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Oppdatering av for valtningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Forside: Ørnulf Opdahls akvarell Hav,
fotografert av Silje Gripsrud

Meld. St. 10
Oppdatering av forvaltningsplanen
for det marine miljø i Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten

Ørnulf Opdahl: Hav (akvarell)
Ørnulf Opdahl (f. 1944 i Ålesund) er en av Norges fremste kunstnere og han har på
grunn av sine mange skildringer av kystnaturen blitt omtalt som en stor romantiker
i norsk samtidskunst. Kystlandskapet og livet ved havet har hele veien preget hans
kunstneriske virke.
Fotografiet av Ørnulf Opdahls akvarell er tatt av Silje Gripsrud.
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1 Sammendrag
Forvaltningsplanens formål
Formålet med forvaltningsplanen er å legge til
rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk
av ressurser og goder i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og samtidig opprettholde
økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet
og naturmangfold. Forvaltningsplanen er derfor
et verktøy både for å tilrettelegge for verdiskaping
og for å opprettholde miljøverdiene i havområdet.
Forvaltningsplaner for alle norske havområder
Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, som ble varslet i St.meld. nr.
12 (2001–2002) Rent og rikt hav, ble lagt frem av
Regjeringen i St.meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig
forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan).

Meldingen ble behandlet i Stortinget våren 2006
og var den første forvaltningsplanen for et norsk
havområde.
St.meld. nr. 37 (2008–2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) omfattet Norskehavet og ble behandlet
av Stortinget våren 2009. Regjeringen tar sikte på
å presentere en forvaltningsplan for norsk del av
Nordsjøen og Skagerrak i 2013 og med det etablere forvaltningsplaner som grunnlag for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alle
norske havområder.
Forvaltningsplanene bidrar til klarhet i overordnede rammer, samordning og prioriteringer i
forvaltningen av havområdene. De bidrar til økt
forutsigbarhet og styrket sameksistens mellom
næringene som er basert på bruk havområdene
og utnyttelse av havområdenes ressurser.
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Oppdatert forvaltningsplan
Regjeringen vedtok i forvaltningsplanen for
Barentshavet – Lofoten i 2006 at planen skulle
oppdateres første gang i 2010. Denne oppdaterte
planen bygger på den styrking av kunnskapsgrunnlaget som har skjedd siden 2006. Rapporten
om det faglige grunnlaget for oppdateringen av
forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten ble utarbeidet av 26 direktorater og forskningsinstitusjoner fordelt på gruppene Faglig Forum (ledet av Norsk Polarinstitutt),
Risikogruppen (ledet av Kystverket) og Overvåkingsgruppen (ledet av Havforskningsinstituttet).
En omforent rapport ble presentert 15. april 2010.
Den 16. april 2010 ble Oljedirektoratets rapport
om petroleumsressurser i havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja lagt frem. Flere tilleggsutredninger om blant annet ringvirkninger
og samfunnsøkonomiske konsekvenser av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Risikogruppens tilleggsvurdering om Deepwater Horizon-ulykken i
Mexicogulfen i 2010, ligger også til grunn for
denne forvaltningsplanen. Kunnskapsgrunnlaget
har vært lagt ut for allmennheten for gjennomsyn
og merknader. Det er avgitt over 80 høringsuttalelser som supplerer det faglige grunnlaget som
planen bygger på.
Oppdateringen av forvaltningsplanen bygger
på tidligere og ny kunnskap om miljøverdier og
viktige ressurser for verdiskaping i havområdet
og utvikling i miljøtilstand, påvirkning på økosystemene og miljørisiko. Det er utarbeidet et utvidet
faglig grunnlag for vurdering av samfunns- og
næringsmessige forhold og økosystemverdier
med særlig vekt på områdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja.
Ny kunnskap
Etter fremleggelsen av forvaltningsplanen i 2006,
har arbeidet med å dekke ytterligere kunnskapsbehov særlig vært konsentrert om kartlegging av
havbunn, sjøfugl og geologi. Kunnskapen er særlig styrket gjennom bunnkartleggingsprogrammet MAREANO, sjøfuglprogrammet SEAPOP og
innsamling av seismikkdata om petroleumsressurser under havbunnen. Den største innsatsen
har vært rettet mot områdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja, samt området Eggakanten.
Disse områdene ble valgt ut i 2006 fordi de var
interessante for petroleumsvirksomheten samtidig som de var identifisert som særlig verdifulle
og sårbare områder. Sjøfuglprogrammet SEAPOP

2010–2011

har styrket kunnskapen om sjøfuglenes utbredelse i Barentshavet. Det er også gjort et betydelig arbeid med å styrke kunnskapen om tilførsel
av miljøgifter til norske havområder gjennom
samordnet overvåking. Videre har kunnskapsgrunnlaget om effekter, omfang og tempo i klimaendringer og havforsuring blitt styrket. Kunnskapen knyttet til vurdering av risiko for ulykkeshendelser og konsekvenser av akutt forurensning har
blitt videreutviklet. Betydningen av havområdet
for samfunnsøkonomiske forhold og verdien av
økosystemtjenester har fått en mer fremtredende
plass i kunnskapsgrunnlaget.
All natur skal forvaltes kunnskapsbasert.
Kunnskapsgrunnlaget for tilstand og utvikling for
arter, naturtyper og økosystem er som helhet
styrket og mer systematisk tilpasset en kunnskapsbasert forvaltning etter etableringen av et
samordnet overvåkingssystem. Overvåkingen er
fortsatt under utvikling.
Miljøtilstanden
Den nye kunnskapen gir grunnlag for å fastholde
konklusjonen om at miljøtilstanden i Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten i hovedsak er
god. Ny kunnskap, særlig om bunnfauna og sjøfugl, har bekreftet og styrket det faglige grunnlaget for den identifiseringen av de særlig verdifulle
og sårbare områdene som ble gjort i forvaltningsplanen i 2006. Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning for
det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen, også utenfor områdene selv. De særlig
verdifulle og sårbare områdene kjennetegnes av
kombinasjoner av for eksempel næringsrikt havvann, høy planteplanktonproduksjon, gyte- og
gytevandringsområder og overvintrings- og beitevandringsområder for fisk, eller hekke-, myte(fjærskifte) og overvintringsområde for sjøfugl.
Miljøverdiene kan også være knyttet til kolonier,
yngleplasser eller andre tette forekomster av sjøpattedyr som havert, steinkobbe, nise og spekkhogger. På havbunnen er det i noen særlig verdifulle og sårbare områder forekomster av svamp
og korallrev som også utgjør leveområder for
andre arter.
Kunnskapsgrunnlaget omhandler de enkelte
komponentene i økosystemet og det gis i meldingen en grundig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget og miljøstatus, spesielt i de særlige og
verdifulle områdene.
De viktigste konklusjonene om miljøtilstanden
er:
– Barentshavet er et rent og rikt hav.

2010–2011

–
–
–
–
–
–
–
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De store fiskebestandene er i god forfatning.
Forvaltningsplanområdet har i all hovedsak et
lavt forurensningsnivå.
Havklimaet er i endring; økende havforsuring,
økende havtemperatur, avtagende utbredelse
av havis.
Mengden dyreplankton har avtatt de siste tre
år, mens det ikke er noen klar trend for planteplankton.
De fleste sjøfuglbestandene er i nedgang.
De isavhengige selartene og enkelte fiskebestander har negative utviklingstrekk.
Kunnskapen om havbunn og forekomst av
bunnlevende arter er bedret gjennom MAREANO-kartlegging og nye arter er oppdaget.
Kunnskapen om sjøfugl er bedret gjennom
kartlegging og overvåking i regi av SEAPOPprogrammet.
Høy miljøverdi i de særlig verdifulle og sårbare
områdene er blitt ytterligere bekreftet og styrket.

Utvikling i aktivitetsnivå, verdiskaping og
sameksistens
De viktigste næringsaktivitetene i havområdet er i
dag fiskerier, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet, men også andre næringer som reiseliv, marin
bioprospektering og mulig fremtidig havenergi og
mineralleting på havbunnen omtales i meldingen.
De marine økosystemtjenestenes betydning for
verdiskaping og samfunn er også omtalt.
Fiskerier: Den direkte betydningen av fiskeriog havbruksnæringen målt i verdiskaping (bidrag
til BNP) er beregnet til 18 milliarder kroner på
nasjonalt nivå i 2009. I tillegg til kjernevirksomheten (fiskeri, havbruk, fiskeriforedling og grossist)
bidrar fiskeri- og havbruksnæringen med ringvirkninger i andre sektorer. Eksempler på dette er
teknologiarbeidsplasser som lokal verftsindustri
og leverandører av diverse teknisk utstyr. Den
samlede eksportverdien fra fiskeri- og havbruksnæringen var på 44,7 milliarder kroner i
2009 og 53,8 milliarder kroner i 2010.
Skipstrafikk: Trafikken av seismikkskip, offshore forsyningsskip og tankskip har økt betydelig mer enn andre fartøysgrupper i perioden
2005–2009, men fra relativt lave nivåer. Tankskipene har også blitt større. Fiskefartøyene sto for
flest skipsbevegelser i 2008 med om lag 58 prosent av den totale utseilte distansen i området.
Over 80 prosent av all utseilt distanse for skip
over 10 000 bruttotonn i planområdet foregår nå i
trafikkseparasjonssystemet Vardø–Røst, inkludert nær 100 prosent av all trafikken av tankskip.
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Den resterende trafikken i området domineres av
stykkgodsskip på 1 000–5 000 bruttotonn, men det
er også aktivitet med andre lasteskip, offshorefartøy og andre servicefartøy.
Transittrafikken består av de store tank- og
bulkskipene til/fra russiske havner. Frem til 2008
har trafikkmengden vært relativt stabil både regnet i lastevolum og antall passerende skip. Lastemengden har vært i størrelsesorden 10 til 12 millioner tonn per år og dette volumet er fraktet på
200 til 240 fullastede tankskip. I 2009 steg volumet
vesentlig. Mye tyder på at fraktet volum fra denne
transittvirksomheten vil fortsette å øke de kommende årene. Gjennomsnittlig størrelse på tankskipene som frakter oljen forventes å øke.
Petroleumsvirksomhet: Siden oppstart av petroleumsvirksomhet i Barentshavet syd i 1980 og
frem til utgangen av 2010 er det i dette området tildelt 79 utvinningstillatelser og påbegynt 85 undersøkelses- og avgrensningsbrønner, hvorav 21 letebrønner er påbegynt i 2005 og senere. Om lag
halvparten av boringene har påvist hydrokarboner. Leteboringene har resultert i en rekke mindre og middels store funn, hovedsakelig gass.
Siden 2006 har det vært boret flere undersøkelses- og avgrensingsbrønner for å utforske funnene videre. Flere av funnene vurderes som interessante, blant annet Tornerose og Nucula.
Goliatfeltet, som ligger 85 km nordvest for
Hammerfest, er det første oljefeltet som utvikles i
Barentshavet. Plan for utbygging og drift av feltet
ble vedtatt av Stortinget i 2009 og produksjonstart
forventes i løpet av 2013. Operatøren ENI skal
bygge ut feltet med en flytende lagrings- og losseinnretning. Oljen vil bli lastet på tankskip og transportert til markedet. Totale investeringer knyttet
til utbyggingen forventes å bli på nærmere 30 milliarder kroner.
Petroleumsvirksomheten omfatter oljeselskaper, leverandørindustri og petroleumsrettede forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Til sammen
står disse for en vesentlig del av norsk verdiskaping og genererer arbeidsplasser over hele landet.
I 2009 stod petroleumssektoren for 22 prosent av
verdiskapingen i Norge og samme år utgjorde
petroleumseksporten nærmere 480 milliarder
kroner.
Reiseliv: Reiselivsnæringen er en fellesbetegnelse på bransjer der salget til reisende utgjør en
betydelig andel av produksjonen. Overnattings-,
serverings-, transport- og opplevelsesbedrifter er
alle deler av reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen
lever av og bidrar til å opprettholde levende kystsamfunn langs norskekysten. Få land har en like
lang og variert kystlinje som Norge og kystmiljø-
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ene, fjordene og havområdene representerer et
stort potensial i reiselivssammenheng. Økt antall
reisende i en region har ringvirkninger utover den
direkte verdiskapingen som skjer i reiselivsbedriftene, spesielt innen varehandel.
Statistisk sentralbyrås rapport om reiselivsnæringen viser at reiselivsnæringen relativt sett
utgjør en større del av de tre nordligste fylkenes
totale produksjon enn den gjør i landet for øvrig.
Det samlede turistkonsumet i Nord-Norge ble i
2009 beregnet til å være om lag 19 milliarder kroner. Denne summen fordeler seg på de tre fylkene
som følger: 8,6 milliarder kroner i Nordland, 6,6
milliarder kroner i Troms og 3,8 milliarder kroner
i Finnmark.
Marin bioprospektering: Marin bioprospektering kan beskrives som formålsrettet og systematisk leting etter bestanddeler, bioaktive forbindelser eller gener i marine organismer. Marin bioprospektering er ikke en næring i tradisjonell forstand, men aktiviteten kan fremskaffe ulike forbindelser som kan tas i bruk på mange
forskjellige næringsområder som for eksempel
farmasøytisk industri, næringsmidler, fôr, kosmetikk, bioenergi og petroleumsindustrien.
Regjeringen ser på marin bioprospektering
som en kilde til ny og bærekraftig verdiskaping.
Verdiskapingspotensialet er stort og Norge har
gode muligheter til å hevde seg i en internasjonal
konkurranse. Regjeringen mener at Norges lange
kystlinje og våre havområder gir store muligheter
med hensyn til ressurstilgang og artsmangfold. Vi
har infrastruktur og forskningsmiljøer som gjør at
vi kan hente inn og karakterisere et vidt spekter
av marine organismer. I kombinasjon med den
nasjonale kompetansen som allerede er bygget
opp innen marin sektor og bioteknologi, gir dette
Norge et godt utgangspunkt for en satsing på
marin bioprospektering.
Sameksistens: Seismiske undersøkelser foregår i alle faser av petroleumsvirksomheten, fra før
et område åpnes til langt ut i produksjonen for å
følge utviklingen i reservoaret. Det er denne aktiviteten som har gitt de største konfliktene mellom
petroleumsvirksomhet og fiskerier.
For å redusere dette konfliktnivået, har en
arbeidsgruppe med representanter fra Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet foretatt en gjennomgang av regel- og lovverket knyttet til seismiske
undersøkelser. Som følge av rapporten fra denne
arbeidsgruppen er det gjort endringer i regelverk
som regulerer seismiske undersøkelser.
Økosystemtjenester: Nytte og avhengighet av
økosystemene kan beskrives i form av et stort
spenn av goder de gir oss. Disse godene, eller øko-
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systemtjenestene, er i grunnlaget for meldingen
beskrevet og klassifisert i fire typer:
– Støttende tjenester, dvs. de grunnleggende
økosystemtjenestene biodiversitet og primærproduksjon, som er grunnleggende for alle de
andre økosystemtjenestene.
– Regulerende tjenester, i form av regulering av
klimaet, rensing av vann m.v.
– Produserende økosystemtjenester, så som fisk,
skalldyr og energi, men også genetiske ressurser som gir grunnlag for farmasøytisk og bioteknologisk industri.
– Kulturelle økosystemtjenester, som gir oss
nytte i form av rekreasjon, estetiske opplevelser og følelse av tilknytning og identitet.
For en del av de produserende tjenestene vil vi
finne markedspriser, for eksempel på olje og gass,
fisk og skalldyr. Øvrige produserende goder og
tjenester representerer for en stor del fremtidige
bruksverdier (opsjonsverdier). Dette gjelder for
eksempel genetiske ressurser og ressurser for
farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri,
som ikke lar seg verdsette i dag.
Risiko for akutt forurensning
Det er et relativt lavt aktivitetsnivå i havområdet,
og sannsynligheten for akutt forurensning er vurdert å være fortsatt lav for skipsfart og petroleumsvirksomhet. Oversikt over historiske akutte
utslipp i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sammenstilt med ulike aktivitetsindikatorer,
viser imidlertid at det ikke er en direkte lineær
sammenheng mellom aktivitetsnivå og antall eller
alvorlighetsgrad av akutte utslipp. Aktivitetsnivå
som risikopåvirkende faktor må derfor ikke tillegges for stor vekt.
Det er i grunnlaget for forvaltningsplanen
utarbeidet utslippsscenarioer som ligger til grunn
for modelleringer av oljens drift og spredning,
samt analyser av miljørisiko knyttet til akutte oljeutslipp for utvalgte utslippspunkter i områdene
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De fleste av
scenarioene er for petroleumsvirksomhet (og
petroleumsrelatert skipstrafikk). I tillegg er det
modellert en hendelse med et alvorlig skipsforlis
sørvest av Røst.
For skipstrafikk er det ventet en generell
økning i utseilt distanse for de fleste skipstyper,
med en markant økning for store gasstankere og
store oljetankere. For fiskefartøyer er det imidlertid ventet nedgang. Etter 2005 er sjøsikkerheten
blitt styrket gjennom en rekke tiltak. Tiltakene
som er innført har ført til en betydelig reduksjon i
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sannsynligheten for uhell. De viktigste tiltakene –
seilingsledsystemet fra Vardø til Røst, trafikksentralen i Vardø og slepebåtberedskapen – har stor
sannsynlighetsreduserende effekt på to potensielle akutte hendelsestyper: kollisjon og grunnstøting.
Aktivitetsnivået for petroleumsvirksomhet i
forvaltningsplanområdet er foreløpig lavt, med ett
gassfelt i produksjon (Snøhvit) og et oljefelt under
utbygging (Goliat). Per i dag er ulykkesrisikoen
og sannsynligheten for akutt oljeforurensning fra
petroleumsvirksomhet i området lav.
Norske myndigheter ser alvorlig på ulykken i
Mexicogulfen og lignende ulykker, særlig i lys av
at det ikke kan utelukkes at en storulykke også
kan inntreffe på norsk sokkel. Resultater og anbefalinger fra granskingene av ulykken i Mexicogulfen følges opp og evalueres både av de respektive
norske tilsynsmyndighetene, samt på tvers av etablerte forvaltningsgrenser når det gjelder vurderinger av risiko for miljø. Myndighetene prioriterer arbeidet med å studere årsaker og hendelsesforløp og bruke lærdommen aktivt for å unngå tilsvarende hendelser.
Samlet belastning
En vurdering av samlet belastning på økosystemets struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold tilsier at det ikke er skjedd endringer på
økosystemnivå i havområdet siden 2006, til det er
også tidsspennet for kort.
For de enkelte elementene i økosystemet er
den samlede belastningen vurdert til å være størst
for koraller, svamp og sjøfjærsamfunn, sjøfugl,
isavhengige selarter og de fiskebestandene som
har en dårlig bestandssituasjon. Bestandsnedgang
hos sjøfuglartene lomvi og krykkje som følge av
for stor samlet belastning peker seg spesielt ut i
denne sammenheng.
Fremover vil sannsynligvis den samlede
belastningen fra klimaendringer, havforsuring og
langtransportert forurensning øke og få større
betydning i forhold til de ulike aktivitetene i
Barentshavet. Flere store påvirkninger på samme
sted og tid innebærer større risiko for konsekvenser på økosystemet. For eksempel kan en varig
endring i sjøtemperatur og surhetsgrad føre til så
store endringer i økosystemet at det gjennomgår
et irreversibelt økosystemskifte/regimeskifte.
Dette betyr at økosystemet endrer sin struktur,
virkemåte og produksjon. Konsekvensene av
dette er vanskelig å forutsi, men kan potensielt bli
svært store.
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Tiltak for bærekraftig bruk og beskyttelse av
økosystemene.
I tråd med forvaltningsplanen fra 2006 er regjeringens vurdering fremdeles at miljøtilstanden i
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i
hovedsak er god. Regjeringens vurdering ut fra
dagens kunnskap er at hovedutfordringene i perioden fram mot 2020 er langtransportert forurensing, klimaendringer og havforsuring, nedgangen
i sjøfuglbestandene, håndtering av risiko for akutt
oljeforurensing og videreutvikling av de ulike leddene i en økosystembasert ressursforvaltning.
Behovet for beskyttelse av havbunn og sjøfugl
møtes med konkrete tiltak i forvaltningsplanen.
Kartlegging av havbunn gjennom MAREANOprogrammet har påvist en rekke forekomster av
bunnfauna som korallrev, korallskog, svamp- og
sjøfjærarter. Regjeringen vil prioritere videre kartlegging i områder der det er stor sannsynlighet
for å finne blant annet koraller. Videre vil regjeringen innføre regelverk i norske havområder generelt om at båter med bunntrål og annen bunnslepende redskap må forlate området dersom bifangster av svamp og koraller overstiger en viss fastsatt mengde, samt sørge for oppdatert kartfesting
og kunngjøring av korallrev og annen sårbar
bunnfauna på sjøkart.
Norge har et spesielt forvaltningsansvar for
flere sjøfuglarter fordi bestandene utgjør en
vesentlig del av den europeiske eller nordatlantiske bestanden. Det er behov for ytterligere
kunnskap om årsaker til nedgangen i sjøfuglbestandene, og gjennomføring av tiltak på områder
der belastning på sjøfugl fra menneskelige aktiviteter eventuelt viser seg å være et problem. Regjeringen vil blant annet videreutvikle en systematisk
overvåking av de viktigste sjøfuglbestandene og
øke kunnskapen om bakgrunnen for nedgang i
sjøfuglbestandene.
Regjeringen fastla i St.meld. nr. 8 (2005–2006)
rammer for petroleumsaktivitet i forvaltningsplanområdet. Regjeringen varslet at disse rammene vil
bli vurdert på nytt med utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget som foreligger i forbindelse med
jevnlig oppdatering av forvaltningsplanen, første
gang i 2010. Det fremgår av regjeringens politiske
plattform for stortingsperioden 2009–2013 at
regjeringen ikke ville åpne for petroleumsaktivitet
utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI og VII
og Troms II) i denne stortingsperioden, men ta
stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med denne første oppdateringen. Videre
fremholdt St.meld. nr. 37 (2008–2009) at regjerin-
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gen vil vurdere om det skal settes i gang en
åpningsprosess, herunder konsekvensutredning
for petroleumsvirksomhet i kystsonen, nordlig del
i Norskehavet. Disse vurderingene fremgår av
denne meldingen som del av nye rammer for
petroleumsvirksomheten. De nye rammene
erstatter rammene fra St.meld. nr. 8 (2005–2006).
Avgrensningsavtale med Russland
Avtalen mellom Norge og Russland om maritim
avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet vil når den trer i kraft, innebære en avklaring av grensene for norsk del av Barentshavet.
Det faglige grunnlaget til forvaltningsplanen for
Barentshavet – Lofoten har hittil omfattet hele det
tidligere omstridte området med hensyn til generell beskrivelse av miljøforhold, påvirkning fra
menneskelige aktiviteter mv. ut fra eksisterende
kunnskap. Kunnskapsstatusen i dette området
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skiller seg ikke vesentlig fra andre deler av
Barentshavet, med unntak av mer begrenset
kunnskap om geologi, og petroleumsressurser og
havbunnskartlegging.
Fortsatt kunnskapsbehov
Kunnskapen om økosystemet i Barentshavet –
Lofoten kan generelt karakteriseres som omfattende, men på flere områder er det fortsatt kunnskapsbehov. En sentral utfordring er å få mer
kunnskap om tempoet og effekter av klimaendringer, havforsuring og de faktorene som påvirker
motstandskraften mot endringer i økosystemene i
Barentshavet – Lofoten. Det er også behov for
mer kunnskap om hvordan effekter av havforsuring og klimaendringer kan samvirke med hverandre og med effekter av andre menneskelige aktiviteter som fiskerier, petroleumsvirksomhet og
skipstrafikk.
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2 Innledning
2.1

En helhetlig og økosystembasert
havforvaltning

Formålet med forvaltningsplanen er å legge til
rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk
av ressurser og økosystemtjenester i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og samtidig
opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte,
produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanen er derfor et verktøy både for å tilrettelegge for
verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i
havområdet. Dette krever en klargjøring av de
overordnede rammene for aktivitet i havområdet
for derved å legge til rette for sameksistens mellom ulike næringer, særlig mellom fiskerier, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet. Forvaltningsplanen skal medvirke til felles forståelse av forvaltningen av havområdet mellom næringsinteressene, lokale, regionale og sentrale myndigheter,

Figur 2.1 Havhest
Foto: Cecilie von Quillfeldt

samt miljøvernorganisasjoner og andre interessegrupper.
Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten
var den første forvaltningsplanen for et norsk havområde. Regjeringens forslag ble presentert i
St.meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig forvaltning av
det marine miljø i Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten (forvaltningsplan) og behandlet
av Stortinget våren 2006. Både den forutgående
prosessen og forvaltningsplanen var senere
modell for St.meld. nr. 37 (2008–2009) Helhetlig
forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan), som ble behandlet av Stortinget
høsten 2009. Regjeringen tar sikte på å presentere
en tilsvarende forvaltningsplan for Nordsjøen–
Skagerrak i 2013.
Norge er en havnasjon. Regjeringen har som
mål at Norge skal være et foregangsland når det
gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning
av havområdene. Arbeidet med forvaltningspla-
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nene for norske havområder har også fått betydelig internasjonal oppmerksomhet.

2.2

Bakgrunn og grunnlag for
oppdateringen

Det fremgår av St.meld. nr. 8 (2005–2006) at forvaltningsplanen skal være rullerende og oppdateres jevnlig. Regjeringen varslet i meldingen at den
vil:
– løpende vurdere behovet for oppfølging og
oppdatering av forvaltningsplanen
– på bakgrunn av statusrapportene, første gang i
2010 og deretter jevnlig, vurdere samlet behovet for nye tiltak for å nå målene i planen.
Oppdateringen i denne meldingen gir ikke en full
gjennomgang av tiltak som ble presentert i forvaltningsplanen i 2006, men legger størst vekt på
særskilte spørsmål som ble reist og oppfølgingen
av disse. Ut fra et samlet behov, vil det i god tid
startes en prosess med sikte på å revidere hele
planen i 2020 for perioden frem mot 2040.
Regjeringen sa i St.meld. nr. 8 (2005–2006) at
man ville gå varsomt frem med ny petroleumsvirksomhet i Barentshavet – Lofoten. Rammer for
petroleumsaktivitet i området ble etablert ut fra
hensynet til de områdene som ble identifisert som
særlig verdifulle og sårbare og en vurdering av
risikoen for akutt oljeforurensning. Regjeringen
varslet i forvaltningsplanen at disse rammene vil
bli vurdert på nytt med utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget som foreligger i forbindelse med
jevnlig oppdatering av planen, første gang i 2010.
På spesifikke områder var det behov for å styrke
kunnskapsgrunnlaget, spesielt gjaldt dette kartlegging av havbunn, sjøfugl og geologi.
Det fremgår av den politiske plattformen for
flertallsregjeringen at regjeringen «vil ikke åpne
for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI og VII og Troms II) i denne
stortingsperioden. Regjeringen vil ta stilling til
hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse
med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010.»
Videre fremholdt St.meld. nr. 8 (2005–2006) at
spørsmålet om petroleumsvirksomhet i området
mellom 35–50 km fra grunnlinjen utenfor Troms
og Finnmark skulle vurderes i denne oppdateringen.
Regjeringen varslet videre i St.meld. nr. 37
(2008–2009) Helhetlig forvaltning av det marine
miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) at det i forbindelse med oppdateringen av forvaltningspla-
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nen for Barentshavet – Lofoten også vil bli vurdert
om det skal settes i gang en åpningsprosess, herunder konsekvensutredning, for petroleumsvirksomhet i nordlig del av kystsonen i Norskehavet.
Oppdateringen av forvaltningsplanen bygger
på tidligere og ny kunnskap om miljøverdier og
viktige ressurser for verdiskaping i havområdet
og utvikling i miljøtilstand, påvirkning på økosystemene og miljørisiko. Det er utarbeidet et utvidet
faglig grunnlag for vurdering av samfunns- og
næringsmessige forhold og økosystemverdier
med særlig vekt på områdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja.
Meldingen omtaler delvis, men behandler
ikke, temaer og politikkområder som folkerettslige spørsmål, klimapolitikk, sikkerhetspolitikk og
næringspolitikk.
Geografisk hovedfokus
Faglig grunnlag, beskrivelser og vurderinger i
denne meldingen omfatter forhold i hele forvaltningsplanområdet. Det er likevel lagt særlig vekt
på beskrivelse og vurdering av havområdene
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bakgrunnen
for dette er den særlige innsatsen på kunnskapsoppbygging i disse områdene og at rammene for
petroleumsvirksomhet nå vurderes på nytt.
Avgrensningen mellom forvaltningsplanområdene i Barentshavet og Norskehavet ble justert i
forvaltningsplanen for Norskehavet for å følge en
naturlig avgrensning av økosystemene. Innholdet
i denne meldingen følger den nye avgrensningen.
Avtalen om maritim avgrensning og samarbeid
i Barentshavet og Polhavet
Overenskomsten mellom Norge og Russland om
maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet
og Polhavet ble undertegnet i Murmansk 15. september 2010. Avtalen klargjør den nøyaktige grensen for henholdsvis norske og russiske soner og
kontinentalsokler i Barentshavet og Polhavet.
Avtalen vil skape klarhet, forutsigbarhet og stabilitet hva gjelder myndighetsutøvelse, kontroll og
råderett over ressursene i dette området. Den
inneholder også bestemmelser om videreføring av
det omfattende og gode norsk-russiske fiskerisamarbeidet, samt bestemmelser om samarbeid
om utnyttelse av mulige grenseoverskridende
petroleumsforekomster i disse havområdene.
Stortinget ga sitt samtykke til ratifikasjon av
avtalen 8. februar 2011. I midten av februar 2011
oversendte den russiske presidenten avtalen til
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Internasjonalt

Figur 2.2 Forvaltningsplanområdet Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten
Kartografi: Norsk Polarinstitutt 2011
Kilde for dybdedata: IBCAO

Dumaen for beslutning om ratifikasjon. Det er på
tidspunktet for trykking av denne meldingen ikke
kjent når Dumaen vil ta stilling til ratifikasjonsspørsmålet, men forhåpentligvis vil Dumaen fatte
beslutning om ratifikasjon i nær fremtid slik at
avtalen kan ratifiseres og tre i kraft.
Avtalen innebærer at det tidligere omstridte
området på omkring 175 000 km2 deles i to tilnærmet like deler. En omtale av miljøstatus og aktivitet i det tidligere omstridte området gis i kapittel
3.2.

2.3

Sentrale, overordnede rammer og
prosesser

Forvaltningen av havmiljøet er i stadig utvikling.
Særlige utviklingstrekk de siste to årene omtales
kort her. For en mer utførlig omtale vises det til
St.meld. nr. 8 (2005–2006) og St.meld. nr. 37
(2008–2009) Helhetlig forvaltning av det marine
miljø i Norskehavet (forvaltningsplan).

FNs havrettskonvensjon av 1982 utgjør det grunnleggende folkerettslige rammeverk for all maritim
aktivitet, og angir dermed også den overordnede
rettslige rammen for aktiviteter og tiltak i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Den fastsetter rettigheter og plikter
for Norge som kyststat både når det gjelder utøvelse av myndighet vedrørende sjøtransport,
utnyttelse av de levende ressursene og petroleumsressursene, samt ivaretakelse av miljøhensyn.
Havrettskonvensjonen utgjør også det folkerettslige grunnlaget for fastsettelsen av norsk territorialgrense 12 nautiske mil fra grunnlinjen, de norske 200 nautiske mils sonene ved fastlandet, Svalbard og Jan Mayen og kontinentalsokkelens
utstrekning.
Norge leverte i november 2006 dokumentasjon til Kontinentalsokkelkommisjonen (CLCS)
over norsk kontinentalsokkels utstrekning utenfor 200 nautiske mil i Barentshavet, Norskehavet
og Polhavet. Kommisjonen ga i sin endelige anbefaling for disse områdene i mars 2009 i det alt
vesentlige tilslutning til den norske dokumentasjonen. Anbefalingen omfatter et sokkelområde på
omkring 235 000 km2 utenfor 200 nautiske mil,
noe som tilsvarer nesten tre fjerdedeler av Norges
fastlandsareal.
Avtale om gjennomføring av bestemmelsene i
Havrettskonvensjonen om bevaring og forvaltning
av vandrende fiskebestander og langt migrerende
fiskebestander av 1995 (FN-avtalen om fiske på
det åpne hav) implementerer og presiserer Havrettskonvensjonens regler om fiske på vandrende
og migrerende fiskebestander. FNs fiskeriresolusjon fra 2006 (A/RES/61/105) oppfordrer stater
og regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner til
å beskytte sårbare marine økosystemer mot
destruktive fiskemetoder, herunder skadelig
bunnfiske, i samsvar med føre-var-prinsippet og
innenfor rammen av en økosystembasert forvaltning. Oppfordringen ble gjentatt i resolusjonen fra
2009 (A/RES/64/72) der man gjennomgikk statenes oppfølging av 2006-resolusjonen. FNs mat- og
landbruksorganisasjon (FAO) vedtok i 2008 retningslinjer for dyphavsfiske på åpent hav som har
vært styrende for regelverksutviklingen i de regionale fiskeriforvaltningsorganisasjonene.
Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD)
er en rammekonvensjon som omfatter både vern
og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold,
samt rettferdig fordeling av godene som oppnås
ved bruk av genetiske ressurser. Partsmøtet
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under CBD, som fant sted i Nagoya, Japan i oktober 2010 vedtok målsettinger om blant annet:
– å stanse tapet av biologisk mangfold slik at man
innen 2020 har robuste økosystemer,
– å verne eller beskytte 10 prosent av havområdene innen 2020,
– å minimere presset fra menneskelige aktiviteter på korallrev og andre økosystemer som er
sårbare for effekter av klimaendringer innen
2015 og
– å forvalte levende marine ressurser bærekraftig innen 2020.
Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø
i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR) danner et
helhetlig rammeverk for beskyttelse av havmiljøet
mot forurensning og annen skadelig påvirkning.
Konvensjonen bygger blant annet på føre-var-prinsippet, anvendelsen av best tilgjengelige teknologi
og beste miljøvernpraksis samt prinsippet om at
forurenseren betaler. Ministermøtet i OSPAR i
Bergen i september 2010, fattet vedtak på flere
områder. For første gang ble seks marine beskyttede områder utenfor nasjonal jurisdiksjon innlemmet i OSPARs nettverk av marine beskyttede
områder, som i tillegg omfatter rundt 160 områder
innenfor partenes nasjonale jurisdiksjon. Det ble
også fattet vedtak knyttet til arbeid for reduksjon
av marint søppel og oppfølgingen av ulykken på
Deepwater Horizon.
Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen
(NEAFC) har i tråd med føringene fra FNs generalforsamling de senere årene bidratt mye til
utviklingen av gode regionale kontrollregimer og
en mer økosystembasert forvaltning av havområdene utenfor 200-milssonene. I 2009 vedtok
NEAFC blant annet å lukke flere områder på til
sammen 355 000 km2, noe som innebærer forbud
mot bunntrål i disse områdene, samt (med reservasjon fra EU) forbud mot utkast av en rekke av
de viktigste artene som reguleres av NEAFC.
Samarbeid mellom OSPAR og NEAFC, blant
annet knyttet til vern og beskyttelse av marine
områder, er forankret i en egen samarbeidsavtale
mellom de to organisasjonene.
Den nordvestatlantiske fiskerikommisjon
(NAFO) har i likhet med NEAFC og i tråd med
oppfordringen fra FNs generalforsamling, vedtatt
omfattende prosedyrer og regelverk for beskyttelse mot skadelig fiske med bunnredskaper.
Samarbeidet i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon om fiskeriforvaltning i Barentshavet er det mest langvarige fiskerisamarbeidet
Norge har, og et viktig institusjonelt knutepunkt
mellom Norge og Russland. De sentrale fiskebe-
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standene i Barentshavet har utbredelse i både
norske og russiske farvann, og kvotene fastsettes
i tråd med vitenskapelige tilrådninger og trygt
innenfor bærekraftige rammer. Fiskerisamarbeidet omfatter også et utstrakt og langvarig forskningssamarbeid mellom partene. Samarbeid om
ressurskontroll og felles forvaltningsstrategier
har lagt grunnlaget for at bestandssituasjonen i
Barentshavet nå er svært god i global sammenheng. Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet inneholder også tiltak om harmoniserte tekniske
regler for fisket, herunder avtalt felles maskevidde, felles minstemål for enkeltarter og kriterier
for stenging og åpning av fiskefelt.
Innenfor samarbeidet under Den blandete
norsk-russiske miljøvernkommisjon, foregår et
omfattende havmiljøsamarbeid. Dette er rettet
mot å utvikle det nødvendige kunnskapsmessige
grunnlag og en helhetlig, mest mulig felles tilnærming til en forsvarlig forvaltning av Barentshavet.
En milepæl ble nådd i 2009, da en felles norsk-russisk miljøstatusrapport for Barentshavet ble lagt
frem. Rapporten tok blant annet utgangspunkt i
de årlige økosystemrapportene utarbeidet av Havforskningsinstituttet og russiske PINRO under
den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen.
Miljøstatusrapporten skal søkes fulgt opp gjennom etablering av et felles miljøovervåkingssystem for havområdet. Den vil også være viktig når
man nå fra russisk side skal i gang med utarbeidelsen av en helhetlig forvaltningsplan for sin del
av Barentshavet. Et felles miljøovervåkingssystem
og forvaltningsplaner bygd på de samme prinsipper vil være av betydning i forbindelse med økt
økonomisk aktivitet i nordlige områder, særlig
innenfor olje- og gassvirksomhet, fiskeri og skipsfart. Innen havmiljøsamarbeidet er det i økende
grad fokus på petroleumsrelaterte problemstillinger, blant annet sammenligning av norsk og russisk regelverk for petroleumsvirksomhet i nordområdene, erfaringsutveksling når det gjelder tilsyn og kontroll og harmonisering av metoder for
miljøovervåking.
Et omfattende internasjonalt samarbeid pågår
gjennom Arktisk Råd der ministermøtet i Tromsø
i april 2009 satte fokus blant annet på klimaendringene i Arktis. Arbeidsgruppen som arbeider med
beskyttelse av det marine miljø i Arktis (PAME)
har blant annet gjennomført en utredning om
skipsfart i arktiske strøk og behovet for tiltak
(Arctic Marine Shipping Assessment 2009).
Utredningen er blant annet fulgt opp innenfor
rammen av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) som
har besluttet å utvikle bindende regler for å øke
sikkerheten og trygge havmiljøet i polare havom-
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råder («Polarkoden»). Arbeidet startet i IMO
våren 2010, og regelverket antas å kunne ferdigstilles i 2012 (med ikrafttredelse i 2015).
Det ble på det ovennevnte ministermøtet i Arktisk Råd i Tromsø i 2009 også etablert en arbeidsgruppe for å utvikle en folkerettslig bindende
avtale om samarbeid innen søk og redning i Arktis
innen 2011. Formålet med en slik avtale er å etablere en bedre regional organisering av søk og
redning i Arktis, samt å dele inn Arktis i hensiktsmessige nasjonale søk- og redningsregioner for å
tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom polhavsstatene.
Den internasjonale hydrografiorganisasjonen
(IHO) opprettet høsten 2010 en egen regional
hydrografisk kommisjon for Arktis. I dag er mindre enn ti prosent av havområdene i Arktis sjømålt
med moderne teknologi, og med isens tilbaketrekning anses det som svært viktig å utvikle en
maritim infrastruktur og pålitelige sjøkart for å
sikre sikker navigasjon og en bærekraftig forvaltning i disse områdene.
Konvensjonen om vern av trekkende arter av
ville dyr (Bonnkonvensjonen) omfatter blant
annet en avtale om vannfugler. Avtalen trådte i
kraft i 1999, og Norge tiltrådte denne avtalen i
2008. Avtalen omfatter i alt 255 arter av fugl tilknyttet vann, herunder mange av våre sjøfugler.
Blant arter i Barentshavet og Lofoten er storskarv,
fiskemåke, polarmåke, gråmåke, sildemåke, krykkje, alkekonge, lomvi, polarlomvi, alke, teist og
lundefugl. Målsettingen med avtalen er å opprettholde, eller gjenopprette, en gunstig bevaringsstatus for trekkende vannfuglarter, med særlig fokus
på truede arter og arter som har en ugunstig
bevaringsstatus.
EU
EU har gjennom de senere årene aktivt lansert
virkemidler som skal bidra til en helhetlig havmiljøpolitikk i EUs medlemsstater. Norge har et nært
samarbeid med EU på dette området, og EUs
havstrategidirektiv fra 2008 er i stor grad bygd
opp etter samme modell som de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder. De fleste av
EUs medlemsland har nå gjennomført havstrategidirektivet i sin nasjonale rett, noe som har ført
til omfattende ny lovgivning i en rekke land. For
tiden pågår et relativt omfattende samarbeid, både
innenfor EUs egne strukturer og i de regionale
havmiljøkonvensjonene (herunder OSPAR) om
gjennomføringen av direktivet. Direktivet er ikke
innlemmet i EØS-avtalen. Norske eksperter
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bidrar imidlertid aktivt med erfaringer og faglige
innspill til arbeidet.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009 og kommer til anvendelse ved alle beslutninger som berører naturmangfold.
Loven gjelder som hovedregel på landterritoriet og i territorialfarvannet (ut til 12 nautiske mil
fra grunnlinjene). Formålbestemmelsen og
enkelte av de alminnelige bestemmelsene om
bærekraftig bruk i naturmangfoldloven kapittel II
er også gitt anvendelse i økonomisk sone og på
kontinentalsokkelen. Dette gjelder lovens formålsbestemmelse (§1), som sier at naturen skal
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Bærekraftig bruk baserer seg på tre hovedpilarer: Den
økonomiske, den sosiale og miljøet. Videre er
lovens bestemmelser om forvaltningsmål for
naturtyper, økosystemer og arter (§§4 og 5) og
sentrale prinsipper knyttet til kunnskapsgrunnlag
(§8), føre-var-prinsippet (§9) og økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) gitt anvendelse i
disse områdene så langt de passer.
Naturmangfoldloven skal sammen med relevante sektorlover sikre at utnyttelsen av ressursene er bærekraftig og at naturen tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern.
Lovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal
fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt, jf. naturmangfoldloven § 7. Loven innebærer ingen myndighetsoverføring til miljøvernmyndighetene fra forvaltningsorganer som har ansvaret etter annen lovgivning. Prinsipper, mål og retningslinjer for bærekraftig bruk i naturmangfoldloven vil bli anvendt
av sektormyndigheten ved forvaltning etter deres
lovverk. I forhold til havområdene vil naturmangfoldlovens prinsipper med andre ord supplere
krav som følger av de ulike sektorlovene som
regulerer aktiviteten i havområdene, for eksempel
havressursloven, forurensningsloven, petroleumsloven og havenergiloven. De nevnte prinsippene
vil inngå i saksforberedelsen og skjønnsutøvingen
når de relevante sektormyndighetene fatter
beslutninger etter disse lovene. Naturmangfoldloven vil dermed i saker som berører naturmangfoldet sammen med sektorlovene legge rammer for
aktiviteter og beskyttelse av naturmangfold i havområdene. Prinsipper, mål og retningslinjer for
bærekraftig bruk i naturmangfoldloven vil bli
anvendt av sektormyndigheten ved forvaltning
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Boks 2.1 Sentrale bestemmelser fra naturmangfoldloven kapittel I og II
Forarbeidene til § 4 sier blant annet: Bestem§ 2. (stedlig virkeområde)
melsen pålegger ikke forvaltningen eller private
Loven gjelder på norsk landterritorium, hernoen direkte forpliktelser, men har betydning
under innsjøer og vassdrag, og i Norges territofor lovtolkning og skjønnsutøvelse etter denne
rialfarvann.
og andre lover, samt ved utforming av regelverk.
For Svalbard og Jan Mayen gjelder lovens
Målet i § 5 vil ha samme vekt som målsettinger
kapittel VII. Kongen kan bestemme at også
etter andre lover.
andre bestemmelser gjelder for Svalbard og Jan
….
Mayen. For øvrig gjelder lov 15. juni 2001 nr. 79
om miljøvern på Svalbard og lov 27. februar
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i
1930 nr. 2 om Jan Mayen i stedet for loven her.
§§ 8 til 12)
På kontinentalsokkelen og i jurisdiksjonsomPrinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn
råder opprettet i medhold av lov 17. desember
som retningslinjer ved utøving av offentlig myn1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økodighet, herunder når et forvaltningsorgan tildenomiske soneloven) gjelder § § 1, 3 til 5, 7 til 10,
ler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom.
14 til 16, 57 og 58 så langt de passer.
Vurderingen etter første punktum skal fremgå
av beslutningen.
§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosysteForarbeidene til § 7 sier blant annet: Uttrykmer)
ket retningslinje innebærer blant annet at prinMålet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas
sippene i §§ 8 – 12 ikke trenger å være utslagsgiinnenfor deres naturlige utbredelsesområde og
vende for resultatet i enhver sak. Andre hensyn
med det artsmangfoldet og de økologiske prokan komme inn, for eksempel. retningslinjer for
sessene som kjennetegner den enkelte naturskjønnsutøvelse etter en annen lov som veier
type. Målet er også at økosystemers funksjoner,
tyngre i den aktuelle saken. Den samlede forstruktur og produktivitet ivaretas så langt det
valtningen av naturmangfoldet må imidlertid
anses rimelig.
være i samsvar med retningslinjene. Det følger
Forarbeidene til § 4 sier blant annet: Bestemav dette at prinsippene i naturmangfoldloven
melsen pålegger ikke forvaltningen eller private
ikke gjelder direkte. Det er de operative bestemnoen direkte forpliktelser, men har betydning
melsene – for havområdene i andre lover – som
for lovtolkning og skjønnsutøvelse etter denne
sammen med prinsippene avgjør hvilket ansvar
og aktuelle sektorlover, samt for utforming av
som helt konkret pålegges den enkelte.
regelverk. Målet i § 4 vil ha samme vekt som
målsettinger etter andre lover.
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører natur§ 5. (forvaltningsmål for arter)
mangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
Målet er at artene og deres genetiske mangfold
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituivaretas på lang sikt og at artene forekommer i
asjon, naturtypers utbredelse og økologiske tillevedyktige bestander i sine naturlige utbredelstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
sesområder. Så langt det er nødvendig for å nå
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig fordette målet ivaretas også artenes økologiske
hold til sakens karakter og risiko for skade på
funksjonsområder og de øvrige økologiske
naturmangfoldet.
betingelsene som de er avhengige av.
Myndighetene skal videre legge vekt på
Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder
kunnskap som er basert på generasjoners erfaikke for fremmede organismer.
ringer gjennom bruk av og samspill med natuDet genetiske mangfold innenfor domestiren, herunder slik samisk bruk, og som kan
serte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å
bidra til bærekraftig bruk og vern av natursikre ressursgrunnlaget for fremtiden.
mangfoldet.
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Boks 2.1
Forarbeidene til § 8 sier blant annet: Kunnskapsgrunnlaget gjelder i utgangspunktet kunnskap som allerede er tilgjengelig. Det kan også
omfatte kunnskap som ev. må fremskaffes. Med
«fremskaffes» menes både innhenting av eksisterende kunnskap som er vanskelig tilgjengelig
eller ikke kjent for forvaltningsmyndigheten, og
ny kunnskap. Kravet til kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter
og omfang. Det skal i vurderingen tas hensyn til
hvilket kunnskapsgrunnlag som er rimelig å forlange sett ut fra kostnadene ved fremskaffing av
kunnskapen, sakens karakter og mulig miljøpåvirkning.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på
å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
Forarbeidene til § 9 sier blant annet:
Utgangspunktet for beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, jf. § 8. Likevel
kan det i en del tilfeller være tvil om konsekvensene for miljøet. Føre-var-prinsippet er en retningslinje for hvordan myndighetene skal håndtere slik tvil. Føre-var-prinsippet vil dermed
komme til anvendelse i situasjoner hvor man
ikke har tilstrekkelig kunnskap. Dette gjelder
både ved forvaltningsbeslutninger og ved vurdering av tiltak som initieres av forvaltningsmyndigheten. Kunnskapsmangelen kan gjelde usikkerhet om hvilke naturverdier som blir berørt,

