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Avslutningsplan Frostpipe – høring av KU 
 

Viser til henvendelse fra Miljøverndepartementet i form av e-post den 14.10.09, med forespørsel om 

kommentarer til konsekvensutredningen for avvikling av Frostpipe, som er ute på høring i regi av Olje 

og energidepartementet.  
 

Vi har gått gjennom deler av konsekvensutredningen for avvikling av Frostpipe. Vi har i hovedsak 

konsentrerte oss om de delene av dokumentet som omhandler miljømessige konsekvenser av de ulike 
alternativene. Vi har ikke sett spesielt på deler som omhandler forurensing, inkl. utslipp til luft og 

utlekking til sjø, og antar dette dekkes i SFT sine kommentarer til saken.  

 

Hovedinntrykket er at KU gir en systematisk vurdering av de enkelte alternative løsningene for 
håndtering av Frostpipe, og at forslag til løsning baserer seg på disse vurderingene. Vi har ingen 

kommentarer til de metoder som er benyttet, eller de valg som er tatt i KU. Vi har imidlertid 

kommentarer til et par miljømessige forhold som med fordel kunne vært tatt med i de vurderingene 
som er gjennomført som underlag for valg av alternativ.  

 

Miljømessige konsekvenser er et av forholdene som vurderes, opp i mot en rekke andre forhold 
(samfunnsmessige konsekvenser, sikkerhetsmessige faktorer, konsekvenser for andre sektorers 

virksomhet etc.). Vi har et par kommentarer til vurderingen av miljømessige konsekvenser. 

 

 Vedr. miljømessige forhold, står det i KU at disponeringsalternativene for Frostpipe generelt 

vurderes å innebære svært lite påvirkning av naturressursene, hovedsakelig begrenset til 
bunndyrsamfunnene i det umiddelbare nærområdet til rørledningstraseen. Det er derfor ikke 

gitt noen inngående beskrivelse av naturressursene i Frigg-Oseberg området, og det henvises 

til regional konsekvensutredning for Nordsjøen for nærmere beskrivelser. Videre er det gitt 
beskrivelser av bunnforholdene mhp. bunnsubstrat og miljøtilstand. Vi har ingen kommentarer 

til betraktningene om at evt. påvirkning vil være begrenset til bunnsamfunn i nærområdene til 

traseen, men savner beskrivelse av hvilke type habitater og bunnsamfunn som vil kunne 
påvirkes langs rørledningstraseen. Dette for evt. å kunne utelukke at det er spesielle 

forekomster av arter og habitater som bør få spesiell oppmerksomhet i vurderingene av 

miljøkonsekvenser av de enkelte alternativene, og videre valg av løsning.  
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 Det står i KU at den nordlige del av Frostpipe krysser de sørøstlige delene av Vikingbanken. 

Vikingbanken er kjent som felt for havsil (tobis)/gytefelt for havsil. Havsil (tobis) er helt 
knyttet til gytefeltene som forutsetter egnete habitat, dvs sandbunn med spesiell kornstørrelse 

og oksygensetting, noe som også gjør den sårbar for lokal påvirkning. KU omhandler de ulike 

alternativenes betydning for fiskeriene, men vi savner en vurdering av hvilken betydning de 
ulike alternative løsningene vil kunne ha på havsil (tobis) som art, og forekomstene av arten i 

området. Havsil (tobis) har en generell rekrutteringssvikt, og bestanden er nå betydelig 

svekket. Havsilen er registrert som sårbar (Vu) i Norsk rødliste fra 2006. I Norge har det i lang 
tid ikke vært grunnlag for kommersielt fiske, og nedgangen har vært særdeles stor med 

reduksjoner på 88-94% (i perioden 2003-2005 sammenlignet med perioden 1994-2002). 

Fiskeriforvaltningen er nå i gang med et nytt forvaltningssystem for å gjenoppbygge 

bestanden som nå er meget sårbar for lokale menneskelige påvirkningsfaktorer som kan 
komme i tillegg til de pågående endringene i økosystemet. Vi foreslår at det gjøres vurderinger 

av hvorvidt/og evt. i hvilken grad de ulike alternativene vil kunne påvirke havsil (tobis) -

feltene i området, gjerne i samråd med eksperter på havsil (tobis). Dette bør også sees i 
sammenheng med det arbeidet som nå blir gjort i forvaltningen.  

 

 

For øvrig ingen ytterligere kommentarer til KU. 
 
 

 

 

Med hilsen 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 

 

Brit Veie-Rosvoll Cecilie Østby 
Seksjonssjef  

 

 

  
 

 
 


