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Høring - Det faglige grunnlaget for oppdatering av 

forvaltningsplanen  for Barentshavet og havområdene utenfor 

Lofoten 

 

Foreliggende dokumenter: 

 Faktaopplysninger fra rapportene – det faglige grunnlaget. 

 Sammendrag av det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for 

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. 

 

Sakens bakgrunn: 
15. april då fikk regjeringen overlevert det faglige grunnlaget for utarbeidelse av 

forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (HFP). 

Dette materialet er utarbeidet i samarbeid mellom 26 direktorater og forskningsinstitusjoner fra 

de involverte sektorene. Ansvarlige for utarbeidelse av del rapporter er:  

 Norsk Polarinstitutt, leder faglig forum 

 Havforskningsinstituttet, leder overvåkingsgruppen 

 Kystverket, leder risikogruppen 

 Arctos, forskernettverk, ledes fra Universitetet i Tromsø 

 

Høringsperioden for det faglige grunnlaget er fra 15. april til 1. juli. Rapportene er tilgjengelig 

på Miljøverndepartementets nettsider. Se www.regjeringen.no/md Klikk på: Forvaltningsplan 

for Barentshavet - Lofoten under ”Hurtigvalg” (høyre side). 

Regjeringen vil gjøre sine vurderinger i selve forvaltningsplan arbeidet. Det tas sikte på 

fremlegging av stortingsmelding inne utgangen av 2010. Regjeringen vil i forvaltningsplanen 

blant annet ta stilling til om det skal gjennomføres en konsekvensutredning for 

petroleumsvirksomheten i områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II, slik som forutsatt 

i regjeringens politiske plattform (Soria Moria II). 

 

Forvaltningsplanen er en overordnet plan for havområdene fra Lofoten til og med Barentshavet. 

I forvaltningsplanen klargjøres de overordnede rammene for sameksistens og ny virksomhet i 

havområdet, og det legges til rette for sameksistens mellom næringer som fiskeri, sjøtransport 

http://www.regjeringen.no/md


og petroleumsvirksomhet. Siktemålet med planen er å etablere en forvaltning som er helhetlig 

og økosystembasert. 

Lokale og regionale myndigheter har liten, eventuell ingen innflytelse, over forvaltningsplan 

arbeidet. 

 

Konsekvensvurdering er mer spesifikk, konkret og vil gi ytterligere kunnskap om områdene som 

skal vurderes. Konsekvensutredning er hjemlet i petroleumsloven § 3.1og beslutter at før nye 

områder kan åpnes skal det finne sted en avveining mellom ulike interesser som gjør seg 

gjeldende på det aktuelle området. Under denne avveiningen skal det foretas en vurdering av de 

nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten, mulig fare for forurensing, 

samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha. 

 

En konsekvensutredning vil i større grad lytte til lokale myndigheter. I petroleumsloven heter 

det at ” spørsmålet om åpning av nye områder skal forelegges lokale myndigheter og sentrale 

interesseorganisasjoner som kan antas å ha særlig interesse i saken”. 

 

Vurdering: 
Det er et godt og grundig utredningsarbeid som er gjennomført. Det faglige grunnlaget for 

forvaltning av områdene fra Lofoten til Barentshavet er betydelig styrket sammenlignet med 

situasjonen i 2006. Det foreligger nå et tilstrekkelig grunnlag for å øke kunnskapsnivået for 

Nordland VI, VII og Troms II. 

 

Temaer hvor det tidligere har blitt pekt på behov for mer kunnskap har i første rekke vært: 

 Effekter av seismiske undersøkelser på fiske 

 Risiko for og konsekvenser av akutte oljeutslipp 

 Beredskap mot akutt forurensning 

 Samfunnsmessige ringvirkninger 

 

Forvaltningsplanen mangler svar på flere viktige spørsmål knyttet til petroleumsvirksomhet i 

området. 

 

De siste hendelsene i Mexicogulfen viser nettopp betydning av en omfattende og objektiv 

konsekvensutredning. En konsekvensutredning vil 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 og sikkerhet. Denne viktige kunnskapen er det 

nødvendig å få utredet. I en konsekvensvurdering vil også risikoen fra en stadig økende 

skipstrafikk være med i vurderingen. Kunnskapen fra en konsekvensutredning vil derfor ha stor 

verdi, uansett om det blir petroleumsvirksomhet eller ikke.  