etter deres lovverk. Det er dermed bestemmelsene i blant annet havressursloven, forurensningsloven, petroleumsloven, havenergiloven og
naturmangfoldloven, supplert av prinsippene i
naturmangfoldloven kapittel. II, som vil legge
rammer for aktiviteter og beskyttelse av naturmangfoldet i havområdene, herunder hvilke
begrensninger og forbud som kan pålegges den
enkelte. De nevnte prinsippene vil inngå i saksforberedelsen og skjønnsutøvingen når de relevante
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forts.
for eksempel hvilke arter som forekommer i et
område, eller usikkerhet om hvilken effekt en
påvirkning vil ha.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut
fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for.
Forarbeidene til § 10 sier blant annet:
Bestemmelsen er som de øvrige prinsippene i
dette lovkapitlet en retningslinje ved utøving av
offentlig myndighet. Det innebærer blant annet
at det ved praktiseringen av bestemmelsen kan
tas hensyn til hva det er rimelig å kreve av helhetsvurderinger knyttet til tiltak og bruk. Paragrafen skal sikre at nye påvirkninger underlegges en helhetsvurdering av hvilken belastning et
økosystem vil bli utsatt for. Det innebærer for
det første at påvirkningen ikke skal vurderes
isolert, men på bakgrunn av den miljøbelastning
som allerede er skjedd gjennom andre påvirkninger og i lys av muligheten for flere påvirkninger av samme art senere, eller for andre fremtidige påvirkninger som sammen med den foreliggende påvirkningen kan gi en uønsket virkning
på naturmangfoldet.
…
§ 14. (vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser og samiske interesser)
Tiltak etter loven skal avveies mot andre viktige
samfunnsinteresser.
Ved vedtak i eller i medhold av loven som
berører samiske interesser direkte, skal det
innenfor rammen som gjelder for den enkelte
bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet
til naturgrunnlaget for samisk kultur.

sektormyndighetene fatter beslutninger etter
disse lovene.
I tillegg fastsetter naturmangfoldloven § 14 at
tiltak etter naturmangfoldloven (for eksempel
knyttet til marine verneområder jf. § 39, prioriterte arter jf. § 23 og utvalgte naturtyper jf. § 52)
skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser og mot samiske interesser.
Adgangen til høsting og annen utnyttelse av
viltlevende marine ressurser følger av havressursloven, som trådte i kraft i 2009. Sentralt i hav-
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Boks 2.2 Forvaltningsprinsippet
og grunnleggende hensyn
i havressursloven
§ 7. Forvaltningsprinsipp og grunnleggjande
omsyn
Departementet skal vurdere kva slags forvaltningstiltak som er nødvendige for å sikre ei
berekraftig forvaltning av dei viltlevande
marine ressursane.
Ved forvaltninga av dei viltlevande marine
ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet skal det leggjast vekt på
a. ei føre-var-tilnærming i tråd med internasjonale avtalar og retningslinjer
b. ei økosystembasert tilnærming som tek
omsyn til leveområde og biologisk mangfald
c. ein effektiv kontroll med hausting og anna
utnytting av ressursane
d. ei formålstenleg fordeling av ressursane,
som mellom anna kan medverke til å sikre
sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna
e. ei optimal utnytting av ressursane som er
tilpassa marin verdiskaping, marknad og
industri
f. at haustingsmetodar og reiskapsbruk tek
omsyn til behovet for å redusere moglege
negative verknader på levande marine ressursar
g. at forvaltningstiltak er med og sikrar det
materielle grunnlaget for samisk kultur.

ressursloven står forvaltningsprinsippet (§ 7 første ledd). Her forplikter forvaltningen seg til å vurdere hvilke forvaltningstiltak som er nødvendig
for å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende, marine ressursene. For å kunne gjøre
dette er man avhengig av et godt kunnskapsgrunnlag. Økt satsing på fremskaffelse av kunnskap om ressursene som blir utnyttet og det tilhørende miljø blir fremhevet som et sentralt i denne
forbindelse. Videre er føre-var-prinsippet og prinsippet om en økosystembasert forvaltning som tar
hensyn til leveområder og biologisk mangfold, et
grunnleggende hensyn nedfelt i § 7 annet ledd.
Havressursloven hjemler beskyttelse av sårbare
områder for fiskeriaktivitet og gjelder i hele den
økonomiske sonen.
Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) gjelder forvaltningen av petroleumsressursene og har som utgangspunkt at disse skal for-
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valtes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer
hele det norske samfunn til gode. Før virksomhet
kan igangsettes, må et område formelt åpnes for
petroleumsvirksomhet (§ 3 – 1). Åpning av nytt
område for petroleumsvirksomhet forelegges
Stortinget. Som grunnlag for Stortingets beslutning gjennomfører Olje- og energidepartementet
en bredt anlagt konsekvensutredning.
Lov om fornybar energiproduksjon til havs
(havenergilova) trådte i kraft i 2010. Sammen med
loven ble det i Ot.prp. nr. 107 (2008–2009) også
lagt frem en strategi for havenergi. Havenergilova
gir et rammeverk for regulering av fornybar energiproduksjon til havs og gjelder i utgangspunktet
utenfor grunnlinjene og på kontinentalsokkelen,
men kan også gjøres gjeldende innenfor grunnlinjene. I henhold til havenergiloven skal det gjennomføres konsekvensutredninger før det tas
beslutning om åpning av geografiske områder for
søknader, jf. nærmere omtale i kapittel 4.6. Aktiviteter til havs er omfattet av forurensningsloven og
vil i mange tilfeller kreve tillatelse i henhold til
lovens § 11. I forbindelse med slik tillatelse settes
det konkrete vilkår for virksomheten. Som grunnlag for de vurderinger som gjøres i denne forbindelse, kan det også stilles krav om konsekvensanalyse (§ 13). Forurensningsloven og aktuelle
sektorlover virker i slike tilfeller side om side.
Lov om havner og farvann trådte i kraft i 2010.
Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn
og hensynet til fiskeriene og andre næringer.
Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og
kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods
innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk.
Et omfattende regelverk kommer videre til
anvendelse på skipsfart. Blant annet trådte ny forskrift om hindring av spredning av fremmede
organismer via ballastvann og sedimenter fra skip
(ballastvannforskriften) i kraft i 2010.
For Svalbard og Jan Mayen er det på flere av
de områdene som nevnt ovenfor egen lovgivning.
Blant annet gjelder i utgangspunktet lov 15. juni
2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard og lov 27.
februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen i stedet for naturmangfoldloven og forurensningsloven.
Særlig om kravet til kunnskapsgrunnlag
Det alminnelige kravet om kunnskapsbasert forvaltning av naturmangfold etter naturmangfold-
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loven § 8 er en retningslinje for offentlig beslutningstaking. Bestemmelsen pålegger myndighetene å bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert
kunnskap når det treffes beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet. Dette gjelder i utgangspunktet kunnskap som allerede er tilgjengelig.
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og omfang. Bestemmelsen pålegger ikke myndighetene å utføre
generell kartlegging av naturmangfold.
Kravet til kunnskap i naturmangfoldloven skal
dreie seg om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand og effekten
av påvirkninger på arter, naturtyper og økosystemer. Denne kunnskapen vil utdype og supplere de
vurderinger og avgjørelser etter den sektorlovgivning som får anvendelse på kontinentalsokkelen
og i økonomiske sone. Dette må videre ses i sammenheng med kravet om at man ved vurderingen
av påvirkninger skal legge til grunn en økosystembasert forvaltning og samlet belastning (§ 10).
Dette innebærer at de ulike typer påvirkninger
ikke bare skal vurderes isolert. De må også vurderes i lys av den samlede belastningen som økosystemet, inkludert naturtypene og artene, er eller vil
bli utsatt for.
Der det ikke er tilstrekkelig kunnskap, tilsier
føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven og havressursloven at det skal tas sikte på å unngå mulig
vesentlig skade på naturmangfoldet.
Meldingen bygger på et oppdatert faglig
grunnlag om naturmangfoldet, påvirkning og aktivitet m.v. og legger vekt på styrkingen av og endringer i kunnskapsgrunnlaget man baserte meldingen på i 2006. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget er gjort nærmere rede for i kapittel
3–5, i tråd med kunnskapskravet i blant annet
naturmangfoldloven og havressursloven
Den samlede belastningen på økosystemene i
Barentshavet er identifisert, sammenstilt og vurdert i kapittel 6, tråd med blant annet prinsippene
om samlet belastning i naturmangfoldloven og
havressursloven. Dermed blir det mulig å få en
oversikt over den samlede belastningen fra ulike
sektorer som økosystemet, herunder naturtypene
og artene, i Barentshavet er utsatt for, samtidig
som det legges bedre til rette for å vurdere målrettede tiltak.

2.4
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For den faglige oppfølgingen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor
Lofoten er det etablert tre rådgivende grupper;
Faglig forum (ledet av Norsk Polarinstitutt), Overvåkingsgruppen (ledet av Havforskningsinstituttet) og Risikogruppen (ledet av Kystverket)
(Figur 2.3).
Det er også etablert en referansegruppe for de
rådgivende gruppene, bestående av berørte interessegrupper. Basert på en evaluering av arbeidet
vil referansegruppen bli vurdert erstattet med
bedre arenaer for deltakelse og involvering. De
tre rådgivende gruppene la 15. april 2010 frem sin
fellesrapport med det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen. Rapporten er
basert på vitenskapelig publisert og annen dokumentert kunnskap per mars 2010. 26 institusjoner
har deltatt i arbeidet med fellesrapporten. Det faglige grunnlaget er utarbeidet av de deltagende
institusjonene i fellesskap og er som felles kunnskapsgrunnlag omforent mellom disse. Det faglige grunnlaget utgjør kjernen i kunnskapsgrunnlaget for vurderingene og avveiningene som gjøres i denne oppdateringen. I forbindelse med forhold knyttet til vurdering av spørsmålet om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja er
det utarbeidet supplerende eksterne rapporter om
blant annet beskrivende statistikk om samfunnsmessige forhold, ringvirkninger av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet, betydningen av
marine økosystemtjenester og en samfunnsøkonomisk analyse. I tillegg er det utarbeidet en samlet vurdering av erfaringene etter ulykken i Mexicogulfen. Det er i arbeidet med meldingen også
tatt inn ny kunnskap fra blant annet Naturindeks
for Norge og Norsk rødliste for arter 2010. For
utdypende informasjon vises det til det faglige

Arbeidsmetode og prosess

Arbeidet med forvaltningsplanene for havområdene koordineres av en interdepartemental styringsgruppe ledet av Miljøverndepartementet.

Figur 2.3 Styringsstruktur for arbeidet med forvaltningsplanene
Kilde: Miljøverndepartementet
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grunnlaget for oppdateringen, samt underlagsrapporter til dette. En oversikt over det faglige grunnlaget og underlagsrapportene er gitt i vedlegg 1.
Interessegrupper har blitt involvert i oppdateringen av forvaltningsplanen gjennom en høringsperiode, hvor det kom inn ca. 80 høringsuttalelser.
En høringskonferanse med det faglige grunnlaget

2010–2011

som bakgrunn ble arrangert i Svolvær 8. juni 2010
med ca. 300 deltagere. Høringsuttalelser har blitt
systematisert, faglig vurdert og eventuelt kommentert av de rådgivende gruppene for forvaltningsplanen. Resultatene fra høringen er tatt inn i
arbeidet med meldingen til Stortinget.
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3 Miljøtilstanden – status og utvikling
Gjennom forvaltningsplanarbeidet er det etablert
et system for overvåking av et sett med indikatorer valgt ut for å kunne si noe om tilstand og utvikling i miljøet (se vedlegg 2). Gjennom overvåking
av indikatorene skal forvaltningen varsles om endringer som medfører behov for tiltak. Referanseverdier og tiltaksgrenser er etablert for flere av
indikatorene for å fastlegge grenser for når tiltak
bør iverksettes.
I dette kapittelet vil det bli gjort rede for eksisterende kunnskap om økosystemene, herunder
arter og naturtyper, og miljøtilstanden i Barentshavet – Lofoten, basert på det faglige grunnlaget
som er omtalt i kapittel 2.4. Gjennomgangen
omfatter arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, mens miljøpå-

–
–
–
–
–
–
–
–

–

Boks 3.1 Viktigste konklusjoner
om miljøtilstanden og
kunnskapsutvikling
Barentshavet er et rent og rikt hav
De store fiskebestandene er i god forfatning.
Forvaltningsplanområdet har i all hovedsak et lavt forurensningsnivå.
Havklimaet er i endring; økende havforsuring, økende havtemperatur, avtagende
utbredelse av havis.
Mengden dyreplankton har avtatt de siste
tre år, mens det ikke er noen klar trend for
planteplankton.
De fleste sjøfuglbestandene er i nedgang.
De isavhengige selartene og enkelte fiskebestander har negative utviklingstrekk.
Kunnskapen om havbunn og forekomst av
bunnlevende arter er bedret gjennom
MAREANO-kartlegging, og nye arter er
oppdaget. Kunnskapen om sjøfugl er
bedret gjennom kartlegging og overvåking
i regi av SEAPOP-programmet
Høy miljøverdi i de særlig verdifulle og sårbare områdene er blitt ytterligere bekreftet
og styrket.

virkninger på disse fra sektorene i hovedsak omtales i kapittel 4. Samlet belastning på økosystemene omtales i kapittel 6.
Tilstanden i økosystemet i Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten er bestemt av både
store, ytre påvirkninger som havforsuring og endringer i klima, hvordan artene i systemet påvirker
hverandre og menneskelige aktiviteter som foregår i området.
Kunnskapsgrunnlaget
All natur skal forvaltes kunnskapsbasert. Det skal
tas hensyn til miljøets tilstand og utvikling ved å
synliggjøre effektene av og sammenhengene mellom påvirkninger og miljøkonsekvenser. I forvaltningsplanen fra 2006 ble det dokumentert omfattende kunnskap om havområdet, om havmiljøet
og de levende marine ressursene generelt, og om
de viktigste høstbare fiskebestandene spesielt.
Det ble samtidig pekt på viktige kunnskapsbehov.
Dette gjaldt særlig bunnfauna (som utbredelse av
korallrev og svampsamfunn) og utbredelse av sjøfugl. Det var også behov for økt kunnskap om
utbredelse av enkelte fiskearter, hvordan og hvor
bunnfauna kan bli skadet og om bifangst av sjøfugl. I tillegg var det behov for mer kunnskap om
konsekvenser av langtransportert forurensning
og effekter av forurensning, konsekvenser av klimaendringer og konsekvenser av samlet påvirkning fra ulike sektorer på ulike deler av økosystemet. Det kom også frem at det var behov for mer
kunnskap som grunnlag for risikovurderinger.
Overvåkingsaktivitet på for eksempel sjøfugl, forurensning og fiskebestander var ikke tilstrekkelig
samordnet og målrettet til forvaltningens behov.
Kunnskapsgrunnlaget i 2006 var derfor sterkt
varierende og i mange tilfeller ikke tilstrekkelig til
å basere beslutninger om aktivitet på.
Etter fremleggelsen av forvaltningsplanen i
2006, har arbeidet med å dekke kunnskapsbehov
særlig vært konsentrert om havbunn, sjøfugl og
geologi. Kunnskapen er særlig styrket gjennom
bunnkartleggingsprogrammet MAREANO, sjøfuglprogrammet SEAPOP og innsamling av seismikkdata om petroleumsressurser under havbun-

22

Meld. St. 10
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

nen. Kartlegging av havbunn og sjøfugl omtales
nærmere i kapittel 3.3 og kartlegging av geologi i
kapittel 4.3. I tråd med forvaltningsplanen fra 2006
har den største innsatsen vært rettet mot områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og kysten av
Troms, samt på deler av eggakanten. Disse områdene ble valgt ut i 2006 fordi de var interessante
for petroleumsvirksomheten samtidig som de
hadde status som særlig verdifulle og sårbare
områder. Havbunnen er kartlagt også i en korridor nordover fra Nordkapp, men ikke i andre
deler av det åpne Barentshavet og østover mot
russisk sone. Sjøfuglprogrammet SEAPOP har
styrket kunnskapen om sjøfuglenes utbredelse i
Barentshavet.
Etablering av en egen overvåkingsgruppe for
forvaltningsplaner har bidratt til en bedre samordning av overvåkingsaktiviteten i Barentshavet –
Lofoten. Det er også gjort et betydelig arbeid med
å styrke kunnskapen om tilførsel av miljøgifter til
norske havområder gjennom Tilførselsprogrammet. Videre har kunnskapsgrunnlaget om effekter, omfang og tempo i klimaendringer og havforsuring endret seg betydelig siden 2006. Kunnskapen knyttet til vurdering av risiko for ulykkeshendelser og konsekvenser av akutt forurensning har
blitt videreutviklet. Betydningen av havområdet
for samfunnsøkonomiske forhold og verdien av
økosystemtjenester har fått en mer fremtredende
plass i kunnskapsgrunnlaget (se kapittel 4).
Det finnes nå omfattende kunnskap om de
geografiske områdene hvor fiskebestandenes
utbredelse og tilstand er kjent, og hvor det samtidig er gjennomført kartlegging av havbunn og sjøfugl. I områdene hvor kartlegging er gjennomført,
er også effekten av enkelte viktige påvirkninger
kjent.
Kunnskapsgrunnlaget for tilstand og utvikling
for arter, naturtyper og økosystem er som helhet
styrket og mer systematisk tilpasset en kunnskapsbasert forvaltning etter etableringen av et samordnet overvåkingssystem. Overvåkingen er imidlertid fortsatt under utvikling, og det gjenstår etablering av enkelte tilstandsindikatorer i systemet. I
store deler av havområdet mangler fortsatt grunnlagsundersøkelser som kartlegging av havbunn.
Når man vurderer tiltak som påvirker havbunnen,
for eksempel etter petroleumsloven, må man der
kunnskapen ikke er tilstrekkelig som en integrert
del av beslutningen se hen til føre-var-prinsippet
som kommer til uttrykk blant annet i naturmangfoldloven, jf. nærmere omtale i kapittel 2.
Kunnskapsgrunnlaget er under stadig oppbygning og revisjon. Derfor er det fremdeles viktig å
identifisere kunnskapsbehov (se kapittel 3.4).

3.1

2010–2011

Særlig verdifulle og sårbare
områder

I St.meld. nr. 8 (2005–2006) er det identifisert særlig verdifulle og sårbare områder i havområdet
Barentshavet – Lofoten (se figur 3.1). Dette er
områder som ut fra naturfaglige vurderinger har
vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet
og den biologiske produksjonen, også utenfor
områdene selv. Eventuelle skadevirkninger, særlig fra klimaendringer, kan få langvarige eller irreversible konsekvenser. I disse områdene må det
tas spesielle hensyn, basert på økt aktsomhet.
Viktige fiskebestander som torsk og hyse har
Barentshavet som oppvekstområde og gyter utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms. De relativt
smale områdene innenfor eggakanten utenfor
Lofoten og Vesterålen er spesielt rike og produktive og fungerer også som transportbånd for egg
og fiskelarver. Områdene er derfor spesielt sårbare for forurensningspåvirkninger.
De særlig verdifulle og sårbare områdene
kjennetegnes av kombinasjoner av for eksempel
næringsrikt havvann, høy planteplanktonproduksjon, gyte- og gytevandringsområder og overvintrings- og beitevandringsområder for fisk, eller
hekke-, myte- (fjærskifte) og overvintringsområde
for sjøfugl. Miljøverdiene kan også være knyttet til
kolonier, yngleplasser eller andre tette forekomster av sjøpattedyr som havert, steinkobbe, nise
og spekkhogger. På havbunnen er det i noen særlig verdifulle og sårbare områder forekomster av
svamp og korallrev som også utgjør leveområder
for andre arter.
Høy miljøverdi i de særlige verdifulle og sårbare områdene er blitt ytterligere bekreftet og
styrket gjennom ny kunnskap. Dette omfatter
områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, kysten av
Troms og Eggakanten. Det er påvist stor variasjon
i naturtyper og undersjøiske landskap, og blant
annet registrert mange nye korallrev, flere potensielt nye naturtyper og kandidater til ansvarsarter
for Norge. Det er også dokumentert naturtyper
som kan klassifiseres som sårbare og truete i henhold til OSPARs habitatdefinisjoner, jf. figur 3.2.
De fleste sjøfuglbestandene i mange av områdene
er i tilbakegang, særlig langs fastlandskysten. Det
er ikke kommet frem ny kunnskap som tilsier at
man bør endre status for de områdene som ble
identifisert som særlig verdifulle og sårbare i
2006.
Bunnkartlegging har vist påvirkning i form av
trålespor og skader på enkelte korallrev, svamp og
sjøfjær i særlig verdifulle og sårbare områder. Det
er lite kunnskap om betydningen av dette for
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Figur 3.1 Særlig verdifulle og sårbare områder i Barentshavet – Lofoten (grønne områder)
Kartografi: Norsk Polarinstitutt 2011
Kilde for dybdedata: IBCAO
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Figur 3.2 Områder på eggakanten og Tromsøflaket og utenfor Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms
med naturtyper som kan klassifiseres som sårbare og truete i henhold til OSPAR sine habitatdefinisjoner
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

områdenes økologiske funksjoner og/eller biologisk mangfold. Fra andre havområder er det
påvist at svamp og korallrev kan ha stor betydning
for biologisk mangfold og økologiske funksjoner i

områdene de lever. Dette er ikke konkret undersøkt i Barentshavet – Lofoten.
Eksisterende kunnskap gir ikke tilstrekkelig
grunnlag til å vurdere om andre områder enn de
allerede identifiserte særlig verdifulle områdene

2010–2011
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Boks 3.2 Sårbarhet
Sårbarhet kan defineres som en arts eller en
naturtypes evne til å opprettholde sin naturtilstand i forhold til ytre, ofte menneskeskapte
påvirkninger.
Et områdes sårbarhet vurderes gjerne på
bakgrunn av forekomsten av arter og naturtyper som naturlig hører hjemme der, og artenes reproduksjonsevne. Årstidsvariasjon,
utbredelsesmønster, alder/livsstadium, atferd
og organismenes biologiske egenskaper har
betydning for hvor sårbar en art er. Sårbarheten for en påvirkning vurderes ut fra hvilke
effekter ulike påvirkninger kan ha på artens
og bestandens utvikling og overlevelse.
Enkelte arter kan være spesielt sårbare i perioder av året der arten lever konsentrert innen
et begrenset område (for eksempel tidspunktet for gyting hos fisk og hekkesesongen for
sjøfugl). For naturtyper er sårbarheten avhengig av blant annet substrattype (sand- eller
steinbunn, fastsittende eller bevegelige arter,
sjelden naturtype osv.). Enkelte områder med
arter som er habitatdannende og lever lenge
som koraller og svamper kan være spesielt
sårbare for enkelte typer påvirkning fordi det
kan ta svært lang tid å danne nye rev/svamper. Områder med stor produksjon kan være
særlig sårbare til visse tider av året, for eksempel i tidlig oppvekstfase hos fisk (egg, larver
og yngel). Sårbarheten kan måles både på
individ-, populasjons-, bestands-, samfunns- og
økosystemnivå. I forvaltningsmessig sammenheng er det effekter på populasjons-, bestands-,
samfunns- og økosystemnivå som har størst
betydning.

har tilsvarende miljøverdier som disse. Ny kunnskap fra kartlegging kan også gi grunnlag for nye
vurderinger av hva som er særlig verdifulle og sårbare områder.

3.2

Særlig om miljøstatus i tidligere
omstridt område

Overenskomsten med Russland om avgrensning
og samarbeid i Barentshavet og Polhavet vil, når
den trer i kraft, få implikasjoner for det totale forvaltningsplanarealet. Overenskomsten vil innebære en utvidelse av ubestridt norsk jurisdiksjonsområde i Barentshavet og Polhavet. For havbun-
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nens del medfører avgrensningsavtalen sammenholdt med Kontinentalsokkelkommisjonens anbefalinger at all sokkel vest for avgrensningslinjen
blir norsk sokkel. Når det gjelder vannsøylen i tidligere omstridt område, vil det aller meste av havområdene vest for avgrensningslinjen bli omfattet
av norske 200 mils soner, mens et mindre område
i den sørvestlige del av Smutthullet fortsatt vil
være del av internasjonalt farvann. Blant de områder som kommer under norsk jurisdiksjon som
følge av avtalen er deler av Sentralbanken og Storbanken, det vil si relativt grunne områder, men
også et mindre areal nord for Svalbard med dyp
ned mot 3 000–4 000 meter. Det faglige grunnlaget til forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten har hittil omfattet hele det tidligere omstridte
området med hensyn til generell beskrivelse av
miljøforhold, påvirkning fra menneskelige aktiviteter osv. ut fra eksisterende kunnskap. Det
samme gjelder norsk-russisk miljøstatusrapport.
Kunnskapsstatusen i dette området skiller seg
ikke vesentlig fra andre deler av Barentshavet,
kanskje med unntak av geologisk kartlegging av
petroleumspotensialet.
Det tidligere omstridte området har mange
viktige oppvekst- og beiteområder for fisk, sjøfugl
og sjøpattedyr. Også flere arter overvintrer i
området, for eksempel polartorsk i nord og nordøstarktisk torsk i sør. I sør er kystbeltet identifisert som særlig verdifullt og sårbart område. Sentrale deler av Barentshavet er også viktig vinterstid for flere sjøfugl, for eksempel lomvi som er kritisk truet. Antall overvintrende lomvi varierer
mye mellom ulike år uten at man kjenner årsaken.
Området har spesielt store lomvibestander fra
russisk side. Storbanken og Sentralbanken har
antisykloniske virvler med betydning for vannmassenes oppholdstid i området og dermed også
for organismer uten eller med begrenset egenbevegelse som forekommer i de samme vannmassene. Fenomenet utnyttes av høyere ledd i
næringskjeden som søker mot disse områdene.
Strømsystem sammen med andre fysiske faktorer
som opprettholder en høy planktonproduksjon
fører også til mye bunndyr på bankområdene.
Sentralbanken har spesielt høye tettheter av sjøpinnsvin, i tillegg til sjøpølser i noen områder.
Polarfronten strekker seg også inn i tidligere
omstridt område. Forhøyet produksjon ved polarfronten gjør dette til et viktig beiteområde, samtidig som polarfronten er en naturlig og dynamisk
biogeografisk grense og har derfor relativt høy
biodiversitet. Den er imidlertid bredere og mindre markert i øst enn lenger vest. Sjøis dekker
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undersøkelser på norsk side i Barentshavet, særlig i Barentshavet Sør. En rekke seismiske undersøkelser på 1980-tallet i den russiske delen av
Barentshavet (inkludert tidligere omstridt
område) antyder, sammen med letebrønner nær
delelinjen, lovende petroleumsstrukturer i området. Delelinjeavtalen inneholder blant annet
bestemmelser om at eventuelle grenseoverskridende petroleumsforekomster skal utnyttes som
en enhet (unitiseres).

3.3

De enkelte delene av økosystemet

Nedenfor er det i vurderingen av påvirkningene
på de enkelte delene av økosystemet lagt vekt på
endringer siden 2006. Det trekkes også linjer
fremover i form av prognoser for fremtidig påvirkning og konsekvenser i 2025.

3.3.1

Figur 3.3 Norsk del av tidligere omstridt område
Kartografi: Norsk Polarinstitutt 2011
Kilde for dybdedata: IBCAO

deler av området i perioder av året. Maksimum
isutbredelse kan variere fra et år til et annet, mer
jo lenger øst man kommer. En relativt kortvarig,
men intenst produksjon følger iskanten når den
trekker seg nordover. Iskanten er således et viktig
beiteområde og individtettheten innenfor mange
grupper av organismer kan være høy. Styrende
faktorer og intensitet på produksjonen varierer
imidlertid fra syd til de dype områdene i nord.
Både polarfront og iskant er allerede identifisert
som særlig verdifulle og sårbare områder i forvaltningsplanen.
Tidligere omstridt område har vært stengt for
olje- og gassaktivitet, herunder seismiske undersøkelser siden 1980-tallet i henhold til avtale mellom norske og russiske myndigheter (moratorium). Den fragmentariske kunnskap som finnes
om mulige petroleumsreserver i tidligere
omstridt område er derfor basert på gamle data
og beheftet med stor usikkerhet. Moratoriet på
olje- og gassaktiviteter i tidligere omstridt område
vil falle bort når delelinjeavtalen trer i kraft. På
1970-tallet ble det gjennomført enkelte seismiske

Fysisk/kjemisk miljø

Klimaendringer forventes å gi store endringer i
økosystemet i Barentshavet. Sentrale effekter forventes å være at isavhengige arter blir satt under
press og at sørlige arter får en nordligere utbredelse. Sørgrensene for arktiske kaldtvannsarter
forventes å forskyve seg tilsvarende. Sentral ny
kunnskap siden 2006 er at de første tegnene på
slike effekter kan ha blitt synlige i Barentshavet.
Havforsuring er i dag ansett å kunne få store
konsekvenser for marine økosystemer. Endringene vil inntreffe først i polare/subpolare strøk.
Årsaken er at store deler av de menneskeskapte
utslippene av CO2 ender opp i havet, hvor gassen
reagerer med vann og danner karbonsyre, og dermed endres surhetsgraden, pH, i havet. Dette kan
ha en rekke effekter, i første rekke for organismer
som danner skall av kalsiumkarbonat (se tekstboks 3.3).
Selv om vi i dag kan måle at havvannet har blitt
surere, er det ennå ikke påvist skader på biologisk
mangfold.
Økosystemet i Barentshavet har forholdsvis
store klimatiske variasjoner. Men de siste 30
årene har det vært en trend i retning av økende
vanntemperatur og minkende utbredelse av sjøis.
En fortsatt oppvarming av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten kan føre til betydelige
endringer i økosystemet. Dersom oppvarmingen
for eksempel forårsaker at voksen sild etablerer
seg i Barentshavet, kan loddebestanden bli liggende på et permanent lavt nivå. Dette vil kunne
føre til omfattende konsekvenser for øvrige deler
av systemet. Havforsuring sammen med økte tem-
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Boks 3.3 Havforsuring og effekter på kalkholdige organismer
Organismer som danner skall av kalk (kalsiDet vil alltid dannes en likevekt mellom CO2 i
umkarbonat) benytter stort sett kalkformene
atmosfæren og i overflatevannet. Når CO2 løses
kalsitt eller aragonitt og er avhengige av en viss
i vann, dannes karbonsyre, og dette gjør havvanovermetning av disse forbindelsene i havvannet
net mindre basisk. Måleenheten for surhetsgrad
for å kunne bygge skall og skjelett. Det er allekalles pH. pH 7 er nøytralt, pH mindre enn 7 er
rede registrert at metningsgraden av kalsitt og
surt og pH større enn 7 basisk. Overflatevannet
aragonitt har avtatt. Kaldvannskoraller og en del
i verdenshavene har blitt 30 prosent surere
muslinger inneholder aragonitt, den mest løsesiden den industrielle revolusjon. Dette betyr at
lige formen. Vingesnegl, som har en betydelig
konsentrasjonen av positive, sure hydrogeniorolle i det marine næringsnettet inneholder også
ner (H+) har økt med 30 prosent, og at gjennomaragonitt. Krepsdyr og pigghuder med kalkstsnittlig pH dermed er redusert fra 8,2 til 8,1.
rukturer inneholder kalsitt som er mer stabilt
Vannet er fremdeles på den basiske siden av
mot oppløsning enn aragonitt. Det samme gjelnøytralt, men har blitt surere. De nærmeste tiåder for mange planktoniske organismegrupper.
rene forventes det ytterligere en reduksjon på
Havforsuring kan også ha en potensiell negativ
0,1–0,2 pH-enheter. Kalk dannes ved utfelling av
virkning på følsomme biologiske prosesser som
kalsium sammen med karbonat. Økt konsentrareproduksjon og tidlige stadier som egg og larsjon av hydrogenioner fører til redusert konsenver.
trasjon av karbonat, og tilstrekkelig lav konsentrasjon av karbonat vil føre til at sjøvannet blir
undermettet på kalsiumkarbonat, og kalk vil
over tid gå i oppløsning.

peraturer kan føre til grunnleggende og irreversible endringer i systemet. Konsekvensene av dette
er vanskelig å forutsi, men kan potensielt bli
svært store.
Havisens utbredelse har avtatt raskere enn
ventet. Mens beregninger før stortingsmeldingen
i 2006 viste at Polhavet kunne bli isfritt om sommeren for første gang om 60–80 år, antas dette nå

Figur 3.4 Endringer i havoverflatens surhetsgrad
mot 2100
Kilde: Bellerby m.fl., 2005

å kunne skje mye raskere. Enkelte nyere modeller
forutsier at Arktis kan bli nærmest isfritt om sommeren allerede før 2040.
I tillegg til de langsiktige trendene i klima i
Barentshavet, er det også mer kortsiktige variasjoner fra år til år. Etter at vanntemperaturen
nådde et maksimum i 2006 har den vært nedadgående og ligger per 2010 litt under trendlinjen, men
over langtidsgjennomsnittet (se figur 3.5).
I 2006 nådde utbredelsen av havis om vinteren
et minimum, men i årene etter har isdekket i
Barentshavet økt noe. Om sommeren har
Barentshavet vært fritt for havis flere sesonger
etter år 2000. De høye vanntemperaturene og minkende utbredelsen av havis har gjort større deler
av Barentshavet tilgjengelig for torsk og andre
arter de senere årene. Dette er sannsynligvis nok
en faktor som har bidratt til veksten i torskebestanden de senere årene. Innstrømming av vann
fra Atlanterhavet er en annen faktor som varierer
mellom år og som er viktig for utviklingen i vanntemperatur og isdekke. Det atlantiske vannet
transporterer også store mengder egg, larver og
dyreplankton inn i Barentshavet. Innstrømmingen
har avtatt noe de siste årene, etter å ha vært på et
høyt nivå i tidligere år.
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Figur 3.5 Temperaturavvik i Atlanterhavsvannet
i Barentshavet i perioden 1977 – 2010. Figuren
viser målte verdier (tynn rød linje), 3 års glidende
middel (tykk rød linje) og trenden over hele perioden (grå linje)
Kilde: Havforskningsinstituttet

Hvor stor del av allerede observerte temperaturendringer som skyldes naturlige svingninger,
og hvor stor del som er en konsekvens av økt
CO2-innhold i atmosfæren, er vanskelig å si med
sikkerhet. Isdekket i Arktis sommerstid har i flere
av de siste årene trukket seg lenger tilbake enn
tidligere. Samtidig har smeltingen gjort at langt

2010–2011

større områder av Polbassenget er dekket av tynnere ettårsis.
Isutbredelsen i Barentshavet øker nå noe etter
at iskanten har trukket seg lengre nord både om
vinteren og om sommeren i en årrekke. De årlige
avvikene i mengden av næringssalter er små, men
viser en svak nedadgående trend gjennom hele
den observerte perioden. På den nordlige delen
av kontinentalsokkelen vest for Spitsbergen har
atlanterhavsvann erstattet arktisk vann, noe som
kan være forårsaket av lite drivis i kyststrømmen i
området. Dette har hatt omfattende effekter på
artssammensetningen av plankton og fisk i området. Endret diett hos fugl er også påvist. Transportveien inn i havområdet og spredning av miljøgifter innenfor området forventes å bli betydelig
påvirket av klimaendringer. Basert på dagens
kunnskap er det ikke mulig å forutsi effekten.
Kunnskapsgrunnlaget knyttet til klimaendringer, havforsuring og havis tyder på at disse faktorene vil ha vesentlig betydning for tilstand og
utvikling i økosystemene i årene fremover, og i
raskere tempo enn tidligere forventet. Det er samtidig betydelige kunnskapsbehov knyttet blant
annet til fysiske og biologiske prosesser ved
iskanten, polarfronten og andre produktive områder. Det er også kunnskapsbehov innenfor tema
som fremtidig innstrømming av atlanterhavsvann
og konsekvenser av klimaendringer på komponentene i økosystemet. Manglende kunnskap om
slike sentrale prosesser gjør at vurdering av samlet belastning på økosystemene i dag og i fremtiden er forbundet med usikkerhet. Ved vurdering
av tiltak må man ved kunnskapsmangel se hen til
føre-var-prinsippet. Klimaendringer, havforsuring
og redusert utbredelse av havis ventes imidlertid
å utgjøre en vesentlig del av samlet belastning på
økosystemer og arter i årene fremover.
Prognose for 2025
Prognosene for 2025 er usikre, men modeller for
klimaendring tyder på at det vil bli en økning i
temperaturen, reduksjon i isdekket og ytterligere
forsuring av havet. Slike endringer ventes å få
betydning for økosystemene i Barentshavet –
Lofoten.

