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Vi viser til høringsbrev av 24.11. 2011 og høringsdokumentet av november 
2011.  

Naturviterne mener at forvaltningen av naturen er den viktigste utfordringen for 
samfunnet, særlig i et langsiktig perspektiv. Naturen er grunnlaget for vår 
eksistens og må forvaltes klokt for å sikre god velferd for kommende 

generasjoner. Vår livskvalitet er avhengig av høy kompetanse om natur og at 
denne brukes i samfunnsplanleggingen og i næringsvirksomhet.  

Naturviterne mener at samfunnsutviklingen må være bærekraftig og basert på 
riktig fagkompetanse. Behovet for kunnskap er et gjennomgående tema i 
høringsdokumentet.  

Kunnskapsbasert forvaltning 

Det sørlige Barentshav er et havområde med stor betydning for den norske 

fiskebestanden, sjøpattedyr, plankton og for havfugl. Det er derfor særlig viktig 
at petroleumslovens § 3-1 som blant annet omhandler nærings- og miljømessige 
virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensning blir fulgt. 

Det er derfor med undring Naturviterne ser at eksisterende kunnskap om 
miljøforhold og naturressurser vurderes som tilstrekkelig som grunnlag for 

konsekvensutredning og at det ikke er planlagt spesifikke feltstudier. Dette er et 
område hvor klimaendringene gjør signifikante utslag på havtemperatur og i 

tillegg kommer usikkerheten knyttet til hvordan havstrømmene vil gå, hvilke 
temperaturendringer dette fører til og virkninger på saltinnholdet. Dette er 
endringer som skjer hurtig og det blir feil å lene seg på gårsdagens kunnskap når 

man skal vurdere inngrep av en slik art som det er snakk om her. Det er derfor 
av avgjørende betydning at det settes i gang med kunnskapsoppbyggingstiltak 

på konsekvenser for naturmiljøet slik at fremtidige beslutninger om framtidig 
petroleumsaktivitet tas på et best mulig grunnlag. 

 

 

http://www.naturviterne.no/


 

Reguleringer og krav 

Vi tillater oss også å minne om Norges internasjonale forpliktelser. Gjennom 

disse har Norge forpliktet seg til en rekke mål og strategier knyttet til forvaltning 
av naturmiljøet. I tillegg har vi nasjonale miljømål. Vi skal forvalte naturen slik at 
arter som finnes naturlig sikres levedyktige bestander og at variasjonen av 

naturtyper og landskap opprettholdes. Dette gjør det mulig å sikre det biologiske 
mangfoldets fortsatte utviklingsmuligheter, slik det er slått fast i St.meld. nr. 26 

(2006-2007). Fiskeriressursene utgjør en betydelig del av norsk eksport og har 
gitt levebrød til kystbefolkning og industri i århundrer. Det er viktig at denne 
ressursen av stor betydning for regionen og eksportindustrien forvaltes 

bærekraftig og sikres i form av vern av gyte- og oppvekstområder. 
Bioprospektering har også blitt en næring med spennende muligheter og 

utviklingspotensial. Kalde sjøområder som Barentshavet kan være leveområde 
for ulike organismer med forbindelser eller virkestoffer med stor betydning for 
næringsliv, vitenskap og velferd. Det er derfor viktig å kartlegge og sikre det 

biologiske mangfoldet som finnes i havområdene. Det må et program til 
konsekvensutredning ta høyde for. 

 

Oppsummering 

Det virker på Naturviterne noe forhastet at et prosjekt i ukjent farvann med 

potensielt store ringvirkninger for miljøet skal lene seg på ”dagens kunnskap”. 
Barentshavet er et havområde hvor effekten av et varmere klima merkes raskt 

og ”dagens kunnskap”, som er basert på forskning som i enkelte tilfeller allerede 
er noen år gamle, er etter Naturviternes mening ikke tilstrekkelig. Vi konkluderer 
derfor med at kunnskapsgrunnlaget må styrkes gjennom kartlegging, 

overvåkning og forskning. 

Med vennlig hilsen 

 

Finn Roar Bruun/s/      Trygve Ulset/s/ 

leder        politisk utreder 
 

 


