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HØRINGSSVAR FRA NTL – KONSEKVENSUTREDNING FOR WISTING 
 
NTL viser til brev fra LO datert 21.02 om konsekvensutredning for Wisting og 
sender med dette våre korte merknader.  
 
NTL mener prosjektet har mange usikkerhetsmomenter ved seg, også økonomisk. 
Funnet i Wisting ble først beskrevet som lite lønnsomt, og ble først interessant for 
Equinor etter den store krisepakken til oljenæringen i forbindelsen med 
Koronapandemien.  
 
Når NTL ber LO si nei til konsekvensutredningen av Wisting-feltet handler det 
likevel mest om at vi ikke kan se at et oljefelt hvor det legges opp produksjon forbi 
år 2050, er kompatibelt med målene om reduksjon av klimagassutslipp i 
Parisavtalen.  Vi har nettopp mottatt tredje rapport fra FNs klimapanel. Den er 
tydelig. Alle investeringer i ny, fossil oljeproduksjon er i strid med 1,5 graders 
målet, som Norge har forpliktet seg til ved å tilslutte seg klimaavtalen fra Glasgow.  
NTL er bekymret for de globale klimavirkningene av ny oljeproduksjon. Vi er også 
svært bekymret for konsekvensene en utbygging vil ha for arktiske arter og marint 
dyreliv. Et eventuelt oljeutslipp så langt nord i Barentshavet vil ha totalt 
ødeleggende konsekvenser for økosystemene nært iskanten, i flere generasjoner 
framover.  
 
På fastlandet er industrien og klimaløserne våre allerede i gang med grønn 
omstilling og løsningene for et storstilt fornybart skifte er i stor grad klare. Det er 
disse virksomhetene vi må satse på nå. På samme måte som staten i en årrekke 
har lagt til rette for produksjon av olje fra norsk sokkel, må den nå legge til rette 
for ny, grønn industri, nye, grønne og trygge arbeidsplasser – i tråd med våre 
internasjonale forpliktelser.  
 
Wistingfeltet inneholder i følge Equinor for lite gass til at feltet kan produsere uten 
elektrifisering. Dersom LO går inn for konsekvensutredning av Wisting, mener NTL 
det må settes som en forutsetning at slik elektrifisering gjøres ved hjelp av flytende 
havvind, og at norske aktører sikres disse oppdragene, slik at det sikres lokal og 
regional verdiskapning i Finnmark. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Kjersti Barsok      Kirsten H. Teige 
forbundsleder        forbundssekretær 
 
(Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur) 
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