grunnlag for
lønnsom produksjon av olje i 50 år og gass i
nærmere 100 år. Jeg vil understreke at det er
svært krevende å få til en slik positiv utvik-
ling, og vi vil møte mange utfordringer på
veien mot målet. Sentrale utfordringer er til-
gang til nytt leteareal for å sikre nødvendig le-
teaktivitet, utvikle ressurser nær eksisterende
infrastruktur og øke utvinningsgraden fra pro-
duserende felt. Regjeringen er opptatt av å
legge forholdene til rette for at vi skal nå
denne langsiktige utviklingsbanen. Dette er
derfor det sentrale temaet i årets Stortings-
melding om olje- og gassvirksomheten.
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