 

Forvaltningsplanen tar i svært liten grad 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.  

En konsekvensutredning (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, inkludert Salten med og uten fremtidig 

petroleumsvirksomhet? 



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

eventuelle funn? 

 Hvilke krav må man stille for å få en tilfredsstillende oljevernberedskap utenfor utenfor 

kysten av Nordland og Troms? 

 Hvordan vil risikoen være for alvorlige konsekvenser ved ulykker eksempel med skip 

med og uten oljevernberedskapen petroleumsvirksomheten bidrar med? 

 Hva er risikoen for og konsekvenser av akutte oljeutslipp? 

 Hvilke miljøstandarder vil myndighetene kreve av en petroleumsvirksomhet utenfor 

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

 Hvilken infrastruktur kreves for en utvidet petroleumsvirksomhet i regionen? 

 Vil det kreves lokale og regionale ringvirkninger i de nære områder på land ved tildeling 

av leteblokker? 

 Vil det kreves lokale og regionale ringvirkninger både i lete-, utbygging- og driftsfasen? 

 Hvilke konkrete regionale ringvirkninger vil Salten få ved en eventuell aktivitet på 

Nordland VI og Nordland VII? 

 

En konsekvensvurdering vil ikke automatisk bety at man kan åpne områdene Nordland VI, 

Nordland VII og Troms II for petroleumsvirksomhet. Det finnes flere eksempler på 

konsekvensutredninger hvor områder ikke er blitt åpnet. Blant annet har Nordland VI vært 

konsekvensutredet tidligere uten at det er åpnet for petroleumsvirksomhet. 

Konsekvensutredning vil gi økt kunnskap som er av største viktighet for den generell 

forvaltning og den politiske prosessen rundt forvaltningen av disse havområdene. 

 

Ordførerens innstilling: 

Saltdal kommune krever at regjeringen setter i gang konsekvensutredning etter 

petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI, Nordland VII og Troms II i forbindelse med 

behandlingen av forvaltningsplanen. 

 

Det er en klar forutsetning at konsekvensvurderingen skal inneholde samfunnsmessige, samt 

lokale og regionale ringvirkningsvurderinger av petroleumsaktivitet på lokalsamfunn, herunder 

næringsliv, miljø og for befolkningen generelt. 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010  

Behandling: 

 

Vedtak: 

Utsettes til neste møte 22.06.10 

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 22.06.2010  

Behandling: 

Anders Krane foreslo følgende endring av 1. avsnitt: 



Saltdal kommune krever at regjeringen ikke setter i gang konsekvensutredning etter 

petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI, Nordland VII og Troms II i forbindelse med 

behandlingen av forvaltningsplanen. 

 

Ordførerens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for Anders Kranes 

forslag). 

Innstilling: 

Saltdal kommune krever at regjeringen setter i gang konsekvensutredning etter 

petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI, Nordland VII og Troms II i forbindelse med 

behandlingen av forvaltningsplanen. 

 

Det er en klar forutsetning at konsekvensvurderingen skal inneholde samfunnsmessige, samt 

lokale og regionale ringvirkningsvurderinger av petroleumsaktivitet på lokalsamfunn, herunder 

næringsliv, miljø og for befolkningen generelt. 

 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2010  

Behandling: 

Anders Krane tok opp sitt forslag fra formannskapet: 

Saltdal kommune krever at regjeringen ikke setter i gang konsekvensutredning etter 

petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI, Nordland VII og Troms II i forbindelse med 

behandlingen av forvaltningsplanen. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer (som ble avgitt for Anders Kranes 

forslag). 

 

Vedtak: 

Saltdal kommune krever at regjeringen setter i gang konsekvensutredning etter 

petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI, Nordland VII og Troms II i forbindelse med 

behandlingen av forvaltningsplanen. 

 

Det er en klar forutsetning at konsekvensvurderingen skal inneholde samfunnsmessige, samt 

lokale og regionale ringvirkningsvurderinger av petroleumsaktivitet på lokalsamfunn, herunder 

næringsliv, miljø og for befolkningen generelt. 

 

 

 

 

 