Figur 3.6 Gjennomsnittlig havisutbredelse i september 2010 (grønn flate), samt gjennomsnittlig
havisutbredelse for september måned 1979–2000
(orange grense)
Kartografi: Norsk Polarinstitutt, 2011. 
Datakilder: IBCAO, LP DAAC, NSIDC

3.3.2

Plante- og dyreplankton

Produksjonen av planteplankton, primærproduksjonen, er styrt av lys, tilgjengelige næringssalter
og temperatursjiktninger i havet. Endringer i
utbredelse er styrt av slike naturlige forhold.
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Mengden observert dyreplankton i Barentshavet viser forholdsvis små variasjoner fra år til år.
Fra 2006, som skiller seg ut med større mengder
enn de tidligere åtte årene, har det likevel vært
observert en svak nedgang frem til 2010 da mengden igjen økte.
Fordi mengden dyreplankton er av så stor
betydning, spesielt for de pelagiske fiskeslagene,
er det viktig å følge med på mengden dyreplankton fremover for å kunne få forvarsler om eventuelle endringer som kan være av betydning for
utvikling i fiskebestandene og andre arter som er
avhengige av dyreplankton. De store fiskebestandenes beiting påvirker artssammensetningen og
størrelsen på planktonbestandene. Indirekte har
derfor høsting av fiskebestandene en viss påvirkning på sammensetningen av dyreplankton.
Det er vanskelig å se noen trend i produksjonen av planteplankton de siste 10–15 årene i
Barentshavet, men det er betydelige forskjeller i
produsert biomasse i kalde og varme år. Dette
skyldes først og fremst variasjonen i det isfrie arealet om vinteren. Høyere temperaturer gjennom
en lengre periode har bidratt til en annen fordeling av resirkulerte næringssalter i Barentshavet
enn det som er observert tidligere. Dette påvirker
fordelingen av planteplankton. Oppvarmingen har
nøye sammenheng med økt innstrømming av
næringsrikt atlanterhavsvann. Produksjonen av
planteplankton i polarfronten er begrenset til en

Figur 3.7 Korallrev med sjøtrær og svamper
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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relativt kort sesong, men fører til store konsentrasjoner av beitende fisk og krepsdyr i disse områdene.
Kunnskapsgrunnlaget om områdets plante- og
dyreplankton og forholdet mellom disse og kommersielle planktonspisende fiskebestander er
betydelig bedret. Det er likevel ikke god nok forståelse av hvordan variasjoner i primær- og sekundærproduksjonen påvirker resten av økosystemet.
At man i dag har mindre plankton, men fortsatt
mye fisk har man ingen fullgod forklaring på.

3.3.3 Havbunn og bunndyr
I områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, kysten av
Troms og på Eggakanten har bunnkartleggingen
påvist stor variasjon i naturtyper og undersjøiske
landskap, blant annet mange nye korallrev, flere
potensielt nye naturtyper og nye arter. Kartleggingen viser også at omfanget og effekten av påvirkning på skjøre bunndyrsamfunn som korallrev,
svampsamfunn og sjøfjær er større enn det som
tidligere har vært dokumentert.
Det er påvist stor variasjon i naturtyper og
undersjøiske landskap. Eksempler på naturtyper
er «Grunn sokkel med morenerygger, isfjellpløyemerker og svamphabitater», «Dyp sokkel med
slett sand- og grusbunn» og «Nedre dyphavsskråning med ravinelandskap». Generelt finnes det
rikeste naturmangfoldet på grunnest dyp og på
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Boks 3.4 MAREANO-programmet
kapp kartlagt. Dette utgjorde i 2010 totalt 67 600
Kartleggingsprogrammet MAREANO kartlegkm2. Kartleggingen har gitt verdifull ny kunnger systematisk dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning på havbunnen. Så langt er
skap med blant annet kart over undervannslandområdene utenfor Lofoten, Vesterålen, kysten av
skap, bunntyper, spor etter fiskeredskap, miljøTroms, deler av Tromsøflaket, deler av eggakangiftnivå i sedimenter, utbredelse av naturtyper,
ten og et transekt (korridor) nordover fra Nordherunder sårbare naturtyper.

Figur 3.8 Oversikt over arealer som er dybdekartlagt i MAREANO-programmet
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Dataene fra MAREANO-kartleggingen gjøres
tilgjengelige for aktuelle brukere blant annet
gjennom MAREANOs nettsider og kartinformasjonstjenesten Norge digitalt. Videre brukes
dataene av Artsdatabanken til utvikling av systemet for inndeling av norsk natur i naturtyper
(Naturtyper i Norge, NiN), til kartfesting av

artsutbredelser og til vurdering av status for
naturtyper. Også data innsamlet av andre aktører, blant annet petroleumssektoren og Forsvarets forskningsinstitutt, er gjort tilgjengelig for
MAREANO og inngår i MAREANOs kart og
databaser.
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hard bunn. I de kartlagte områdene er det funnet
størst naturmangfold i de sørligste områdene med
variert undervannslandskap og bunntyper som
utenfor Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms,
mens områdene lenger nord (Tromsøflaket og
transektet fra Nordkapp) er mer ensartede. Kartleggingen i deler av områdene «Transekt Andfjorden» og «Lopphavet», som er foreslått til marin
verneplan, har også avdekket viktige og sårbare
naturverdier, blant annet korallrev og svamp.
Det er kjent fra havområder utenfor Barentshavet at svamper vokser sent og at kolonier opptrer som habitatbyggende organismer. I slike over
tid stabile habitater utvikler det seg høyst spesialiserte bunndyr som er avhengige av svampene
som økologisk funksjonsområde. I tillegg er det
kjent at svamp er viktig som skjulested for yngel i
et sårbart livsstadium. Kunnskapen om de økologiske funksjonene til ulike typer bunndyr og
påvirkning på bunndyr er per i dag begrenset i
Barentshavet. Der slike samfunn er studert er det
påvist at de har viktige økologiske funksjoner.
MAREANO-kartleggingen har registrert mer enn
1 400 forskjellige arter og grupper av dyr i forvaltningsplanområdet. Mange av disse er nye funn for
området og noen er ikke tidligere funnet på norsk
kontinentalsokkel. For om lag 100 arter er det
påvist mer nordlig utbredelse enn tidligere kjent.
Det er dokumentert flere potensielt nye naturtyper, som «medusahode steinbunn» og «sjølilje
mudderbunn» og kandidater til ansvarsarter
(arter som Norge har et særskilt forvaltningsansvar for) som sjøfjæren Umbellula, hornkorallen
grisehalekorall (Radicipes) og bambuskorallen Isidella. Grisehalekorallen er kun funnet i Bjørnøyraset nord på Eggakanten, hvor den danner en forekomst som er karakterisert som unik og sårbar.
Resultater fra MAREANO sine analyser av sammenhenger mellom landskap og fauna utgjør et
viktig grunnlag i videre utvikling av typeinndelingen.
De enkelte områdene
Tromsøflaket er et stort, relativt flatt og grunt
område med mye sand og slam. Her finnes store
svampforekomster, mange ispløyemerker og
morenerygger. Øst for Tromsøflaket, i Ingøydypet, er det påvist tusenvis av groper i havbunnen
(pockmarks) som kan indikere gassutstrømming.
I området kalt Eggakanten er sokkelen dominert
av sand og grus med sjøanemoner og svamp. Kontinentalskråningen er her preget av sjøanemoner
og blomkålkoraller øverst, mens det lenger nede
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Figur 3.9 Sjøtre i korallskog
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

dominerer rørbyggende børstemark og små
krepsdyr på bløt bunn, og medusahode og svamp
på hard bunn. Eggakanten er ellers preget av et
stort historisk rasområde, Bjørnøyraset. Vest i
dette rasområdet ligger Håkon Mosby leirvulkan.
Vest for Tromsøflaket er det påvist leirdiapirer,
plugger av leire som trenger seg opp gjennom
geologiske lag i havbunnen.
På kysten av Troms er Malangsgrunnen og
Sveinsgrunnen artsrike områder med steinblokker, kalkalger, svamp og andre fastsittende dyr.
Det finnes også korallrev, artsfattige områder
med store sandbølger, og bløtbunn med sjøpølser,
sjøpenner og sjøfjær. Området har også grunne og
strømutsatte kystnære banker med grovere sedimenter og mer hard bunn enn områdene lenger
vest og nord.
Områdene ved Lofoten og Vesterålen har det
mest varierte undervannslandskapet. Her går
man på kort avstand fra grunne banker til dype
raviner ned til 3 700 meters dyp. Området har rik
fauna i de grunne områdene, og sjøkreps har sin
nordlige grense for utbredelse her. Her ligger
også området Hola med 330 små og intakte korallrev, omgitt av sand. På dypere vann er det en arktisk fauna preget av sjøpølser, sjøliljer, krepsdyr
og sjøpinnsvin. Geologiske strukturer og bakteriefilm indikerer gassoppkommer på 1 200 meters
dyp.
Kunnskapen om bunndyr og naturtyper er
ikke tilfredsstillende over hele planområdet, men
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er under oppbygging. Data på disse områdene
samles jevnlig inn gjennom forskningsinstituttenes virksomhet og som en del av forvaltningsplanens overvåkingssystem. I områder hvor havbunnen er kartlagt av MAREANO, har flere av korallrevene skader. Slike verdifulle naturtyper er ikke i
tilfredsstillende tilstand i forhold til forvaltningsmålene i de områder hvor havbunnen er kartlagt.
Det er gjort flere undersøkelser på omfanget
av skadde korallrev i Barentshavet og Lofoten. På
bakgrunn av de ulike beregningsgrunnlagene
som er skaffet til veie, kan man ikke konkludere
med at det har forekommet en økt skadepåvirkning fra bunntråling. Mange av skadene som
er observert er flere år gamle. Forenklet kan man
si at i de kartlagde områdene er omlag 2 av 10 korallrev skadet i større eller mindre grad, og rundt 6
prosent av alle inspiserte rev i forvaltningsplanområdet er ødelagt.
Høsten 2009 ble området «Korallen» nordvest
for Sørøya beskyttet mot bunntråling.
Prognose for 2025
Situasjonen for bunndyr og bunndyrsamfunn i
2025 vil først og fremst være avhengig av aktivitetsnivået og hvilke forvaltningstiltak som blir
gjennomført. Fiskeriforvaltningen har i de siste ti
årene hatt et stadig økende fokus på bunndyrsamfunn og konkrete forvaltningstiltak er iverksatt.

Petroleumsvirksomhet kan ha mindre, lokale
effekter på bunndyrsamfunn. Det stilles imidlertid
strenge krav om at petroleumsvirksomheten skal
kartlegge og ikke skade korallrev og andre verdifulle bunnsamfunn. Temperaturendringer kan
føre til at utbredelsesområder for bunnlevende
arter flyttes nordover.
Mange arter av bunndyr vil være sårbare for
havforsuring, men det er usikkert hvor store de
direkte og indirekte effektene vil være.

3.3.4 Fiskebestander
Fiskebestandene har store naturlige variasjoner.
Sammen med et godt forvaltningssystem, har de
naturgitte forholdene de siste årene bidratt til historisk svært sterke bestander av sentrale fiskeslag
som eksempelvis torsk, hyse og sei.
Lodde, sild og torsk er sentrale arter for dynamikken i økosystemet i Barentshavet og er
sammen med blåkveite, uer, snabeluer og kolmule
indikatorartene i overvåkingen av økosystemet i
dette havområdet.
Nordøstarktisk torsk: Gytebestandsnivået for
nordøstarktisk torsk er det høyeste som er observert siden 1947, og er i 2010 beregnet til over 1,14
millioner tonn. Gytebestanden i 2005 var på 700
000 tonn.
Sild og lodde: Kunnskapsgrunnlaget viser at
det per 2010 var lite ungsild og mye lodde i

Figur 3.10 Kjempefilskjell og risengrynskorall på Tromsøflaket
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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Figur 3.11 Sei som spiser krill og annet dyreplankton
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Boks 3.5 Lodde som nøkkelart
i Barentshavet
Lodde har store naturlige bestandsvariasjoner.
Den er en viktig predator på dyreplankton, og
beitepresset er så sterkt at mengden dyreplankton viser tendens til å gå ned når mengden av lodde går opp, og omvendt. Lodde beiter i betydelig grad langs iskanten og vandrer
så til den nordlige kysten av Norge for å gyte.
Den frakter derfor deler av den store produksjonen langs iskanten til sørligere deler av
Barentshavet. Ungsild spiser loddelarver, og
omfanget av dette er så stort at loddebestanden kan kollapse når det er mye ungsild i
Barentshavet.
Dette ble spesielt synlig da lodda på
midten av 1980-tallet gjennomgikk den første
av foreløpig tre kollapser siden overvåking
startet tidlig på 1970-tallet. Som følge av loddekollapsen, kollapset også lomvibestanden,
kroppskondisjon hos vågehval gikk ned, store
vandringer ble utløst hos grønlandssel, og
torskebestanden ble satt under press med dårligere næringstilgang og økt dødelighet hos
ungtorsk som følge av kannibalisme. Under de
to senere kollapsene i loddebestanden (1993–
1997 og 2003–2006) har effektene på artene
som ernærer seg av lodde vært mindre, blant
annet fordi det har vært mer alternative byttedyr tilgjengelig. Lodde er et viktig byttedyr for
torsk, sjøfugl og marine pattedyr.

Barentshavet. Dette gir gode forhold for mange av
de andre artene i økosystemet. De store mengdene lodde er sannsynligvis en viktig del av årsaken til at den nordøst-atlantiske torskebestanden
har økt gjennom flere år og at gytebestanden nå
er på størrelse med nivået fra årene etter andre
verdenskrig.
For å unngå at fiskeriaktivitet skulle redusere
den svake gytebestanden ble det fastsatt nullkvote
for kommersielt fiske på lodde i Barentshavet i
årene 2004–2008. I 2009 og i 2010 var gytebestanden stor nok til at det ble åpnet for et direkte fiske
om vinteren, samtidig som torskens behov for
lodde som mat ble beregnet å være fullt ut ivaretatt. Torsk og lodde inngår i en egen flerbestandsmodell som legges til grunn for kvoteberegningene. Kvotene som er fastsatt av Norge og Russland, er i henhold til høstingsregler godkjent av
ICES.
Norsk vårgytende sild (NVG-sild): Bestanden
av norsk vårgytende sild har vært svært god de
siste årene, og gytebestanden har kommet på
høyde med nivåer som ble observert på 1950-tallet. Rekrutteringen har blitt noe svakere igjen de
siste årene, og dette har medført at bestanden i
2010 har gått noe ned fra det foreløpige toppåret
2009.
Barentshavet er et viktig oppvekstområde for
norsk vårgytende sild, men det foregår ikke fiske
på ungsild i Barentshavet. Den totale sildebestanden har siden 1999 vært beskattet i henhold til en
forvaltningsplan vedtatt av kyststatene. Planen
medfører at beskatningen holdes lavere enn det
ICES har anbefalt som en føre-var-grense. Dette
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Figur 3.12 Uer på korallrev
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

er et viktig bidrag til å opprettholde bestanden
med et høyt biomassenivå. Voksen sild lever ikke i
Barentshavet, men sildelarver kommer drivende
inn i området fra gytefeltene langs norskekysten.
De oppholder seg 3–4 år i Barentshavet før de
igjen vandrer tilbake til Norskehavet der de gyter.
De tre kollapsene i loddebestanden siden 1970
har således falt sammen med innsig av store årsklasser av ungsild. Man har likevel i enkelte tilfeller fått god lodderekruttering selv når det er mye
ungsild i Barentshavet, trolig som følge av at de to
artene enkelte år kan befinne seg i ulike deler av
havområdet.
Kysttorsk: Torsk som befinner seg i kyst- og
fjordområder kalles kysttorsk. Det finnes flere
bestander av kysttorsk langs kysten fra Stad til
grensen mot Russland. Andelen kysttorsk i forhold til nordøstarktisk torsk øker fra nord mot sør.
Mengden (antall og biomasse) øker derimot fra
sør mot nord, og om lag 75 prosent finnes nord for
67°N. Kysttorsk finnes fra tarebeltet til dypere
vann ned mot 500 meter. Den gyter langt inne i de
fleste fjordene eller i sidearmer i større fjordsystem, men også i samme områder som nordøstarktisk torsk. Larvene til kysttorsken bunnslår seg på
svært grunt vann og vandrer sjelden ned på
dypere vann før de er to år gamle. Den blir tidligere kjønnsmoden enn nordøstarktisk torsk, vokser hurtigere og vandrer i mindre grad. En gjenoppbygningsplan ble vedtatt våren 2010.

Blåkveite: Gytebestanden har vært lav i en
rekke år, men svakt voksende det siste tiåret.
Bestanden er klassifisert som livskraftig på Norsk
rødliste 2010. Fra og med 2010 har Norge og
Russland innført felles forvaltning, der forbudet
mot direkte fiske er opphevet, og det er fastsatt en
treårig kvote på 15 000 tonn. Grunnen til dette er
at man gjennom et felles forskningsarbeid har fått
bedre kunnskap om bestandens biologi og utbredelse.
Vanlig uer og snabeluer: I 2005 vurderte ICES
både vanlig uer og snabeluer til å ha redusert
reproduksjonsevne. Toktresultat viste en klar
reduksjon i forekomst, og indikerte at bestandene
var nær et historisk lavmål. Årsklassene det foregående tiåret hadde vært svært svake og blir stadig mindre. ICES anbefalte stopp i alt direkte
fiske, utvidelse av fredningen, og skjerpede
bifangstreguleringer. Fiskeriene har vært og er
begrenset av fredningstid, bifangstregler og redskapsregler. Dette har bidratt positivt til beskyttelse av blant annet ueryngel. For snabeluer er det
nå tegn på bedre rekruttering i oppvekstområdene i Barentshavet. I 2010 vurderte ICES fremdeles begge bestandene til å ha redusert reproduksjonsevne. Bestanden av vanlig uer er svært
svak, og denne situasjonen ventes å vedvare i
mange år. På denne bakgrunnen tilrår ICES strengere reguleringer. Vanlig uer er klassifisert som
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Figur 3.13 Internasjonalt viktige områder for lodde, norsk vårgytende sild og nordøstarktisk torsk. Områdeverdier er angitt som prosent av maksimal mulig verdi, der kun gyteområder kan komme opp i 100
prosent. Verdier er angitt for vår og høst. I oktober er det den samlede overvintrende bestanden av norsk
vårgytende sild som slår ut på kartet
Kilde: Havforskningsinstituttet/Direktoratet for naturforvaltning/Det Norske Veritas

sterkt truet på Norsk rødliste 2010 og snabeluer
er klassifisert som sårbar.
Kolmule: Barentshavet er et marginalt område
for kolmulebestanden, og det foregår ikke fiske på
kolmule i dette området. Arten ble i 2006 tatt med
som indikator på klimaendringer. Mengden av
ung kolmule har avtatt i Barentshavet de siste
seks årene.
En rekke bestander av mindre kommersiell
betydning har også tilhold i Barentshavet. Noen
av disse har en svak bestandssituasjon, blant
annet en del skatearter. Storskate er oppført som
kritisk truet i norsk rødliste 2010. Brugde og blålange er nå oppført som sterkt truet. Håbrann er
fremdeles oppført som sårbar. Det foregår ikke
direkte fiske på noen av artene som er nevnt her.
Kunnskapen om kommersielle fiskebestander
er generelt god. Kunnskapen om ikke-kommersielle fiskearter, inklusive haifisk er varierende og
bør styrkes. Overvåkingen av de kommersielle fis-

kebestandene er godt etablert og gir god oversikt
over tilstanden til de ulike bestandene. Det årlige
økosystemtoktet i Barentshavet som gjennomføres av Havforskningsinstituttet gir også et godt
grunnlag for overvåking av ikke-kommersielle
arter.
Prognoser for 2025
Det er ikke mulig å gi sikre prognoser for fiskebestandene over et langt tidsrom fremover, men
mye tyder på at forvaltningen av de store kommersielle bestandene vil sikre gode bestander
med full reproduksjonsevne. Fokuset i årene
fremover vil således være på gjenoppbygging av
noen mindre, men like fullt viktige bestander som
uer/snabeluer og blåkveite. På grunn av økt temperatur forventes det på kort til mellomlang sikt at
mengden fisk i Barentshavet vil øke sammenlignet med nå, særlig i nordlige og nordøstlige deler
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av Barentshavet. Klimaendringer kan føre til
endrede fysiske forhold og isdekke, som i stor
grad vil påvirke utbredelse og fordeling av fiskeartene. I tillegg vil en eventuell høsting av dyreplankton kunne påvirke fiskebestandene. Havforsuring vil påvirke lavere trofiske nivåer og gi
effekter på andre deler av økosystemet, inkludert
fisk.
Med en nordligere posisjon av iskanten, kan
nye områder for fiskerier åpnes mot Polhavet. Det
er imidlertid usikkert om produktiviteten i Polhavet og randhavene vil øke når isen trekker seg tilbake og i hvilken grad primærproduksjonen vil
kanaliseres til kommersielt interessante fiskeslag.
I selve Barentshavet kan det allerede nå observeres hvordan fiskeslag som tradisjonelt har holdt til
lenger syd har flyttet seg nordover. En rekke usikkerheter om økosystemenes respons på varmere
klima gjør det vanskelig å tegne et klart bilde av
hvilke fiskeslag som vil dominere og størrelsen på
fremtidige bestander.

3.3.5

2010–2011

Sjøfuglbestander

Status
Det siste tiåret har mange bestander av sjøfugl i
området Barentshavet – Lofoten hatt en sterk tilbakegang. Dette gjelder flere arter, men problemene er størst for de mest tallrike artene som
typisk hekker i fuglefjell og beiter i åpent hav. I de
sørlige og vestlige delene av planområdet er det
påvist problemer også for enkelte kystlevende
arter.
Lomvi og krykkje har hatt en særlig stor
reduksjon, og da særlig i den sørvestre delen av
forvaltningsplanområdet. For lomvi er situasjonen
så alvorlig at det kan være et tidsspørsmål før
arten forsvinner som hekkefugl i mange fuglefjell
langs fastlandskysten. Lenger nord i Barentshavet
har situasjonen vært bedre, men bestanden av
polarlomvi viser nå klare tegn på tilbakegang både
på Bjørnøya og på Spitsbergen. En ser også tegn
til nedgang for krykkje i dette området. Polar-

Figur 3.14 Hekkebestanden av krykkje på SEAPOPs nøkkellokaliteter i området Lofoten – Barentshavet
har gått betydelig ned på få år (data fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl, NINA)
Foto: T. Anker-Nilssen
Kilde: Faglig forum Barentshavet – Lofoten, 2010.
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måke har vært i nedgang de siste 20 årene på
Bjørnøya. Bestanden er redusert med 65 prosent
siden 1986. For flere store lundekolonier er
bestandsutviklingen de siste fem årene negativ.
Hekkesuksess siste fire år er under tiltaksgrensen
definert i overvåkingssystemet. For krykkje er
det observert tilsvarende nedgang i store deler av
det nordlige Atlanterhavet, noe som indikerer at
årsaken til artens problemer kan være å finne i
storskala miljøendringer i hele dette området. Klimaendringer diskuteres derfor nå som en viktig
utløsende faktor for bestandsnedgang hos sjøfugl,
i første rekke gjennom sin effekt på sjøfuglenes
næringsgrunnlag.
På fastlandet har bestandsnedgangen for krykkje, lunde, alke og lomvi pågått over mange år.
Her er lomvibestanden nå bare omkring én prosent av hva den var i 1980, mens krykkjebestanden avtar med 5–14 prosent årlig og er nede på
15–35 prosent av bestanden for 20–30 år siden.
Blant de truede sjøfuglartene på Norsk rødliste
for arter 2010 (se kapittel 3.3.7) har lomvi, polarlomvi, teist, lunde, alke, krykkje, ismåke og sabinemåke en vesentlig del av sin norske bestand i
forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten,
mens stellerand som hekker på den russiske tundraen, overvintrer på finnmarkskysten. Typiske
sjøfuglarter som er klassifisert som nær truet, er
havhest, gulnebblom, fiskemåke, stormsvale,
tyvjo, samt praktærfugl, ringgås og polarmåke
(Svalbard).
Nesten alle indikatorene for sjøfugl viser en
større eller mindre tendens til nedgang, både i de
siste ti årene og samlet over tidsperioden de har
vært overvåket.
Sjøfugl blir ansett for å være velegnede indikatorer for det som skjer i det marine økosystemet.
De er synlige elementer i et miljø der de fleste dyr
og planter lever under havoverflaten, de er lette å
telle og de samles ofte i produktive marine
«hotspots». Overvåkingsindikatorer for sjøfugl
har to funksjoner. Den første er å vise hvor mye
tilgang på biomasse det er i de øvre vannmasser,
den andre er å gi grunnlag for forvaltning av det
naturmangfoldet sjøfuglbestandene representerer. Sjøfuglenes rolle i økosystemet gjør at de er
blant de mest sårbare marine organismegruppene. Samtidig er de tilpasset et omskiftelig og
ustabilt miljø der næringstilgangen kan variere
naturlig. De lever lenge, noe som gjør det vanskelig å spore påvirkninger og effektene av disse i
løpet av et kort tidsvindu.
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Næringstilgang
Endringer i næringstilgang er pekt på som en
hovedforklaring til den omfattende nedgangen i
flere sjøfuglbestander. Redusert tilgang på viktige
byttedyr antas å være den utløsende faktoren.
Årsakene til disse endringene er sammensatte og
bare delvis forstått, men kan blant annet skyldes
klimarelaterte endringer i de marine økosystemene, lavere produksjon av byttedyr (plankton og
fisk), endrede vandringsmønstre for larver og
yngel, eller varierende rekruttering til bestander
som er viktige byttedyr for sjøfugl.
Mange sjøfuglarter er særlig følsomme for tilgangen på pelagiske stimfisk som lodde og sild.
Det var fra 2002 og frem mot 2005 svært gode
bestander av ungsild, etterfulgt av en kraftig
økning i loddebestanden i Barentshavet. Økt tilgang på lodde har vært et viktig bidrag til at flere
av sjøfuglbestandene i Øst-Finnmark og på Bjørnøya ikke har erfart den samme hekkesvikten de
siste årene som mange bestander av de samme
artene lenger sør. Langs fastlandskysten fra VestFinnmark og sørover er tilstanden derimot vesentlig dårligere både mht. antall hekkefugl og reproduksjon. I Lofoten er sildelarver som driver nordover viktig føde for mange sjøfugler, men etter
2004 har det bare vært svake årsklasser av sild.
Sviktende næringstilgang i kritisk viktige faser
er en del av forklaringen på nedgangen i enkelte
bestander. Dette kan settes i sammenheng med
både klimatiske endringer og fiskerienes direkte
og indirekte påvirkning på byttedyrbestandene.
Her er det trolig endringene i fiskebestandenes
størrelse og forholdet mellom arter som bidrar
mest til å endre beitebetingelsene for sjøfugl. Når
disse komplekse relasjonene i tillegg påvirkes av
storskala klimaendringer, blir det vanskelig å
avdekke årsakene til de observerte trender presist. Gjennom sjøfuglprogrammet SEAPOP (Seabird Populations) har myndighetene iverksatt systematisk kartlegging og overvåking av sjøfugl i
alle norske havområder. Hensikten med SEAPOP
er å fremskaffe nødvendig basiskunnskap for forvaltningen av sjøfugl, blant annet ved å avdekke
generelle trekk ved bestandsutviklingen og vurdere de mest sannsynlige årsakene til dokumentert utvikling.
Kunnskap om sjøfugl
Bedre kunnskap om hvordan sjøfuglenes reproduksjon, overlevelse (og diett) påvirkes av interaksjoner mellom sild, lodde og torsk ser ut til å
være en hovednøkkel for å forstå utviklingen til de
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mest tallrike sjøfuglbestandene i området
Barentshavet – Lofoten. Med unntak av bifangst,
har arbeidet i SEAPOP så langt ført til en vesentlig forbedring av kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapen om bestander, bestandenes utbredelse og
deres valg av næring, sammenheng med utbredelse av næringsorganismer, trekkveier og overvintringsområder er betydelig forbedret de siste
årene.
Når det gjelder gjenstående kunnskapsbehov,
er en aktuell problemstilling å se på sammenhengen mellom forvaltningen av de største bestandene av kommersielle fiskearter (blant annet sild,
lodde, sil (tobis), torsk og sei) og sjøfugl. De
marine økosystemene er meget komplekse, og en
helhetlig økosystemforvaltning vil stille svært
store krav til kunnskap om artene og hvordan de
påvirker hverandre. ICES tar imidlertid allerede
med dagens modeller hensyn til alle komponenter
av naturlig dødelighet når anbefalt fiskedødelighet
og tilhørende kvoter blir beregnet. I beregningen
av den naturlige dødeligheten inngår predasjon
fra andre arter, herunder sjøfugl. Den naturlige
dødeligheten varierer i stor grad, men ICES tar
høyde for denne usikkerheten gjennom føre-vartilnærmingen i rådgivningen, slik at gytebestandene med størst mulig sannsynlighet holdes på
produktive nivåer og dermed fortsetter å være tilgjengelig næringskilde for predatorbestandene.
En stor gytebestand innebærer ikke automatisk
god næringstilgang for sjøfugl. Sjøfuglene beiter
mest på unge livsstadier av fisk, og forekomstene
av disse i hekkefuglenes nærområder estimeres
ikke i modellene til ICES. Det er ikke tillatt å fiske
på unge livsstadier av fisk i dag. En god gytebestand er heller ingen garanti for at alle årsklasser
av fisk blir gode. Selv på bestander det ikke fiskes
på i det hele tatt kan rekrutteringen av naturlige
årsaker slå feil slik at det blir lite mat for sjøfugl.
Fisket på bestandene av sild og lodde i forvaltningsplanområdet har ikke økt vesentlig de siste
årene. Det er viktig at kunnskapen om og forståelsen av sjøfuglenes næringsbehov og -tilgang fortsatt forbedres.
Kunnskapsgrunnlaget om bifangst av sjøfugl i
fiskeriene er mangelfullt og vanskelig kvantifiserbart, men det pågår arbeid med dette. Videre
ansees det som viktig å klarlegge sjøfuglenes arealbruk gjennom året og ulike livsfaser på en mer
systematisk måte.

3.3.6 Sjøpattedyr og isbjørn
Nise forekommer langs norskekysten og i
Barentshavet nord til polarfronten. Det foreligger
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bare et minimumsestimat for bestanden i deler av
dette området, og vi kjenner heller ikke noe til
utviklingen av bestanden. Havforskningsinstituttets overvåking har vist at det er forholdsvis stor
bifangst av niser, men det er ikke noe tegn på at
denne bifangsten er økende. Lokalt, særlig i helt
kystnære områder med intensivt garnfiske, kan
bifangstene være høyere enn den lokale forekomsten kan bære. Men inntil populasjonsstrukturen
er klarlagt er det ikke mulig å vurdere i hvilken
grad bifangst i forvaltningsplanområdet medfører
reduksjon i biologisk mangfold, og om forvaltningsmålet i naturmangfoldloven for denne
bestanden er nådd.
Tellinger utenfor forvaltningsområdet tyder
imidlertid på en stabil bestand.
Hvert sjette år blir det gjennomført en vitenskapelig vurdering av vågehvalbestanden i regi av
vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Resultatet av denne
evalueringen danner grunnlaget for norske forvaltningstiltak i neste seksårsperiode. For den forvaltningsperioden som begynte i 2009 har IWCs
vitenskapskomite lagt til grunn et bestandsestimat på 103 000 vågehval. Den årlige fangsten av
vågehval har de siste årene ligget på 400–600 dyr.
Tellingen av klappmyssbestanden viser en sterk
nedgang i ungeproduksjonen siden 1997. Denne
nedgangen i observert ungeproduksjon kommer
trolig ikke av fangstuttak. Klimatiske forhold har
ført til endringer i utstrekning og kvalitet på drivisen i Vestisen. Vi kan på denne bakgrunn ikke se
bort fra at dette har ført til at deler av klappmyssbestanden føder i andre områder. Øvrige mulige
forklaringer på nedgangen i ungeproduksjon kan
være epidemiske sykdommer, eksempelvis hvalpesyke (PDV) eller bakterier som Brucella-bakterier, som er påvist hos sel i Nord-Atlanteren. Det
har på denne bakgrunn ikke vært lov å jakte på
klappmyss siden 2007.
Ringsel er en av flere arter som lever på isen
og er avhengig av gode isforhold for å få frem
unger. Som en følge av redusert utbredelse av
sjøis med egnet kvalitet, har det i de senere årene
(2006, 2007 og 2008) vært omfattende svikt i
reproduksjonen hos ringsel langs vestkysten av
Spitsbergen. Tilsvarende reproduksjonssvikt er
sett i de tradisjonelle yngleområdene for andre
islevende arter i områder som grenser opp til
Barentshavet. I Kvitsjøen, som ligger sør for den
russiske delen av Barentshavet, har ungeproduksjon hos grønlandssel falt betydelig de senere
årene, sannsynligvis som en følge av dårlige isforhold. I Norskehavet er betydelig nedgang i ungeproduksjonen, og bestandsnedgang hos klapp-
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Figur 3.15 Utbredelse av sjøfugl (krykkje, polarlomvi og lunde) i åpent hav ved ulike årstider. Kartene
viser situasjonen sommer, høst og vinter. Grønt: lav tetthet. Rødt: høy tetthet
Kilde: SEAPOP/Norsk institutt for naturforskning

myss blitt knyttet til den nedadgående trenden i
isdekket i dette området. Inntil en får kartlagt
større geografiske områder, er det uråd å konkludere om dette er en reell nedgang eller endring i

yngleområdenes utbredelse på grunn av mindre
og dårligere is.
Det har ikke vært foretatt noen nye tellinger
av isbjørn i området siden 2004. For sjøpattedyr
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Figur 3.16 Ringsel
Kilde: Norsk Polarinstitutt

som nylig har vært eller er gjenstand for kommersiell beskatning (grønlandssel, klappmyss og
vågehval) er det generelt et godt kunnskapsgrunnlag om bestandsstørrelse og biologi, og
usikkerheten i bestandsanslagene er redusert.
Det foreligger også tilfredsstillende kunnskap om
bestandsutvikling hos de andre hvalartene som
fanges opp av de årlige telletoktene. Det mangler
imidlertid kunnskap om bestandsstørrelsen for de
høyarktiske artene ringsel, storkobbe, hvalross,
narhval og grønlandshval. Det er viktig at disse
artene også overvåkes, og det er ønskelig med
bedre bestandskunnskap om nise og hvithval i
området. Det er begrenset kunnskap om langtidsendringer i sjøpattedyrbestandene som følge av
klimaendringer. Dette er særlig kritisk for de isavhengige artene.
Prognose for 2025
Det er antatt uendret eller minkende påvirkning
fra fiskeri og fangst. For istilknyttede arter
(ishavssel, ringsel, isbjørn) vil klimaendringer
direkte påvirke tilgjengeligheten av egnet leveområde. For andre arter kan tilgang på byttedyr bli
endret. Det er antatt at effektene av klimaendringer på sjøpattedyr vil øke frem mot 2025. Økt aktivitetsnivå av skipstrafikk og petroleumsvirksomhet kan også gi økt påvirkning på sjøpattedyr,
blant annet gjennom økning i støy og kollisjonsfare.

3.3.7 Truete arter
Når bestandssituasjonen for en art tilsier at den er
truet eller kan bli truet av utryddelse dersom den
negative bestandsutviklingen fortsetter, vil arten
få status som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN)

2010–2011

eller sårbar (VU) på den nasjonale rødlisten.
Disse tre kategoriene benevnes til sammen som
truete arter.
Rødlistens kategorier baserer seg på en vurdering av graden av risiko for at arten ikke vil være
levedyktig i fremtiden. Artenes fremtidige levedyktighet blir vurdert ut fra et kriteriesett utviklet
av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN).
Kriteriesettet er bygd opp av fem kriterier der de
tre viktigste er:
1. Arten (dvs. antall reproduserende/voksne
individ) er i tilbakegang.
2. Arten finnes på få eller små arealer som er i tilbakegang, som er fragmenterte eller det foreligger en kjent trussel.
3. Arten er svært sjelden, det vil si færre enn
1 000 individer.
Kategoriene har lik betydning på tvers av alle artsgrupper. Det som kan utgjøre en forskjell er gene-

Boks 3.6 Rødliste 2010
Artsnavn
Kategori i Rødlisten
Ål
Kritisk truet
Storskate
Kritisk truet
Pigghå
Kritisk truet
Brugde
Sterkt truet
Blålange
Sterkt truet
Vanlig uer
Sterkt truet
Håbrann
Sårbar
Snabeluer
Sårbar
Lomvi
Kritisk truet
Krykkje
Sterkt truet
Alke (Svalbard)
Sterkt truet
Alke (fastlandet)
Sårbar
Teist
Sårbar
Lunde
Sårbar
Stellerand
Sårbar
Makrellterne
Sårbar
Polarlomvi
Sårbar
Ismåke (Svalbard)
Sårbar
Sabinemåke (Svalbard) Sterkt truet
Lomvi (Svalbard)
Sårbar
Nordkaper
Utdødd i Norge
Grønlandshval
Kritisk truet
Klappmyss
Sterkt truet
Narhval
Sterkt truet
Steinkobbe
Sårbar
Hvalross (Svalbard)
Sårbar
Steinkobbe (Svalbard)
Sårbar
Isbjørn (Svalbard)
Sårbar
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Figur 3.17 Rødlistearter i forvaltningsplanområdet. Hvalross (sårbar), isbjørn (sårbar), lomvi (kritisk
truet), vanlig uer (sterkt truet)
Foto: Kit M. Kovacs og Christian Lydersen (hvalross/isbjørn), Hallvard Strøm (lomvi), Havforskningsinstituttet (vanlig uer).

rasjonstiden, det vil si tiden det i ytterste konsekvens tar før en art dør ut.
Kunnskapen om truete arter i St.meld. nr. 8
(2005–2006) bygget på rødlisten fra 1998. Her var
ikke marine fisk tatt med. I 2006 ble det utarbeidet
en ny liste der marine fisk var inkludert. Denne
ble oppdatert i 2010 samtidig som kriteriene ble
revidert. Det er flere endringer i oppføringen av
artene i forvaltningsplanområdet fra 2006 til 2010.
For noen arter skyldes endring i bestandskategori
reelle bestandsendringer, mens for andre skyldes
dette at man har fått mer kunnskap om bestandene.
I Norsk Rødliste 2006 hadde 27 arter som forekommer i havområdet Barentshavet – Lofoten status som truete. I Norsk Rødliste 2010 er antallet
truete arter økt til 36.
Indikatoren for truete arter i området Barentshavet – Lofoten er ennå ikke ferdig utviklet. Styrket innsats på arbeidet med sårbare og truete
arter har medført et bedret kunnskapsgrunnlag.

Prognose for 2025
Se under de enkelte artsgruppene.

3.3.8 Nye og fremmede arter
Introduksjon og innvandring av fremmede organismer kan påvirke viktige elementer i økosystemet. Blant fremmede arter i forvaltningsplanområdet er kongekrabbe den som har størst utbredelse/bestand. Arten utnyttes også som ressurs i
fiskeriene. Kongekrabbe kan som fremmed art
skade viktige elementer i økosystemet, se avsnittet nedenfor. I senere år har den kombinerte
effekten av det kommersielle fisket fra 26°Ø, øst
av Nordkapp og desimeringsfiske vest for 26°Ø
vært betydelig. Størrelsen på kongekrabbebestanden i norske områder er derfor vesentlig redusert. Det er imidlertid et problem at Russland som
har den største delen av bestanden, kun forvalter
arten som en ressurs. Her er kongekrabben vernet i et stort område langs kysten inntil norskegrensen. Dette fører til at det kommer en jevn
strøm av krabber inn langs kysten av Finnmark.
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Figur 3.18 Omtrentlig utbredelse av kongekrabbe i Barentshavet (rød skravering) og steder hvor det er
gjort enkeltstående funn av krabbe (rød stjerne). Enkeltfunnene sør for og i Lofoten er høyst sannsynlig
kongekrabbe som er satt ut, mens enkeltfunnene lenger nord kan være krabber som har spredd seg til
disse områdene eller satt ut. Registreringer av enkeltfunn er gjort i tidsrommet 2002 – 2011
Kilde: Havforskningsinstituttet

Overvåking av fremmede arter
Indikatoren for fremmede arter i overvåkingssystemet er under utvikling. Foreløpig er kongekrabbe og snøkrabbe valgt som to arter det anbefales å følge utviklingen nøye på. Det er mye som
tyder på at snøkrabbe vil få en mer nordlig utbredelse i Barentshavet enn kongekrabben. Utbredelsen av kongekrabbe vestover langs kysten har
endret seg i forhold til 2006. Det ble i 2010 fangstet mye kongekrabbe ved Sørøya (vest for Hammerfest), altså lenger vest enn tidligere.
Estimatene av totalbestanden av kongekrabbe
(krabber større enn 70 millimeter skjoldlengde)
for 2010 er noe lavere enn i 2009. For snøkrabbe

viser resultater fra bifangster at det er tatt flere
bifangster av snøkrabbe i garn og linefisket i ØstFinnmark i 2009 enn tidligere år.
Effekter på økosystemet av kongekrabbe og snøkrabbe
Kongekrabbe har effekter på bunndyr som ikke
var kjent i 2005. Nyere undersøkelser i Varangerfjorden (2008/09) har vist at kongekrabben bidrar
til betydelige endringer i bunndyrssamfunnene på
bløtbunn. En sammenligning med situasjonen før
kongekrabben ble tallrik i de undersøkte områdene (1995) viser en dramatisk nedgang både i
antall arter og i biomasse. I tillegg bekrefter
undersøkelsen at store individer av arter av mus-
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Figur 3.19 Bifangster av snøkrabbe gjort av fiskefartøyer (sort stjerne) og på Havforskningsinstituttets
tokt (sirkler) i tidsrommet 2004 – 2010. Størrelsen på sirklene angir relativ antall krabber tatt i de enkelte
posisjonene
Kilde: Havforskningsinstituttet

linger, pigghuder og børstemark er nærmest fraværende. Det er uklart om effektene er permanente. Undersøkelser i Varangerfjorden indikerer
at beitingen på dominerende organismer i sedimentene bidrar til oksygenreduksjon i sedimentene. Forskning på russisk side i Barentshavet
viser lignende effekter, men reduksjonen i artsmangfoldet og biomasse er betydelig mindre enn
det en finner på norsk side i Varangerfjorden.

