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Verden trenger energi, og Norge skal benytte seg av de energiressursene som vi 
har tilgjengelig. Dette er bra for norsk økonomi, og ikke minst viktig for å redusere 
verdens klimagassutslipp.  
 
Olje- og energidirektoratet har fastslått at halvparten av Norges olje- og 
gassreservoar ligger i Barentshavet. Denne oljen og gassen vil resultere i inntekter 
til staten, og samtidig en grønn omstilling i Europa. Europeisk kullproduksjon økte 
med 7% i 2021, og vi kan ikke lenger være avhengig av russisk gasseksport. Rundt 
89% av den gassen vi importerte fra Russland har nå blitt erstatt med kull. Dette er 
svært uheldig iht. Parisavtalen.  
 
Wisting-feltet er grundig utredet. I flere rapporterer konstateres det at utbygging 
og produksjon, samlet sett, ikke går ut over verken dyr eller natur. Kraftkabelen vil 
gå ut over 0,52 km2, og bredden på kabelen er på rundt to meter. Dette vil med 
andre ord ikke gå ut over sårbar natur.  
 
I utredninger fra Equinor anslår de at staten må betale en estimert pris på mellom 
60 milliarder og 75 milliarder. Dette vil bli betalt ned på de fire første årene etter 
produksjonen starter. Det totale overskuffet vil bli på over 40 milliarder. Dette er 
penger som kan brukes på en fremtidens skole, bedre helsevesen og enda flere 
klimatiltak.  
 
Høyres Studenter ønsker å lete og finne ny norsk gass og olje. Dette vil være som 
en bro over til et enda grønnere Europa. Derfor er det viktig at vi bygger ut en ny og 
bedre infrastruktur i Barentshavet. Både sikkerhetspolitisk ved å bruke områdene 
våre, men også ved å kunne enklere eksportere gassen vår nedover til Europa.  
 
Høyres Studenter mener vi bør skifte ut dagens europeiske kull, med norsk grønn 
olje og gass. Høyres Studenter er tydelig på at vi bør øke leteaktiviteten på norsk 
sokkel, og at vi enten må øke produksjonen eller starte produksjon på felt hvor det 
er funnet olje og gass. 


