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Høringsuttlelse til konsekvensutredninga for Barentshavet sørøst 
 
Åpning av nye oljefelt i nord vil bety store klimagassutslipp i mange år framover. En ulykke i 
Barenshavet sørøst kan få katastrofale følger for sårbar natur. Ekstremt vær og faren for drivis blir 
ikke tatt nok på alvor. Samtidig vil åpning av nye oljefelt bidra til en eskalering av det todelte 
arbeidslivet. De som er i olja og de utenfor.  Skal vi sikre framtidas arbeidsplasser innen grønn 
industri må vi få til en overgang nå. Oljesektoren støvsuger markedet for arbeidskraft og kompetanse 
på teknologi. Det er på tide med en omdreining -operasjon grønn næringspolitikk. 
  
Rødt mener at konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst ikke tilfredsstiller de nødvendige 
kravene for å kunne danne grunnlag for en åpning for petroleumsvirksomhet. Utredningen er svært 
mangelfull når det gjelder vurdering av olje- og gassaktivitet nær iskanten. Dette gjelder både 
risikovurdering av den daglige driften i et område lengre fra land og lengre nord enn noen gang 
tidligere, og det gjelder håndtering av oljeutslipp i islagt og delvis islagt farvann.  
 
Ved 74,5 gr N, nær delingslinja med Russland er det like stor avstand fra Bjørnøya som fra 
Finnmarkskysten. På grunn av denne store avstanden til landbase vil det ikke være mulig med 
forsvarlig redningshelikopterberedskap i  et av de mest attraktive områdene for 
petroleumsundersøkelser. 
 
Utredningen underestimerer risikoen for drivis sør for 74,5 gr N. Det vil med svært stor sannsynlighet 
være perioder i årene framover der drivisen strekker seg inn i området Barentshavet sørøst. I 
perioder med stor issmelting vil sannsynligheten øke for at isfjell fra brekalving på øyene nord i 
Barentshavet og Svalbard driver inn i området. 
 
Konsekvensutredningen har ingen dokumentasjon på at «løsninger finnes internasjonalt», slik det 
hevdes i utredningen side 8, spalte 2.   
 
Konsekvensutredningen har ingen vurdering av effekten, verken av miljø- eller driftsmessig karakter, 
ved eventuell petroleumsvirksomhet på russisk side av grenselinjen, som jo har samme potensiale for 
funn og utvinning av petroleum. 
 
Barentshavet sørøst har en enorm betydning som oppvekstområde for ulike fiskeslag, og for 
fiskeriene. Rødt er spesielt kritiske til hvordan konsekvensutredningen nedtoner  de negative 
konsekvensene petroleumsvirksomhet vil ha både for fisken, sjøpattedyr og fiskeriene.  
 
Rødt mener at åpning av nye sårbare områder for olje- og gass er å gå baklengs inn i framtida. Vi 
spiller rullett viktige fornybare ressurser som fisk, vi eskalerer klimaendringene og setter framtidas 



arbeidsliv i fare. Miljøpartiet Rødt har utviklet planen «Fornybar Framtid» som viser hvordan Norge 
kan kutte 40 prosent i klimagassutslippene og samtidig skape over 50 000 grønne arbeidsplasser over 
hele landet.  Hvert nye oljefelt som blir åpna gjør  veien til det fornybare samfunnet lengre. Den rød-
grønne regjeringa står foran et politisk veiskille. For Rødt er valget enkelt – vi velger miljø og 
framtidas arbeidsplasser! 
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