Snøkrabbe er funnet i Barentshavet i økende
antall. Arten har opprinnelig utbredelsesområde i
Beringhavet, det nordøstlige Canada og på Grønlands vestside. Det er ikke kjent om den er blitt
introdusert som larver via ballastvann eller om
den selv har vandret inn i området. Det pågår
genetiske undersøkelser for å forsøke å fastslå
opphavet. Det er foreløpig ikke gjennomført studier av hvilke effekter snøkrabben kan ha på økosystemet. Arten lever av bunndyr, og det antas at
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den først og fremst vil påvirke bunndyrsamfunnene.
Prognose for 2025
Risiko for spredning av organismer via ballastvann ventes å bli betydelig redusert når ballastvannkonvensjonen trer i kraft, på grunn av
strenge krav til ballastvannrensing. Dersom konvensjonen ikke har trådt i kraft i 2025 er prognosen usikker, men økt aktivitetsnivå for skipstrafikk, og særlig tankbåter, vil øke risikoen for både
spredning av organismer via ballastvann og fra
påvekstorganismer på skrog. Varmere klima kan
øke sannsynligheten for at arter som introduseres
fra sørligere havområder kan etablere seg i våre
havområder. En mulig fremtidig trafikk gjennom
nordøstpassasjen vil øke risikoen for introduksjoner fra fjerntliggende områder med tilsvarende
havklima – særlig fra det artsrike Stillehavet til
Barentshavet. Temperaturøkning vil også kunne
påvirke utbredelsen av kongekrabbe og snøkrabbe. Det er usikkert hvor store påvirkningene
fra kongekrabbe og snøkrabbe vil være i 2025.

3.3.9 Forurensning
Hovedkilden til forurensning i forvaltningsplanområdet er langtransportert forurensning via luft
og havstrømmer. Økt overvåkingsaktivitet siden
2006 har gitt oss økt innsikt i miljøtilstanden.
Resultater fra den pågående overvåkingen i
Barentshavet – Lofoten viser at forurensningsnivået i miljøet er lavt. Sjømat fra disse områdene er
i hovedsak trygg, og arktiske områder er per i dag
vurdert som lite forurenset. Arktiske områder er
imidlertid mer sårbare for forurensning enn
andre områder. Dyr øverst i arktiske næringskjeder akkumulerer betydelige mengder fettløselige
miljøgifter, kanskje spesielt fordi fett som opplagsnæring og isolasjon spiller en sentral rolle i arktiske dyrs evne til å overleve. Regelmessige screeningundersøkelser oppdager stadig nye miljøgifter i området.
Overvåkingen er styrket siden 2006
I St.meld. nr. 8 (2005–2006) forvaltningsplanen for
Barentshavet – Lofoten ble det besluttet å innføre
et samordnet overvåkingssystem med indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser for
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten,
herunder å intensivere overvåkingen av forurensning i de marine økosystemene. Det ble valgt et
sett forurensningsindikatorer slik at de skulle
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dekke tilførsler av forurensning (atmosfæriske tilførsler, elvetilførsler og strandsøppel) og forurensning i miljøet (sediment, bunnlevende dyr,
fisk, fugl, sel og isbjørn).
Det har vært en betydelig styrking av overvåkings- og kartleggingsaktiviteten siden forvaltningsplanen kom i 2006, særlig knyttet til de
valgte indikatorene. Det har også vært en videreutvikling av indikatorene. Selv om en ikke har
klart å få på plass en dekkende overvåking av alle
indikatorene, så har den økte aktiviteten gitt oss
bedre innsikt og kunnskap om forurensningssituasjonen i forvaltningsplanområdet. En oversikt
over status for de ulike forurensningsindikatorene
er vist i vedlegg 2.
Langtransporterte tilførsler er hovedkilder til
forurensning
Måling av organiske miljøgifter i luft og nedbør
utført på Svalbard siden tidlig på 1980-tallet viser
at for de fleste «gamle» miljøgiftene har det vært
en nedadgående trend. Denne positive utviklingen har i de seneste 2–6 årene (avhengig av forbindelse) stoppet opp for miljøgiftene DDT, PCB,
PAH og HCB. Årsaken kan være en kombinasjon
av fortsatt bruk av DDT i andre deler av verden
eller frigjøringer fra deponier i miljøet som følge
av klimaendringer, en sterkere fordamping av tidligere avsatt HCB og PCB på grunn av flere skogbranner, redusert isdekke eller større tilførsler av
relativt varmt atlanterhavsvann.
For «nye» organiske miljøgifter er kunnskapen om forekomst og tidstrender mer begrenset
grunnet kortere måleserier, men det er tendens til
at miljøgiftene Polybromerte fenyletere (PBDE)
avtar mens Perfluorerte alkylerte substanser
(PFAS) øker.
For metaller ble det i St.meld. nr. 8 (2005–
2006) indikert at nivåene av kvikksølv var forventet å øke frem mot 2020, mens det for de andre
metallene var forventet en nedgang. Det har vist
seg at nivåene av kvikksølv i luft har vært stabile i
en årrekke, og det er ikke vist den forventede
nedgangen i tilførsler via luft av andre tungmetaller, med unntak av nikkel.
Radioaktive stoffer tilføres med kyststrømmen
Radioaktiv forurensning transporteres i hovedsak til forvaltningsplanområdet med den norske
kyststrømmen. Det er lave nivåer av radioaktive
stoffer i Barentshavet, og generelt er nivåene i
Arktis avtagende. I dag er Tsjernobyl-relatert
cesium-137 fra Østersjøen den viktigste kilden til
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Boks 3.7 Tilførselsprogrammet
av Klima- og forurensningsdirektoratet, HavTilførselsprogrammet ble startet opp i 2009 som
forskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for
en direkte oppfølging av forvaltningsplanen for
ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt
Barentshavet, hvor det ble pekt på stor kunnfor vannforskning, Norsk institutt for luftforsskapsmangel om forurensningssituasjonen i
kning, Bjerknessenteret og Statens strålevern.
åpne havområder. Tilførselsprogrammet er et
bredt anlagt overvåkingsprogram og formålet er
at det på lengre sikt skal gi et helhetlig bilde av
den generelle forurensningssituasjonen i norske
havområder. Følgende mål er satt opp:
– Identifisere de viktigste kildene til olje, miljøfarlige stoffer inkl. radioaktivitet.
– Gi en oversikt over tilførslene og tilførselsveiene til regionene.
– Dokumentere tilstanden for utvalgte forurensningsindikatorer.
– Kartlegge endringer i kilder, påvirkning og
tilstand over tid.
– Gi en oversikt over forsuringstilstanden i norske havområder.
Programmet bringer sammen ekspertise på
mange ulike områder fra en rekke ledende norske forskningsinstitusjoner.
Programmet dekker alle tilførselsveier for
forurensninger til havet, både havstrømmer,
lufttilførsler, avrenning fra land, utlekking fra
berggrunn og sedimenter i havet og tilførsler fra
skipstrafikk og petroleumsvirksomhet i norske
havområder.
Programmet har fokus på ett havområde i
året. I 2009 var Barentshavet i fokus, i 2010
Nordsjøen og i 2011 vil Norskehavet dekkes.
For å få et mer geografisk representativt bilde av
tilførsler med luft og havstrømmer i Barentshavet – Lofoten ble det i 2010 etablert en ny stasjon
på Andøya og satt ut passive prøvetakere på
Bjørnøya og Jan Mayen.
Programmet benytter og supplerer pågående overvåkingsprogrammer, blant annet i regi

dette stoffet i forvaltningsplanområdet. Utslippene av technetium-99 fra gjenvinningsanlegget
for brukt kjernebrensel i Sellafield på vestkysten
av Storbritannia er blitt redusert siden 2003/2004
som følge av ny metode for rensing av avfall.
Tilførsler fra nærområdene har mindre betydning
Det er fortsatt kun få store kilder til forurensning
fra landbasert eller kystbasert virksomhet i nærområdet til forvaltningsplanområdet. Sedimen-

Figur 3.20 Tilførselsprogrammets målestasjoner i norske havområder 2010
Kilde: Havforskningsinstituttet/Norsk Institutt for vannforskning/Norsk Institutt for luftforskning/Nasjonalt institutt for
ernærings- og sjømatforskning/Statens strålevern/Klima- og
forurensningsdirektoratet

tene i flere havner er forurenset som følge av
utslipp fra skipsverft og båter. Forurensning fra
istransport, landavrenning og elvetilførsler antas å
være av mindre betydning med hensyn til forurensning av forvaltningsplanområdet, men kan
være av lokal betydning. Pasvikelva, som ligger
lengst øst ved grensen til Russland, er markert
forurenset av nikkel og kobber. Hovedkilden til
dette er lufttransporterte forurensninger fra smelteverket i Nikel. For øvrig er de målte nivåene av
forurensende stoffer i Altaelva, Barduelva, Tana-
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Figur 3.21 Årlige middelkonsentrasjoner av sum
PCB i luft på Zeppelin-observatoriet på Svalbard
1999–2009
Kilde: Norsk institutt for luftforskning

elva og Pasvikelva lave. Når det gjelder utslipp fra
gruveindustrien i nord vil påvirkningen først og
fremst være lokal og ikke påvirke havområdet
som sådant.
Tilstanden på havbunnen
Det har i de siste årene (2003–2009) vært en
omfattende kartleggings- og overvåkingsaktivitet
av nivåer av forurensende stoffer i sedimenter på
havbunnen i Barentshavet. Spesielt gjelder dette
konsentrasjoner av olje og metaller i sediment.
Fordi miljøgifter gjerne binder seg til partikler og
organisk materiale, ender de ofte opp i sedimentene. Nivåene av miljøgifter og radioaktive stoffer
i sedimenter vil gjenspeile forurensningssituasjonen i et område. Forurensning kan spre seg fra
sedimentene på sjøbunnen til vann og organismer.
Resultatene viser at nivået i sedimentene av
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og
totalt hydrokarbonnivå (THC), som benyttes som
indikatorer på oljeforurensning, er relativt lave,
men at det er en del variasjoner i nivåer av hydrokarboner i sedimenter i ulike deler av forvaltningsplanområdet. Variasjonen i nivåene i sedimentene kan forklares med sedimentenes geokjemiske opprinnelse, innbefattet naturlig lekkasje/
erosjon av fossilt brensel (kull/olje). I tillegg kan
det være et mindre bidrag som skyldes tilførsler
av olje og annet fossilt brensel fra ulik menneskeskapt aktivitet.
Undersøkelser av overflateprøver fra havbunnen viser at både nivå av tungmetaller, klororganiske miljøfarlige stoffer og menneskeskapte
radioaktive stoffer generelt er lave. Tidstrendun-

Figur 3.22 Tilførsler av kvikksølv fordelt på kilde
og område i 2008/2009
Kilde: Tilførselsprogrammet/Norsk institutt for vannforskning.

dersøkelser fra Malangsdjupet og Ingøydjupet
indikerer at spesielt tilførslene av tungmetallene
bly og kvikksølv har økt svakt over en periode på
50–70 år. Selv om nivåene fremdeles er lave så kan
altså menneskelig påvirkning spores som følge av
langtransportert forurensning. Funn av lave konsentrasjoner av organiske miljøgifter i sedimentene i hele forvaltningsplanområdet er også et
resultat av menneskelig påvirkning.
Nivåene av radioaktive stoffer i sedimenter i
forvaltningsplanområdet er lave. Den årlige overvåkingen av radioaktivitet i sedimenter som utføres rundt den sunkne atomubåten Komsomolets
som ligger på 1 700 meters dyp sørvest av Bjørnøya, viser at cesiumnivåene i sedimentene ikke er
høyere enn i havområdet rundt, men det er registrert mindre utslipp til miljøet.
Forurensningsnivå i organismer
Undersøkelser av miljøgifter i sjøfugl og sjøpattedyr viser at internasjonale reguleringer av flere
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Figur 3.24 PCB og DDE i polarlomviegg fra Kongsfjorden og Bjørnøya
Kilde: Havforskningsinstituttet

Figur 3.23 PAH nivåer i overflatesedimenter
Kilde: Havforskningsinstituttet

miljøgifter som PCB og organiske klorerte plantevernmidler har hjulpet.
En studie på ringsel fra Svalbard i perioden fra
1996 til 2004 viste en nedgang på 50–80 prosent
for PCB og organiske klorerte plantevernmidler.
Undersøkelser gjennom 35 år på polarmåke viser
at nivåene av de fleste PCB-er og klorerte organiske pesticider har avtatt. Et unntak er nivåene av
insektmidlene DDT og DDE hvor det i isbjørn og
polarmåke ikke er vist noen nedgang de siste 10
årene. Dette tyder på at det fremdeles transporteres DDT til området eller at DDT frigjøres fra
deponier i miljøet som følge av klimaendringene.
Det er indikasjoner på at den nedadgående
trenden i konsentrasjon av PCB i isbjørn fortsetter (basert på data fra Svalbard frem til 2008), og
den mulige påvirkningen dette representerer på
isbjørn kan derfor være nedadgående. Til tross
for avtagende nivåer for en del miljøgifter i
isbjørn, er konsentrasjonen fortsatt høy. Deler av
isbjørnbestanden på Svalbard og Frans Josef Land
(ingen nye data siden 1995) har i dag nivåer av
organiske miljøgifter, først og fremst PCB, som
overskrider grenseverdier for effekt på hormonog immunsystemet. Det er derfor grunn til å anta

at miljøgiftene i isbjørn har negative effekter på
immunforsvaret og forplantningsevnen. Nivåene
av miljøgifter funnet i egg fra polarlomvi er for alle
undersøkte stoffer under grenseverdiene for
effekter på reproduksjon og /eller overlevelse.
Måling av radioaktivitet i flere sjøpattedyr har
pågått siden 2000 og i sjøfugl siden 2005. Nivåene
er lave, men sammenligner man konsentrasjonen
av cesium-137 i sjøpattedyr, med konsentrasjonen
i byttedyrene deres, antyder resultatene at
cesium-137 blir oppkonsentrert i næringskjeden.
For kvikksølv er trendene noe mer sprikende,
med nedgang i isbjørn og ingen endring i fugleegg.
PCB har vist seg å ha negativ innvirkning på
reproduksjon hos sel. Ringsel og grønlandssel,
som er de viktigste byttedyrene for isbjørn, har
dårlig evne til å omsette miljøgifter og har hatt
høye konsentrasjoner av PCB.
Nivåer av forurensende stoffer i fisk og skalldyr er generelt lave i Barentshavet.
Kartlegging av innhold av miljøgifter i fisk og
skalldyr er svært viktig for å sikre at den sjømaten
som omsettes er trygg. For de fleste indikatorstoffene for mattrygghet ligger målingene i sjømat
godt under de maksimumsverdiene som er fastsatt. Resultater fra overvåking i Barentshavet
siden 2006 viser imidlertid at innholdet av fremmedstoffer er varierende og i enkelte tilfeller overskrider fastsatte grenseverdier. Det er derfor
behov for systematisk kartlegging for å kunne si
noe om utviklingen i fremmedstoffsituasjonen.
Det er også nødvendig med kunnskap om årsaken
til variasjonen mellom ulike arter og geografiske
områder.
For en del av de best kjente «nye» miljøgiftene,
som nå er regulert (for eksempel den bromerte
flammehemmeren PBDE), er det indikasjoner på
at nivåene i miljøet avtar.
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Nye miljøgifter som ikke er regulert kan imidlertid påvises i lave konsentrasjoner, og for noen
av disse kan det være en tendens til at nivåene
øker. Kartlegging av fosfororganiske flammehemmere viser høyere nivåer av slike forbindelser i
torskearter i Barentshavet sammenlignet med
kysttorsk i fjorder på Østlandet. Dette er overraskende funn sammenlignet med tradisjonelle miljøgifter hvor bildet vanligvis er omvendt.
Marint søppel krever oppmerksomhet
Store mengder søppel driver i land på strendene i
forvaltningsplanområdet. Søppel langs kysten er
en indikator som følges opp i forvaltningsplanarbeidet for å kunne vurdere om målet om å unngå
forsøpling og annen skade på miljøet som følge av
avfall nås.
I forvaltningsplanområdet foreligger det kun
tidsserier for opprydding av strandsøppel på Svalbard. Siden 2001 har Sysselmannen årlig ryddet
tre mindre strandstrekninger i forbindelse med
renovasjonsarbeid. Undersøkelsene på Svalbard
gjenspeiler i stor grad innsatsen i ryddeaksjonen,
og det er derfor ikke mulig å trekke noen sikre
konklusjoner i forhold til utvikling. Fiskeflåten i
Norskehavet og Barentshavet antas å være kilden
til det meste av strandsøppelet på Svalbard, men
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mye kan også komme fra cruisebåtene. Søppelet
er spredt over store områder, og problemet er
størst på nordvestsiden av Spitsbergen.
En annen utfordring er at det er variasjon i hva
og hvordan søppelet registreres. I 2010 ble det i
Rekvika på Kvaløya i Tromsø kommune satt i
gang en opprydning i henhold til OSPARs metodikk for strandsøppelundersøkelser. Resultatene
viser at den vanligste typen søppel i dette området
er fiskeri- og akvakulturrelatert søppel av plast.
Norske myndigheter har ikke etablert noe systematisk system for rapportering av omsetning av
avfall over mottaksordning for avfall fra skip. Det
er derfor ikke tall tilgjenglig som kan si noe om
utviklingen.
Plast kan være til stor skade for eksempel på
overflatebeitende fugl som havhest og pattedyr
fordi de vikler seg inn i søppel og dør, og fordi fordøyelsessystemet kan bli skadet. Dette er et stort
problem i andre havområder, men omfanget av
problemet er lite kjent i Barentshavet.
Prognose for 2025
Transportveien inn i havområdet og spredning av
miljøgifter innenfor området forventes å bli betydelig påvirket av klimaendringer. Basert på

Boks 3.8 Trygg sjømat
tene fra Barentshavet, som torskefilet, er
Det er fastsatt maksimumsgrenser for innhold
uproblematiske med hensyn til innhold av
av en rekke miljøgifter i fisk og annen sjømat.
kvikksølv. Hos atlantisk kveite og blåkveite er
Overvåking utført av Nasjonalt institutt for
verdiene av kvikksølv høye, spesielt i gamernærings- og sjømatforskning, siden 2006
mel og stor fisk. Dette er kunnskap som ikke
viser:
var dokumentert i 2005. For blåkveite viser
– Ved funn av fremmedstoffer i filet av mager
resultatene at blåkveite fanget utenfor kysten
fisk er det kvikksølv som dominerer, mens i
av Finnmark har et lavere innhold av kvikkfet fisk og lever av mager fisk er det vanligst
sølv enn fisk fanget ved eggakanten og nordå finne dioksiner, PCB og andre organiske
over til Svalbard.
komponenter.
– Nye data viser at en betydelig andel blåkveite
– Målingene i torskefilet, reke, lodde og polarfanget langs eggakanten nord til Svalbard har
torsk viser lave verdier for alle miljøgiftene
konsentrasjoner av organiske miljøgifter som
som er testet. Nivåene av tungmetaller i torsk
overskrider grenseverdiene, mens fisk fanligger under fastsatte grenseverdier for
get utenfor kysten av Finnmark har vesentlig
humant konsum. Gjennomsnittverdiene for
lavere verdier.
kadmium, kvikksølv og bly i torskefilet har
– Måling av radioaktivitet i fisk og sjømat har
holdt seg på omtrent samme nivå siden overpågått siden 1991. Målingene viser lave
våkingen startet i 1994. For dioksiner og
nivåer av radioaktivitet i fisk og reker. Nivået
dioksinlignende PCB i torskelever ligger verav cesium-137 i torsk viser en nedadgående
diene nær øvre grenseverdi for humant kontrend fra 1991 – 2008, som forventet da hovedsum.
kilden til stoffet er Tsjernobylulykken i 1986
– Øvre grenseverdi for kvikksølv overskrides
og halveringstiden er 30 år.
hos enkelte fiskearter. De viktigste produk-
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forutse utviklingen. Man skulle anta at det fortsatt
vil være nedgang i de «gamle» miljøgiftene etter
hvert som global bruk stanser, men det er usikkert i hvilken grad dette oppveies av økte tilførsler
grunnet klimaendringer. Når det gjelder de nye
miljøgiftene, vil trenden være avhengig av hvordan bruken av disse stoffene vil bli regulert globalt. Ved nedgang i tilførslene av dioksinlignende
PCB til miljøet globalt vil konsentrasjonene i fisk
og annen sjømat forventes å avta i perioden.

3.4
Figur 3.26 Plastbiter i mageinnhold hos havhest
Kilde: OSPAR/KIMO. Foto: Jan van Franeker

dagens kunnskap er det ikke mulig å forutsi effekten. Det er derfor viktig i det videre arbeidet at
man fokuserer på å bedre kunnskapen om effekter
av klimaendringer.
Nedgangen i tilførsler av flere stoffer som er
internasjonalt regulert har stagnert. Det er usikkert hva som er årsaken til dette, og vanskelig å

Figur 3.25 Søppel i Rekvika, Tromsø kommune
Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet (foto: Bo Eide)

Viktigste kunnskapsbehov
fremover

I St.meld. nr. 8 (2005–2006) fremgår det at kunnskapen om økosystemet i Barentshavet generelt
kan karakteriseres som omfattende, men at det er
en utfordring å få en enda bedre forståelse av samspill mellom organismer i næringskjeden. Det sies
videre at de økologiske studiene har fokus på et
fåtall arter. Effekter av menneskelig aktivitet på de
ulike delene av økosystemet er mangelfull, særlig
når det gjelder samvirkende effekter. Det er fortsatt kunnskapsmangler på enkelte tema som ble
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trukket frem i 2006. Dette gjelder blant annet
kunnskap om transport, akkumulering og effekter
av helse- og miljøfarlige kjemikalier og radioaktive
stoffer. Videre er det behov for kunnskap om samvirkende effekter av stoffene og mellom miljøgifter og andre stressfaktorer som for eksempel klimaendringer, næringsmangel og sykdommer.
Faglig Forums rapport har pekt på behovet for
mer kunnskap om motstandskraften i økosystemene i Barentshavet – Lofoten, mot store endringer av tilstanden, såkalte regimeskifter. Økosystemer har i utgangspunktet motstandskraft mot
slike store endringer. En sentral utfordring er å få
mer kunnskap om de faktorene som påvirker motstandskraften mot slike endringer for økosystemene i Barentshavet. Variasjon i klima og påvirkning fra menneskelig aktivitet i området setter
rammer for bærekraftig virksomhet i utredningsområdet. En forståelse av hva som kan skape irreversible endringer og hvor motstandsdyktig
Barentshavet er mot endringer, er et viktig overgripende tema.
«Baseline»-studier og lange tidsserier vil alltid
være sentrale og bør i mange tilfeller inngå som
en del av kunnskapsbehovene når disse prioriteres, for eksempel overvåking knyttet til havforsuring, sjøfuglbestander og tilførsler og nivåer av forurensende stoffer. I denne sammenheng er det
derfor viktig å videreføre eksisterende satsinger
som MAREANO, SEAPOP og Tilførselsprogrammet samt styrke øvrig overvåking som koordineres gjennom overvåkingsgruppen. Det er også
behov for å etablere et systematisk kartleggingssystem for tilførsel av avfall langs strendene i hele
forvaltningsplanområdet, samt mer kunnskap om
opphav til avfallet.
Parallelt med økt oppmerksomhet rundt havforsuring som problem, er det også økt oppmerk-
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somhet på hvordan effekter av havforsuring og
klimaendringer kan samvirke med hverandre og
med effekter av andre menneskelige aktiviteter
som fiskerier, petroleumsvirksomhet og skipstrafikk. Havforsuring og klimaendringer vil også
kunne påvirke transport av forurensning inn i
området, omsetning og akkumulering av forurensende stoffer.
Teknologi- og kunnskapsutvikling for å forhindre eller redusere menneskeskapt påvirkning er
også et sentralt kunnskapsbehov.
Klimaendringer i Barentshavet kan gi store
konsekvenser for økosystem og samfunn. Beregninger gjort med dagens globale og regionale klimamodeller indikerer store endringer i fremtiden.
Det er imidlertid behov for en bedre prosessforståelse og bedre modellverktøy som kan gi økt
kunnskap om effekter på økosystem og om samfunnsmessige konsekvenser. I dette bildet er det
også viktig å fokusere på effekter av klimaendringer på teknologi, industristruktur og risiko for
akutte uhell. Klimaendringer og effekter av disse
er et overgripende tema som mange andre kunnskapsbehov er forventet å spille opp mot.
Når det gjelder effekter av påvirkning er det
fremdeles mange kunnskapsbehov, særlig knyttet til samlet belastning og hvilken effekt ulike
aktiviteter/påvirkninger har.
Det er behov for kunnskap om havområdenes
betydning for verdiskaping og samfunn, herunder
studier som ser på den samfunnsmessige betydningen av økosystemtjenester som ikke er knyttet
til en spesiell næring og som per i dag ikke er
omsatt i et marked.
Det er fortsatt betydelige kunnskapsbehov
knyttet til blant annet bunnforhold og den samlede påvirkningen på bunnhabitater og bunnlevende organismer.
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4 Aktivitet, forvaltning og verdiskaping i havområdet
I dette kapittelet omtales og vurderes de viktigste
næringsaktivitetene i Barentshavet – Lofoten,
både den verdiskaping og samfunnsnytte som
næringene representerer og påvirkning på miljøtilstanden. Det gis en egen omtale av verdiskaping
og samfunn særlig relatert til områdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja i kapittel 4.9.
De viktigste næringsaktivitetene i havområdet
er i dag fiskerier, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet, men også andre næringer som reiseliv,
marin bioprospektering og mulig fremtidig havenergi og mineralleting på havbunnen omtales i
det følgende. De marine økosystemtjenestenes
betydning for verdiskaping og samfunn omtales
også.

4.1

Fiskerier og havbruk

4.1.1 Utvikling innenfor fiskeriforvaltningen
De store fiskebestandene i Barentshavet høstes i
dag innenfor sikre biologiske grenser og er i god
forfatning. Disse forvaltes i henhold til prinsippene i havressursloven og forvaltningsmålet i
naturmangfoldloven. Samarbeidet med den russiske fiskeriforvaltningen er svært viktig for å
sikre at høstingen i Barentshavet er bærekraftig.
Fiskeriforvaltningen har de siste 10 årene gjort et
vellykket arbeid nasjonalt og internasjonalt for å
redusere ulovlig, urapportert og uregulert fiske
av torsk i Barentshavet. I 2009 ble det ikke avdekket noe ulovlig fiske av torsk og hyse. Dette er
resultat av et tett samarbeid mellom norske og
russiske myndigheter, og utvikling av nye kontrollmekanismer som NEAFCs havnestatskontrollregime. Ressurskontroll og et uttak i tråd med
fastsatte kvoter er en viktig forutsetning for et
bærekraftig forvaltningsregime.
Satellittsporing er en viktig del av norsk ressurskontroll. Alle norske fiske- og fangstfartøy
med større lengde enn 15 meter er underlagt sporingsplikt, uavhengig av hvor de befinner seg.
Også utenlandske fartøy som opererer i norske
farvann har sporingsplikt.
Det er også arbeidet mye med internasjonale
regler for utøvelse av bunnfiske for å beskytte

naturmangfoldet. Et nytt forslag til bunnfiskeforskrift er i ferd med å bli sluttført. Det skjer en stadig utvikling av fiskeredskaper som er mer skånsomme for bunnen. Det arbeides blant annet med
å finne frem til metoder for å fiske med trål som er
mer skånsom mot bunnhabitatene enn dagens
bunntrål og som samtidig reduserer drivstofforbruk og utslipp av NOx. Viktig i denne sammenhengen er også at omfanget av bunntråling i 2009
er redusert sammenlignet med 2005.

4.1.2 Beskrivelse av aktivitet
De mest betydningsfulle fiskeriene i områdene fra
Lofoten og langs kysten nordover til og med
Barentshavet har tradisjonelt foregått på norsk
vårgytende sild (NVG-sild), nordøstarktisk torsk,
nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei og lodde.
Bestandene har samlet sett vært økende på 2000tallet, spesielt torsk og hyse, og kvoteøkninger
gjenspeiler dette. I 2011 er den norske torskekvoten satt til 319 000 tonn, hysekvoten til 148 000
tonn, seikvoten til 173 000 tonn, NVG-sildekvoten
til 602 680 tonn og loddekvoten til 275 000 tonn.
Hovedtyngden av det norske fisket etter NVGsild foregikk i noen år inne i Vestfjordsystemet.
Fra 2003 endret vandringsmønsteret seg. De
yngre årsklassene overvintret på bankene og i
havområdene vest av Lofoten, Vesterålen og SørTroms. Dette skjedde samtidig med at bestanden
økte kraftig. Svært lite sild har kommet inn i Vestfjordsystemet i de siste årene. Endringene i vandringsmønsteret for silda betyr at også fisket med
not og trål er rettet mer inn mot disse områdene
enn tidligere.
Det tradisjonelle «lofotfisket» (skreifisket)
som pågår i Øst-Lofoten i perioden februar–april
er nå redusert betydelig på grunn av torskens
(skreiens) endrede vandringsmønster. Gytingen
har i de seneste årene i større grad enn tidligere
pågått lengre ut i Lofoten til Røst og videre nordover utenfor Vesterålen og så langt nord som til
Vest- Finnmark. Slik nordlig fordeling er ikke helt
nytt, ettersom dette også var tilfelle i perioden
1930–1950. Fiskefartøy som tradisjonelt har fisket
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Boks 4.1 Tekniske fiskerireguleringer i Barentshavet – Lofoten
Generelt forbud mot fiske med trål innenfor 12
nautiske mil fra grunnlinjene
Det er generelt forbudt å fiske med trål utenfor
det norske fastland i området innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Det finnes unntak fra
regelen som gir adgang til å fiske inntil 6 nautiske mil fra grunnlinjene. Forbudet gjelder ikke
taretrål, reketrål uten lenker og krepsetrål.
Trålfrie soner og fleksible områder
Det er videre etablert en rekke trålfrie soner i
enkelte perioder av året og fleksible områder for
vern av yngel og sårbare områder. Bestemmelsene bidrar også til havdeling for å unngå redskapskonflikter og er regulert i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.

Med fleksibelt område menes nærmere
avgrensede områder der fisket reguleres i
bestemte tidsrom, med begrensninger eller forbud mot fiske med bestemte redskaper, i hele
området eller deler av området. I slike områder
kan antall deltagende fartøy også begrenses.
Kystreketrål
Det foregår et kystnært fiske med reketrål både
i nord og i sør. Dette fisket utøves med mindre
fartøyer som fisker med lette trålredskaper i
begrensede områder. Det er ikke grunn til å tro
at denne aktiviteten medfører vesentlig skade på
sårbare bunnhabitater. Kystrekefisket er strengt
regulert i henhold til en rekke lokale forskrifter
langs kysten.

Figur 4.1 Trålfrie soner og fleksible områder i Barentshavet
Kilde: Fiskeridirektoratet
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Figur 4.2 Aktiviteten av fiskefartøyer over 21
meter i 2009. Mørk farge viser høy aktivitet
Kilde: Fiskeridirektoratet

i Øst-Lofoten fisker nå på vestsiden og videre
nordover langs kysten.
Endring i flåtestruktur og fiskefelt
Det ble i 2009 landet 1,17 millioner tonn fisk i de
tre nordligste fylkene. Over lang tid har det
skjedd en gradvis strukturrasjonalisering innenfor fiskeriene. Antall fartøy er redusert, og dette
har bidratt til økt produktivitet og forbedret lønnsomhet ved at fangstmengden fordeles på færre
fartøy. Total fangstmengde er relativt stabil fra år
til år, og svinger først og fremst som følge av biologiske variasjoner. Det er variasjon i vandringsmønster fra år til år og over tid for nordøstarktisk
torsk og NVG-sild. Dette medfører at fiskeriene
foregår i forskjellige områder og at man ikke alltid
kan forutsi hvilke områder som vil komme til å ha
den største fiskeriaktiviteten i fremtiden.

4.1.3

Betydningen av fiskeri og havbruk for
verdiskaping og samfunn

På bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå
(SSB) og Nofima er den direkte betydningen av
fiskeri- og havbruksnæringen målt i verdiskaping
(bidrag til BNP) beregnet til 18 milliarder kroner
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på nasjonalt nivå i 2009. I tillegg til kjernevirksomheten (fiskeri, havbruk, fiskeriforedling og grossist) bidrar fiskeri- og havbruksnæringen med
ringvirkninger til andre sektorer. Eksempler på
dette er teknologiarbeidsplasser som lokal verftsindustri, leverandører av diverse teknisk utstyr
m.m. I følge SINTEF viste det seg at i 2008 medførte hver krone verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringens kjerneaktiviteter 0,96 kroner i
verdiskaping i annet norsk næringsliv, det vil si tilnærmet en fordobling av verdiskapingen i kjernevirksomheten alene.
Den samlede eksportverdien fra fiskeri- og
havbruksnæringen var på 44,7 milliarder kroner i
2009 og 53,8 milliarder kroner i 2010.
Fiskeri- og havbruksnæringen utgjør i underkant av 5 prosent (ca. 11 000 personer) av sysselsettingen i Nord-Norge. I tillegg til direkte
arbeidsplasser bidrar næringen med et betydelig
antall arbeidsplasser innenfor blant annet leverandørindustrien, foredling og transport. I fiskerisektoren er koblingen mellom bosetting og tilgangen
til marine ressurser sterk. Det er likevel store
variasjoner innad i landsdelen når det gjelder fiskerisektorens betydning. I noen øysamfunn, som
Træna, Røst, Værøy og Moskenes, utgjør fiskerisektoren mer enn 40 prosent av de sysselsatte.
Fiskerier
Tall fra SSB viser at den samlede førstehåndsverdien av fiskefangsten i Barentshavet – Lofoten var
på 6,3 milliarder kroner i 2009, som utgjør 56 prosent av den totale førstehåndsverdien til norske
fartøyer dette året.
Den samlede fangstmengden fra forvaltningsområdet har økt fra ca. 750 000 tonn i 2000 til over
800 000 tonn i 2009. Norske fiskerier har i løpet av
få tiår utviklet seg fra å være en næring med relativt få begrensninger til å bli en strengt regulert
industri med kvoter og konsesjonskrav. Alle våre
viktigste fiskebestander er delt med andre nasjoner. Internasjonalt samarbeid er derfor avgjørende i det norske forvaltningssystemet. En god
og bærekraftig ressursforvaltning har bidratt til at
kvotene har kunnet øke de siste årene. Kystfiskeflåten er svært viktig i området Barentshavet –
Lofoten med i overkant av 40 prosent av førstehåndsverdien. I kystkommunene fra Lofoten og til
den norske grensen mot Russland er det bosatt 4
900 personer som har fiske som heltidsyrke og 1
300 som har fiske som deltidsyrke. Av 3 650 registrerte fiskefartøy i samme område er 90 prosent
av disse mindre sjarker under 15 meter lengde.
Disse fartøyene fisker oftere i sine nærområder.
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Figur 4.3 Sysselsettingsandel i fiskerisektoren i Nord-Norge
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Panda.

De er preget av mindre mobilitet og et fiske som
er ensidig rettet mot torskefisk. I flere lokalsamfunn er den mindre sjarkflåten av stor betydning,
og det er få alternative arbeidsplasser.
Havbruk
Havbruksaktiviteten foregår innenfor grunnlinjene og derfor ikke innenfor forvaltningsplanområdet. Næringen vil imidlertid kunne bli påvirket
av den generelle miljøtilstanden i havområdet og
uhellshendelser.
Om lag en tredjedel av Norges oppdrettsproduksjon finner sted i Nord-Norge. I 2009 ble det
produsert 280 000 tonn laks, 23 000 tonn ørret, 11
500 tonn torsk og omkring 500 tonn andre marine
arter og 500 tonn skalldyr i de tre nordligste fylkene. Førstehåndsverdien for produksjonen i
Finnmark, Troms og Nordland var 7,5 milliarder
kroner i 2009. Mesteparten av produksjonen
eksporteres. Havbruksnæringen bidro direkte
med om lag 1 600 arbeidsplasser i Nord Norge i
2009.

Troms og Nordland har hatt en betydelig
vekst i oppdrettsproduksjonen de siste årene. I
Troms har produksjonen doblet seg siden 2005 og
i Nordland har produksjonen økt med 35 prosent.
I Finnmark har produksjonen vært stabil de siste
årene. Nord-Norge har mye tilgjengelig kystareal,
og potensialet for videre utvikling av oppdrettsnæringen i regionen anses som stort. I tildelingsrunden 2009 tilfalt halvparten av de 65 nye tillatelsene
til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret virksomheter i Nord-Norge. I tillegg har regjeringen
åpnet for inntil 5 prosent økt produksjon i oppdrettsanlegg for laks og ørret i Troms og Finnmark i 2011.
Trygg sjømat – betydningen av omdømme for
verdiskapingen i fiskerier og havbruk
Det er av stor betydning for verdiskapingen i sjømatnæringen at norske sjømatprodukter er trygg
mat og har et godt omdømme, både nasjonalt og
internasjonalt. Det er også viktig å legge vekt på
åpenhet og god informasjon. Når det gjelder trygg
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tes til området. Det er imidlertid vanskelig å finne
tydelige priseffekter på lengre sikt.
Fremtidig utvikling i verdiskaping

Figur 4.4 Akvakulturlokaliteter i Nord-Norge
Kilde: Fiskeridirektoratet/Norge Digitalt

sjømat, er det viktig at myndighetene har overvåkingssystem som dekker:
– kjente miljøgifter i sjømat,
– parasitter som reduserer kvalitet eller kan gi
sykdom hos mennesker,
– naturlige giftstoff hos skjell,
– hygieneparametre,
– screening for nye miljøgifter.
Slik kunnskap vil hjelpe oss å sikre at sjømaten
vår er trygg, samt bidra til å opprettholde norsk
sjømats gode omdømme i markedene både
hjemme og ute. I dag drives overvåking av fremmedstoffsituasjonen i villfisk gjennom både basisundersøkelser og stikkprøver, i tillegg til at fremmedstoffer i fiskefôr og oppdrettsfisk kartlegges.
En annen viktig faktor relatert til omdømme er
at Norge følger internasjonalt regelverk på mattrygghetsområdet og har god kontroll med at
regelverk etterleves i virksomhetene. Mattilsynet
har mange virkemidler som de bruker når de finner brudd på regelverket, og trapper opp styrken
på virkemidlene ved alvorlige og gjentatte brudd.
Ved en eventuell ulykke med forurensning
som medfører fare for sjømattryggheten er det
avgjørende at myndighetene har god overvåking
av og kontroll med mattryggheten i det området
som er rammet. Erfaringer fra tidligere oljeutslipp
eller produkter som i perioder har vært gjenstand
for negativ oppmerksomhet, viser at det på kort
sikt oppstår problemer med å få solgt produkter
fra det aktuelle området. Dette gjelder også produkter som åpenbart ikke er kontaminert og til og
med produkter fra andre næringer som kan knyt-

Utvikling i ressursgrunnlaget, klimaendringer,
teknologi og rammebetingelser vil påvirke fremtidig næringsvirksomhet basert på marine ressurser. De viktigste fiskebestandene i Barentshavet
er i dag i god forfatning og fiskeforvaltningssystemene er gode. Likevel endrer bestandssammensetningen og -størrelsene seg gjennom naturlig
migrasjon m.v. Effektene av klimaendringene er
usikre, blant annet knyttet til havforsuring, og det
er vanskelig å forutsi hvordan vekstforholdene for
oppdrettsfisk vil endres. Det er også muligheter
for at bestandssammensetningen av villfisk endrer
seg noe og får konsekvenser for fiskeriene. Men
dette er svært usikkert.
Miljømessig bærekraft, problemstillinger
knyttet til arealbruk og markedssituasjonen legger føringer på en eventuell vekst og utvikling i
havbruksnæringen. Hvis dagens utvikling fortsetter vil imidlertid havbruksvirksomheten vokse
både når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. Over lang tid har det skjedd en gradvis
strukturrasjonalisering innenfor fiskeriene. Antall
fartøy er blitt redusert, og dette har bidratt til økt
produktivitet og forbedret lønnsomhet. En fortsatt
utvikling innenfor dagens forvaltningsregime vil
på lang sikt medføre en noe redusert sysselsetting
i fiskeriene og en noe økt verdiskaping sammenlignet med dagens situasjon.
Samlet sett trekker dette i retning av økt verdiskaping i fiskeri- og havbrukssektoren frem mot
2025.

4.1.4

Vurdering av fiskerienes påvirkning på
miljøet
Fiskeriene har en betydelig påvirkning på økosystemene i Barentshavet – Lofoten. Når det høstes
av en fiskebestand påvirker dette bestanden og
dette vil i en normalsituasjon være den største
menneskeskapte påvirkningen. Et økosystem er
imidlertid i naturlig konstant endring der blant
annet predasjon (dyrene spiser hverandre),
migrasjon (de flytter på grunn av temperaturendringer eller endret fødetilgang) eller at sykdom
påvirker bestandene. En bærekraftig forvaltning
av fiskebestandene betyr at det i prinsippet er produksjonsoverskuddet i bestanden som høstes. Fisket på de store kommersielle bestandene (lodde,
sild og torsk) skjer i dag innenfor sikre biologiske
grenser. Fortsatt er fiskepresset vurdert til å være
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Figur 4.5 Tetthet av trålspor observert på havbunnen i områder som MAREANO har kartlagt 
per 2009/2010
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

for høyt for noen mindre bestander som blålange,
vanlig uer og snabeluer. Disse bestandene er
under oppbygning og nye tiltak vurderes årlig.
Økt kartlegging av havbunnen de siste årene
har vist at fiskeriaktiviteten, særlig bunntråling,
har hatt en større påvirkning på bunnøkosyste-

mene enn tidligere antatt. Havforskningsinstituttet har i denne anledning gjennomført flere forsøk
med bruk av flytetrål og kartlagt ulike trålers
påvirkning på ulike bunnhabitater. Erfaringer fra
disse toktene gir oss kunnskap for videreutvikling
av pelagisk trål og utforming av redskap som er
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mer skånsomme med tanke på påvirkning av havbunnen.
Fiskeriaktiviteten på Tromsøflaket kan karakteriseres som høy, og habitatskader er som ventet
påvist i relativt stort omfang på korallrev og
svampsamfunn. Effekter av fiskerier har også
vært påvist på Eggakanten og stedvis på dypt vann
i Nordland VII. På Eggakanten er det gjennom
MAREANO påvist at trålspor er svært vanlige. På
51 av 76 undersøkte lokaliteter finnes slike spor. I
områder med størst tetthet av trålspor ble det funnet 42 trålspor per kilometer havbunn, eller ett
spor per 25 meter. Det er observert lite spor av
andre menneskelige aktiviteter enn fiskeri. Forenklet kan man si at i de kartlagte områdene er
omlag 2 av 10 korallrev skadet i større eller mindre grad, og rundt 6 prosent av alle inspiserte rev
i forvaltningsplanområdet er ødelagt. Trålaktiviteten er vesentlig redusert i forhold til hva som var
tilfelle for en del tiår tilbake og mange av skadene
som er observert er flere år gamle.
Lokalt vil områder som tråles gjentatte ganger
over tid bestå av arter som lever i kort tid (opportunister). De vil forbli i et «ungt» suksesjonsstadium med hensyn til rekolonisering og reparasjon. På lengre sikt kan det oppstå permanente
endringer. På trålt bunn med svampsamfunn er
det vanlig å se bare små svamper.
Fiskeriene påvirker også sjøfugl og sjøpattedyr. Påvirkningen kan skje gjennom effekter på
næringsgrunnlaget, gjennom uønsket bifangst i
fiskeredskaper og forsøpling fra fiskebåter. Kunnskapen om omfanget av bifangst av sjøfugl og sjøpattedyr er begrenset. Det pågår arbeid for å
beregne størrelsen på uønsket bifangst. I løpet av
2011 vil registrering av bifangst av sjøfugl og sjøpattedyr inngå i den elektroniske fangstdagboken.
Det er ingen registrerte endringer i påvirkning av
sjøfugl, mens for sjøpattedyr er fangsten redusert
mens anslag for bifangst av nise i enkelte områder
er høyere på grunn av økt kunnskap.

