Hordaland fylkeskommune
Regionalavdelinga, næringsseksjonen
Postboks 7900,
5020 Bergen
regional@hfk.no

Bergen 3.4.13

Regional næringsplan for Hordaland 2013- 2017
Naturvernforbundet Hordaland har disse kommentarene til Regional næringsplan.
I kapittel 3.1.2 ”Mange sektorar –men nokon viktige” påpekes det at olje- og
gassektoren generelt og gass- og oljeprisene spesielt, gjør Hordaland sårbar.
I følge det Internasjonale Energibyrå må 2/3 del av de påviste fossile ressursene bli
liggende i bakken, for å unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger
med mer enn 2 grader. Dette er nødvendig for å unngå de mest alvorlige
klimaendringene og bevare dagens livsbetingelser.
Økonomisk sett må den dyreste fossile energien, bli liggende i bakken. Derfor kalles
denne typen fossil energi for ”The Unburnable Carbon”. En vesentlig del av den
norske oljevirksomhet er så kostbar, at lavere oljepriser raskt gjør olje- og
gassutvinning ulønnsom. Vedlagt følger en analyse fra storbanken HSBC som blant
annet sier at: ” Statoil has the highest value of reserves at risk of becoming
unburnable, equivalent to 17% of its market capitalisation.” (se vedlegg).
Det haster med å fremtidsrette norsk økonomi og redusere vår oljeavhengighet.
Dette bør gjøres gjennom utsalg av fossile aksjeposter før oljeprisen synker og
verdiene går tapt. Dessuten må all subsidiering av olje- og gassindustri, erstattes
med storstilt satsning på bærekraftig økologisk næringsutvikling.
For å bidra til at regional næringsplan for Hordaland blir mer framtidsrettet,
foreslår Naturvernforbundet Hordaland først endring i overordnet mål i kapittel 4.
Visjon og overordnet mål.
-

Punkt: ”verkemiddelaktørar som enno betre stør opp om berekraftige
verksemder og næringsmiljø”
Endres til: ”verkemiddelaktørar som enno betre stør opp om økologisk
berekraftige verksemder og næringsmiljø”
Nytt punkt: ”all støtte fra Regionalt utviklingsprogram skal gå til verksemder
som betre stør opp økologisk berekraftige og energi- og ressurseffektiv
næringsutvikling og produksjon.”

Dette bør følges opp gjennom tiltak andre steder i planen som eksempel:
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1) Erstatte olje- og gassindustri som prioritert næring i Regionalt
utviklingsprogram med virksomheter som selv bidrar til, eller forsker på
produkter, tjenester og løsninger som
a. Gir redusert energi- og ressursforbruk.
b. Gir bedre energi- og ressursstyring.
c. Bedre ivaretar og videreutvikler naturmangfold.
d. Bidrar til økt produksjon og distribusjon av økologisk mat.
e. Bidrar til økologisk bærekraftig havbruk og fiske.
f. Tiltak som bidrar til å endre fra et fossilt til fornybart og bærekraftig
forbruk.
Regional næringsplan bør dessuten tilrettelegge for at Hordaland fylkeskommune
bidra til kompetansebygging som reduserer næringslivets og samfunnets belastning
på naturen.
Vennlig hilsen
Naturvernforbundet Hordaland

________________
Nils Tore Skogland
Daglig leder
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