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Wintershall tildelt leteareal i 24. konsesjonsrunde 

Stavanger. Wintershall Norge AS er glad for å kunngjøre at selskapet 

er tildelt nytt leteareal på norsk sokkel i 24. konsesjonsrunde. Olje- og 

energidepartementet offentliggjorde i dag tildelingen av 12 nye 

utvinningstillatelser til 11 selskaper. Det ble tilbudt tre lisenser i 

Norskehavet og ni i Barentshavet. 

«Vi er svært fornøyde med å bli anerkjent som partner i lisensen vi 

har hatt som vår hovedprioritet i denne runden. Området blant de 

mest spennende på sokkelen og er av stor interesse for oss», sier 

Guy Oakes, letesjef i Wintershall Norge. 

Wintershall er tildelt en andel på 20 prosent i lisens PL 964, hvor Aker 

BP vil være operatør (40%) og de andre partnerne er DEA (15%) og 

Petoro (25%). Lisensen er lokalisert nær Gråspett-prospektet i lisens 

721, hvor Wintershall også er partner, og som er planlagt boret senere 

i år. 

Lovende område 

Ifølge Oljedirektoratets analyser har Barentshavet det største 

uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel.  
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«Barentshavet har mange uutforskede områder. Wintershall ser stort 

potensial og håper at vi snart vil se større funn i dette området», sier 

Oakes. 

Den 24. lisensrunden ble annonsert 21. juni 2017 og omfattet 102 

blokker. Av disse ble alle ni blokker i Norskehavet og 38 blokker i 

Barentshavet tildelt. 

Kart over tildelte lisenser 

Wintershall Norge AS er en av de største olje- og gassprodusentene på norsk 

sokkel med daglig produksjon på over 100.000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har 

eierskap i rundt 50 lisenser på norsk sokkel, hvorav over halvparten er 

operatørskap. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet som var Wintershall sin 

første egne utbygging i Norge. Neste utbyggingsprosjekt er Nova (tidligere 

Skarfjell). Selskapet er også operatør for de produserende feltene Brage og Vega. 

Wintershall Norge AS har rundt 500 ansatte og er en del av Wintershall Holding 

GmbH. 

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid 

datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av 

naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 

80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har 

opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er 

Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet 

har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte 

partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter 

globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største 

internasjonale produsent av råolje og naturgass. 

Wintershall. Shaping the future. Wintershall. Shaping the future. 

Ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.no – eller følg oss på 

Twitter, Facebook eller YouTube. 

http://www.npd.no/Global/Engelsk/2-Topics/%5bLicence-awards%5d/24-round/Offers/24thLicensingRound_offer_june18th.pdf