4.2

Skipstrafikk

Sjøsikkerheten og statens beredskap mot akutt
forurensning er blitt styrket gjennom en rekke tiltak og videreutvikling av teknologi og kunnskap.
For å styrke sjøsikkerheten er det etablert flere
tiltak som reduserer sannsynligheten for at en
ulykke inntreffer. Dette er beskrevet særlig i
kapittel 5 om risiko. I dette kapittelet omtales
skipstrafikkens verdiskaping og påvirkning ved
ordinær drift.
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Figur 4.6 Trafikktettet for forvaltningsplanområdet, trafikkseparasjonssystemet Vardø–Røst (tykk
rød linje) og kystnært område i siste halvdel av
2010. Rød farge angir størst trafikktetthet
Kilde: Kystverket

4.2.1

Beskrivelse av aktivitet

Trafikkutvikling 2005 – 2009
Trafikken av seismikkskip, offshore forsyningsskip og tankskip har økt betydelig mer enn andre
fartøysgrupper, men fra relativt lave nivåer. Tankskipene har også blitt større. Fiskefartøyene sto
for flest skipsbevegelser i 2008 med om lag 58 prosent av den totale utseilte distansen i området.
Over 80 prosent av all utseilt distanse for skip
over 10 000 bruttotonn i planområdet foregår nå i
trafikkseparasjonssystemet Vardø–Røst, inkludert nær 100 prosent av all trafikk av tankskip.
Den resterende trafikken i området domineres av
stykkgodsskip på 1 000–5 000 bruttotonn, men det
er også aktivitet med andre lasteskip, offshorefartøy og andre servicefartøy.
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lukkende malmtransport fra LKAB. Snøhvitutbyggingen har medført en stor økning av godstransport i Hammerfest.
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Figur 4.7 Antall transitter med fullastede tankskip
og antall millioner tonn olje og petroleumsprodukter befraktet langs norskekysten fra NordvestRussland
Kilde: Forsvaret

Transittrafikken består av de store tank- og
bulkskipene til/fra russiske havner. Frem til 2008
har trafikkmengden vært relativt stabil både regnet i lastevolum og antall passerende skip. Lastemengden har vært i størrelsesorden 10 til 12 millioner tonn per år, og dette volumet er fraktet på
200 til 240 fullastede tankskip. I 2009 steg volumet
vesentlig (se figur 4.7). Mye tyder på at fraktet
volum fra denne transittvirksomheten vil fortsette
å øke de kommende årene. Gjennomsnittlig størrelse på tankskipene som frakter oljen forventes å
øke.
Skipstrafikken til og rundt Svalbard har variert
de siste 10 årene. Trafikken består av større oversjøiske cruisefartøy, kystcruisefartøy, ekspedisjonsfartøy, godstrafikk, forskningsrelatert skipsfart, fiskeriaktivitet på kysten og i enkelte fjorder,
samt utskiping av kull fra gruvedriften.
Omlasting av russisk råolje fra skip til skip
gjennomføres i Bøkfjorden ved Kirkenes og Sarnesfjorden ved Honningsvåg. Omlastingene foregår om vinteren. I 2005/6 – 2008/9 var det i gjennomsnitt 9 omlastninger per vinter. Det har ikke
vært noen omlastninger de to siste sesongene
(2009/10 og 2010/11). Aktiviteten vil lokalt endre
risikobildet ved at tankskipstrafikk finner sted
nærmere land. Det stilles særskilte beredskapskrav til omlastingsaktiviteten.
Det har vært en viss nedgang i antall skipsanløp til de største havnene som berører forvaltningsplanområdet siden toppåret 2005. Utviklingen i godsmengden ved ulike havner i landsdelen
er varierende og ikke sammenhengende med
utvikling i skipsanløp. Narvik er fortsatt den klart
største havnen, og godsmengden er nesten ute-

Anslått endring av skipstrafikken frem mot 2025
Aktivitetsnivået i forvaltningsplanområdet Barentshavet er lavt sammenlignet med havområder lenger sør. Beregning av forventet trafikkutvikling i
forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten
viser en liten økning i totalt utseilt distanse (ca. 3
prosent) i perioden 2008 til 2025. Det er ventet en
generell økning i utseilt distanse for de fleste
skipstyper (se figur 4.8). Den største økningen er
antatt å komme i slutten av perioden. For fiskefartøyer er det imidlertid ventet markant nedgang.
Fiskefartøyene sto i 2008 for om lag 58 prosent av
total utseilt distanse i området, mens den i 2025
ventes å representere ca. 50 prosent av total
utseilt distanse. Tankskip vil mer enn fordoble sin
aktivitet i utredningsområdet. Økningen vil i
hovedsak knytte seg til store olje- og gasstankere.
Fremtidig skipstrafikk over Polhavet i isfrie perioder
Interessen for skipstrafikk i Polhavet, inkludert
nordøstpassasjen, har økt med den raske issmeltingen de siste årene. Sommerisen har trukket
seg så langt tilbake at det har blitt tidsvinduer
hvor hele eller deler av seilingsledene nord for
Russland og Canada/USA er åpne før tilfrysingen
starter igjen. Samtidig har smeltingen gjort at
langt større områder av Polbassenget er dekket
av ettårsis, som er tynnere og enklere å forsere
med skip enn tykkere flerårsis. Dagens trafikk i
selve Polhavet er lav, og det forventes at skipstra10000
Utseilt distanse i nautiske mil x 1000
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Figur 4.8 Forventet utvikling i utseilt distanse for
ulike skipstyper i perioden 2008–2025
Kilde: Kystverket
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fikken i Polhavet i de nærmeste årene fremdeles
vil domineres av skip som har reisemål i området.
Arktisk Råds arbeidsgruppe for beskyttelse av
det arktiske marine miljø (PAME) vurderer nå,
som en oppfølging av sin rapport av 2009 (Arctic
Marine Shipping Assessment), hvilke deler av de
arktiske havområdene som eventuelt vil kreve en
særskilt beskyttelse mot miljøkonsekvenser av
fremtidig skipstrafikk over Polhavet. Denne vurderingen vil ligge til grunn for myndighetenes
vurdering av behovet for tiltak for å styrke sjøsikkerheten, som for eksempel å foreslå for IMO å
utpeke deler av havområdet som enten «særskilt
område (Special Area)» eller «særskilt sårbart
havområde (Particularly Sensitive Sea Area –
PSSA)» for skipstrafikk.

4.2.2

Sjøtransportens betydning for
verdiskaping og samfunn

Sjøtransporten er viktig for kystsamfunnene i
området da det tar den største andelen av gods og
passasjerer internt i landsdelen. Som næring
utgjør innenriks- og utenriks sjøtransport mindre
enn to prosent av sysselsettingen med ca. 3 700
personer i de tre nordligste fylkene. Regjeringen
har som mål å få mer av godstrafikken over på
kjøl.
Når det gjelder sysselsetting og verdiskaping
på nasjonalt nivå er sjøfartstjenester en stor og
viktig næring som sysselsetter rundt 100 000 personer med en verdiskaping på 85 milliarder kroner (2008). Siden 2006 er det kommet tallgrunnlag som i større grad er representativt for det
avgrensede planområdet. I Nord Norge og NordTrøndelag har den maritime næringen rundt 700
bedrifter, med en samlet omsetning på rundt 15
milliarder kroner (2007) og rundt 10 000 ansatte.
25 prosent av sysselsettingen er knyttet til fiskerinæringen. Nordland står for 3 milliarder kroner i
verdiskaping, Finnmark vel 1 milliard kroner, og
Troms omtrent det samme. Når det gjelder underleverandørsystemet har en ca. 40 operative verft i
Nord-Norge. Disse verftene er knyttet opp mot
modifikasjon og vedlikehold, spesielt når det gjelder fiskeflåten, ferger og hurtigbåter.
Den maritime næringen i nord har særlig to
hjørnesteiner. Det dreier seg om fiskeriene med
et bredt spekter av store og små fartøy, samt kystnær passasjertrafikk på oppdrag fra det offentlige.
Innenfor lokaltransport og cruisetrafikk er det
mellom 150–200 rederier. Vi finner her en håndfull store aktører som Torghatten trafikkselskap,
Veolia Nord og Hurtigruten, samt mange små.
Kystvakten er også en betydelig aktør på fartøysi-
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Figur 4.9 Sysselsatte innen sjøtransport i NordNorge, 1998–2008
Kilde: SSB og Panda

den. Rederiene representerer relativt sett en
større andel av den maritime næringen i NordNorge sammenlignet med resten av landet.
Det har vært en påfallende dreining fra utenriks sjøfart til innenriks sjøfart (se figur 4.9). Nedgangen i antall norske sjøfolk i utenriks sjøfart
kan forklares med endrede konkurranseforhold
og bruk av utenlandske sjøfolk. Når det gjelder
økningen i sysselsatte i innenriks sjøfart kan dette
sees i sammenheng med nedgangen i fiskerisektoren. Dette kan forklares med bedre rammevilkår for skip i innenriks sjøfart med for eksempel
bedre lønnsforhold grunnet nettolønnsordningen.
Fremtidig utvikling (mot 2025)
Når det gjelder utvikling av skipstransport i området vil dette også påvirke utviklingen i etterspørselen etter for eksempel havnetjenester. Skipstrafikk
forbi området ventes ikke å påvirke verdiskaping
og samfunn i stor grad. Prognoser om petroleumsvirksomhetens påvirkning på etterspørselen
etter skipstransport og maritime tjenester frem
mot 2025 er usikre. Petroleumsaktivitet i havområder vil medføre behov for skipstransport. Erfaringsmessig fra andre områder på norsk sokkel
har det medført økende etterspørsel etter tjenester fra supplyfartøy, som igjen vil kreve økte ressurser og kapasitet fra land.

4.2.3

Vurdering av skipstrafikkens
påvirkning på miljøet
Skipsfarten kan påvirke miljøet i planområdet
negativt gjennom uhellsutslipp av petroleumsprodukter og andre kjemikalier, driftsutslipp til sjø og
luft, introduksjon av fremmede arter gjennom bal-
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lastvann og skipsskrog, tilførsler fra bunnstoff,
støy og lokale utslipp fra sinkanoder i ballasttanker. Sammenlignet med andre transportformer er
likevel skipstrafikken en miljøvennlig transportform.
Trafikkseparasjonssystemet for skipstrafikk
på strekningen Vardø–Røst har vært et sentralt tiltak for reduksjon av risikoen for ulykker med skip
i havområdet. Statlig slepebåtberedskap og trafikkovervåking fra Vardø trafikksentral har også
bidratt til risikoreduksjon. Forebyggende sjøsikkerhet og risiko for akutt forurensning er omtalt
særskilt i kapittel 5.1.1.
Basert på trafikkmengden i 2008 og prognose
for 2025 er det foretatt anslag av driftsutslipp til
luft fra skip. På grunn av flere skip med større
motorer forventes CO2-utslippene å øke, mens
NOx og SOx-utslippene vil bli redusert som følge
av regelverksendringer og ny teknologi. Når det
gjelder driftsutslipp til sjø, er det ikke mulig å
kvantifisere verken mengde eller konsekvensene
av denne typen utslipp fra skip.
Sjøtransport kan bidra til å introdusere fremmede organismer til økosystemet i forvaltningsplanområdet. Introduksjonen øker med økt sjøtransport, og særlig med trafikk fra områder med
tilsvarende havklima. Varmere klima kan øke
sannsynligheten for at arter som introduseres fra
sørligere havområder kan etablere seg i våre havområder, og en mulig fremtidig trafikk gjennom
nordøstpassasjen vil øke faren for introduksjoner
fra fjerntliggende områder med tilsvarende havklima.
Skipstrafikken som påvirkningsfaktor på sjøfugl er knyttet til utslipp av olje og søppel. Ulovlige
driftsutslipp kan gi olje på overflaten og føre til økt
dødelighet hos voksen sjøfugl. Små, ulovlige oljeutslipp foregår i ukjent omfang. Det er per i dag
ikke mulig å kvantifisere verken driftsutslippskvantum eller konsekvensene av denne typen
utslipp fra skip. Forsøpling fra skip har vært forbudt siden 1998, men det oppdages stadig plast i
det marine miljøet. Det kan antas at ulovlige
utslipp av søppel, spesielt plast, enten hel eller
oppmalt, har negativ påvirkning på flere arter i
utredningsområdet. Søppelet kan være til stor
skade for arter som plukker mat fra havoverflaten, eksempelvis krykkje, havhest og pattedyr
fordi de kan vikle seg inn i det eller fordi de lett får
i seg plastikk som kan skade fordøyelsessystemet.
Det er ikke registrert endringer i påvirkningsbildet siden 2006.
Støy og særlig propellslag fra skip vurderes på
grunn av ny kunnskap som et større problem for
sjøpattedyr enn man gjorde tidligere. Bortsett fra
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ved større uhellsutslipp av petroleumsprodukter
og kjemikalier, har skipsfarten ikke kjente og
dokumenterte påvirkninger på fiskebestander og
sjømat.
Det er stor oppmerksomhet rundt mulighetene av økt skipstrafikk i Polhavet, som i stor grad
vil måtte passere gjennom norske havområder. I
Barentshavet har utskipingen av olje fra russiske
områder økt siden 2006. I de nærmeste årene forventes det at denne typen trafikk, som baserer seg
på utskiping av ressurser fra Arktis, vil vokse i
randhavene rundt Polhavet. Det er gjennomført
enkelte forsøk med transittrafikk mellom kontinentene, og slik trafikk kan på lengre sikt komme
til å øke. Forutsetningen er at rutene over Polhavet blir mer lønnsomme enn alternative sjøruter
og landtransport, samt at regularitet og sikkerhet
vurderes å være tilstrekkelig god.

4.3

Petroleumsvirksomhet

4.3.1 Gjeldende rammer
Det har vært drevet petroleumsvirksomhet i form
av seismiske undersøkelser og leteboring i
Barentshavet siden 1980. Deler av Tromsøflaket (i
Troms I) ble åpnet i 1979. I første halvdel av 1980årene ble ytterligere områder i sydlige Barentshav åpnet (Bjørnøya Sør, Troms I nordvest og
nordlige del av Finnmark Vest). Barentshavet Syd
ble formelt åpnet for letevirksomhet i 1989
(St.meld. nr. 40 (1988–1989)) basert på en konsekvensutredning for havområdet. Her ble det også
konkludert med at Troms II ikke skulle åpnes.
I 2001 ble all petroleumsvirksomhet i Barentshavet, med unntak av den pågående Snøhvitutbyggingen, innstilt i påvente av utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i
Barentshavet og Lofoten. Regjeringen Bondevik II
besluttet i desember 2003 at helårig petroleumsvirksomhet i området kunne gjenopptas, med unntak av de kystnære områdene i Nordland VI, og
utenfor Troms og Finnmark, og de særlig verdifulle områdene polarfronten, iskanten, Bjørnøya
og Tromsøflaket.
Ved beslutningen om å gjenoppta for petroleumsvirksomhet i Barentshavet i 2003 ble det satt
som krav at det ikke skulle være utslipp til sjø ved
normal drift (se tekstboks 4.2). Dette innebærer i
realiteten null fysiske utslipp med unntak av
utslipp fra boring av topphullseksjonen. Denne
føre-var-tilnærmingen ble blant annet begrunnet
med at havområdet er relativt rent og lite påvirket
av menneskelig aktivitet, forekomst av sårbar
natur og usikkerhet omkring langtidsvirkninger
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Boks 4.2 Skjerpede krav til petroleumsvirksomhet i Barentshavet
annen sårbar bunnfauna). Slike utslipp vil
Kravene til virksomhet i Barentshavet og havvære gjenstand for søknad og tillatelse fra
områdene utenfor Lofoten, som er beskrevet i
konsesjonsmyndighetene.
St.meld. nr. 38 (2003–2004) Om petroleumsvirk– Petroleumsvirksomhet i området skal ikke
somheten, er gjengitt nedenfor:
føre til skade på sårbar flora og fauna. Det er
– For virksomheten skal det legges til grunn
et krav at områder som kan påvirkes, skal
injeksjon, eventuelt annen teknologi som hinkartlegges før aktivitet igangsettes.
drer utslipp av produsert vann.
– Det skal ikke være utslipp til sjø fra brønntes– Maksimum 5 prosent av det produserte vanting.
net kan ved driftsavvik slippes ut under forut– Det er et krav at effekten av beredskapen mot
setning av at det renses før det slippes ut.
akutt forurensning skal være minst like god
Eksakte rensekrav vil stilles av konsesjonssom på andre deler av kontinentalsokkelen.
myndighetene for konkret virksomhet.
– Borekaks og boreslam reinjiseres eller tas til
Forutsetningen om at det ikke skal være utslipp
land for behandling.
til sjø av borekaks og produsert vann (fysisk
– Borekaks og boreslam fra boring av topphulnullutslipp) representerer en vesentlig skjerping
let vil normalt kunne slippes ut. Forutsetnini forhold til de kravene som gjelder ellers på
gen er at utslippet ikke inneholder kompokontinentalsokkelen.
nenter med uakseptable miljøegenskaper,
Dersom rettighetshaver ikke kan demondet vil si miljøfarlige stoffer eller andre stofstrere at virksomheten vil møte forutsetningen
fer som kan skade miljøet. Dette gjelder kun
om at det ikke skal være utslipp til sjø, vil det
i områder hvor potensialet for skade på sårikke være aktuelt med helårig petroleumsvirkbare miljøkomponenter vurderes som lavt.
somhet på det aktuelle feltet innenfor området
Som grunnlag for slike vurderinger skal det
Lofoten – Barentshavet.
foreligge grundige kartlegginger av sårbare
miljøkomponenter (gytefelt, korallrev og

av utslipp, manglende renseteknologi for å fjerne
miljøgifter og radioaktive stoffer fra produsert
vann, samt vurdering om at det var geologisk og
teknologisk mulig med injeksjon av produsert
vann, borekaks og borevæske. Dette er et skjerpet
utslippsregime for petroleumsvirksomheten i forhold til det som gjelder andre steder på norsk sokkel (se tekstboks 4.3).

4.3.2

Aktivitet

Leteboring og produksjon
Siden oppstart av petroleumsvirksomhet i
Barentshavet syd i 1980 og frem til utgangen av
2010 er det i dette området tildelt 79 utvinningstillatelser og påbegynt 85 undersøkelses- og
avgrensningsbrønner, hvorav 21 letebrønner er
påbegynt i 2005 og senere. Om lag halvparten av
boringene har påvist hydrokarboner. Leteboringene har resultert i en rekke mindre og middels
store funn, hovedsakelig gass. Siden 2006 har det
vært boret flere undersøkelses- og avgrensingsbrønner for å utforske funnene videre. Flere av

Figur 4.10 Snøhvit. De tre petroleumsfunnene
Snøhvit, Askeladd og Albatross er bygget ut
sammen, og består av fjernstyrte havbunnsinnretninger på 250–345 meters dyp. Rørledninger leder
gass og kondensat til LNG-anlegg på Melkøya. Flytende gass transporteres videre med LNG-skip
(LNG-anlegg og -skip innfelt)
Foto: Even Edland/Statoil
Kilde: Statoil
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Boks 4.3 Generelle nullutslippsmål for petroleumsvirksomhetens utslipp til sjø
gjelder både tilsatte og naturlig forekomNullutslippsmålet ble etablert gjennom St.meld.
mende miljøfarlige stoffer. Føre-var-prinsipnr. 58 (1996–1997) Miljøvernpolitikk for en
pet skal legges til grunn ved vurderinger av
bærekraftig utvikling. Målet og tiltak for å nå
utslippene.
dette er utdypet og presisert i flere stortings– Bare tungtveiende tekniske eller sikkerhetsmeldinger, sist i St.meld. nr. 26 (2006–2007),
messige hensyn kan gi aksept for utslipp av
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtiltilsatte miljøfarlige kjemikalier (rød eller
stand.
svart kategori).
– Arbeidet med å substituere tilsatte miljøfarMiljøfarlige stoffer
lige kjemikalier skal prioriteres høyt. Operatørene skal utarbeide særskilte planer for
– Ingen utslipp eller minimering av utslipp av
substitusjon av miljøfarlige tilsatte kjemikanaturlig forekommende miljøgifter på miljølier som årlig skal rapporteres til myndighevernmyndighetenes prioritetsliste.
tene, jf. forskrift om utføring av aktiviteter i
– Ingen utslipp av tilsatte kjemikalier i svart
petroleumsvirksomheten.
kategori (i utgangspunktet forbudt å bruke
– I arbeidet med å erstatte tilsatte miljøfarlige
og å slippe ut) og rød kategori (høyt prioritert
kjemikalier skal en helhetlig vurdering vektfor substitusjon), jf. forskrift om utføring av
legges. Hvis for eksempel bruk av en mindre
aktiviteter i petroleumsvirksomheten.
mengde miljøfarlig stoff i rød kategori kan gi
utslippsreduksjoner av andre komponenter
Andre kjemiske stoffer
og dermed samlet sett gi en mindre miljørisiko vil dette vurderes.
Ingen utslipp eller minimering av utslipp som
–
For stoffer i rød kategori skal utslippene
kan føre til miljøskade av
være stanset innen 2005 gitt at tilstrekkelig
– olje (komponenter som ikke er miljøfarlige),
gode alternativer eksisterer.
– stoffer i gul kategori (kjemikalier som ut fra
– Reinjeksjon eller injeksjon av produsert vann
iboende egenskaper ikke defineres i svart
er den sikreste måten for å nå nullutslippsmåeller rød kategori og som ikke er oppført på
let for naturlig forekommende miljøfarlige
OSPARs PLONOR-liste) og grønn kategori
stoffer.
(kjemikalier som står på OSPARs PLONOR– Løsningen som velges må ta utgangspunkt i
liste, og som antas ikke å ha miljøeffekt av
en feltspesifikk helhetsvurdering, herunder
betydning), jf. forskrift om utføring av aktivimiljømessige konsekvenser, sikkerhetsmesteter i petroleumsvirksomheten,
sige forhold, reservoartekniske forhold og
– borekaks,
kostnadsmessige forhold.
– andre stoffer som kan føre til miljøskade.
– Hvis det er tungtveiende grunner for det, kan
det etter en feltspesifikk helhetsvurdering
Radioaktive stoffer
åpnes for minimering av utslippene av naturlig forekommende miljøgifter på prioritetslis– Utslippene av naturlig forekommende radioten.
aktive stoffer skal reduseres gradvis slik at
– For nye og gamle felt vil det foretas samkonsentrasjonen av stoffene i miljøet er nær
funnsøkonomiske nytte- og kostnadsvurdebakgrunnsnivå innen 2020.
ringer som omfatter helhetlige miljøvurderinger av tiltak for å hindre utslipp av produsert
Målet og tiltak for å nå dette er utdypet og presivann og/eller borekaks og borevæske.
sert som følger:
– Som hovedregel skal det ikke slippes ut olje
og mulige miljøfarlige stoffer til sjø. Målet

funnene vurderes som interessante, blant annet
Tornerose og Nucula.
Det er en lang prosess før et funn er klart for
eventuell produksjon. Så langt utvinnes det petro-

leum fra kun ett felt i Barentshavet, mens ett felt
er i utbyggingsfasen. Gassfeltet Snøhvit ligger i
Hammerfestbassenget utenfor Finnmark (Troms
I) og består av funnene Askeladd Vest, Askeladd

2010–2011

Meld. St. 10
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Sentral, Askeladd, Albatross, Snøhvit Nord, Beta
og Albatross Sør (figur 4.10). Produksjonen startet opp i august 2007 og vil produsere gass i minst
30 år fremover. Uten innretninger på havoverflaten bringes naturgassen 160 km til land for å kjøles ned ved LNG (liquid natural gas)-anlegget på
Melkøya ved Hammerfest. CO2 skilles ut fra
brønnstrømmen og pumpes deretter tilbake til en
formasjon under reservoaret på Snøhvitfeltet.
Utvinnbare ressurser ved oppstart var 160,6 milliarder Sm3 gass, 6,4 millioner tonn NGL (natural
gas liquid) og 18,1 millioner Sm3 kondensat.
Goliatfeltet, som ligger 85 km nordvest for
Hammerfest, er det første oljefeltet som utvikles i
Barentshavet. Plan for utbygging og drift av feltet
ble vedtatt av Stortinget i 2009 og produksjonstart
forventes i løpet av 2013. Operatøren ENI skal
bygge ut feltet med en flytende lagrings- og losseinnretning. Oljen vil bli lastet på tankskip og transportert til markedet. Totale investeringer knyttet
til utbyggingen forventes å bli på nærmere 30 milliarder kroner. Påviste utvinnbare ressurser er ca.
28 millioner Sm3 olje og ca. 8 milliarder Sm3 gass.
Konsesjonstildelinger
Siden forvaltningsplanen kom i 2006 har det vært
utlyst areal både gjennom ordinære konsesjonsrunder, som foregår annethvert år, og gjennom
årlige tildelinger i forhåndsdefinerte områder
(TFO). Tildeling i forhåndsdefinerte områder er
den årlige konsesjonsrunden for tildeling i modne
områder som ble etablert i 2003. De modne områdene er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi, mindre tekniske utfordringer og godt utbygd eller planlagt infrastruktur. De overordnede rammene for petroleumsvirksomheten (arealer, boretidsbegrensninger, andre
Kondensat
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Figur 4.11 Produksjon av hydrokarboner (i Sm3
oljeekvivalenter) og antall utskipninger fra Snøhvit siden oppstart
Kilde: Olje- og energidepartementet
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hensyn) blir fastlagt gjennom forvaltningsplanene
for hvert enkelt havområde basert blant annet på
tilgjengelig kunnskap om miljø og fiskerier. Disse
gjelder for nye tildelinger i et område uavhengig
av om det utlyses gjennom TFO-ordningen eller i
en nummerert konsesjonsrunde. Regjeringen vil
redegjøre nærmere for evalueringen av TFO-ordningen i den kommende meldingen til Stortinget
om petroleumsvirksomheten.
I TFO 2007 ble det tildelt syv nye utvinningstillatelser i Barentshavet, mens det i TFO 2008, TFO
2009 og TFO 2010 ble tildelt henholdsvis to, tre og
to nye utvinningstillatelser i Barentshavet. I de
regulære konsesjonsrundene ble de i 19. runde, i
2006, tildelt seks nye utvinningstillatelser i
Barentshavet mens det i 20. runde, i 2009, ble tildelt ni nye utvinningstillatelser i området. I 21.
konsesjonsrunde ble det høsten 2010 utlyst 51
blokker i forvaltningsplanområdet. Tildeling av
nye utvinningstillatelser er planlagt våren 2011.
Tildelingene i TFO har bidratt til økt og mer
stabil aktivitet i forvaltningsplanområdet. Siden
2006 har TFO-området blitt utvidet til om lag dobbel størrelse (figur 4.12). TFO-ordningen skal evalueres i petroleumsmeldingen som skal legges
frem våren 2011.

4.3.3 Kartlegging av petroleumsressurser
Barentshavet er den minst utforskede delen av
norsk kontinentalsokkel med hensyn til petroleumsressurser. Sammen med områdene på dypt
vann i Norskehavet og områdene utenfor Lofoten
og Vesterålen, vurderes Barentshavet som den
petroleumsprovinsen der det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn i fremtiden. Statistisk forventningsverdi for uoppdagede ressurser i
den norske delen av Barentshavet som ligger
utenfor området som er omfattet av delelinjeavtalen mellom Russland og Norge, er 945 millioner
Sm3 oljeekvivalenter, tilsvarende 37 prosent av de
totale uoppdagede ressurser på norsk kontinentalsokkel.
Da Stortinget behandlet forvaltningsplanen
for Barentshavet – Lofoten ble Oljedirektoratet
gitt i oppdrag å kartlegge geologien i Nordland
VII og Troms II for å styrke kunnskapen om
mulige petroleumsressurser i områdene. I perioden 2007–2009 samlet Oljedirektoratet inn geologiske, seismiske, elektromagnetiske og gravimetriske data i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen
og Troms (Nordland VII og Troms II) (se figur
4.13).
I lys av konklusjonene fra forvaltningsplanen
for Norskehavet angående mulig åpningsprosess
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for den nordlige delen av kystsonen i Nordland
kartla Oljedirektoratet også ressurspotensialet i
Vestfjorden, uåpnet del av Nordland V, Nordland
VI og Eggakanten basert på tidligere data. Med
unntak av Nordland VI, er kunnskapen om områdene begrenset og prospekter ikke påvist, men
Oljedirektoratet utelukker ikke at det kan være
potensial for hydrokarboner i disse områdene.
Havområdene utenfor Nordland og Troms har
en variert og interessant geologi. Kontinentalsokkelplatået er her på sitt smaleste, noen steder
smalere enn 20 kilometer. Havdypet går ned til ca.
400 meter for deretter å stupe ned til dyphavsslettene som ligger mer enn 2 500 meter under havflaten. Områdene er i petroleumsmessig forstand
forventet å være fortsettelser av geologiske trender fra syd og nord. Viktige reservoarbergarter i
Nordland VI vil ha likhetstrekk med påviste reservoarer av samme alder lenger syd i Norskehavet.
Nordlig del av Nordland VII og Troms II er på sin
side forventet å ha større likhetstrekk med geologien i Barentshavet. Hovedkildebergarten for olje
og gass i området er en organisk rik leirstein fra
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senjura alder. De potensielle reservoarbergartene
i de kartlagte områdene består av sandsteiner
avsatt i trias, jura, kritt og paleogen, der det er
høyest potensial for petroleum i avsetninger fra
trias og jura. De kartlagte petroleumsprospektene
ligger i stor grad kystnært.
Basert på dagens kunnskap er hovedkonklusjonene fra seismiske undersøkelser og kartlegging at:
– det forventes å finne 202 millioner Sm3 oljeekvivalenter (med et usikkerhetspenn fra 76 til
371 millioner Sm3 oljeekvivalenter) i det utredete området,
– Nordland VI fremstår som det mest prospektive området med hensyn til olje- og gassressurser,
– Nordland VII og Troms II har et samlet forventet ressursestimat på høyde med det som forventes i Nordland VI,
– det er størst sannsynlighet for å finne olje i
Nordland VI og VII. Troms II har størst sannsynlighet for gass.

Figur 4.12 TFO området i Barentshavet. Svart boks viser grensen for TFO i 2006. Rød linje viser utstrekningen av området i 2010/11
Kilde: Oljedirektoratet
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Oljedirektoratet konkluderer i sin rapport med
at det nå er tilfredsstillende dekning av seismiske data for Nordland VII og Troms II, men
at kunnskapen om geologien i havområdet
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja imidlertid
fortsatt er begrenset og anslaget for de uoppdagede ressursene er forbundet med stor usikkerhet. Usikkerheten kan reduseres ved ytterligere bearbeiding av innsamlede data og ved
leteboring.

4.3.4

Petroleumsvirksomhetens betydning
for verdiskaping og samfunn
Petroleumsressursene på norsk sokkel har lagt
grunnlaget for utviklingen av en betydelig olje- og
gassnæring i Norge. Næringen omfatter oljeselskaper, leverandørindustri og petroleumsrettede
forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Til
sammen står disse for en vesentlig del av norsk
verdiskaping og genererer arbeidsplasser over
hele landet.

Figur 4.13 Kartlagte prospekter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II 2007–2009
Kilde: Oljedirektoratet
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I 2009 stod petroleumssektoren for 22 prosent
av verdiskapingen i Norge, og samme år utgjorde
petroleumseksporten nærmere 480 milliarder
kroner. Petroleumssektoren står videre for mer
enn en fjerdedel av statens inntekter og samlede
investeringer. I løpet av de 40 årene det har vært
utvinning av olje og gass på norsk sokkel har
næringen skapt verdier for rundt 8 000 milliarder
kroner målt i dagens pengeverdi.
Etterspørselsimpulsene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel skaper mange arbeidsplasser. SSB har estimert at virksomheten i 2009
direkte og indirekte sysselsatte rundt 206 000 personer.
Fordi petroleumsvirksomheten ikke har eksistert så lenge i nord, og bare i lite omfang, er sysselsettingen i nord som følge av næringen langt
under landsgjennomsnittet. I Nord-Norge sysselsetter olje- og gassnæringen i overkant av 2 000
personer, mindre enn én prosent av alle sysselsatte i landsdelen. Aktiviteten og sysselsettingen i
næringen i Nord-Norge er imidlertid økende. I
alle fylker i Nord-Norge øker den mer enn landsgjennomsnittet, og særlig i Finnmark på grunn av
utbygging og drift av Snøhvitfeltet.
Utbyggingen av Snøhvitfeltet i 2002 var den
første gassutbyggingen i Barentshavet, og anlegget på Melkøya ved Hammerfest det første anlegget for flytende naturgass i Norge. På det meste
var 2 500 personer i arbeid under anleggsvirksomheten frem til produksjonsstarten i 2007. Drift,
vedlikehold, modifikasjon og støttetjenester til
Snøhvit har skapt over 300 varige og direkte
arbeidsplasser i Nord-Norge og ført til store investeringer i regionalt næringsliv. Nærmere 3 milliarder kroner av de samlede leveransene til feltet
kommer fra selskaper registrert i Nord-Norge.
Følgeforskningsanalyser viser at Snøhvit har
snudd en negativ befolknings- og sysselsettingsutvikling i Hammerfest. Nye bedrifter etablerer seg
i byen, og det er nå mangel på arbeidskraft i regionen. Det har vært en kraftig ekspansjon i boligbyggingen, og de kommunale inntektene er forventet å øke betydelig. Det har også blitt gjort
omfattende investeringer i opprusting av skolebygg, infrastruktur, og utbygging av kulturtilbud i
Hammerfest. Utbyggingen har skapt kompetanseoppbygging i regionen, noe som får positiv virkning også for andre næringer.
Når det gjelder Goliat, kan feltet bygge videre
på det miljøet Snøhvit bidro til å bygge opp. Regionkontoret med driftsfunksjoner vil legges til
Hammerfest og helikopter- og forsyningsbase til
Hammerfestområdet. Dette vil til sammen kunne
bidra til 150–200 arbeidsplasser over driftsperio-

2010–2011

den. I tillegg kommer indirekte sysselsetting gjennom leverandører til feltet og ringvirkninger i
regionen. Driftsfasen for Goliat er beregnet til
minst 15 år. Operatøren samarbeider med leverandørnettverk.
I et samarbeid med fiskerinæringen er det nå
lagt til rette for at fiskefartøy skal kunne brukes i
oljevernberedskapen både langs kysten og på sokkelen, for å styrke beredskapen og gi større fleksibilitet. Det er også åpnet for at andre typer båter
som for eksempel slepebåter, oppdretts- og redningsfartøy kan brukes i oljevernberedskapen.
I snart 25 år har Helgelandsbase i Sandnessjøen holdt leterigger og felter, blant annet Norne,
på Nordlandssokkelen med forsyninger av varer
og utstyr til virksomheten utenfor Helgelandskysten. Om lag 50 mennesker er sysselsatt på Helgelandsbase. Virksomhet på basen kjøpte varer og
tjenester fra bedrifter i Nordland for om lag 280
mill kroner i 2007. Samme år hadde basen nærmere 390 skipsanløp. Skarv/Idun er olje- og gassfelt som i dag blir bygget ut med flytende produksjonsskip. Helgelandsbase i Sandnessjøen fungerer som forsyningsbase for Skarv/Idun. Sandnessjøen doblet fra 2006 til 2008 sin petroleumsrelaterte omsetning. Dette kan tyde på at nærheten til
Norne, Skarv og Idun stimulerer til vekst i regionen.
I Nordland var mer enn 20 prosent av industriomsetningen, over 1,5 milliarder kroner knyttet til
leveranser til petroleumssektoren i 2008. Dette
representerer en økning på 50 prosent fra 2006.
Fremtidsbilde
Petroleumsvirksomhet gir sysselsetting både
lokalt og regionalt. Størrelsen på sysselsettingstallene avhenger i første rekke av om man gjør funn,
hvor store ressursene er og hvordan man bygger
ut feltene.
Asplan Viak har i samarbeid med Nordlandsforskning beregnet mulige ringvirkninger knyttet
til eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i
Barentshavet – Lofoten. Utredningens vurderinger knyttet til eventuell petroleumsvirksomhet
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er nærmere
omtalt i kapittel 4.9.
Analysen tar utgangspunkt i Oljedirektoratets
Fremtidsbilde 2009, som viser et stilisert bilde av
forventede petroleumsressurser i havområdet fra
nordlig del av kystsonen i Norskehavet til og med
åpnede områder i Barentshavet Sør. Fremtidsbildet inkluderer 18 ulike felt der de samlede ressursene utgjør om lag 600 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Fremtidsbildet gir et forsiktig bilde av res-
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sursanslaget i Barentshavet, markant lavere enn
de utvinnbare ressursene i Oljedirektoratets ressursregnskap.
Asplan Viak beregner at utbygging av de gitte
feltene kan gi økt sysselsetting i Nord-Norge på
mellom 4 000 og 6 000 sysselsatte fra 2016 og
frem til 2043. Før 2016 vil det være en gradvis opptrapping, mens det etter 2043 vil skje en gradvis
nedtrapping. I følge beregningene vil det bli størst
aktivitet i den nordlige regionen. Dette skyldes i
all hovedsak at det i fremtidsbildet antas å være
større ressurser utenfor denne regionen. En eventuell videreutvikling av Snøhvit vil ifølge rapporten kunne gi landsdelen en sysselsettingstopp på
opp mot 2 800 arbeidsplasser i utbyggingsfasen
og i driftsfasen føre til godt over 1 000 nye sysselsatte i landsdelen. Det regnes med at en stor andel
av disse vil komme fra Nord-Troms og Finnmark.

