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Nye investeringer i olje og gass
er ikke forenlig med klimamålene
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Det planlegges å utvinne mer enn dobbelt så mye fossilt 
brensel i 2030 enn det som er forenlig med klimamålene 



Kilde: NRK



Norge er verdens 7. største eksportør av utslipp

Kilde: Oljedirektoratets ressursregnskap, Rystad Energy, Norsk klimastiftelse, Price of oil
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Norge har eksportert 17 gigatonn
med CO2 fram til nå = 340 ganger 
våre egne årlige utslipp



«Man må ha vært fraværende i første time i
mikroøkonomi om man tror at det ikke betyr noe for 

pris og mengde om en ikke-ubetydelig selger eller
kjøper forsvinner fra markedet»

- Victor D. Norman, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH
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Norges verdensledende kompetanse innen
offshore er avgjørende for å klare omstillingen
til grønn industri



1. Bruke den verdifulle kompetansen, erfaringen
og teknologien til nye industrieventyr som
«redder verden» 

2. Stoppe tildelingen av nye lisenser & ny
leteaktivitet

3. Investere mer i fornybar energi og spesielt
havvindparker (bygget på naturens premisser)

4. Utvikle energibærere som grønn hydrogen, 
ammoniakk og batterier

5. Storskala satsning på CCS

6. Skape nye spennende offshore-næringer

Hva må gjøres?



1. Store økologiske
konsekvenser

2. Alle miljøfaglige råd
sier nei

3. Kostbart og trolig lite 
lønnsomt

4. Teknologien finnes ikke

5. Usikkert marked

6. Stort omdømme-
problem

Si nei til gruvedrift på havbunnen



Taredyrking som klimaløsning og
industrieventyr?



The Decomissioning Dilemma –
should I stay or should I go?

• Globalt er det rundt 6 000 olje- og
gassplattformer som går mot slutten

• I Nordsjøen er de totale kostnadene for 
de rundt 500 plattformene estimert til 
$100-125 milliarder (USD)

• Regenerativ akvakultur og støtte
restaurering/taredyrking?



• Maling er den 2. største kilden til
mikroplast i norske havområder

• Fra en gjennomsnittlig oljerigg i
Nordsjøen ca. 1 000 kg mikroplast
fra maling hvert år

• = tilsvarende over 100 000 
plastflasker som dumpes i havet
hvert år fra hver oljerigg

D U S T  F R E E C I R C U L A R S A F EC L E A N

Our impact is big, measurable and immediate:
Zero emissions of paint microplastics and re-use of blasting grit during surface maintenance

PINOVO STOPS ALL PAINT AND DUST EMISSIONS

L E S S  
C O S T

Stopp lekkasje av mikroplast



Stopp elektrifisering av sokkelen



revocean.org


