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Uttalelse - TFO 2018 - Oljevirksomhet i Norskehavet 
 
 
Kommunestyret - sak 025/18: 
 

Følgende uttalelse sendes Olje og Energidepartementet (OED) fra Vågan Kommunestyre:   
 
I TFO 2018 foreslås tildelt blokker for petroleumsvirksomhet som ligger svært nær Nordland VI i 
Norskehavet (område 6707). Området ligger i viktige havområder for norske fiskerier. 
Seismikkskyting i disse områdene vil ha en dokumentert problematisk innflytelse på fiskeriene. 
Området ligger også slik til at et utslipp vil raskt kunne nå Lofotøyene. Dette vil ha dramatiske 
konsekvenser for miljøet og samfunnet.  
 
Kommunestyret i Vågan ber om at OED tar initiativ for konkret tiltak slik at aktører i Lofoten blir 
involvert for å styrke oljevern i regionen. Videre at der iverksettes tiltak slik at Norske fagmiljøer 
får økt kunnskap om oljevern i våre farvann. Videre ber vi om at fiskere i Lofoten  blir involvert i 
et arbeid med kystnær beredskap for oljevern. Nasjonalt Senter for Oljevern og marint miljø er 
under etablering i Lofoten og Vesterålen og bør naturlig engasjeres tett i arbeidet med utvikling 
av kompetanse og ny kunnskap.   
 
Videre understreker kommunestyret i Vågan at premiss må gis ved tildelning for når det skal 
være lovlig å skyte seismikk i dette område. Det skal være basert på samarbeid med 
fiskeriorganisasjonene som skal gi veiledning når seismikkskyting vil ha minst negativ effekt for 
de etablerte næringsaktørene i området, og ikke minst for fisken som har dette området som 
sitt habitat hele eller deler av året. Vi krever at seismikkskyting skal begrenses til maksimalt 60 
dager pr år for området.   
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Eivind Holst 
ordfører 
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