4.3.5

Vurdering av petroleumsvirksomhetens
påvirkning på miljøet
Produsert vann
Produsert vann inneholder blant annet rester av
kjemikalier som er tilsatt ved boring og utvinning
og miljøfarlige stoffer som forekommer naturlig i
reservoaret (som alkylfenoler, PAH, tungmetaller
og radioaktive stoffer). Mengden produsert vann
øker med alderen på brønnen. Produsert vann
forekommer først og fremst ved oljeutvinning, i
mindre grad fra gassproduksjon.
Kortsiktige (akutte) virkninger av regulære
driftsutslipp av produsert vann og borekaks er
vurdert å være ubetydelige, da disse generelt vil
være av lokal og midlertidig karakter uten konsekvenser på bestandsnivå. Basert på dagens kunnskap fra overvåking er det heller ikke påvist langsiktige konsekvenser på bestandsnivå. Det forskes imidlertid videre på mulige langtidseffekter
av eksponering av lave konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i produsert vann.
Generelt for norske havområder er det etablert et strengt utslippsregime. Nullutslippsmålet
ble etablert i St.meld. nr. 58 (1996–1997) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Det
innebærer at det som hovedregel ikke skal slippes
ut olje og miljøfarlige kjemikalier til sjø. Målet
gjelder både tilsatte og naturlig forekommende
miljøfarlige kjemiske stoffer, jf. tekstboks 4.3 i
kapittel 4.3.1. I tillegg gjelder skjerpede utslippskrav i forvaltningsplanområdet hvor utslipp av
produsert vann og borekaks ikke tillates, jf. tekstboks 4.2.
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Norskehavet og Nordsjøen
Det produserte vannet renses før det slippes ut.
Imidlertid blir ikke alle miljøfarlige komponentene som stammer fra reservoaret fjernet med
dagens renseteknologi. I følge Klima- og forurensningsdirektoratets nullutslippsrapport 2010 er
injeksjon av produsert vann det eneste tiltaket
som i dag kan eliminere utslipp av naturlig forekommende miljøgifter. Rensing kan redusere innholdet av olje og oljerelaterte komponenter som
PAH og alkylfenoler betydelig, men de har ingen
effekt på innholdet av tungmetaller eller radioaktive stoffer.
Nullutslippsmålet som gjelder generelt for
sokkelen har siden 2005 blitt ansett som nådd når
det gjelder tilsatte miljøfarlige kjemikalier. For
enkelte naturlige forekommende stoffer er målet
ikke nådd. Det ble i 2008 vurdert om det var
behov for nye krav til utslipp til sjø i Nordsjøen og
Norskehavet. Rapporten fra Statens forurensingstilsyn (nåværende Klima- og forurensingsdirektoratet), Oljedirektoratet og Statens strålevern konkluderte med at det ikke bør innføres generelle
krav til null utslipp av produsert vann og borekaks
og borevæske på norsk sokkel.
Barentshavet
Det er for petroleumsvirksomhet i Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten satt som krav at
det ikke skal være utslipp til sjø ved normal drift,
se tekstboks 4.2. Dette gjelder nye utbygginger.
For Snøhvitfeltet gjelder at den planlagte driften
av anlegget ikke skal skade miljøet. Dette betyr at
det i en driftssituasjon ikke skal forekomme miljøskadelige utslipp. Kun mindre mengder produsert vann kan forekomme, og dette vil bli renset
gjennom landanleggets biologiske renseanlegg
før utslipp til sjø. Alle utslipp til sjø krever tillatelse
fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Utslippene fra renseanlegget skjer på 40 meters dyp på
nordsiden av Melkøya i et område med god
strøm. Konsekvensene fra utslippene vurderes
som små og svært lokale. Utbyggingen av Goliatfeltet er det planlagt med injeksjon av produsert
vann som også vil bli brukt som trykkstøtte for å
øke utvinningen av olje.
Påvirkning ved akutte utslipp av olje beskrives
særskilt i kapittel 5.2 om miljørisiko.
Utslipp av borekaks og boreslam
Borekaks er utboret steinmasse (sand og grus)
som fjernes fra borehullet etter hvert som brøn-
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Tabell 4.1 Oversikt over mengder kaks som er sluppet ut eller tatt til land for deponering eller gjenbruk i
perioden 2005–2009 i Barentshavet.
Utslipp fra
topphull (tonn)

Operatør

Slurrifisert/
gjenbruk
(tonn)

Deponert
på land (tonn)

Eni (3 brønner)

1 824

1 134

Statoil (13 brønner)

5 849

652

3 739

Totalt

7 673

652

4873

Kilde: Klima og forurensningsdirektoratet

nen bores. Borekaks inneholder også kjemikalier
fra borevæsken. Utslipp av borekaks fra petroleumsvirksomheten kan påvirke bunnfauna (koraller, svampsamfunn mv.) gjennom nedslamming i
mindre områder nær borestedet. I havområdene
Barentshavet – Lofoten stilles det strengere krav
til håndtering av borekaks enn for resten av sokkelen ved at det er et generelt krav om at borekaks skal reinjiseres eller tas til land for behandling. Borekaks og boreslam fra boring av topphullet vil normalt kunne slippes ut. Dette gjelder kun
i områder hvor potensialet for skade på sårbare
miljøkomponenter vurderes som lavt. Som grunnlag for slike vurderinger skal det foreligge grundige kartlegginger av sårbare miljøkomponenter.
I forbindelse med boring av letebrønner i
Barentshavet har operatørene i tillatelsene til virksomhet etter forurensningsloven fått spesifikke
krav om rapportering til Klima- og forurensningsdirektoratet for hver enkelt letebrønn. Kravet er at
operatørene skal gjennomføre miljøovervåking
etter boringen av letebrønnene og følge opp hvordan ilandført kaks håndteres.
Operatørene (Statoil og Eni) har rapportert
erfaringene fra kakshåndteringen til Klima- og forurensningsdirektoratet. Boringene i Barentshavet har medført utslipp av 7 673 tonn borekaks,
mens 5 525 tonn kaks er tatt til land for deponering og/eller gjenbruk (tabell 4.1).
Ved boringene blir det benyttet flere typer kjemikalier, blant annet borevæskekjemikalier,
sementeringskjemikalier, riggkjemikalier og gjengefett. Borekjemikalier utgjør omlag 90 prosent av
totalt kjemikalieforbruk og utslipp. Ved boring av
topphull og pilothull er det stort sett benyttet sjøvann og kaliumklorid (en naturlig bestanddel av
sjøvann). Utslippene består i hovedsak av vann og
kjemikalier i grønn kategori. Utslipp av kjemikalier i gul kategori utgjør 0,04 prosent av de totale
utslippene og forbruk og utslipp av røde kjemikalier er minimale (tabell 4.2). Det er ikke brukt

eller sluppet ut kjemikalier i svart kategori (i
utgangspunktet forbudt å bruke og å slippe ut).
Det er ikke funnet signifikant forhøyet nivå av
hydrokarboner i prøvene som operatørene har tatt
av sedimentene rundt noen av letebrønnene som
er undersøkt. Tilstedeværelse av barium, som kan
være en indikasjon på utslipp av borekaks, er funnet ved noen av brønnene.
Operatørenes undersøkelser av havbunnen
etter boring viser tildekking av sedimentene med
borekaks i en radius på 50 meter rundt borestedet. Utenfor dette området er det kun delvis tildekking innenfor en radius på 100 meter. Undersøkelser utført av Statoil etter boring på Snøhvit
indikerer at kaksens utbredelse avtar over tid og
at dyrelivet i området vil vende tilbake til normal
tilstand. Dette støttes av undersøkelser utført av
Statoil ved Morvin-feltet i Norskehavet, som viste
at etter tre år var faunaen på vei tilbake til normal
tilstand.
Transport av borekaks til land, behandling for
deponering og gjenvinning gir en økt miljøbelastning. Transport medfører et stort energiforbruk
og dermed et betydelig utslipp til luft (om lag 305
kg CO2 per tonn kaks). Klima- og forurensningsdirektoratet har beregnet at utslipp av CO2 ved

Tabell 4.2 Oversikt over forbruk og utslipp av kjemikalier for brønner boret i Barentshavet i 2006–
2009. Grønn: Antas ikke å ha miljøeffekter av
betydning. Gul: Ikke definert som miljøfarlige og
ikke grønne. Rød: definert som miljøfarlig, høyt
prioritert for utfasing.
Kategori

Forbruk

Utslipp

15 222 tonn

5 444 tonn

Gul

176 tonn

2,4 tonn

Rød

18 kg

1 kg

Grønn

Kilde: Klima og forurensningsdirektoratet
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ilandføring av kaks vil utgjøre om lag 3 prosent av
de totale CO2-utslippene ved leteboring.
Kaks fra boring med vannbasert borevæske
må gjennomgå en behandling for å redusere innholdet av salt og løst organisk karbon før kaksen
kan deponeres på land. Fordelen ved gjenbruk av
borekaks ved boring av andre brønner har vært
mindre enn antatt på grunn av høye transportkostnader og behov for tilsetning av ytterligere kjemikalier. Vi har på nåværende tidspunkt ikke nok
kunnskap om muligheter for gjenvinning av borekaks, men dette er et alternativ som bør vurderes
nærmere siden gjenvinning normalt vil være en
bedre løsning enn deponering. Det finnes imidlertid tester som har vist at kaks fra boring med
vannbasert borevæske kan benyttes som råstoff i
betong.
Vanlige slangebaserte systemer for overføring
av kaks fra rigg til fartøy kan ikke benyttes for
borekaks med vedheng av vannbasert borevæske.
Per i dag har kaksen derfor blitt overført i konteinere fra rigg til fartøy ved hjelp av kranløft, noe
som kan medføre økt risiko for personell. Bedre
teknologi er imidlertid under utvikling.
Innhenting av seismikk
Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens
forurensningstilsyn, nå Klima- og forurensningsdirektoratet, la i 2009 frem «Rapport om skremmeeffekt og andre skadevirkninger av seismiske
lydbølger – anbefalinger omkring testaktivitet.»
Når det gjelder skremmeeffekt på fisk konkluderte ikke rapporten på hvor langt fra lydkilden
slik effekt gjør seg gjeldende. Ønsket om å fastsette en generell minsteavstand for skremmeeffekt ble derfor ikke etterkommet. Dette skyldtes i
hovedsak at det forelå relativt lite forskning
omkring skremmeeffekt og at næringsinteressenes syn ikke var forenlige. I denne sammenheng
kan det vises til at hvor langt og hvordan lydbølgene forplanter seg i havet til en hver tid, er
avhengig av de hydrografiske forholdene som
veksler gjennom året og gjerne fra område til
område. Ved innsamling av seismiske data i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen sommeren 2009 ble det i perioden 29. juni–9. august 2009
gjennomført et følgeforskningsprosjekt i regi av
Havforskningsinstituttet. Formålet med prosjektet
var å fremskaffe bedre dokumentasjon på hvordan lyden fra seismiske undersøkelser påvirker
en del kommersielle fiskearter og dermed fiskernes fangstmuligheter.
Hovedkonklusjonene fra denne undersøkelsen
var at seismikkundersøkelsene ikke påviste skade

69

på det marine liv, men at lyden påvirket fiskens
adferd og at fangstene forandret seg (økte eller
avtok) i perioden med seismisk datainnsamling.
Garnfangster av blåkveite og uer økte under og
etter seismikkinnsamlingen. Linefangstene av
blåkveite og hyse ble redusert, men økte igjen i
løpet av perioden etter innsamlingen. Fisken økte
svømmeaktiviteten. Økt svømmeaktivitet kan
være et symptom på en stressreaksjon. Det var
imidlertid ingen klare endringer i fødeopptak hos
fisken. Under seismikkinnsamlingen ble det målt
lavere tetthet av sei i området, men det ble ikke
påvist forandringer i fordelingene av de andre
artene. Når det gjelder direkte skader på fiskelarver har tidligere forskning vist at skade kun forekommer innenfor den aller nærmeste omkrets,
maksimum 5 meter, rundt lydkilden. På denne
bakgrunn er det konkludert med at de seismiske
undersøkelsene ikke medfører skade på bestandsnivå.

4.4

Reiseliv

4.4.1 Forvaltning
Regjeringens nordområdestrategi fra desember
2006, samt den oppdaterte strategien fra 2009
trekker frem reiselivsnæringen som en næring
hvor regionen er særlig konkurransedyktig. Satsing på reiseliv kan bidra til utviklingen av kystsamfunnene og skape nye arbeidsplasser som kan
bidra til å stoppe eller begrense den nedgangen i
folketallet som mange kystkommuner sliter med.
I regjeringens reiselivsstrategi fra desember
2007, Verdifulle opplevelser, omtales nordområdene og de samiske områdene særskilt. Her fremgikk det at det var et behov for større grad av samordning og koordinering på tvers av de tre fylkeskommunene i nord og at landsdelen ville tjene på
en felles og tydelig markedsføring i utlandet. I
2009 etablerte de tre nordligste fylkene en felles
markedsføringsorganisasjon, Nordnorsk Reiseliv
AS. Organisasjonen har vært operativ fra januar
2010 og har som hovedoppgave å profilere og
markedsføre landsdelen i utlandet.
4.4.2

Reiselivets betydning for verdiskaping
og samfunn

Reiselivsnæringen lever av og bidrar til å opprettholde levende kystsamfunn langs norskekysten.
Få land har en like lang og variert kystlinje som
Norge, og kystmiljøene, fjordene og havområdene
representerer et stort potensial i reiselivssammenheng. Reiselivsnæringen er en fellesbeteg-
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Figur 4.14 Hvalsafari
Foto: Dag Vongraven
Kilde: Norsk Polarinstitutt

nelse på bransjer der salget til reisende utgjør en
betydelig andel av produksjonen. Overnattings-,
serverings-, transport- og opplevelsesbedrifter
utgjør alle deler av reiselivsnæringen. Økt antall
reisende i en region har ringvirkninger utover den
direkte verdiskapingen som skjer i reiselivsbedriftene, spesielt innen varehandel.
Statistisk Sentralbyrå sin rapport om statistikk
om reiselivsnæringen viser at reiselivsnæringen
relativt sett utgjør en større del av de tre nordligste fylkenes totale produksjon enn den gjør i landet for øvrig. Bare i Akershus utgjør produksjonen i reiselivsnæringen en større andel av total
produksjon (9,7 prosent.). I 2006 utgjorde reiselivsnæringen 6,7 prosent av total produksjon i
Nordland og 6 prosent av total produksjon i
Troms og Finnmark. Gjennomsnittet for fastlandsNorge totalt var 5,5 prosent. Det samlede turistkonsumet i Nord-Norge ble i 2009 beregnet til å
være om lag 19 milliarder kroner. Denne summen
fordeler seg på de tre fylkene som følger: 8,6 milliarder kroner i Nordland, 6,6 milliarder kroner i
Troms og 3,8 milliarder kroner i Finnmark.
Reiselivssektoren i Nord-Norge sysselsetter
om lag 17 970 personer i de tre nordligste fylkene.
Halvparten av disse er sysselsatt i Nordland, en
tredjedel er sysselsatt i Troms, og en sjettedel er
sysselsatt i Finnmark. Reiselivsnæringen er relativt sett viktigere for sysselsettingen i Nordland,
hvor 8,6 prosent av totalt antall sysselsatte arbeider innenfor reiselivsnæringen, enn i Troms og
Finnmark, hvor tilsvarende tall er 5,7 prosent og
6,9 prosent.
Ser vi på utviklingen i antall kommersielle
gjestedøgn i de tre nordligste fylkene i perioden
2005–2009 ser vi at antallet gjestedøgn i landsdelen har økt med 5,9 prosent (se figur 4.15). Etter å
ha tapt markedsandeler fra 2003 til 2007 har Nord-
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Norge igjen tatt markedsandeler av det samlede
norske overnattingsmarkedet de siste årene.
Enkelte regioner i området som grenser til forvaltningsplanområdet har hatt en særlig markant
vekst de senere årene. Spesielt gjelder dette Lofoten som i perioden 2005–2009 har hatt en økning i
totalt antall gjestedøgn på 34,6 prosent. Dersom
deler av natur- og kulturlandskapet i Lofoten kommer på UNESCOs liste over natur- og kulturarv av
enestående verdi, vil dette kunne ha en positiv
virkning for en allerede raskt voksende reiselivsnæring i området. Verdensarvstatus har i de fleste
tilfeller positiv betydning for turismen, og i
UNESCO er det økende oppmerksomhet rundt de
utfordringer og muligheter verdensarvturismen
representerer. Enkelte områder får en økning av
besøkende på mange hundre prosent, andre langt
mindre. På Vega-øyan har man sett en seksdobling av besøkende fra 2004, da området ble innskrevet på verdensarvlista, frem til 2009.
Spektakulær natur, det eksotiske Arktis og
levende kystsamfunn er hovedgrunnlaget for den
natur- og opplevelsesbaserte reiselivsvirksomheten i nordområdene. Begge disse momentene står
sentralt i markedsføring av reiselivsproduktet
Norge. I Innovasjon Norges kommunikasjonsstra3 000 000
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Figur 4.15 Utviklingen i gjestedøgn og markedsandel for Nord-Norge i perioden 2005–2010
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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tegi for markedsføring av Norge som reisemål er
«Kysten og kystkultur» og «Det arktiske Norge»
plukket ut som to av fire «spydspisser» til bruk i
reiselivsprofileringen av Norge.
Lofoten, Nordkapp og Hurtigruten er blant
Norges mest kjente reiselivsattraksjoner og reiselivsprodukter. Cruisenæringen er i sterk vekst
langs hele kysten. Så også i Nord-Norge hvor spesielt Lofoten, Tromsø og på Nordkapp har opplevd sterk vekst i perioden 2006–2010.
Seks av i alt 18 nasjonale turistveger som er
eller planlegges bygget ut befinner seg nær planområdet Barentshavet og havområdene utenfor
Lofoten (Helgelandskysten Nord, Lofoten, Andøya, Senja, Havøysund og Varanger). De nasjonale
turistvegene har vært gjenstand for mye internasjonal oppmerksomhet. Det er forventet at disse
vil spille en sentral rolle også i fremtidig markedsføring av Nord-Norge i utlandet, samt at de vil
bidra til produktutvikling i reiselivsnæringen i
områdene tilknyttet turistvegene.
Reiselivsvirksomheten på Svalbard har hatt en
markant vekst det siste tiåret, fra 61 277 gjestedøgn i 2000 til 81 718 gjestedøgn i 2010, med en
foreløpig topp på om lag 92 000 gjestedøgn i
rekordåret 2008. Fra 2003 til 2009 økte antall årsverk direkte sysselsatt i reiselivet fra 165 i 2003 til
179 i 2009, med en topp på 227 i 2008. I tillegg til å
sysselsette 179 personer direkte, bidro reiselivsnæringen også til 73 årsverk i avledet virksomhet i
2009. I samme periode (2003–2009) har omsetningen i reiselivsnæringen økt fra 215 millioner kroner til 371 millioner kroner i 2009. I tillegg genererte reiselivsnæringen en ekstraomsetning i
lokalt kjøp tilsvarende ca. 104 millioner kroner.
Den siste Svalbardmeldingen (St.meld. nr. 22
(2008–2009) Svalbard) slår fast at reiselivsnæringen er én av tre basisnæringer på Svalbard, og at
regjeringen ønsker å videreutvikle reiselivsnæringen som grunnlag for størst mulig verdiskaping
på øygruppen, og som grunnlag for bosettingen i
Longyearbyen. Svalbards attraksjonskraft er i stor
grad basert på ferdsel i og nær øygruppens sårbare og uberørte natur. Følgelig er det viktig at
videreutviklingen av reiselivsnæringen på Svalbard skjer innen miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlige rammer.
Det er satt i gang arbeid med å vurdere om
deler av øygruppen skal innlemmes på Unescos
verdensarvliste. Dette er nærmere omtalt i Svalbardmeldingen.
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Sjøfisketurisme
Sjøfisketurisme som næringsaktivitet har vokst
betraktelig i Norge de 10–15 årene. I flere kystsamfunn har næringen utviklet seg til å bli en
vesentlig del av verdiskapingen og sysselsettingen, spesielt i sommersesongen hvor reiselivet er
en viktig inntektskilde.
Den totale årlige verdiskapingen generert fra
434 fisketurismebedrifter er anslått til å være 222
millioner kroner i Norge, mens Nord-Norge
utgjør ca. 100 millioner kroner av dette.
For å bidra til at dette fisket drives bærekraftig
har Fiskeri- og kystdepartementet opprettet en
arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for å
regulere næringsvirksomhet basert på sjøfisketurisme, og eventuelt gi en redegjørelse for mulige
forvaltningstiltak. Gruppen er sammensatt av
representanter fra blant annet næringen, forskning og forvaltning.
Når arbeidet er avsluttet, vil det bli fremlagt en
rapport om gruppens arbeid og eventuelle forslag
til tiltak.

4.5

Miljøforvaltning

Miljøforvaltningen har viktige virkemidler knyttet til aktivitet i Barentshavet – Lofoten. Innenfor
territorialfarvannet er disse nå i stor grad forankret i naturmangfoldloven. I økonomisk sone og
på kontinentalsokkelen er forurensningsloven,
samt politisk forankrede handlingsplaner og strategier viktige virkemidler.

4.5.1 Forvaltning og tiltak
Marine verneområder og marine beskyttede områder
Det er et nasjonalt mål å få på plass et representativt nettverk av marine verneområder og beskyttede områder i de ulike biogeografiske regionene
i norske kyst- og havområder innen 2012. Vern
eller annen beskyttelse av utvalgte marine områder er en viktig del av en økosystembasert forvaltning, og skal blant annet bidra til å forhindre fremtidig tap av biologisk mangfold, sikre ressursgrunnlaget og bevare et representativt utvalg av
marin natur som referanseområder til forskning
og miljøovervåking. Marine verneområder og
marine beskyttede områder vil bidra til å oppfylle
Norges internasjonale forpliktelser, herunder
målet under Konvensjon om biologisk mangfold
(CBD) om å verne eller beskytte minst 10 prosent
av de marine områdene innen 2020.
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Fiskeriforvaltningen har allerede en rekke
beskyttede områder som ledd i forvaltningen av
levende marine ressurser. I St.meld. nr. 37 (2008–
2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i
Norskehavet (forvaltningsplan) vedtok Regjeringen igangsettelse av den formelle planprosessen
for marin verneplan. I september 2009 ble det
kunngjort oppstart for de første 17 områdene,
hvorav fire (Lopphavet, Ytre Karlsøy, Rystraumen
og Rossfjordstraumen) ligger i kystsonen eller
rett innenfor forvaltningsplanområdet. For de
resterende av de 36 områdene i første fase av
marin verneplan vil planprosessen starte i løpet av
våren 2011. Av disse ligger fire (Transekt fra
Tanafjorden, Indre Porsangerfjord, Transekt fra
Andfjorden og Røstrevet) i kystsonen eller rett
innenfor forvaltningsplanområdet.
I tillegg er 87 prosent av territorialfarvannet
rundt Svalbard, inkludert Bjørnøya, innenfor
naturreservater og nasjonalparker som er vernet i
henhold til Svalbardmiljøloven.
Vernetiltak for sjøfugl
En viktig del av arbeidet med sjøfugl er vern av
spesielle leveområder for sjøfugl. Alle kystfylkene
har fått egne verneplaner som skal sikre viktige
sjøfuglkolonier for fremtiden.
Jakttider for sjøfugl
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvilke
fuglearter som kan være gjenstand for jakt, jakttiden for den enkelte art og innen hvilke områder
jakten kan foregå. Forskrift fastsettes for femårsperioder. Gjeldende forskrift gjelder til og med 31.
mars 2012 og vil bli revidert innen den tid.
Prioriterte arter
Nærmere angitte arter kan ved forskrift gis status
som prioritert, jf. naturmangfoldloven § 23.
Bestemmelsene om prioriterte arter gjelder ut til
territorialgrensen (12 nautiske mil). Tiltak for å
beskytte arten kan blant annet omfatte forbud mot
uttak, skade eller ødeleggelse, jf. naturmangfoldloven § 24 første ledd. Reglene om beskyttelse av
prioriterte arters økologiske funksjonsområder i
§ 24 annet ledd gjelder ikke i sjø. Det er ingen
marine arter eller sjøfugler blant de tolv første
artene som er foreslått som prioriterte i høringsforslag fra Direktoratet for naturforvaltning av
2010. Det vil imidlertid komme flere runder med
forslag til prioriterte arter som også vil kunne
omfatte arter som inngår i forvaltningsplanens
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geografiske virkeområde. Ved eventuell prioritering av marine arter er det viktig med tett samarbeid og samordning mellom miljøforvaltningen og
fiskeriforvaltningen.
Utvalgte naturtyper
Bestemte naturtyper kan ved forskrift gis status
som utvalgte i hele eller deler av landet, jf. naturmangfoldloven § 52. Bestemmelsene om utvalgte
naturtyper gjelder ut til territorialgrensen (12 nautiske mil). Målet er at mangfoldet av naturtyper
ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde. Når en naturtype er utvalgt, skal det ved utøving av offentlig myndighet tas særskilt hensyn til
forekomster av naturtypen slik at forringelse av
naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand unngås. Direktoratet for naturforvaltning sendte i 2010 forslag om fem utvalgte
naturtyper på land på høring. Utvalgte naturtyper
i sjø er foreløpig ikke foreslått. Det vil imidlertid
komme flere runder med forslag til utvalgte naturtyper som også vil kunne omfatte naturtyper som
inngår i forvaltningsplanens geografiske virkeområde.
Fremmede arter
Skipstrafikk mellom biogeografiske regioner
medfører risiko for spredning av fremmede arter
via utslipp av ballastvann og gjennom påvekst på
skipsskrog. Den internasjonale Ballastvannskonvensjonen ble vedtatt av FNs Sjøfartsorganisasjon
(IMO) i 2004, og skal regulere håndtering og
redusere risiko for spredning via ballastvann.
Konvensjonen er ennå ikke trådt i kraft, men
Norge har gjennomført deler av konvensjonens
krav gjennom forskrift om hindring av spredning
av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften), som
trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriften setter krav til
utskifting av ballastvann på dypt vann for alle skip
som seiler inn og ut av norsk territorialfarvann og
økonomisk sone, og som har tatt opp ballastvann
utenfor nærmere bestemte områder. Krav til rensing av ballastvann vil innføres når konvensjonen
med tilhørende rensekrav trer i kraft.
Etter at forvaltningsplanen for Barentshavet
og Lofoten ble ferdigstilt er det lagt frem en stortingsmelding om kongekrabbe (St.meld. nr. 40,
2006–2007), et utvalg fremmede arter har blitt
evaluert med hensyn til økologisk risiko (Norsk
svarteliste 2007) og det er i 2007 utarbeidet en
tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak for fremmede skadelige arter. Fremmede arter i Barents-
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Figur 4.16 Kart over mulig verdensarvområde
Kilde: Miljøverndepartementet

havet som snøkrabbe og kongekrabbe er begge
vurdert å ha en høy risiko for negative effekter på
biologisk mangfold i Norsk svarteliste. Den tverrsektorielle strategien retter blant annet søkelyset
på den potensielt økende faren for introduksjon av
fremmede organismer fra fjerntliggende områder
ved økt skipstrafikk gjennom nordøstpassasjen.
Verdensarvstatus for Lofoten
Lofoten ble i 2002 oppført på Norges tentative liste
over områder man har til hensikt å nominere til
verdensarvlisten de kommende år. Arbeidet med
en verdensarvnominasjon ble formelt startet opp
av regjeringen Bondevik II i 2005 og hadde tilslutning fra alle seks Lofoten-kommunene. Etter
anmodning fra Lofotrådet i september 2009 ble
søknadsarbeidet stilt i bero av Miljøverndepartementet i påvente av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. På bestilling fra
Miljøverndepartementet har Direktoratet for
naturforvaltning ferdigstilt søknadsdokumentet
innenfor de rammer og begrensinger som foreligger. I dette dokumentet beskrives natur- og kultur-

verdier som kan gi Lofoten status som verdensarvområde. Dersom det blir aktuelt å ta opp arbeidet
med en verdensarvsøknad må det til en prosess
for å komplettere og ferdigstille materialet før
oversendelse til Unesco. Samtidig er det behov for
en avsluttende lokal politisk forankring av dokumentet. Unesco krever at både lokale og nasjonale
myndigheter forplikter seg til å gjøre sitt ytterste
for å ta vare på verdensarvverdiene i området i et
langsiktig perspektiv.

4.6

Havenergi

Det er i dag ingen anlegg for havenergi i forvaltningsplanområdet. Det teoretiske potensialet for
fornybar energiproduksjon i norske havareal er
svært stort. Havenergi omfatter vindkraft til havs,
bølgekraft, kraft fra havstrømmer, tidevann og
saltkraft.
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4.6.1 Forvaltning
Havenergilova (se kapittel 2.3) bestemmer at etablering av fornybar energiproduksjon til havs i
utgangspunktet kun kan skje etter at staten har
åpnet nærmere bestemte geografiske områder for
søknader om konsesjon. Gjennom forutgående,
myndighetsstyrte arealprosesser er målet å styre
konsesjonssøknader for energiproduksjon til havs
til områder med lavest mulig konfliktpotensial. I
henhold til loven skal det gjennomføres strategiske konsekvensutredninger i statlig regi før det
tas beslutning om åpning av geografiske områder.
Første steg i prosessen med å vurdere hvilke
arealer som kan være egnet for fornybar energiproduksjon til havs ble avsluttet høsten 2010. En
direktoratgruppe bestående av Norges vassdragsog energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Oljedirektoratet har utarbeidet rapporten «Havvind – Forslag til utredningsområder». I rapporten er det
vurdert havareal som kan være egnet for utbygging av vindkraft til havs. Vurderingen omfatter
tekniske og økonomiske forhold som vil være
avgjørende for hvor vidt utbygging vil være aktuelt. Dette inkluderer blant annet vindressurser,
havdyp, kraftoverføring, forsynings- og markedsmessige forhold. Videre er miljø- og arealbruksinteresser til havs vurdert i utredningen (se kapittel
4.6.4). Rapporten og innkomne høringsuttalelser
vil danne grunnlag for utvelgelse av hvilke arealer
som vil omfattes av en første runde med strategiske konsekvensutredninger. Det tas sikte på
oppstart av strategiske konsekvensutredninger i
2011. Status og plan for det videre arbeidet vil bli
lagt frem for Stortinget ved oppdatering av havenergistrategien i 2012.
Totalt er det i direktoratgruppens rapport
«Havvind – Forslag til utredningsområder» foreslått 15 arealer for vindkraft til havs, hvorav fem i
områdene utenfor Lofoten, Troms og Finmark (se
figur 4.17).
Kun utredningsområdet Sandskallen ligger i
planområdet (rett utenfor grunnlinjene), mens
grunnlinjen går gjennom Nordmæla. De tre andre
områdene ligger rett innenfor grunnlinjene. De
foreslåtte arealene er på såpass grunt vann at det
kan legges opp til bruk av bunnfaste installasjoner
og kopling til kraftnett på land. Frem mot 2020 er
det mest sannsynlig at eventuell åpning av arealer
vil skje innenfor de områder som er utpekt av
direktoratgruppen.
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Figur 4.17 Foreslåtte utredningsområder for 
havvind
Kilde: Norges Vassdrags- og energidirektorat

4.6.2

Aktivitet

Det er per i dag ikke etablert kraftverk for fornybar havenergi innenfor forvaltningsplanområdet.
Det er imidlertid to tidevannskraftverk innenfor
grunnlinjene. En prototype for tidevannskraftverk har vært i drift siden 2003 i Kvalsundet i
Finnmark. Kraftverket har i den perioden levert
kraft inn i energinettet. Prototypen ble verifisert
og reinstallert i 2009. I tillegg har Hydra Tidal
plassert ut en prototype av et flytende kraftverk
høsten 2010 for uttak av hav- og tidevannstrømmer i Gimsøystraumen i Nordland (Morild).
Uttestingen av kraftverket startet opp i november
2010.
Myndighetene er per i dag ikke kjent med planer for anlegg for havenergi innenfor forvaltningsplanområdet, men NVE har mottatt meldinger om
tre vindkraftprosjekter innenfor grunnlinjene
utenfor Lofoten og Troms (Lofoten havkraftverk,
Gimsøy og Vannøya). I påvente av det videre
arbeidet med arealprosessen skissert i kapittel
4.6.1, er NVE bedt om ikke å prioritere behand-
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ling av nye meldinger om større vindkraftprosjekter innenfor grunnlinjene.

4.6.3

Betydning for verdiskaping og
samfunn

Norsk næringsliv og forskningsmiljø har høy
kompetanse innen ulike sider av offshore teknologi, marine operasjoner og andre tema som er
viktige ved utbygging og drift av fornybare energikilder og infrastruktur til havs. Utbygging og drift
av vindkraftanlegg på land vil videre medvirke til å
utvikle kompetanse som er nødvendig for fremtidig utbygging av vindkraft til havs i stor skala.
Teoretisk potensial for havbasert vindkraft i
norske områder er tidligere anslått opptil 14 000
TWh/år. Gjennom en grovsiling av arealer i rapporten «Havvind – Forslag til utredningsområder»
er anslaget for potensialet avgrenset til konkrete
områder og kraftsystemmessige hensyn og forholdet til andre miljø- og arealinteresser tatt inn i
vurderingen. For hvert av arealene som er omtalt
i rapporten, er det beskrevet en antatt mulig kapasitet i MW. Disse tallene er basert på blant annet
områdenes geografiske utstrekning og ulik innpassing i kraftsystemet. Samlet er det innen de
utpekte arealene mulig å bygge opptil 5–12 GW
installert effekt, noe som kan gi en produksjon i
spennet 18–44 TWh. De fem arealene utenfor
Lofoten, Troms og Finnmark kan gi rom for 0,5–
1,5 GW installert effekt, noe som kan tilsvare produksjon i spennet 2–5 TWh. Gjennom videre prosess med strategiske konsekvensutredninger og
etter hvert eventuell åpning av arealer for søknader vil kunnskapsgrunnlaget om et fremtidig
utbyggingspotensial bedres ytterligere.

4.6.4

Vurdering av påvirkning fra eventuell
fremtidig havenergi
Etablering av vindkraftverk til havs kan ha virkninger på miljøet både i konstruksjonsfasen, i
driftsfasen og ved nedstenging og fjerning. Ettersom det foreløpig er etablert få vindkraftverk til
havs er det knyttet usikkerhet til en del aspekter
ved hvordan disse påvirker det marinøkologiske
miljøet. Mulige miljømessige virkninger er knyttet
til effekt av støy på sjøpattedyr og fisk, tap av leveområder, skader på bunnhabitater, kollisjoner
med fugl og vindturbiner og visuelle effekter.
Videre vil vindkraftverk legge beslag på areal som
kan ha virkning for annen aktivitet, som petroleumsvirksomhet, skipsfart og fiske, frilufts- og reiselivsinteresser og marine beskyttede områder
(se kapittel 4.8.6).
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Disse forholdene er omtalt i rapporten «Havvind – Forslag til utredningsområder» og vil utredes videre i strategiske konsekvensutredninger
før eventuell åpning av områder.

4.7

Andre næringer: Bioprospektering
og mineralutvinning

4.7.1 Marin bioprospektering
Regjeringen ser på marin bioprospektering som
en kilde til ny og bærekraftig verdiskaping. Verdiskapingspotensialet er stort og Norge har gode
muligheter til å hevde seg i en internasjonal konkurranse. Regjeringen mener at Norges lange
kystlinje og våre havområder gir store muligheter
med hensyn til ressurstilgang og artsmangfold.
Norge har infrastruktur og forskningsmiljøer som
gjør at vi kan hente inn og karakterisere et vidt
spekter av marine organismer. I kombinasjon med
den nasjonale kompetansen som allerede er bygget opp innen marin sektor og bioteknologi, gir
dette Norge et godt utgangspunkt for en satsing
på marin bioprospektering. Regjeringen la frem
en egen nasjonal strategi høsten 2009 som presenterer ulike tiltak med formål om å tilrettelegge for
forskning og næringsutvikling relatert til marin
bioprospektering. Ambisjonen er å utløse bredden
i verdiskapingspotensialet gjennom en målrettet
og koordinert nasjonal satsing. Nordområdene
står sentralt i strategien og det gis prioritet til innsamling av marine organismer fra nordlige havområder.
Norge forvalter store havområder som er lite
undersøkt. Noen av de marine organismene lever
i ekstreme miljøer, i arktiske havområder med
lave temperaturer og skiftende lysforhold eller i
oljereservoar under høyt trykk og høye temperaturer, mens andre lever langs kyst og fjord med
høy konsentrasjon av arter. Det er god grunn til å
anta at flere av disse marine organismene har
egenskaper som kan utnyttes og danne grunnlag
for ulike produkter og prosesser innenfor en
rekke næringsområder.
Bioprospektering er samtykkebasert og spesielt regulert i havressurslovens § 9 og § 10 og
naturmangfoldloven kapittel VII. Genetisk materiale fra naturen er en felles ressurs som tilhører
fellesskapet i Norge og forvaltes av staten. Utnyttingen av genetisk materiale skal være til mest
mulig gagn for miljø og mennesker i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv, der det også legges vekt på en hensiktsmessig fordeling av fordelene ved utnytting av genetisk materiale og slik at
urfolks og lokalbefolkningers interesser ivaretas.
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Bestemmelsene gir hjemmel for å utferdige forskrift hvor staten kan kreve tillatelse for leting og
uttak av genetisk materiale samt at staten kan
kreve deling av fordeler som følge av slik aktivitet.
Regjeringen ser behovet for en slik regulering
og vil konkretisere dette i forskrifter til havressursloven og naturmangfoldloven.
Universitetet i Tromsø er sentral i satsingen på
marin bioprospektering blant annet gjennom
MabCent som er et senter for forskningsdrevet
innovasjon. Det finnes også flere sterke miljøer
ved andre universiteter og institutter som er viktige for å realisere den nasjonale strategien.
Når det gjelder næringsutvikling relatert til
marin bioprospektering befinner man seg på et
tidlig stadium. I likhet med bioteknologi generelt
er kommersialiseringsløpet relatert til marin bioprospektering preget av langsiktighet, tverrfaglighet, høy kapitalintensitet og høy risiko. I forhold
til disse elementene vil det være store variasjoner
etter hvilket anvendelsesområde man retter seg
mot, for eksempel vil utviklingskostnader for produkter til medisinsk behandling av mennesker
normalt være langt høyere enn for andre produkter. Det finnes flere næringsaktører i Norge som
har aktivitet i tilknytning til marin bioprospektering. Noen har kommersielle produkter i salg,
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mens andre er fortsatt på utprøvingsstadiet. Bioprospektering i Norge har allerede vist at våre
kyst og havområder inneholder organismer og
forbindelser med en rekke interessante egenskaper og som tidligere ikke har vært kjent eller
karakterisert.

4.7.2 Mineralutvinning
Kartleggingen i regi av MAREANO-programmet
har påvist områder med grus og skjellsand på
kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen i
det sørlige Barentshavet og utenfor Lofoten og
Vesterålen. Forekomstene ligger på 100–300
meters dyp. Sandlaget her er rikt på karbonat,
hovedsaklig hele og knuste skjell. Skjellsand er en
aktuell ressurs i kystsonen, og kan også tenkes å
bli en ressurs på kontinentalsokkelen på lang sikt.
Også grusforekomstene kan ha en potensiell økonomisk verdi på lang sikt. Sørvest for Svalbard
går midthavsryggen ganske nær land og innenfor
forvaltningsplanområdet. Enkelte steder skjer det
en aktiv utstrømning av mineralrike væsker med
temperaturer mellom 200 og 400 °C som kan gi
opphav til mulige fremtidige drivverdige forekomster av metallsulfider. I 2008 ble det oppdaget et
aktivt utstrømningsområde med såkalte svarte

Boks 4.4 Hva er marin bioprospektering?
Det er i dag lite kjennskap til de marine arteMennesker har fra tidenes morgen utnyttet stofnes molekylære og genetiske egenskaper. Det
fer fra planter og dyr til ulike formål. For eksemgjelder særlig organismer fra kalde farvann.
pel produseres en stor del av dagens legemidler
Forskningen frem til nå har i hovedsak konsenmed utgangspunkt i stoffer fra naturen med sin
trert seg om livsformer fra tropiske og tempeopprinnelse hovedsakelig fra land. Fra havet har
rerte områder. I fremtiden vil vi derfor trolig se
vi lenge ekstrahert alginat fra tare til bruk i en
en dreining i fokus til kartlegging av biologisk
lang rekke industrier. Det biologiske mangfolmateriale fra nordligere farvann. I tillegg er det
det til havs er imidlertid lite utforsket til tross for
også økende interesse for livet i havet fordi proat havet dekker mer enn 70 prosent av jordas
dukter isolert fra marine organismer tenderer til
overflate og at utviklingen av miljøet i havet starå være mere bioaktive enn tilsvarende bioaktive
tet flere millioner år tidligere enn på land.
forbindelser isolert fra miljøet på land.
Marin bioprospektering kan beskrives som
En potensiell konsekvens av marin bioproformålsrettet og systematisk leting etter
spektering
er funn av bestanddeler, forbindelser
bestanddeler, bioaktive forbindelser eller gener i
eller gener som kan inngå som komponenter i
marine organismer. Det kan være alle typer
produkter eller prosesser for kommersiell eller
organismer; mikroorganismer som bakterier,
samfunnsmessig utnyttelse. Marin bioprospeksopp, virus og større organismer som for
tering er derfor ikke en næring i tradisjonell foreksempel alger, skalldyr og fisk. De marine
stand, men det kan fremskaffe ulike forbindelorganismene kan stamme fra havet, kysten, fjorser som kan tas i bruk på mange forskjellige
den, havbunnen eller oljereservoarene under
næringsområder som for eksempel farmasøyhavbunnen. Resultatet fra bioprospekteringen
tisk industri, næringsmidler, fôr, kosmetikk, biokan være et renset molekyl som produseres bioenergi og petroleumsindustrien.
logisk eller syntetisk, eller hele organismen i
seg selv.
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skorsteiner, og et tilknyttet område med avsetninger. En slik avsetning kan potensielt være økonomisk interessant. Eventuell utvinning av metallsulfider og grus og skjellsand vil først være aktuell på
lang sikt.

4.8

Sameksistens og
interessekonflikter mellom
næringer

4.8.1 Petroleumsvirksomhet og fiskerier
Siden starten av petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for om lag 40 år siden har myndighetene vektlagt at virksomheten skal drives i
sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeriene. Siden 2006 er særlig kunnskapen om hvilke
effekter seismikkskyting kan ha på fisk styrket.
Det er også etablert erstatningsordninger som
skal dekke eventuelle økonomiske tap fiskere
påføres som følge av petroleumsvirksomhet, jf.
petroleumsloven kapittel 8.
Innhenting av seismikk
Seismiske undersøkelser foregår i alle faser av
petroleumsvirksomheten, fra før et område åpnes
til langt ut i produksjonen for å følge utviklingen i
reservoaret. Det er denne aktiviteten som har gitt
de største konfliktene mellom de to næringene.
Årsaken til slike tids- og arealbestemte konflikter
er todelt, dels er den knyttet til at lydbølgene som
sendes ut fra seismikkfartøyet midlertidig påvirker fisket i området og dels at et seismikkfartøy
med hydrofonkabler trenger stor plass og har
begrenset manøvrerbarhet under gjennomføringen av undersøkelsen.
For å redusere konfliktnivået mellom fiskeriene og seismiske undersøkelser har en arbeidsgruppe med representanter fra Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet foretatt en gjennomgang av
regel- og lovverket knyttet til seismiske undersøkelser. Som følge av rapporten fra denne arbeidsgruppen er det gjort endringer i ressursforskriften som regulerer seismiske undersøkelser. Endringene omfatter krav om kurs for fiskerikyndig
person, klargjøring av fiskerikyndiges rolle, oppdaterte krav til fiskerikyndig person og loggbok
etter fastsatt mal. Endringene omfatter videre
samordning av krav til melding for undersøkelser
og trasé- og andre grunnundersøkelser, angivelse
av område for undersøkelsen inkludert snuområde og krav om endringsmelding. I tillegg til endringene i ressursforskriften er det også gjort endringer i petroleumsloven og tilhørende forskrift.
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Endringen omhandler krav om sporing av seismisk fartøy. Det er inngått en samarbeidsavtale
mellom Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet hvor Kystvakten er primærkontakt for
fiskerikyndig person, og det er gjennomført flere
kurs for fiskerikyndig person.
For å oppfylle kravet om sameksistens mellom
de to næringene reguleres den seismiske virksomheten i dag i områder av fiskerimessig betydning både av hensyn til fiskeressursene (gyting
med videre) og til fiskeriene. De viktigste virkemidlene som regjeringen vil prioritere å videreføre, er:
– Tids- og områdebegrensninger for innsamling
av seismikk.
– Fiskerikyndig person om bord i seismikkfartøyet som foretar innsamlingen.
Arealbeslag
Ved utbygging og drift av innretninger på sokkelen vil det bli lagt beslag på areal i kortere eller
lengre perioder. Ved avslutning av virksomheten
skal området ryddes og tilbakeføres til normal tilstand. Per i dag er det ett felt i drift og ett felt
under utbygging i Barentshavet. Snøhvitfeltet ble
satt i produksjon i august 2007 og er et gassfelt
uten innretninger på havoverflaten. Goliat ventes
å være i produksjon fra høsten 2013. Dette feltet
skal bygges ut med en flytende produksjonsenhet
med tilknyttede havbunnsbrønner og vil derfor
legge beslag på et mindre areal til havs i produksjonsperioden.
I henhold til det norske regelverket skal det
opprettes sikkerhetssoner rundt petroleumsinnretninger som stikker opp over havoverflaten. Sikkerhetssonene utgjør et område med en radius på
500 meter regnet fra innretningens ytterpunkter.
En leterigg medregnet oppankringsbeltet beslaglegger i størrelsesorden 7 km2 over en typisk periode på en til to måneder for hver brønn. Dynamisk posisjonerte rigger brukes imidlertid ofte i
forvaltningsplanområdet. Disse beslaglegger en
sikkerhetssone på mindre enn 1 km2. På norsk
sokkel beslaglegger sikkerhetssoner i størrelsesorden 100 km2 av i alt 675 571 km2 som er åpnet
for petroleumsvirksomhet.
Størrelsen på det arealet som beslaglegges i
forbindelse med utøvelsen av fiske vil variere
avhengig av både fisketilgjengelighet, om det er
«sesongfiskerier» og av hvor fisket finner sted og
med hvilken type fartøy.
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2010–2011

Fiske rundt undervannsinnretninger

Fartøystøy

I henhold til norsk regelverk tillates det ikke å etablere sikkerhetssoner rundt undervannsinnretninger, og det er et krav at alle undervannsinnretninger skal være overtrålbare. For fiske med konvensjonelle redskaper som garn og line, og for
pelagisk fiske med ringnot og trål, medfører
undervannsinnretninger vanligvis ikke noe arealbeslag, men i praksis velger mange fiskere å tråle
utenom av frykt for fasthekting av trålutstyr.
Det er bare fiske med bunnredskaper som trål
og snurrevad som kan påvirkes av rørledninger på
sjøbunnen. Det foregår lite norsk fiske med snurrevad omkring rørledninger på norsk sokkel, og
det er ikke rapportert om vesentlige problemer
knyttet til fiske ved disse. Det er lite sannsynlig at
eksisterende rørledninger medfører merkbare
fangstreduksjoner for trålfisket på norsk sokkel.
Ulemper for trålfisket er særlig knyttet til rørledninger med steinfyllinger, frie spenn eller med
ytre skader.
Rørledninger og kabler som er stabilt nedgravd, medfører relativt små ulemper for fisket.
Informasjon i forkant av utbygginger samt
inspeksjon og informasjon om endringer ved
undervannsinnretninger er viktig for å redusere
potensielle problemer ytterligere.

