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Oppgis ved henvendelse 

Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven 
for det tidligere omstridte området vest for avgrenselinjen i 
Barensthavet sør 

Det vises til høringsbrev av 24.11.2011 om forslag til program for konsekvensutredning etter 
petroleumsloven for det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør, 
høringsdokument, november 2011. 

Det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen vurderes av Oljedirektoratet som 
interessant å utrede med tanke på eventuelle petroleumsforekomster. Stortinget har ved behandling 
av forvaltningsplan for marine miljø i Barentshavet og Lofoten besluttet å igangsette en 
konsekvensutredning med sikte på tildeling av utvinningstillatelser for Barentshavet sør. Dersom 
konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge fram en stortingsmelding for åpning 
av dette området for petroleumsvirksomhet. Program for konsekvensutrecling er nå på høring og det 
tas sikte på å avdekke nærings- og miljømessige virkninger og mulig fare for forurensing, samt 
økonomiske og sosiale virkninger petroleumsvirksomheten kan ha. 

Høringsdokumentet er oversiktlig og strukturert utformet, og tar for seg temaene på et overordnet 
nivå uten å gå i detalj på de enkelte fagfelt. Dokumentet er inndelt i tre kapitler. Første kapittel er en 
innledning og inneholder bakgrunnsinformasjon som nå-situasjon for petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet og framtida for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Kapittel 2 tar for seg 
kunnskapsgrunnlaget for havområdet Barentshavet sør. Av menneskelig aktivitet er det fiskeri og 
skipstrafikk som nevnes i høringsdokumentet. I kapittel 3 skisseres forslag til utredningsprogram. 
Forhold vedrørende samisk samfunnsliv, samisk kultur og samisk næringsutøvelse er ikke nevnt 
spesielt i høringsdokumentet. 

Sametinget har et ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert i forhold til nye tiltak i samiske 
områder. Dette gjelder også utvinning av olje og gass i havområder. Sametinget har tidligere 
behandlet saker om petroleumsvirksomhet i nord. Ved utbygging av Snøhvitfeltet gjorde sametingets 
plenum et vedtak som slår fast at etter folkeretten har det samiske folk rettigheter i forhold til 
forvaltningen av olje og gassressursene. Samenes rettigheter som urfolk må derfor bli uttrykt i 
hvordan petroleurnsressursene fra Barentshavet planlegges utnyttet, hvordan aktiviteten 
gjennomføres og hvordan verdiene fordeles. Ved høring om konsekvensutredningen for utbygging av 
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Goliat i 2009 ble dette standpunktet gjentatt. I vedtakene understrekes det at Sametinget ikke er 
prinsipielt i mot utvinning av olje og gass i Barentshavet dersom de nødvendige forutsetningene er til 
stede. 
Dette standpunktet er ikke endret. Sametinget venter ennå på avklaringer i forhold til 
rettighetsspørsmålene og viser i den forbindelse til at tradisjonell kystbosetting er den viktigste 
begrunnelsen for suverenitet og rettigheter til ressursene i havet. Dette gjelder også for samene som et 
eget folk. 

I Stortingsmelding 7 (2011-2012) om nordområdestrategien står det under kapittel 3.5: 

Wolksdimensjonen er sentral i regjeringens nordområdestrategi. Nordområdepolitikken skal bidra til å togge og 
utvikle uolks språk, kultur, næringer og samfunnsliv. En utvikling med okt internasjonalisering, næringsvirksomhet 
og naturressursutryttelse byr på nye muligheter, men øker samtidigpresset på utfolks kultur og livsgrunnlag. 

Ved tidligere høringer har Sametinget uttrykt bekymring for konsekvensene økt 
petroleumsvirksomhet kan ha for samisk kultur og samfunnsliv. Og da tenker vi spesielt på virkninger 
av den samlede utbyggingen i nordområdene. Vi mener at regjeringens nordområdemelding 
underbygger denne bekymringen. I meldingen står det også at det er viktig at urfolks rettigheter blir 
etterlevd i utnyttelsen og forvaltningen av ressurser og miljø i nordområdene. 

Med bakgrunn i dette foreslår Sametinget at følgende formuleringer tas med i forslaget til program for 
konsekvensutredning: 

Ved vurdering av hvilke virkninger en mulig petroleumsvirksomhet i havområdet Barentshavet 
sør vil kunne få for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal følgende utredes: 

- Ringvirkninger for samisk kultur og samfunn, herunder næringsutøvdse, bosetting, 
sysselsetting, kompetanse, kapasitet, kulturutøvelse, identitetsutvikling, mv. 

- Vurderinger av tiltak, også av kompenserende karakter, som kan virke til fordel og ha 
positive ringvirkninger for samisk kultur og samfunn. 

Det vil være naturlig at disse punktene kommer som et tillegg til programmets kapittel 3.2.6, 
Samfunnsmessige konsekvenser, eller som et eget underkapittel. 
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