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Innspill til det faglige grunnlaget for oppdatering av 

forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor 

Lofoten – høring 
 

Den fremlagte rapporten om det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for 

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er etter vår vurdering et godt og grundig 

utredningsarbeid. Rapporten er betydelig styrket sammenlignet med situasjonen i 2006 og er 

derfor et godt grunnlag for ytterligere å øke kunnskapsnivået for Nordland VI, VII og Troms 

II. 

Det er imidlertid vesentlige områder som i liten grad, eller ikke i det hele tatt omhandles i 

rapporten.   

 Effekter av seismiske undersøkelser på fiske 

 Beredskap mot akutt forurensning 

 Samfunnsmessige ringvirkninger 

 Teknologiutvikling 

 

For å sikre av ovennevnte og andre forhold blir ivaretatt krever LoVe Petro at det blir 

iverksatt konsekvensutredning etter petroleumslovens § 3.1. Vi legger til grunn at 

konsekvensvurderingen skal inneholde samfunnsmessige, samt lokale og regionale 

ringvirkningsvurderinger av petroleumsaktivitet.  

 

Konsekvensutredning (KU) 
Selv om den fremlagte rapporten gir et godt faglig grunnlag for det videre arbeidet med 

forvaltningsplanen, er vår vurdering at den mangler svar på flere viktige spørsmål knyttet til 

petroleumsvirksomhet i Nordland VI,VII og Troms II.. De siste hendelsene i Mexicogulfen 

viser at det er dokumentert et behov for en omfattende og objektiv KU i hht. petroleumsloven. 

En konsekvensutredning vil etter vår vurdering gi svar på hvilke ringvirkninger og utvikling 

lokalsamfunnene kan få - både med og uten petroleumsvirksomhet. Men enda viktigere er det 

å få kartlagt utfordringene knyttet til miljø, sikkerhet og sameksistens med fiskeri og reiseliv.  

I en KU vil også risikoen fra en stadig økende skipstrafikk måtte være med i vurderingen. 

Kunnskapen fra en konsekvensutredning vil derfor ha stor verdi, uansett om det blir 

petroleumsvirksomhet eller ikke.  

Videre mener vi at forvaltningsplanen i svært liten grad tar hensyn til den teknologiske 

utviklingen som har funnet sted de siste 20 år. Den vektlegger heller ikke de strenge 

miljøkravene som myndighetene la til grunn for leteboring på Nordland VI så tidlig som i 

1993. 

Et sentralt krav var at boring i oljeførende lag skal skje utenom torskens gytesesong med god 

margin. Det var heller ikke tillatt å ha mer enn en borerigg i området om gangen.  
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En KU etter petroleumsloven vil sikre at befolkningen og lokale myndigheter blir tatt med på 

råd gjennom en omfattende høringsprosess. 

 

Det er viktig at en konsekvensutredning gir svar på blant annet følgende problemstillinger: 

 Hvilken utvikling kan man forvente i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-

Troms med og uten fremtidig petroleumsvirksomhet? 

 Hvilke fordeler og ulemper vil det være med ilandføring vs offshore utbygging av 

eventuelle funn? 

 Hvilke krav må stilles for å få en tilfredsstillende oljevernberedskap utenfor kysten av 

Nordland og Troms? 

 Hvilken risiko utgjør skipstrafikken med og uten petroleumsaktivitet  

 Hvilke mijøkrav vil myndighetene kreve av en petroleumsvirksomhet utenfor 

Nordland VI, VII og Troms II for å sikre forsvarlig bevaring av havmiljøet? 

 Kan det stilles krav om lokale og regionale ringvirkninger ved tildeling av 

leteblokker? 

 Lokale og regionale ringvirkninger i lete-, utbygging- og driftsfasen? 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Direktør 