All motorisert ferdsel på havet generer støy og i
områder med stor trafikk kan denne form for støy
virke skremmende på fisk med den følge at fangstene kan bli redusert. I forvaltningsplanområdet
er trafikknivået så lite at skipstrafikken ikke
ansees å kunne gi merkbare utslag på fiskefangstene.

4.8.2 Skipstrafikk og fiskerier
Sammenstøt
Sjøveisreglene gjelder så vel for fiskefartøy som
for øvrig skipstrafikk, og med alminnelig aktsomhet holdes mulige konfliktsituasjoner på et minimum. I forvaltningsplanområdet er konfliktpotensialet ytterligere redusert ved innføringen av et
seilingsledsystem på strekningen Vardø-Røst i
2007 etter at IMO 5. desember 2006 vedtok det
norske forslaget. I forbindelse med utarbeiding av
forslaget ble det ved valg av posisjoner for trafikkseparasjonssystemene tatt hensyn til fiskeriaktivitetene i området. Dette betyr at gjennomgangstrafikken til og fra Nordvest-Russland for det meste
ikke vil komme i konflikt med passive fiskeredskaper operert fra kystflåten. Seilingsledsystemet
er blant annet omtalt i kapittel 5.1.1.
For den kystnære skipstrafikken kan det oppstå konfliktsituasjoner spesielt i forhold til kystflåtens fiske med passive redskaper. Erfaringen tilsier at med nødvendig og god merking av fiskeredskapene bør konflikter kunne unngås.

4.8.3

Konsekvenser av akutt forurensning på
havbruk

Havbruksnæringen er avhengig av rent hav for å
kunne opprettholde produksjonen og omdømmet
til norsk oppdrettsfisk.
Fisk i merder kan ikke rømme unna et oljesøl,
og fysiske skader kan oppstå som følge av fluktadferd inne i merdene. I tillegg vil fisken kunne
påvirkes ved blokkering av gjellene eller ved at
den tar opp skadelige stoffer fra oljen. Voksen
oppdrettsfisk er lite sårbar for oljeforurensning,
men fet fisk som laks kan ta opp og akkumulere
fettløselige oljekomponenter som setter smak og
lukt på, og fører til misfarging av muskelvev. Noen
av de polyaromatiske hydrokarbonene (PAH)
som finnes i olje er giftige, arvestoffskadelige og/
eller kreftfremkallende, og kan utgjøre en helserisiko for konsumenten. I tillegg til redusert kvalitet
på oppdrettsfisken, vil et oljesøl også kunne føre
til tap av produksjonsutstyr på grunn av tilgrising.
For oppdrettere som er av hengig av naturlig tilgang til yngel, som ved blåskjelldyrking, kan oljeutslipp påvirke både eksisterende og fremtidig
produksjon.
Erfaringer av effekter på havbruksnæring fra
historiske oljeutslipp stammer hovedsaklig fra
skipsuhell. Eksempler på slike uhell i Norge er
«Rocknes»-forliset (2004) og «Server»-ulykken
(2007). Begge ulykkene fant sted vinterstid på
kysten av Hordaland, og i begge tilfeller var oljeutslippene begrenset til 400–500 m3. Flere havbruksanlegg ble berørt av utslippet, men ikke i
den grad at det medførte behov for spesielle tiltak.
Større oljeutslipp (>75 000 tonn) i andre land
har vist hvordan oljeforurensning, gjennom potensialet for innvirkning på fiskekvalitet, har påvirket
omdømme og omsetning av oppdrettsfisk fra det
berørte området på verdensmarkedet. Forliset av
oljetankeren «Braer» utenfor Shetlandsøyene
førte til at markedsklar oppdrettslaks innenfor et
influensområde på over 1 000 km2 ble destruert.
Dette ble gjort for å hindre at forurenset fisk
nådde markedet, og på den måten kommunisere
til omverdenen at laks fra Shetland alltid er «ren».
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Til tross for dette, ble omdømmet til sjømat fra
Shetland merkbart svekket i månedene som
fulgte på grunn av omfattende mediedekning av
oljeutslippet. Erfaringene fra Shetland viste at tap
av markedsverdi og nedslakting av laks som ikke
var direkte berørt av olje medførte et større tap
enn de direkte skadene som følge av oljeforurensningen. Det er imidlertid vanskelig å finne tydelige priseffekter på lengre sikt.

4.8.4 Skipstrafikk og petroleumsvirksomhet
Sammenstøt
I forvaltningsplanområdet er skipstrafikken relativt sett beskjeden og de alminnelige sjøveisreglene vil ivareta hensynet til petroleumsrelatert
skipstrafikk i forhold til alle andre skipsbevegelser slik at mulige konfliktsituasjoner i minst mulig
grad oppstår. Det innførte trafikkseparasjonssystemet på strekningen fra Vardø–Røst gir sammen
med Kystverkets overvåkingssentral i Vardø, som
følger skipstrafikken i området, en ekstra sikkerhet for at mulige sammenstøt avverges.
Når det gjelder petroleumsinnretninger vil
disse være tydelig merket og all trafikk i nærområdet overvåkes enten dette er faste posisjonerte
innretninger eller temporære under boreoppdrag
eller rørlegging.
Ankerdropp/rørledninger
På norsk sokkel skal undervannsinnretninger og
rørledninger i prinsippet være overtrålbare. Dette
betyr også at disse i de aller fleste tilfeller har en
styrke som vil kunne tåle et uhells ankerdropp
uten at rørledningen får skade.

4.8.5

Petroleumsvirksomhet, skipstrafikk og
reiseliv

Erfaringene fra Snøhvit og Ormen Lange viser at
utbygging av olje- og gassfelt kan medføre økt
aktivitet i reiselivsnæringen i regionen gjennom
økt etterspørsel etter overnattings- og servicetjenester, spesielt i anleggsfasen. I driftsfasen kan
petroleumsvirksomheten også gi et grunnlag for
økt kurs-, konferanse- og yrkestrafikk til regionen,
som kan bidra til å redusere sesongavhengigheten noe.
Lofoten og Vesterålen markedsføres i stor
grad som naturbaserte reisemål, hvor autentisitet,
godt ivaretatt kulturlandskap, rent hav og opplevelser i spektakulær natur står sentralt. Det er
usikkert i hvilken grad denne merkevaren kan
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kombineres med utstrakt, synlig petroleumsvirksomhet. Et eventuelt akutt oljeutslipp fra petroleumsvirksomhet eller skipstrafikk vil på kort sikt
kunne ha betydelig negativ effekt på grunnlaget
for reiselivsnæringsvirksomheten i regionen.
Likedan vil en utslippsulykke kunne ha negative
konsekvenser for norsk reiseliv som helhet. Den
norske merkevareprofilen som Innovasjon Norge
baserer sine markedsføringskampanjer på, fremmer Norge som et bærekraftig reisemål, hvor
nærheten til uberørt, spektakulær natur regnes
som et av de fremste komparative fortrinnene i
konkurransen med andre land. Internasjonal
medieoppmerksomhet om en utslippsulykke i
Lofoten og Vesterålen vil bidra til å svekke profilen Innovasjon Norge over tid har jobbet med å
bygge opp.

4.8.6

Fremtidige vindkraftanlegg til havs og
andre næringer
Storskala vindkraftverk til havs kan berøre relativt
store arealer, men hvilket utbyggingsomfang som
kan bli aktuelt i norske havområder er uavklart.
Avstanden mellom enkeltturbiner kan være opp
mot én kilometer. Mellom turbinene vil det være
et nettverk av elektriske kabler på sjøbunnen for å
samle produksjonen fra enkeltturbinene før det
føres i kabel ut av anleggsområdet. Områdene
utenfor Lofoten, Troms og Finnmark som er pekt
ut i rapporten «Havvind – forslag til utredningsområder» er mellom 105 og 332 km2 (se figur 17).
Gjennom strategiske konsekvensutredninger må
det forventes at områdene avgrenses ytterligere.
Ettersom det er lagt til grunn at hvert vindkraftverk i de utpekte områdene vil ha en kapasitet på
maksimalt 300 MW for å kunne levere kraft i regionalnettet, vil ett vindkraftverk berøre opptil 60
km2. Dette er imidlertid avhengig av turbinstørrelse.
I rapporten slås det fast at det ikke finnes
områder som både er egnet for havbasert vindkraft og som ikke vil påvirke andre miljø- og arealbruksinteresser, men de utpekte områdene er vurdert til å være de minst konfliktfylte. Strategiske
konsekvensutredninger vil klargjøre negative
virkninger for ulike interesser, og hvordan virkningene kan forsøkes redusert.
Vindkraft og fiskerier
I et område med vindkraftverk kan det være aktuelt med begrensninger på ferdsel og aktivitet. I
områdene som er pekt ut i rapporten pågår det
betydelig tradisjonelt kystfiske, og det fiskes med
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garn, line, jukse, snurrevad, ruser, teiner, trål og/
eller not i ulikt omfang i de ulike områdene.
Hvilke restriksjoner som vil bli pålagt fisket i og i
nærheten av fremtidige vindkraftverk til havs i
Norge er ikke klarlagt. I Danmark er det ikke
generelt ferdselsforbud i områder med vindkraftverk. Det er heller ikke generelle forbud mot fiskeriaktivitet, men det er begrensninger på fiskemetoder, som for eksempel tråling.
Ettersom det foreløpig er etablert få vindkraftverk til havs er det knyttet usikkerhet til hvordan
disse påvirker det marine miljøet. Etablering av
vindkraftverk til havs kan trekke til seg fisk gjennom konstruksjonens funksjon som kunstig rev.
Forhold som kan ha innvirkning på fisk er blant
annet lysendring gjennom skyggekast og refleksblink fra turbintårn og rotorblader, lydnivå gjennom vibrasjoner i turbinene og elektromagnetiske
felt fra kabler og transformatorer. Virkninger vil
variere fra område til område, noe som gjør det
vanskelig å trekke generelle konklusjoner hva
gjelder virkninger av vindkraft til havs. Eksempelvis er ingen av områdene som utpekes i rapporten
«Havvind» ukompliserte med hensyn til fiskeriinteresser. Det er derfor viktig å følge opp de konsekvensutredninger som gjøres i forkant av en bygging ved å gjennomføre gode miljøoppfølgingsprogram i forbindelse med de vindkraftverk som
blir bygget.
Elektriske overføringskabler i sjø forutsettes i
nødvendig utstrekning å bli gravd ned eller overbygd, slik at de er overtrålbare. Kablene vil derfor
trolig ikke innebære at det innføres formelle
restriksjoner på fiske. Det er også etablert erstatningsordninger som skal dekke eventuelle økonomiske tap fiskere påføres som følge av vindkraftverk, jf. petroleumsloven kapittel 9.
Vindkraft og petroleumsvirksomhet
Områdene som er pekt ut utenfor Lofoten, Troms
og Finnmark ligger nær land og er egnet for bunnfaste vindturbiner ned mot 70 meters dybde. I de
utpekte utredningsområdene er det ingen direkte
arealkonflikt mellom petroleumsinnretninger og
eventuell etablering av havvind. I noen av de
utpekte områdene er det kartlagt letemodeller.
Selv om ressurspotensialet for petroleum per i dag
er lavt for disse områdene, utelukkes det ikke at
det finnes petroleumsforekomster i områdene.
Eventuell ny informasjon om ressurspotensialet
for petroleum må vurderes i videre utredninger
og før eventuell åpning av områder for fornybar
energiproduksjon til havs.

2010–2011

Vindkraft og skipstrafikk
Eventuelle konflikter mellom vindkraft og skipsfart er hovedsakelig knyttet til arealbruk og faren
for kollisjoner.
I hvilken grad etablering av vindkraftverk til
havs vil komme i konflikt med skipstrafikken vil
avhenge av vindkraftverkets plassering, utbredelse og omfang. Frem mot 2020 vil ett storskala
vindkraftverk utenfor Lofoten, Troms og Finnmark kunne legge beslag på arealer opp mot 60
km2. Med unntak av deler av området Sandskallen
utenfor Sørøya er ingen av de utpekte områdene i
konflikt med farleder, men i noen av områdene er
det lokaltrafikk. Deler av området Sandskallen er
lokalisert i innseilingen til Sørøya og Hammerfest,
men det er lagt vekt på å unngå de mest trafikkerte trafikkstrømmene.
Hensyn til kysttrafikken vil normalt også
kunne ivaretas under utforming av et vindkraftverk. Avstand til hver turbin vil være opptil 1 km,
noe som kan gi rom for farleder gjennom vindkraftverket.
Vindkraft og frilufts- og reiseliv
Etablering av vindkraftverk til havs kan påvirke
friluftsliv og reiseliv gjennom direkte arealbeslag,
visuelle virkninger, støy og skyggekast. Virkningene vil avhenge av blant annet antall vindturbiner, avstand mellom vindkraftverket og friluftsområdet og verdien av friluftsområdet.
Landskap, natur- eller kulturmiljø som har helt
spesielle opplevelseskvaliteter eller som har spesielt stor symbolverdi vurderes som særlige kvalitetsområder. Dette kan gjelde nasjonalt verdifulle
kulturlandskap, øyer og øygrupper, fjorder, daler
og mindre områder med en helt spesiell symbolverdi. Slike områder kan ha stor verdi som bruksog opplevelsesområder for friluftsliv, og også for
reiseliv.
Områdene som er utpekt utenfor Lofoten,
Troms og Finnmark ligger relativt nær kysten (0–
14 km). I rapporten «Havvind – forslag til utredningsområder» er ikke frilufts- og reiselivsinteressene kartlagt, men det legges til grunn at dette vil
kartlegges i de strategiske konsekvensutredningene.

2010–2011
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Om verdiskaping og samfunn
relatert til områdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja

Folketallet i Nord-Norge er stabilt, men det skjer
en sentralisering innad i landsdelen. Sentrale regioner vokser, og perifere regioner har befolkningsnedgang – for eksempel har alle fylker i NordNorge netto innenlandsk flyttetap. Dette har først
og fremst sammenheng med at enkelte byregioner i Norge vokser nokså mye, snarere enn at
befolkningen i periferien går ned. Nedgangen i
folketallet har også vært vesentlig mindre i norske
utkantområder enn i tilsvarende områder i andre
europeiske land.
Utviklingen i det nordnorske arbeidsmarkedet
er svakere, og Nord-Norge har en noe lavere
yrkesdeltaking enn andre deler av landet.
Arbeidsledigheten i landsdelen ligger om lag på
landsgjennomsnittet. Utdanningsnivået i landsdelen er lavt, med unntak av Tromsøregionen. Veksten i total sysselsetting fra 1998 til 2008 var på vel
14 prosent i Nord-Norge, mot om lag 21 prosent i
landet som helhet. I en del regioner har det vært
nedgang i sysselsettingen. Den økonomiske veksten har vært svakere enn i resten av landet, og
negativ i enkelte regioner.
Offentlig sektor står for en stor andel av sysselsettingen i Nord-Norge, om lag 39 prosent, mot
en andel på om lag 29 prosent i hele landet. Varehandel og annen privat tjenesteyting sysselsetter
nær 28 prosent, mens landsgjennomsnittet er om
lag 38 prosent. Fiskerisektorens andel av sysselsettingen er 4,7 prosent. Andelen for hele landet
er om lag 1 prosent. I noen øysamfunn utgjør fiskerisektoren mer enn 40 prosent av sysselsettingen. Reiseliv er relativt viktig og sysselsetter om
lag 8 prosent av de sysselsatte, noe som er marginalt høyere enn landsgjennomsnittet. Den direkte
sysselsettingen i olje og gass er under én prosent
av alle sysselsatte i Nord-Norge, mot et landsgjennomsnitt på om lag 2,5 prosent. Dette har sammenheng med at petroleumsvirksomheten i liten
grad har foregått i den nordlige landsdelen. Aktiviteten og sysselsettingen i næringen er imidlertid
økende i Nord-Norge, og særlig i Finnmark på
grunn av utbygging og drift av Snøhvitfeltet.
Som ledd i oppdateringen av forvaltningsplanen er det utført enkelte analyser knyttet til
nærings- og samfunnsutvikling i planområdet:
– Asplan Viak og Nordlandsforskning: Regional
ringvirkningsanalyse i forbindelse med oppdatering av helhetlig forvaltningsplan Barentshavet – Lofoten.

–
–
–

81

Samfunns- og næringslivsforskning (SNF):
Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i
området Lofoten og Barentshavet
Sweco Norge: Marine økosystemtjenester i
Barentshavet – Lofoten.
Vista Analyse: Samfunnsøkonomisk analyse av
eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i
Barentshavet – Lofoten.

Slike analyser vil alltid være bygd på forenklinger,
forutsetninger og metodikk som kan diskuteres.
Det er for eksempel gjort noe ulike antakelser i
tre av analysene for virkningene av eventuell
petroleumsvirksomhet på arbeidsmarkedet i regionen. Den samfunnsøkonomiske analysen omfatter, i tråd med mandatet, bare to alternativer, et
nullalternativ som skal vise fremtidig utvikling
uten ny petroleumsvirksomhet og et alternativ
med full utbygging utenfor Lofoten, Vesterålen og
Senja. Utbyggingsalternativet er således svært stilisert, og det er, blant annet av tidshensyn, lagt
begrenset innsats i å utvikle nullalternativet. Her
gjengis et utdrag av hovedinnholdet i analysene,
uten at forutsetninger eller resultater er vurdert
eller kommentert. Dette vil derimot skje i kapittel
7, eksplisitt eller implisitt, i den grad rapportenes
resultater er relevante for Regjeringens konklusjoner.

4.9.1

Samfunnsøkonomisk analyse av
eventuell utvidet
petroleumsvirksomhet i Barentshavet
– Lofoten
Konsulentselskapet Vista Analyse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av eventuell
utvidet petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja, basert på det faglige grunnlaget, herunder Oljedirektoratets anslag for petroleumsressurser og Risikogruppens vurderinger.
I analysen er et nullalternativ med videreføring av dagens forvaltning – altså ingen petroleumsvirksomhet – sammenliknet med et alternativ
der alle de aktuelle havområdene åpnes for slik
virksomhet. Vista oppsummerer spørsmålet om
samfunnsøkonomisk lønnsomhet slik: «Våre
beregninger viser at petroleumsutvinning i de
nevnte havområdene sannsynligvis vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt at man finner drivverdige felt. Det tallmaterialet som beregningene
er basert på er imidlertid både mangelfullt og
usikkert. For eksempel mangler det gode tall på
kostnader for fiskeri og havbruk ved et større
akuttutslipp. Vi har imidlertid ikke grunn til å tro
at disse kostnadene, i hvert fall ikke på lang sikt,
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vil ha noen avgjørende betydning for resultatet.
Samtidig betyr det begrensede kunnskapsgrunnlaget, både hva gjelder størrelsen på petroleumsressursene og effektene på spesielt miljøet, at det
kan ligge en ikke ubetydelig opsjonsverdi i å vente
med en beslutning om petroleumsvirksomhet i de
berørte havområdene.» Når det gjelder størrelsen
på petroleumsressursene fremgår det imidlertid
av Oljedirektoratets rapport at usikkerheten kan
reduseres ved ytterligere bearbeiding av innsamlet seismikk og ved boring av letebrønner.
«Samfunnsøkonomisk lønnsomt» betyr i
denne sammenhengen at nåverdien av fremtidige
inntekter fra petroleumsvirksomhet i de aktuelle
områdene er beregnet å ville overstige nåverdien
av fremtidige kostnader – for Norge som helhet.
Det er gjennomgående brukt en kalkulasjonsrente på 4 prosent. Vista har i tillegg analysert
hvor robust resultatet er, ved å variere kalkulasjonsrenten og andre forutsetninger i beregningene. Lønnsomheten er noe påvirket av hvilken
kalkulasjonsrente som brukes, men er sterkest
påvirket av forutsetningene om mengden og markedsverdien av olje og gass. Nåverdien er positiv i
alle de alternativene Vista har analysert.
I det følgende er rapporten nærmere omtalt.
Vista Analyse har basert sine beregninger på
Oljedirektoratets anslag for utvinnbare petroleumsressurser i 50 prospekter i områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Den forventede nåverdien av lønnsomheten (ressursrenten,
dvs. avkastningen utover avlønning av innsatsfaktorer som arbeidskraft og kapital) ved samlet
utbygging er ca. 105 milliarder kroner. Utfallsrommet er fra -7 til 650 milliarder kroner, der en negativ nåverdi betyr at man ikke finner drivverdige
felt. Den øvre grensen tilsvarer et «wild card»-scenario helt i ytterkant for usikkerhetsspennet for
ressursfordelingen, med store petroleumsressurser fordelt i store funn.
Analysen omfatter også anslag for nåverdien
av produksjon som helt eller delvis er basert på
økosystemene i området, så som fiskeri, havbruk
og reiseliv. Mens det forutsetningsvis er enkelt å
sette nåverdien av petroleumsressursene i et
nullalternativ til null i analysen, er det vanskeligere å anslå nåverdien av fremtidige inntektsstrømmer fra andre næringer. Ressursrenten i fiskeriene og havbruksnæringen er i dag relativt lav.
Beregnet nåverdi av ressursrenten i disse næringene varierer fra 3 milliarder kroner, gitt videreføring av lønnsomheten i 2004, til om lag 48 milliarder kroner. Vista baserer disse anslagene på SNFrapporten som er nærmere omtalt i kapittel 4.9.4.
Det høye anslaget forutsetter bortfall av toll i
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eksportmarkedene, doblet produksjon i havbruk
og strukturrasjonaliseringer internt i henholdsvis
kystfiskeflåten og havfiskeflåten.
Reiselivet i Lofoten og Vesterålen er langt på
vei basert på naturopplevelser. Lønnsomheten i
næringen er lav, blant annet på grunn av en kort
sommersesong, og virksomheten er i mange tilfeller en sesongbasert tilleggsnæring. Vista finner
ikke grunnlag for å beregne nåverdien av reiselivet i et nullalternativ uten petroleumsvirksomhet,
men skriver at det kan forventes en fremtidig
vekst. Rapporten omtaler også skipsfart og petroleumsbaserte næringer, og mulig ny virksomhet
basert på bioprospektering i havet, men uten å
gjøre noe forsøk på å anslå nåverdier i et nullalternativ.
Når det gjelder økosystemtjenester utover de
produserende, som blant annet kommer til syne i
fiskeri og havbruk, bygger Vistas omtale mye på
Swecos rapport, som er nærmere omtalt i kapittel
4.9.2. Vista påpeker at det ikke finnes beregninger
av disse verdiene for det aktuelle havområdet eller
anslag fra andre områder som forsvarlig kan overføres.
Til sammen betyr dette at Vista ikke finner det
mulig å beregne en nåverdi av nullalternativet:
«Grunnlagsrapportene gir kun i begrenset grad
tilstrekkelig informasjon til å verdsette den samfunnsøkonomiske verdien av de relevante næringene og de økosystemtjenestene som havområdene bidrar med.» De skriver videre at dette ikke
er vesentlig for analysen. Det viktige er å fokusere
på eventuelle endringer i lønnsomhet av andre
næringer, og av de ikke markedsomsatte økosystemtjenestene, hvis man åpner opp for petroleumsvirksomhet i de aktuelle områdene.
Om utvinningsalternativet skriver Vista at
kostnadene ved «normal drift» uten akuttutslipp, i
form av ulemper for andre næringer eller for
naturmiljøet, «er marginale sammenliknet med
forventet ressursrente fra petroleumsvirksomheten.» Dette begrunner de blant annet med strenge
miljøkrav, herunder krav om nullutslipp ved normal drift. Det vil si at usikkerhetene om samfunnsøkonomisk lønnsomhet er knyttet til eventuelle
akuttutslipp.
Vista skriver som en generell konklusjon at
«fiskeri og havbruk kan sameksistere med petroleumsvirksomhet i normal drift». De potensielle
konfliktene som vurderes, gjelder seismikkskytinger, arealkonflikter og konkurranse om arbeidskraft. Når det gjelder fiskeriene, vil eventuelle arealkonflikter først og fremst gjelde kystfiskeflåten
og eventuelt havbruk. Vista finner det ikke dokumentert hvorvidt petroleumsvirksomhetens areal-
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bruk vil berøre havbruksnæringen, men mener at
det «er rimelig å anta at arealkonflikter kan unngås gjennom lokaliseringer».
Reiselivsnæringen kan påvirkes både positivt
og negativt av petroleumsvirksomhet – gjennom
økt omfang av yrkesreiser og redusert ferieturisme.
Vista refererer ringvirkningsanalysen fra
Asplan Viak og Nordlandsforskning, som er
omtalt i kapittel 4.9.3. Slike analyser vurderes som
lite egnet til å si noe om petroleumsvirksomhetens betydning for samlet sysselsetting eller verdiskaping i Norge, og slike studier bør brukes med
varsomhet i beregninger av samfunnsøkonomisk
lønnsomhet. Vista legger til: «Gitt et distriktspolitisk mål om å skape arbeidsplasser i Nord-Norge
er imidlertid ringvirkningsanalyser relevante for å
se hvilke aktiviteter som skapes gjennom et tiltak.»
Når det gjelder virkninger i arbeidsmarkedet,
viser Vista til SNF-rapporten (omtalt i kapittel
4.9.4), der det sies at petroleumsvirksomheten
«ikke vil bidra til å skape press i arbeidsmarkedene som fortrenger aktivitet innenfor fiske og
havbruk». Dette begrunnes med at tilleggsbehovet for arbeidskraft antas å dekkes gjennom pendling, netto innflytting fra Sør-Norge og utlandet,
samt økt yrkesdeltakelse lokalt. Vista finner det
imidlertid vanskelig å utelukke at økt aktivitet i
området kan bidra til en raskere strukturendring
gjennom tiltrekning av arbeidskraft fra fiskeriene.
Når det gjelder akuttutslipp, vil beregningene
av samfunnsøkonomisk lønnsomhet avhenge av
sannsynligheten for ulike typer akutte utslipp,
sammenstilt med de forventede kostnadene knyttet til hver utslippstype. Vista skriver: «Et stort
akuttutslipp kan ha høye kostnader, men risikoen
er lav», fordi risikoen beregnes som produktet av
antatt kostnad ved et slikt utslipp og sannsynlighet for at denne situasjonen oppstår.
Vista har beregnet «samlesannsynligheter» for
ulike utslippskategorier for perioden 2010–2080,
basert på statistikk for historiske frekvenser (nærmere omtalt i kapittel 5.1.2). De tar forbehold om
at selv om sannsynligheten for utslipp når en produserer i flere felt er større enn når en produserer
i ett felt, er sammenhengen erfaringsmessig ikke
lineær. De skriver videre: «I den grad samlesannsynlighetene er overvurdert i vår beregning, kan
det likevel forsvares ut fra et føre-var perspektiv.
Føre-var-prinsippet, som er et bærende prinsipp i
forvaltningsplanen for Barentshavet, kan knyttes
til risikoaversjon, til irreversible effekter, til usikkerhet som reduseres over tid (dvs. opsjonsverdien av å innhente mer kunnskap) osv. En mulig
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operasjonalisering av føre-var-prinsippet i vår sammenheng er at en skal legge ekstra vekt på risikoen for akuttutslipp fra petroleumsvirksomheten.»
Vista går også inn på mulige kostnader knyttet
til akuttutslipp fra petroleumsvirksomheten. Disse
vurderingene bygger på risikogruppens rapport,
og omfatter kostnader for fiskerier, havbruk, reiseliv, samt kostnader i form av opprydding.
Det fremgår av Vistas rapport at en stor utfordring er å fange opp de verdiene knyttet til økosystemene i Barentshavet som ikke avspeiles i en
markedspris, og videre hvilke potensielle endringer i disse verdiene som kan forventes i et utbyggingsalternativ. Som nevnt over finner de ikke
grunnlag for å anslå slike verdier på grunnlag av
eksisterende kunnskap. I noen sammenhenger er
det gjennomført undersøkelser av folks betalingsvillighet for å bevare et naturområde uberørt.
Vista skriver at det er «grunn til å anta at Norges
befolkning har en positiv betalingsvillighet for å
unngå et større utslipp i Lofoten og Barentshavet,» men finner ikke grunnlag i underlagsrapportene eller i andre studier for å anslå hvor stor
denne er. De anbefaler derfor å verdsette disse
«ikke-bruksverdiene» implisitt, dvs. å beregne
hvor stor betalingsvilligheten må være «for at total
betalingsvillighet skal overstige forventede netto
oljeinntekter, fratrukket andre kvantifiserte kostnadskomponenter». Vista beregner dette beløpet
til å være mellom 18 000 og 275 000 kroner per
norske husholdning som et engangsbeløp, avhengig av størrelsen på anslått netto nåverdi.

4.9.2

Marine økosystemtjenester
i Barentshavet – Lofoten
De ulike økosystemene i de aktuelle havområdene og deres tilstand er beskrevet i kapittel 3. Vi
kan beskrive vår nytte og avhengighet av økosystemene i form av et stort spenn av goder de gir
oss. I Swecos rapport «Marine økosystemtjenester i Barentshavet – Lofoten» er disse godene,
eller økosystemtjenestene, beskrevet og klassifisert
i fire typer:
– Støttende tjenester, dvs. de grunnleggende
økosystemtjenestene biodiversitet og primærproduksjon, som er grunnleggende for alle de
andre økosystemtjenestene.
– Regulerende tjenester, i form av regulering av
klimaet, rensing av vann m.v.
– Produserende økosystemtjenester, så som fisk,
skalldyr og energi, men også genetiske ressurser som gir grunnlag for farmasøytisk og bioteknologisk industri.
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Kulturelle økosystemtjenester, som gir oss
nytte i form av rekreasjon, estetiske opplevelser og følelse av tilknytning og identitet.

Denne klassifiseringen følger metodikken i «The
Millennium Ecosystem Assessment» fra 2005, og
samme tilnærming er brukt i det omfattende prosjektet «The Economics of Ecosystems and Biodiversity» (TEEB).
Sweco påpeker at selv om vår velferd og livskvalitet er helt avhengig av disse økosystemtjenestene, er flesteparten av dem fellesgoder som
ikke omsettes i et marked, og som derfor ikke har
noen markedspris. De legger til: «De siste årene
har det imidlertid skjedd mye for å forsøke å
beskrive og kategorisere denne typen goder og
tjenester, og delvis verdsette dem i penger – for
derved lettere å bringe dem inn i økonomiske analyser og gjøre dem mer synlige i beslutningsprosesser.» De understreker imidlertid at dette er
gjort i mindre utstrekning for marine økosystemer enn tilsvarende på land.
Sweco anvender en tankemodell som også finnes i TEEB-rapporten, og som beskriver den gjensidige sammenhengen mellom økosystemer og
samfunnet. Økosystemene produserer tjenester
som bidrar til menneskers velferd, dels i form av
markedsprodukter, men ofte også utenom markedene. Modellen beskriver videre hvordan ulike
menneskelige aktiviteter («drivere») påvirker
økosystemene og endrer tjenestene som produseres, og dermed i neste omgang virker tilbake på
vår velferd. Arealendringer, forurensning og
beskatning av ressurser er viktige drivere.
For en del av de produserende tjenestene vil vi
finne markedspriser, for eksempel på olje og gass,
fisk og skalldyr. Sweco gjengir noen tall som indikerer den økonomiske verdien av disse tjenestene, men skriver: «I dette arbeidet har vi lagt vekt
på å beskrive og vurdere de tjenestene fra havet
som vanligvis ikke beskrives og beregnes.» De
legger tilsvarende mindre vekt på å beskrive kommersielle goder, og henviser til andre grunnlagsrapporter. Øvrige produserende goder og tjenester representerer for en stor del fremtidige bruksverdier (opsjonsverdier). Dette gjelder for eksempel genetiske ressurser og ressurser for farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri, som ikke
lar seg verdsette i dag.
Enkelte av de kulturelle tjenestene – rekreasjon og estetiske verdier – kan fanges opp av markedspriser, for eksempel gjennom tall for reiselivsbransjen. Sweco gjengir noen tall for turistnæringen i Lofoten - Vesterålen. Men bredden i
rekreasjonsverdier kan ikke fanges opp gjennom
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dette. Sweco skriver videre at for eksempel estetiske verdier, kulturell arv og identitet og verdien
av å levere havet og dets økosystemer intakt til
neste generasjon, er viktige verdier som er vanskelige å verdsette i kroner.
Det finnes metoder for å avdekke folks betalingsvillighet for ikke markedsomsatte økosystemtjenester, enten gjennom spørreundersøkelser
eller mer indirekte. Sweco refererer anslag for
rekreasjonsverdien av fritidsfiske i de tre nordligste fylkene, men ikke avgrenset til Lofoten-Vesterålen. De har også en gjennomgang av nasjonale
og internasjonale studier som søker å anslå rekreasjonsverdier, verdier av unngått oljesøl, verdier
av å unngå synlige installasjoner m.v., men ingen
av disse er direkte knyttet til de aktuelle havområdene.
De regulerende tjenestene har ikke heller
noen direkte markedsverdi, men verdien kan
noen ganger innhentes ved å se på hvilke kostnader disse tjenestene kan spare samfunnet for. Verdien av havets opptak av karbon kan for eksempel
beregnes ved å benytte fremtidige kvotepriser
eller liknende. Sweco påpeker imidlertid at en må
være klar over at det kan ksistere kapasitetsgrenser for disse regulerende tjenestene.
Når det gjelder de støttende økosystemtjenestene, vil deres økonomiske verdi først og fremst
fremkomme ved at disse tjenestene legger grunnlag for andre tjenester, som bidrar mer direkte til
vår velferd.
Det er altså ikke gjort primære verdsettingsundersøkelser av ikke markedsomsatte økosystemtjenester i Barentshavet. Sweco skriver at
om vi ønsker å verdsette disse tjenestene i kroner,
må vi derfor «.enten gjennomføre nye verdsettingsstudier for Barentshavet eller overføre verdier fra eksisterende studier fra andre havområder (med den økte usikkerheten det innebærer).»
Sweco konkluderer med at det finnes «.betydelige kunnskapshull knyttet til både naturgrunnlag,
samspill mellom ulike arter og fysiske/kjemiske
forhold i økosystemet, hvilke tjenester havet forsyner oss med (og omfanget av disse nå – og ikke
minst i fremtiden), og metoder for økonomisk
verdsetting.» De konkluderer slik: «I slike situasjoner med stor usikkerhet både med hensyn til
sannsynligheten for mulige utfall/konsekvenser
av et inngrep/prosjekt, at en ikke kjenner alle
mulige utfall og at enkelte utfall vil kunne medføre
irreversible effekter bør en i større grad også
støtte seg til andre beslutningsregler enn økonomisk verdsetting og samfunnsøkonomisk analyse.
Dette inkluderer etiske prinsipper som føre-varprinsippet og prinsippet om å bevare sikre mini-
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Boks 4.5 Eksempler på økosystemtjenester utover slike som er
markedsomsatt i dag
løst i vann, hvoretter karbonet kan tas opp av
Eksempel på produserende tjeneste med verdi for
organismer i sjøen. Når disse organismene dør,
farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri:
faller de til bunnen og sedimenteres. Slik blir
Flere algeekstrakter har vist seg å sette i gang
økosystemet i havet et karbonsluk. Men når
kontrollert celledød i lever- og leukemiceller, og
CO2-konsentrasjonen øker og dermed også karkan derfor bli viktige i kampen mot kreft. Kitosan fra reke- og krabbeskall kan bli en erstatbonopptaket i havet, dannes det karbonsyre og
ning for impregneringsmidler som inneholder
havet blir surere. Det fører til at karbonatet
tungmetaller. Et enzym i torskelever er svært
«brukes opp», slik at kalk etter hvert ikke blir tilanvendelig i genteknologi. Det nyopprettede
gjengelig som byggesteiner for plankton, koralMabCent i Tromsø har sin virksomhet knyttet til
ler, bløtdyr, krepsdyr og indirekte de som lever
marin bioprospektering, med fokus på molekyav disse: fisk, fugl og pattedyr.
ler og gener fra marine bunndyr som kan ha
Eksempel på støttende økosystemtjeneste: Lofogunstig helseeffekt. Det finnes et ukjent potenten som gyteområde for store fiskebestander:
sial for ytterligere, fremtidige produkter basert
Barentshavet, og særlig havområdene utenfor
på bioprospektering.
Lofoten og Vesterålen, er blant verdens rikeste
Eksempel på regulerende tjeneste: Havets bufgyte- og oppvekstområder for fisk. Dette er en
ferkapasitet for CO2: Klimareguleringen som
støttende økosystemtjeneste, som blant annet er
en forutsetning for eksistensen av høstbare
skjer i det marine miljøet gir oksygen som vi
bestander. Blant annet har verdens eneste godt
trenger for å puste, og reduserer den globale
forvaltede torskebestand sitt gyteområde nettoppvarmingen. Opptak av karbon fra atmosfære
opp her.
til havvann skjer ved at drivhusgassen CO2 blir

mumsstandarder for økosystemtjenester gitt at
kostnadene ikke er uakseptabelt store.»
Swecos rapport går ikke inn på i hvilken grad
de beskrevne økosystemtjenestene påvirkes og
potensielt svekkes av aktivitet i forvaltningsområdet. Dette er nærmere behandlet i andre grunnlagsrapporter, og står sentralt punkt i rapporten
fra Vista Analyse (se kapittel 4.9.1).

4.9.3

Lokale og regionale ringvirkninger
knyttet til eventuell utvidet
petroleumsvirksomhet
Asplan Viak har, i samarbeid med Nordlandsforskning, beregnet mulige ringvirkninger på land av
petroleumsvirksomhet i havområdene som vurderes i forvaltningsplanen. Studien dekker både
åpnede og uåpnede områder, og anslår forventede
sysselsettingseffekter dersom man bygger ut felt
med alternative størrelser, lokaliseringsvalg og
utbyggingsløsninger.
Studien tar utgangspunkt i Oljedirektoratets
Fremtidsbilde 2009, som viser et stilisert bilde av
forventede petroleumsressurser i havområdet fra
nordlig del av kystsonen i Norskehavet til og med
åpnede områder i Barentshavet Sør. Fremtidsbildet er nærmere beskrevet i kapittel 4.3.4.

Studien ser på ringvirkninger i to store regioner:
– Nordland, Sør-Troms og Midt-Troms
– Nord-Troms og Finnmark
I Barentshavet Sør (Nord-Troms og Finnmark) er
det i fremtidsbildet lagt til grunn fire oljefunn
(inklusiv Goliatfeltet) som bygges ut som offshoreutbygginger, og fem gassfunn som alle produseres ved ilandføring til Melkøya. Utenfor Lofoten,
Vesterålen og Troms er det lagt til grunn tre oljefunn. To av disse er utbygd som offshoreløsninger, og ett med ilandføring til et landanlegg.
Videre omfatter fremtidsbildet i denne regionen
fem gassfunn som produseres via et nytt LNGanlegg på land.
I analysegrunnlaget er det lagt inn forutsetninger om de to regionenes muligheter når det gjelder å levere varer og tjenester til petroleumssektoren.
Asplan Viak beregner at utbygging av de gitte
feltene kan gi økt sysselsetting i Nord-Norge, dvs.
de to nevnte regionene til sammen, på mellom
4 000 og 6 000 sysselsatte fra 2016 og frem til
2043. Før 2016 vil det være en gradvis opptrapping, mens det etter 2043 vil skje en gradvis nedtrapping.
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I følge beregningene vil det bli størst aktivitet i
den nordlige regionen. Dette skyldes i all hovedsak at det i fremtidsbildet antas å være større ressurser utenfor denne regionen. En eventuell videreutvikling av Snøhvit vil i følge rapporten kunne
gi landsdelen en sysselsettingstopp på opp mot
2 800 arbeidsplasser i utbyggingsfasen og i driftsfasen føre til godt over 1 000 nye sysselsatte i
landsdelen. Det regnes med at en stor andel av
disse vil komme fra Nord-Troms og Finnmark. På
den annen side antas det at næringslivet i den sørlige regionen vil ha større mangfold og et mer
petroleumsrelevant næringsliv, og derfor generelt
vil ha større mulighet til å få leveranser til petroleumsvirksomheten.
I gjennomsnitt over hele perioden frem til 2050
vil om lag en fjerdedel av sysselsettingen komme
innen olje- og gassnæringen. En nesten like stor
andel vil komme innen transport, lager og forsyning. For den resterende halvparten vil forretningsmessig tjenesteyting, handel og hotell- og
restaurantnæringen være de viktigste. Denne
bransjespredningseffekten vil kunne gi et bredere
nærings- og sysselsettingsgrunnlag i landsdelen,
særlig i privat sektor. Dette kan i følge rapporten
dempe ungdommens fraflytting fra landsdelen i
perioden. For noen regioner vil det også kunne
demme opp for den uheldige utviklingen i aldersstrukturen.
Ressursanslaget i fremtidsbildet er markant
lavere enn de utvinnbare ressursene som ligger i
Oljedirektoratets ressursregnskap. I tillegg inkluderes ikke områder som Jan Mayen og tidligere
omstridt område. Oljedirektoratets ressursanslag
for Barentshavet er nesten tre ganger så høyt som
ressursgrunnlaget rapporten om ringvirkninger
baserer seg på. Ringvirkningene i Nord-Norge
kan derfor bli høyere enn de 4 000–6 000 sysselsatte som er beregnet i rapporten.
Når det gjelder de uåpnede havområdene
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, har Asplan
Viak beregnet virkningene knyttet til utbygging
av ulike enkeltfelt. Sysselsettingseffekten avhenger av omfang og ilandføring. Utbygging av et
oljefelt på 35 millioner Sm3 oljeekvivalenter i
Nordland VI, med offshoreløsning, beregnes for
eksempel å gi om lag 800 arbeidsplasser i Nordland, Sør- og Midt-Troms i en utbyggingsfase, og
vel 300 i driftsfasen. Om en i tillegg bygger ut
gassfelt i Nordland VII og Troms II på 100 millioner Sm3 oljeekvivalenter, med ilandføring til et
landbasert LNG-anlegg, vil dette i alt kunne gi
mellom 3 000 og 4 000 sysselsatte i en utbyggingsfase og 1 300 sysselsatte i en driftsfase i Nordland,
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Sør- og Midt-Troms. For Nord-Norge som helhet
vil tallene kunne være høyere.
Til sammenligning har Oljedirektoratet på
grunnlag av sin ressurskartlegging beregnet ressursene for havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja til å være 202 millioner Sm3 oljeekvivalenter, med et usikkerhetsspenn på 76–371 millioner Sm3. Ettersom sysselsettingen vil avhenge
av hvor store funn man gjør og om de er drivverdige, kan ringvirkningene bli mindre og større
enn det som skisseres i studien.
Asplan Viak antar at omfanget av virkninger
og mangfoldet i virkninger ikke vil føre til uheldige fortrengninger av andre næringer som fiskeri eller reiseliv. Innenfor reiseliv forventes et
internasjonalt arbeidsmarked med ulike kompetansekrav i forhold til oljerettet aktivitet. Fiskeriene antas heller ikke å være truet i «kampen» om
arbeidskraften på sikt. Fiskeriene vil kunne konkurrere når det gjelder lønnsevne, og det vil også
her kunne rekrutteres utenfra.

