TFO-ordningen må avskaffes
TFO-ordningen er skadelig for klima, udemokratisk og kan føre til irreversible
naturødeleggelser i norske havområder. Grønn Ungdom mener Stortinget bør
avskaffe ordningen umiddelbart, av både miljømessige og demokratiske hensyn.
Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble iverksatt i 2003 for å få flere mindre aktører inn i
jakten på mer olje- og gass. Bruken av TFO-ordningen har økt kraftig under både den forrige og
den sittende regjeringa. 23. januar delte olje- og energiminister Tord Lien ut 65 letetillatelser på
norsk sokkel. Aldri før har så mange tillatelser blitt gitt gjennom TFO-ordningen på en gang.
I dag gis over en tredjedel av alle letetillatelser gjennom TFO. Dette er problematisk fordi det
gjennom TFO ikke tas hensyn til overordnede naturforvaltningsplaner som gjelder for de aktuelle
områdene. Når TFO-tillatelser tildeles, går prosessen heller ikke gjennom demokratiske organer.
Dette innebærer at en enkelt minister kan strø om seg med letetillatelser etter eget
forgodtbefinnende, uten at Stortinget har en finger med i spillet.
I starten var ordningen bare ment for modne områder i Nordsjøen (med mulighet også for modne
områder i Norskehavet). Men etter hvert har også store deler av Barentshavet blitt tatt inn i
ordningen. Det betyr at Stortinget har mistet kontrollen med omfanget av ordningen, og at den i
prinsippet kan utvides til å gjelde for alle områder som er åpnet for oljeboring. I praksis er det
dessverre omtrent ingen grenser for hvor store arealer som kan tildeles gjennom TFO, så lenge de
ikke berører områder som er stengt for oljeboring gjennom forvaltningsplanen. Et område som blir
definert som TFO-område forblir dette. Det er derfor skremmende at TFO ikke lenger fungerer
som et supplement til den ordinære tildelingsordningen, men nærmest har blitt en likestilt praksis.
Grønn Ungdom mener det er helt elementært at forvaltningen av norske havområder skal være
under demokratisk kontroll og skje på en åpen, helhetlig og kunnskapsbasert måte. TFO-ordningen
undergraver imidlertid hele forvaltningssystemet og er en grunnleggende udemokratisk og
miljøfiendtlig ordning. Derfor bør den avvikles umiddelbart.

