
 

Oslo, 11.05.2010 
Høringsuttalelse til 21. konsesjonsrunde fra Greenpeace 
 
Vi viser til mottatt høringsnotat med kart over 100 foreslåtte nye blokker for oljeleting på 
norsk sokkel.1 
 
Vi er svært overrasket over at OED som utlysende forvaltningsorgan ikke har inkludert 
tilgjengelig biologisk kunnskap og eksisterende sårbarhetsvurderinger, blant annet fra 
Forvaltningsplanprosessene, i sitt høringsgrunnlag. Dette gjør det til en tyngre jobb å 
presentere en skikkelig høring, og gir OED anledning til å foreslå blokker på geologisk 
grunnlag som er åpenbar uegnete på biologisk grunnlag. Dette er å anse som dårlig 
forvaltningspraksis og ufullstendig saksforberedelse. 
 
Samtidig er vi imponert over arbeidet særlig Havforskningsinstituttet2 har nedlagt i sin 
omfattende og meget grundige og kunnskapsbaserte høringsuttalelse til denne 
konsesjonsrunden. Greenpeace støtter vurderingene knyttet til boretidsrestriksjoner, 
utslippskrav og blokkanbefaling knyttet til fisk, larveområder, gyteområder og 
bunnsamfunn foreslått av Havforskningsinstituttet, både i Barentshavet, Norskehavet og 
Nordsjøen.  
 
De fleste av disse blokkene er også frarådet fra andre miljøetater, som Klif3 og Direktoratet 
for Naturforvaltning. Dette gjelder særlig foreslåtte blokker i Nordsjøen og blokkene 
utenfor Vestfjorden som også delvis overlapper med det nyetablerte Træna 
korallvernområde. 
 
Av hensyn til iskanten og sjøfuglbestandene på Bjørnøya vil vi også støtte Direktoratet for 
Naturforvaltning4 sitt krav om at de nordligste blokkene ikke åpnes i det hele tatt, særlig så 
lenge det ikke finnes teknologi for å rense olje ut av is, i tillegg til de som ikke bør utlyses 
av hensyn til gyteområder og korallforekomster. 
 
Hensynet til de nasjonale og internasjonale klimamålene tilsier også at tempoet i 
oljeutvinningen bør reduseres, og at tildelingen av nye blokker bør reduseres, ikke økes. 
Konsesjonsrunden bør derfor i alle tilfeller følges av en bindende klimaplan som sikrer at 
nye tildelinger ikke kompromitterer målene om 40% utslippskutt innen 2020 eller global 
stabilisering innen 2 grader, før endelig utlysning og tildeling. 

 
Truls Gulowsen, Greenpeace 

 
                                                 
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Horing---forslag-om-blokker-til-
utlysning-i-21-konsesjonsrunde.html?id=597629  
2 http://www.imr.no/filarkiv/2010/05/horingssvar_21._konsesjonsrunde2.pdf/nn-no  
3 http://www.dirnat.no/multimedia.ap?id=45966&contentdisposition=attachment  
4 http://www.dirnat.no/multimedia.ap?id=45925&contentdisposition=attachment  