4.9.4

Betydningen av fiskeri- og
havbruksnæringen i området
Barentshavet – Lofoten
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) har
utført en samfunnsøkonomisk vurdering av betydningen av fiskeri- og havbruksvirksomheten i
Barentshavet – Lofoten, sett i et langsiktig tidsperspektiv. Det er benyttet numeriske modeller for å
få frem effektene av ulike forutsetninger på størrelser som produksjonsverdi, produktinnsats,
bruttoprodukt, sysselsetting og ressursrente.
Indirekte ringvirkninger er ikke med i analysen. I
tillegg til modellberegningene har SNF vurdert
enkelte effekter som eventuell ny petroleumsvirksomhet kan ha på deler av fiskeri- og havbruksvirksomheten.
Analysen er avgrenset til kyst- og havområdene i forvaltningsplanområdet. Det er tatt
utgangspunkt i fiskeressursene som Norge har tilgang til i området (målt ved norsk fangst og oppdrettet kvantum), og denne fisken følges fra hav
til marked. 2004 er referanseår for fangstmengder
og kvoter, og holdes uendret i alle beregningene.
Fangstuttaket til utenlandske fartøy er ikke inkludert i beregningene. Verdien av de norske ressursene er beregnet uten å ta hensyn til hvor de norske båtene hører hjemme eller hvor råstoffet foredles.
Det er foretatt beregninger under ulike forutsetninger for tollregime, vekst i havbruk og strukturering av fiskeflåten. De ulike forutsetningene
representerer ikke politiske mål, men er med på å
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skissere et teoretisk mulighetsspenn for situasjonen svært langt frem i tid.
Beregningene viser at nåverdien for produksjonsverdien (4 prosent kalkulasjonsrente) for de
fleste alternativene ligger mellom 277 og 372 milliarder kroner. For ressursrenten ligger beregnet
nåverdi i de fleste tilfellene mellom 3 og 48 milliarder kroner. Ressursrenten er hovedindikator for
samfunnsøkonomisk lønnsomhet i fiskeriene, og
kan defineres som avkastning på arbeid og kapital
utover hva som er normalt i andre næringer,
basert på utnyttelse av en begrenset naturressurs.
Beregningene viser at ressursrenten er positiv,
men relativt lav.
Sysselsettingen i 2004 er beregnet til vel
11 000 årsverk, som utgjør 0,5 prosent av den
totale norske sysselsettingen og ca. 5 prosent av
sysselsettingen i Nord-Norge. Tallet inkluderer
sysselsetting i fiske, havbruk og foredling av fiskeressursene i forvaltningsplanområdet. Analysen viser at vekst i havbruk isolert sett vil øke sysselsettingen, både i primærproduksjon og foredling. I et langsiktig tidsperspektiv er det beregnet
at en dobling av havbruksproduksjonen vil øke
den totale sysselsettingen med nær 1 000 årsverk.
På den annen side vil strukturrasjonalisering,
innenfor rammen av dagens forvaltningspolitikk,
på lang sikt redusere sysselsettingen med om lag
2 000 årsverk. Den kombinerte virkningen av
disse to scenarioene betyr en reduksjon i sysselsettingen på om lag 1 000 årsverk. Gitt dagens
kvoter i fiskeriene, er det først og fremst vekst i
havbruk som vil bidra til en økning i fiskebasert
sysselsetting i området.

hindre press i arbeidsmarkedet. I den grad økt
olje- og gassaktivitet i Nord-Norge likevel skulle
føre til press i arbeidsmarkedet, mener SNF at det
er lite sannsynlig at det vil redusere produksjonen
eller utnyttelsen av ressursene i fiske og havbruk.
Slik aktivitet kan imidlertid fremskynde strukturrasjonalisering gjennom sin økte betalingsevne
for arbeidskraft, mens det for fiskeforedling kan
føre til mindre arbeidsintensiv foredling av fisken.
Olje- og gassvirksomheten og fiskeri og havbruk vil til en viss grad etterspørre varer og tjenester fra de samme næringer. Spesielt gjelder
dette transport, lager, verksted- og maskinindustri
og maritimt utstyr, men også handel og forsikring.
Dette er næringer som kjennetegnes med lave
etableringskostnader, slik at en over tid kan forvente en stor grad av fleksibilitet og konkurranse.
Det er derfor ikke grunnlag for å slutte at økt
etterspørsel fra olje- og gassvirksomhet vil påføre
fiskeri og havbruk økte kostnader.
Olje- og gassvirksomheten etterspør også
offentlige tjenester som har karakter av fellesgoder i den forstand at en nærings bruk av tjenestene i liten grad fortrenger andre næringer. I
hovedsak vil dette være infrastrukturinvesteringer som veier og kaianlegg. I mer vid forstand vil
det være tjenester som bidrar til å gjøre det attraktivt å bo i et område. Dette er eksempler på en
positiv synergieffekt av olje og gassvirksomhet
som fiske og havbruk også kan nyte godt av. SNF
har ikke sett på problemstillinger knyttet til konkurranse om arealbruk, seismikk mv.

Potensielle fortrengnings- og synergieffekter ved oljeog gassvirksomhet

En konsekvens av et større oljeutslipp er at det
fremtidige produksjonspotensialet vil kunne reduseres gjennom tap av egg og larver. SNF benytter
allerede foreliggende beregninger som illustrerer
økonomiske kostnader for torsk og sild, og tar
utgangspunkt i foreliggende estimater fra Det
Norske Veritas (DNV) med hensyn til hvordan fiskelarvene og hydrokarbonene sprer seg i vannet.
Størrelsen på rekrutteringen i det året utslippet finner sted er av avgjørende betydning for hvilken effekt det får. I tilfelle med en middels stor
årsklasse vil et 50-døgns utslipp av 4 500 olje per
døgn føre til en akkumulert reduksjon i fangst
over 15 år som utgjør 0,57 prosent av totalfangst
uten utslipp for torsk (tilsvarende en verdi på 1,17
milliarder kroner over 15 år målt i prisnivået for
2007). Tilsvarende for sild utgjør 1,13 prosent av
fangsten og 0,5 milliarder kroner.

Når en ser forvaltningsområdet under ett finner
SNF ingen sterke holdepunkter for at olje- og
gassvirksomhet vil skape et press i arbeidsmarkedene som fortrenger aktivitet innenfor fiske og
havbruk. Den olje- og gassrelaterte veksten i sysselsettingen er av Asplan Viak og Nordlandsforskning beregnet å bli relativt lav, både i forhold til
total sysselsetting og andre viktige næringer i
landsdelen. Sysselsettingsveksten er i tillegg
spredd på en rekke forskjellige segmenter i
arbeidsmarkedet som adskiller seg med hensyn
til kvalifikasjoner og lønnsnivå.
SNF mener videre det er sannsynlig at et
ekstra behov for arbeidskraft vil kunne dekkes
gjennom en kombinasjon av pendling, netto innflytting fra Sør-Norge, økt yrkesdeltagelse og innvandring fra naboland, og at dette vil kunne for-

Økonomiske konsekvenser av oljeutslipp – effekter på
bestander

88

Meld. St. 10
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

I et worst-case scenario basert på forutsetningene fra DNV (med høy rekruttering i utslippsåret) beregnes det at den akkumulerte reduksjonen i fangst av torsk over 15 år vil utgjøre fire prosent av fangsten uten utslipp. For denne tidsperioden tilvarer dette nesten 8,5 milliarder kroner
målt i 2007-prisen på torsk. For sild er den akkumulerte reduksjon i fangst beregnet til 1 600 000
tonn i worst-case scenarioet, noe som betyr nesten
4 milliarder kroner i akkumulert verdi over 15 år.
Potensielle omdømmeeffekter ved olje- og
gassvirksomhet
Basert på erfaringer fra tidligere oljeutslipp
(Exxon Valdez, Prestige, Braer) eller produkter

2010–2011

som i perioder har vært gjenstand for negativ oppmerksomhet, har SNF drøftet om det kan observeres langsiktige negative omdømmeeffekter
(etter at kyst og havområdene er friskmeldt eller
ved normal oljeaktivitet) som materialiseres i
form av lavere pris. De fleste erfaringene fra oljeutslipp viser at det på kort sikt oppstår problemer
med å få solgt produkter fra det aktuelle området,
også produkter som åpenbart ikke er kontaminert
og til og med produkter fra andre næringer som
kan knyttes til området. Det er imidlertid vanskelig å finne tydelige priseffekter på lengre sikt.
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5 Utvikling i risiko for akutt forurensning og beredskap
mot akutt forurensning
Det er et mål at risikoen for miljøskade som følge
av akutt forurensning skal holdes på et lavt nivå
og at den kontinuerlig skal søkes ytterligere redusert. Det er videre et mål at forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning skal
utformes og dimensjoneres slik at den bidrar
effektivt til å nå dette målet.
Risiko er et utrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for mulige fremtidige hendelser som
kan oppstå som følge av menneskelig aktivitet og
konsekvensene av disse, og tilhørende usikkerhet. Risiko er derfor ikke et utrykk for noe som er,
men et utrykk for noe som kan skje, og det vil alltid være forbundet med usikkerhet. Et sentralt
mål med risikovurderinger er å få frem usikkerhet
for så langt det er mulig å være i stand til å håndtere denne og dermed unngå ulykker og skader i
praksis. Utviklingen i risikobildet knyttet til akutte
utslipp (utslippsrisiko) fra henholdsvis skipstrafikk og petroleumsvirksomhet samt radioaktive
utslipp i forvaltningsplanområdet er omtalt i kapittel 5.1.
Miljørisiko er sannsynligheten for og omfanget av miljøskade ved et akutt utslipp av olje eller
andre miljøfarlige stoffer som også tar hensyn til
usikkerhet. Miljørisiko er beregnet ved å kombinere utslippsrisiko, influensområdet ved utslipp
og forekomst av sårbare miljøverdier.
Miljørisikoen knyttet til akutt forurensning
avhenger av flere forhold. Særlig viktig er sannsynligheten for utslipp, type utslipp, størrelse og
varighet på utslippet, dets geografiske posisjon i
forhold til sårbare områder og ressurser, tidspunkt i forhold til perioder på året når sårbarheten
for akutte utslipp er særlig stor og utslippets drivbane. I tillegg vil effektiviteten av ulykkesforebygging og beredskap mot akutt forurensning være
viktige faktorer.
Myndighetene har gjort nye vurderinger av
miljørisiko knyttet til akutte oljeutslipp fra petroleumsvirksomhet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De nye analysene av miljørisiko
er omtalt i kapittel 5.2.

Det er ikke foretatt nye vurderinger av miljørisiko for andre deler av forvaltningsplanområdet.
Da miljøkonsekvenser henger nært sammen med
hvor en hendelse skjer, er ikke slutninger om miljørisiko fra de analyserte hendelsene og utslippspunktene generaliserbare for hele forvaltningsplanområdet. Dette betyr at det vil kunne være
lokale og områdespesifikke konsekvenser av forskjellige typer akutte utslipp som ikke er analysert. Når det gjelder sannsynlighet for at hendelser kan inntreffe, årsaksmekanismer, tiltak for å
forhindre og/eller begrense mengde som kan
slippe ut, er vurderingene i all vesentlig grad relevante for hele planområdet. For petroleumsvirksomhet er eksempelvis alle de områdene som
Oljedirektoratet har identifisert som mulige felt i
2030 inkludert i de vurderinger som er gjennomført.
Det er ikke gjort nye, helhetlige analyser av
miljørisiko for skipstrafikk for hele forvaltningsplanområdet, men Kystverket har igangsatt arbeid
med en oppdatert miljørisikoanalyse forbundet
med skipstrafikken langs kysten av fastlandsNorge.
Risikogruppen, hvor blant andre Kystverket
(leder), Klima- og forurensningsdirektoratet,
Petroleumstilsynet,
Havforskningsinstituttet,
Direktoratet for naturforvaltning og Oljedirektoratet deltar, har foretatt en samlet gjennomgang
av de foreløpige erfaringene fra ulykken med
Deepwater Horizon i Mexicogulfen og vurdert
dens relevans for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Rapporten fra
Risikogruppen om ulykken i Mexicogulfen ble
lagt frem 29. november 2010. Kapittel 5.3 omhandler beredskap mot akutt forurensning.

5.1

Risikobildet i havområdet –
utvikling

Det er et relativt lavt aktivitetsnivå i området, og
sannsynligheten for akutt forurensning er vurdert
å være fortsatt lav for skipsfart og petroleumsvirk-
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somhet. Oversikt over historiske akutte utslipp i
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sammenstilt med ulike aktivitetsindikatorer, viser
imidlertid at det ikke er en direkte lineær sammenheng mellom aktivitetsnivå og antall eller
alvorlighetsgrad av akutte utslipp. Aktivitetsnivå
som risikopåvirkende faktor må derfor ikke tillegges for stor vekt.
I tillegg til risiko for akutte utslipp av olje og
kjemikalier er det også en mulighet for ulykkeshendelser knyttet til transport av radioaktivt materiale gjennom forvaltningsplanområdet.

5.1.1 Skipstrafikk
Tankskipene som seiler i transitt gjennom området har blitt betydelig større i perioden 2005–
2009, men totalt sett har ikke skipsaktiviteten i
området endret seg vesentlig i tidsrommet.
Beregning av forventet trafikkutvikling i forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten viser at
det kan bli en liten økning i totalt utseilt distanse
(ca. 3 prosent) i perioden 2008 til 2025. Det er ventet en generell økning i utseilt distanse for de
fleste skipstyper, med en markant økning for store
gasstankere og store oljetankere. For fiskefartøyer er det imidlertid ventet nedgang. Utvikling i
skipstrafikk omtales nærmere i kapittel 4.2.1.
Det Norske Veritas har utarbeidet en rapport
på oppdrag fra Kystverket der sannsynlighet for
akutt forurensning fra skipstrafikk langs norskekysten analyseres. Analysen er basert på trafikkdata fra 2008 og en prognose for 2025. Her konkluderes det med at den anslåtte økningen i russisk
trafikk i kombinasjon med økt norsk eksport av
petroleum fra nordområdene gjør at utslippssannsynligheten øker markant frem mot 2025 langs
det meste av kysten av Nordland, Troms og Finnmark. Uten innføring av ytterligere sjøsikkerhetstiltak vil en økning i tankskipstrafikken gi en økt
sannsynlighet for en større ulykke i området.
Dagens utslippssannsynlighet er imidlertid lav
grunnet relativt lavt aktivitetsnivå og innføring av
virkningsfulle sjøsikkerhetstiltak. Per i dag er de
samme virkningsfulle tiltakene i ferd med å innføres sør for Lofoten.
Siden 2005 er det kun registrert én hendelse
som har ført til akutt utslipp i forvaltningsplanområdet med det russiske fryseskipet «Petrozavodsk» som grunnstøtte på sydspissen av Bjørnøya i mai 2009 med et utslippspotensial på ca.
50 m3 marin dieselolje. En stor del av oljen lekket
ut. Antall skipsbaserte hendelser med akutte
utslipp i norske havområder sett under ett har lig-
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get på i gjennomsnitt ca. 90 per år i 2005–2009.
Utslippene er i all hovedsak små.
Miljørisikoen knyttet til sjøtransport kan reduseres enten ved forebyggende tiltak eller ved konsekvensreduserende tiltak. Opprydning etter oljeutslipp tar tid og er ressurskrevende. Det lønner
seg å forebygge ulykker, både for å unngå tap av
menneskeliv, men også for å beskytte samfunn og
miljø mot forurensning.
Etter 2005 er sjøsikkerheten blitt styrket gjennom en rekke tiltak, se tekstboks 5.1. Tiltakene
som er innført har ført til en betydelig reduksjon i
sannsynligheten for uhell. De viktigste tiltakene –
seilingsledsystemet, trafikksentralen i Vardø og
slepebåtberedskapen – er beskrevet under. Sett i
sammenheng har tiltakene stor sannsynlighetsreduserende effekt på to potensielle akutte hendelsestyper: kollisjon og grunnstøting.
Etter godkjenning i FNs sjøfartsorganisasjon
(IMO) ble det 1. juli 2007 etablert et seilingsledsystem i norsk økonomisk sone fra Vardø til Røst.
Systemet innebærer at alle tankskip, samt lasteskip over 5 000 bruttotonn i transitt, må gå ca. 30
nautiske mil ut fra land. Møtende trafikk er separert i ulike leder. Ved å flytte risikotrafikken lengre ut fra kysten reduseres sannsynligheten for
ulykker og akutte utslipp. Myndighetene får dermed mer tid til å gripe inn dersom skip har problemer og trenger assistanse, og mulighetene til å
avverge ulykker blir bedre. Seilingsledsystemet
bidrar til å gi andre sjøsikkerhets- og oljeverntiltak økt effekt.
Vardø trafikksentral ble etablert i 2007 og
overvåker all tank- og risikotrafikk langs hele norskekysten. Sentralen overvåker også at fartøyene
overholder reglene for seilingsledsystemet fra
Vardø til Røst. Dersom fartøy avviker fra systemet, vil trafikksentralen kalle opp og veilede fartøy på feil kurs og rekvirere assistanse ved behov.
Slepebåtberedskapen i Norge er i utgangspunktet basert på tilgjengelige private aktører. I
Nord-Norge er slepebåtberedskapen videreutviklet og staten har innleid tre helårs slepefartøy på
korttidskontrakt. Trafikksentralen i Vardø disponerer disse slepebåtene og posisjonerer dem ut
fra risikobildet. Slepebåtene skal kunne rykke ut
og holde igjen skip som kommer i ukontrollert
drift; dette for å hindre at skipene grunnstøter og
forårsaker akutte utslipp.
Siden disse mest kostnadseffektive tiltakene
allerede er innført, er det begrensede virkemidler
for ytterligere å redusere sannsynligheten for
akutte utslipp fra skipsfarten frem mot 2025.
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Boks 5.1 Tiltak for å bedre sjøsikkerhet gjennomført etter 2005
– Kystverket har utviklet en prosedyre for mynAutomatisk identifikasjonssystem (AIS) for
dighetenes samlede håndtering av situasjoskip (informasjon, sporing og kollisjonsforener hvor det er aktuelt å befordre et fartøy til
bygging) er blitt innført. Dette er beregnet å
nødhavn eller å strandsette fartøyet. En forha redusert faren for kollisjon med 20 prohåndsevaluering av aktuelle geografiske
sent.
områder er foretatt.
Den satellittbaserte overvåkingen av havom– For å begrense potensialet for skade ved
rådene er bygget ut.
akutte utslipp, ble det i 2007 innført krav om
Vardø trafikksentral ble etablert i 2007 og
at skip som anløper naturreservatene på Østovervåker risikotrafikk langs hele norskekysSvalbard ikke skal medbringe eller benytte
ten, inkludert Svalbard.
annet drivstoff enn lett marin diesel. Fra 1.
Seilingsledsystemet på strekningen Vardøjanuar 2010 ble et tilsvarende krav gjort gjelRøst ble innført i 2007.
dene for de tre store nasjonalparkene på vestSlepeberedskapen er videreutviklet og det er
kysten av Svalbard. Det er gjort midlertidig
innleid tre nye slepebåter på korttidskontrakunntak for innseiling til Ny-Ålesund og Magter.
dalenefjorden frem til 2015.
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft i 2010.
Havne- og farvannsloven ble gjort gjeldende
på Svalbard i 2008 gjennom egen forskrift.

5.1.2 Petroleumsvirksomhet
Aktivitetsnivået for petroleumsvirksomhet i forvaltningsplanområdet er foreløpig lavt, med et
gassfelt i produksjon (Snøhvit) og et oljefelt under
utbygging (Goliat). Per i dag er ulykkesrisikoen
og sannsynligheten for akutt oljeforurensning fra
petroleumsvirksomhet i området lav.
Utvikling i sannsynlighet for akutte utslipp
Endringer i dette risikobildet mellom 2005 og
2010 er vurdert med utgangspunkt i:
– faktiske akutte utslipp og tilløpshendelser som
kunne ha ført til akutte utslipp dersom barrierene hadde sviktet, gitt petroleumsvirksomheten som har pågått i planområdet,
– tilsvarende data fra resten av norsk sokkel idet
det gir et bilde av næringens evne til å forebygge akutte utslipp samlet sett,
– utvikling av aktivitetstype og -omfang, geografisk beliggenhet og andre risikopåvirkende faktorer, og
– status for gjennomføring av risikoreduserende
tiltak.
Erfaringene med store akuttutslipp på norsk sokkel er begrensede på grunn av få store utslipp fra
petroleumsvirksomheten. For vurderinger av
ulykkesrisikoen forbundet med petroleumsvirksomhet er det blant annet tatt utgangspunkt i historiske ulykkesdata for forskjellige hendelsesty-

per, samt et sett med antakelser for å anslå frekvenser for akutte utslipp for forskjellige utbyggingskonsept og for prøveboring. Denne type frekvenser baserer seg på historiske hendelsesdata
ofte bestående av nasjonal og internasjonal statistikk, ofte av varierende kvalitet og mengde og
med begrenset representativitet i forhold til det
som er spesifikt for hvert område, felt, innretning,
aktør, brønn, fartøy, osv. Historiske hendelsesdata
har dessuten åpenbare begrensninger med hensyn til deres representativitet for det som kan skje
i fremtiden. Disse frekvenser gir derfor ikke et
bilde av hvor ofte en ulykke vil skje i fremtiden
og/eller hvor alvorlig den vil være, men gir et
bilde av hvor hyppige ulike typer hendelser historisk sett har forekommet.
Ved å sammenstille de historiske frekvensene
for akutte utslipp fra ulike utbyggingskonsepter,
ser en at det er en betydelig større sannsynlighet
for mindre utslipp enn for større utslipp. I kategorien utslipp i størrelsesorden fra 1–1 000 tonn er
også frekvensen høyest for mindre utslipp. I tabell
5.1 er frekvensen for samtlige hendelsestyper
med utslipp slått sammen, og disse er presentert
som returperioder (år mellom hendelser) for henholdsvis felt i drift (flytende produksjonsskip
(FPSO) og havbunnsløsning) og for prøveboring.
Petroleumsvirksomheten i planområdet har
ikke ført til akutt forurensning av betydning i perioden etter at forvaltningsplanen ble vedtatt. I 2008
var det en tilløpshendelse i forbindelse med lete-
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Tabell 5.1 Returperiode (år mellom hendelser) for akutte utslippsmengder for prøveboring og felt i drift
(flytende produksjonsskip (FPSO) og havbunnsløsning)
FPSO drift

Prøveboring
(én oljebrønn per år)

Havbunnsløsning drift

1–1 000 tonn

8,7

327

437

1 000–2 000 tonn

974

12 821

1 296

2 000–20 000 tonn

363

10 246

772

6 321

69 444

12 516

15 576

62 500

16 892

Aktivitet og utslippsvolum

20 000–100 000 tonn
> 100 000 tonn

1,2

90

>1.000t

80

100-1.000t

1,0
0,8
0,6

10-100t

70

0-10t

60

Ikke normalisert
(høyre y-akse)

50
40

0,4

30
20

0,2
0,0

Antall hendelser

boring som kunne gitt et akutt utslipp til sjø dersom barrierer hadde sviktet.
Et viktig verktøy for å overvåke risikoutvikling
i petroleumsvirksomheten er kartleggingsarbeidet som gjengis i Petroleumstilsynets årlige rapport Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet
(RNNP). Siden 2000 er det i RNNP-regi samlet inn
et omfattende datamateriale om ulykker og uønskede hendelser i petroleumsvirksomheten. Til nå
er dataene vurdert for å følge opp utvikling av personell- og storulykkesrisiko. I 2009 ble det igangsatt et arbeid for å utnytte deler av dette datamaterialet samt deler av en annen eksisterende database (Environment Web) for også å kunne overvåke utvikling i risiko for akutte utslipp på norsk
sokkel. Dette vil gi et forbedret grunnlag for å
iverksette forebyggende aktiviteter der det har
mest effekt.
Sammen med selskapenes årlige rapportering
til Klima- og forurensningsdirektoratet av akutte
utslipp av olje og kjemikalier gir dette et godt
bilde av utviklingen på norsk sokkel. RNNP-dataene for 2001–2009 og Klima- og forurensningsdirektoratets data viser blant annet at:
– antall akutte råoljeutslipp til sjø på norsk sokkel
sett under ett ble mer enn halvert i perioden
2001–2004 (fra 85 til 40), mens nivået har vært
konstant i perioden 2004–2009 (antall råoljeutslipp i 2009 var 39) (se figur 5.1).
– det er ingen klar trend når det gjelder størrelse
på inntrufne akutte råoljeutslipp i perioden
2001–2009 for norsk sokkel under ett, men de
fleste utslippene er på mindre enn ett tonn. Fire
av de største akutte oljeutslipp på norsk sokkel
i perioden 2001–09 har skjedd de siste fem
årene. I 2007 var det ett enkeltutslipp på ca. 3
700 tonn.

Antall hendelser per innretningsår

Kilde: Arbeidsdepartementet/Olje- og energidepartementet

10
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

Figur 5.1 Antall akutte utslipp av råolje på norsk
sokkel 2001–2009
Kilde: Petroleumstilsynet

–

–

–

antall tilløpshendelser som potensielt kunne ha
ført til akutte utslipp på norsk sokkel har hatt
en fallende trend i hele perioden (2001–2009),
og antall tilløpshendelser per innretningsår i
2009 er den laveste verdien i perioden (se figur
5.2).
brønnkontrollhendelser og hydrokarbonlekkasjer har vært mindre alvorlige i 2008 og 2009,
sammenlignet med perioden 2004–2006, men
det fremgår at det etter en gjennomgående
positiv utvikling de siste årene er et klart negativt trekk at antallet tilløpshendelser for hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser
øker i 2009 for sokkelen sett under ett.
effektivitet av barrierer som skal forhindre
storulykker vurderes stabilt på et gjennomgående høyt nivå for sokkelen som helhet, men
det er fortsatt noen innretninger som har betydelig lavere tilgjengelighet av enkelte barriereelementer enn det som er gjennomsnitt i industrien.
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Risikobildet 2010–2030
Aktivitetsnivået er ikke forventet å øke vesentlig
frem mot 2030. I 2030 vil både Snøhvit og Goliat
være i produksjonsfasen. Basert på vurderinger
av mulig fremtidig aktivitetsbilde i planområdet
har Oljedirektoratet lagt til grunn et oljefelt med
en FPSO-løsning som har 11 produksjonsbrønner
i drift. Oljedirektoratet har i tillegg lagt til grunn
et oljefelt med en undervannsutbygging med 11
brønner i drift og en 70 km lang rørledning til
land. Også typiske aktiviteter som gjennomføres
ved boring av en brønn er vurdert av Oljedirektoratet. Fremtidsbildet for petroleumsvirksomheten i planområdet er naturlig nok forbundet med
stor usikkerhet, både hva angår aktivitetsomfang,
-type, -lokasjon og tekniske løsninger.
Sannsynligheten for akutt forurensning vurderes ikke å endre seg vesentlig frem mot 2030.
Dette forutsetter imidlertid at det iverksettes nødvendige forebyggende aktiviteter. Av ulike konsepter og aktiviteter er det identifisert fem områder
som må prioriteres: valg av utbyggingskonsept/
innretning og tekniske løsninger for øvrig, aktørbilde, rammebetingelser, utbyggingstakt og ising.
Forhold knyttet til reservoar og vanndybde er
ikke vurdert som spesielt krevende i de vurderte
delene av forvaltningsplanområdet og derfor ikke
spesielt fremhevet i omtalen av risikoreduserende
tiltak.
Omtalen i neste avsnitt av tekniske og operasjonelle barrierer mot akutt forurensning som vil
bli anvendt på Goliat er et eksempel på forebyggende aktiviteter.

3 års gjennomsnittlig antall
tilløpshendelser per innretningsår

1,4
Nordsjøen

1,2

Norskehavet

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Figur 5.2 Antall tilløpshendelser for utslipp av
råolje på norsk sokkel
Kilde: Petroleumstilsynet
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Status for risikoreduserende tiltak som er gjennomført
siden 2006
Det er gjennomført en rekke risikoreduserende
tiltak siden 2006 for å holde ulykkesrisiko på et
lavt nivå og søke å redusere risikoen ytterligere.
Dette omfatter blant annet næringens forbedringstiltak knyttet til forebygging av hydrokarbonlekkasjer, sikring av brønnintegritet og bedret
kjemikaliestyring.
Forsknings- og utviklingsprosjekter som har
vært gjennomført eller igangsatt omfatter blant
annet prosjekter for å bedre risikoforståelse, tilpasning av teknologi samt operasjonsplanlegging
og -overvåking, sikre tidligere deteksjon av driftsavvik, raskere og mer effektiv intervensjon og forbedret tilgang til informasjon for problemløsning.
Forskning og utvikling har dessuten redusert
usikkerhet omkring en rekke risikopåvirkende
faktorer. Det er for eksempel gjennomført en
rekke prosjekter som bidrar til bedre reservoarforståelse, bedre værdata og bedre oversikt over
utvikling av kollisjonsrisiko som følge av utvikling
i skipstrafikk.
Tildelingskriterier for nye utvinningstillatelser er innskjerpet slik at kun aktører som har operasjonell erfaring og finansiell kapasitet kommer i
betraktning til å delta i krevende virksomhet.
Samarbeid mellom myndigheter i oljeproduserende land er styrket og bidrar til erfaringsoverføring, kompetanseutvikling og standardisering,
noe som kan bidra til å redusere sannsynlighet for
akutte utslipp. I forhold til petroleumsvirksomhet
i nordområdene er det etablert et samarbeidsprosjekt – Barents 2020. Arbeidet ledes av Det Norske Veritas. Både norske og russiske aktører deltar i dette prosjektet som særlig har til formål å
identifisere de sikkerhetsutfordringer petroleumsvirksomhet i Barentshavet står overfor.
Basert på kunnskap om nordområdene vil samarbeidsprosjektet komme med anbefalinger til endringer i standarder for sikker petroleumsvirksomhet.
Konkret myndighetsoppfølging av aktørene er
et viktig virkemiddel for å sikre at næringen håndtere den miljørisiko petroleumsvirksomhet i planområdet innebærer. I forbindelse med plan for
utbygging og drift av Goliatfeltet er det for eksempel synliggjort hvordan stedsspesifikke forhold er
vurdert å påvirke risiko for akutte utslipp og
hvilke tiltak som er besluttet for å håndtere og
redusere risikoen. De tekniske og operasjonelle
barrierer mot akutt forurensning som er anvendt
på dette feltet vurderes som et minimumsnivå for
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eventuelle fremtidige utbygginger i området. Det
gjelder for eksempel:
– brønndesign, blant annet med valg av hulldiameter for å redusere potensielle utstrømningsvolumer,
– kompletteringsdesign med et livsløpsperspektiv som reduserer behov for brønnintervensjoner,
– brønnprogram, med blant annet boring av
pilotbrønner og borerekkefølge på brønner,
– robust design på brønnbarrierer, herunder
dobbel sikkerhetsventil i brønnene,
– kun ett åpent reservoar til enhver tid,
– nedstenging av alle brønnene ved nedstenging
av prosessanlegget,
– robust design og materialvalg tilpasset forventede vær- og isingsforhold,
– minimering av lekkasjepunkter gjennom bruk
av sveiste rørforbindelser,
– avstengingsventiler på stigerørene på havbunnen,
– materialvalg, utforming og pålitelighet av lekkasjedeteksjon for undervannsanlegg.
Ulykken i Mexicogulfen og risiko for utblåsninger
Norske myndigheter ser alvorlig på ulykken i
Mexicogulfen og lignende ulykker, særlig i lys av
at det ikke kan utelukkes at en storulykke også
kan inntreffe på norsk sokkel. Resultater og anbefalinger fra granskingene av ulykken i Mexicogulfen følges opp og evalueres både av de respektive
norske tilsynsmyndighetene, samt på tvers av etablerte forvaltningsgrenser når det gjelder vurderinger av risiko for miljø. Myndighetene prioriterer arbeidet med å studere årsaker og hendelsesforløp og bruke lærdommen aktivt for å unngå tilsvarende hendelser.
Ulykken i Mexicogulfen har foranlediget at det
er iverksatt en rekke læringsprosesser og forbedringsaktiviteter i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet. En av de sentrale problemstillinger som det er fokusert på er beredskapen i forhold til å stoppe utblåsninger ved kilden. I dag er
boring av avlastningsbrønn eneste tiltak for å
stoppe en utblåsning dersom alle øvrige barrierer
svikter og ikke kan reetableres og utblåsningen
ikke stanser av naturgitte årsaker (for eksempel
sammenrasing i brønn). Ulykken i Mexicogulfen
ble til slutt stoppet ved at BP utviklet en teknologi
for å kapsle brønnhodet, stenge oljestrømmen og
deretter drepe brønnen. I lys av denne lærdommen har Petroleumstilsynet bedt norsk petroleumsnæring om å se på mer effektive beredskapstiltak mot utblåsninger enn boring av avlastnings-
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brønn. Det er også iverksatt aktiviteter på den
internasjonale arena. For eksempel har fire av de
store selskapene i Mexicogulfen, innenfor en kort
tidsramme, påtatt seg å utvikle teknologi som skal
kunne stoppe utblåsninger på et tidligere tidspunkt.
I tillegg til de tragiske konsekvensene med tap
av menneskeliv har ulykken i sterk grad satt miljøvirkninger av store utslipp og kapasitet i oljevernberedskapen på dagsorden både i nasjonal og
internasjonal sammenheng. Ulykken viser at det
mest effektive oljeverntiltaket man kan etablere er
å forhindre at akutte utslipp inntreffer, samt å
begrense den mengden hydrokarboner som
potensielt kan slippe ut.
Pålitelige data over hvor mange brønner som
har blitt boret og hvor mange utblåsninger som
har skjedd, samt alvorlige brønnhendelser som
kunne ha ført til en utblåsning dersom flere barrierer hadde sviktet, foreligger for Nordsjøen (Storbritannia, Norge og Nederland) og amerikansk
del av Mexicogulfen for perioden 1988 til 2007.
Den mest anerkjente kilden for utblåsningsdata er
SINTEF Offshore Blowout Database. Databasen
viser at amerikansk del av Mexicogulfen har hatt i
størrelsesorden 95 prosent av utblåsningene og
2/3 av brønnene (20 utblåsninger av 19870 brønner), mens Nordsjøen har hatt i størrelsesorden 5
prosent av utblåsningene og 1/3 av brønnene (1
utblåsning av 9986 boringer). Andelen utblåsninger har med andre ord vært betydelig høyere i
USAs del av Mexicogulfen enn i Nordsjøen.
Bravo-utblåsningen i Nordsjøen våren 1977 ble
rangert som en av de større utblåsningene fra offshore petroleumsvirksomhet inntil hendelsen
med Deepwater Horizon våren 2010.

5.1.3 Radioaktivitet
Potensielle kilder til akutte utslipp av radioaktivt
materiale i forvaltningsplanområdet er i dag relatert til transport av brukt reaktorbrensel og seiling med atomdrevne fartøy. Samtidig er det en
mulighet for etablering av flytende kjernekraftverk på russisk side i Barentshavet, noe som i tilfelle vil bidra til økt forurensningsrisiko. Russiske
myndigheter utvikler flytende kjernekraftverk for
bruk i vanskelig tilgjengelige steder i Arktis. Det
første kraftverket skal etter planen være ferdig i
2012. Eventuell fremtidig transport eller slep av
slike anlegg gjennom forvaltningsplanområdet vil
kunne bidra til økt risiko i fremtiden. I dag utgjør
eventuelle atomulykker på land for eksempel ved
kraftverket på Kola eller ved gjenvinningsanlegget
i Sellafield den største forurensningsrisikoen når
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Boks 5.2 Fakta om ulykken og oljeutslippet i Mexicogulfen
meste var nesten 37 prosent av USAs del av
Den 20. april 2010 inntraff en eksplosjon på
Mexicogulfen stengt for all fiske. Områdene har
boreriggen «Deepwater Horizon» i Mexicogulblitt gradvis gjenåpnet, men et begrenset
fen utenfor kysten av Louisiana som resulterte i
område over selve utslippspunktet var 1. mars
en kraftig brann. Riggen boret på Macondo2011 fortsatt stengt.
brønnen på ca. 1 500 meters dyp, om lag 80 km
I forhold til størrelsene på utslippet ble relafra kysten. 11 mennesker omkom i eksplosjonen
tivt små områder langs kysten kraftig rammet.
og 17 kom til skade. Riggen sank og forårsaket et
Temperaturen på sjøoverflaten i Mexicogulfen
stort oljeutslipp som pågikk frem til 15. juli 2010.
ligger på rundt 32 °C. De høye sjø- og lufttempeUlykken resulterte i det historisk største
raturene og sterk solstråling har hatt stor betydoljeutslippet til havs, med et totalt utslippsvolum
ning for graden av forvitring av råoljen på havosom foreløpig er anslått til nesten 800 000 Sm3
verflaten. Mye olje ble fordelt i vannmassene og
(4.9 millioner fat, omtrent som to supertankere)
nådde ikke overflaten.
i løpet av de 87 døgnene det tok før brønnen ble
Den første grundige granskingsrapporten fra
tettet.
ulykken ble lagt frem 11. januar 2011 av en komDet ble satt inn omfattende ressurser på å ta
misjon nedsatt av President Obama. Viktige konopp oljen og begrense skadene. På det mest
klusjoner som er kommet til nå tyder på at ulykintensive deltok opp mot 50 000 mennesker og
ken kunne vært unngått. Det kommer også frem
mer enn 8 000 fartøy i oljevernaksjonen. Et halvt
at ytre forhold som vanndyp og boreoperasjonelle
år etter ulykken var fremdeles mer enn 25 000
forhold ikke var årsak til ulykken, men gjorde det
mennesker engasjert. Det ble lagt ut ca. 900 km
vanskelig å håndtere denne når ulykken først var
tradisjonelle lenser og 3 000 km absorberende
inntruffet. Det er pekt på svakheter ved:
lenser. Ca. 7 000 m3 dispergeringsmiddel ble
– myndighetenes organisering og oppfølging,
benyttet under aksjonen. Ulykken førte til olje– amerikansk reguleringsstruktur og ansvarspåslag langs omlag 1 040 km strandlinje, hvorav
plassering,
209 km ble moderat til sterkt oljeforurenset. Det
– ledelsens helhetlige risikostyring,
er funnet 8 183 sjøfugl, 1 144 havskilpadder og
– sikkerhetskulturen i virksomheten.
109 marine pattedyr berørt av utslippene. På det

Figur 5.3 Arealer stengt for fiske i Mexicogulfen per 2. februar 2011
Kilde: National Oceanic and Atmospheric Administration
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Boks 5.3 Oppfølging av ulykken i Mexicogulfen i norsk sikkerhetsarbeid
– skjerping av kriteriene for tildelinger av
Petroleumstilsynet har etablert en egen proutvinningstillatelser fra og med 21. konsesjektgruppe for å systematisere og vurdere erfasjonsrunde. De nye vilkårene innebærer at
ringer og granskinger etter ulykken i Mexidet i tildelinger med dypt vann og/ eller høyt
cogulfen. En stor del av de anbefalingene som
trykk/ høy temperatur (HTHT) stilles krav
Presidentkommisjonen gir er i større eller minom at både operatøren og minst en annen retdre grad ivaretatt i det norske HMS-regimet.
tighetshaver selv skal ha boret minst en
Rapporten beskriver imidlertid også flere forbrønn på norsk kontinentalsokkel som operahold som ikke er unike for amerikanske forhold
tør eller ha tilsvarende erfaring. Kravet om at
og som relevante å vurdere nærmere for norsk
det i utvinningstillatelsen skal være minst en
petroleumsvirksomhet.
rettighetshaver som selv har boret en HTHTPetroleumstilsynets arbeid har allerede ført
brønn eller på store havdyp som operatør,
til:
videreføres. Konsekvensen av skjerpingen er
– en prioritering av analyser av forhold knyttet
blant annet at sikkerhetsmyndighetene, som
til brønnintegritet, brønndesign og brønnen generell regel, ikke vil kunne anbefale tilkonstruksjoner,
delinger av 100 prosent eierskap i noen utvin– anmodning om at næringen vurderer beredningstillatelse på store havdyp eller med
skapsprinsippene som ligger til grunn for å
HTHT. Målet er å legge til rette for at de mest
stanse en eventuell undervannsutblåsning og
erfarne og kompetente aktørene driver virkutreder nåværende strategier for å begrense
somhet i områder med høyt trykk/høy temskadevirkningene fra en utblåsning skjer til
peratur og/eller dypt vann.
den er stoppet,
– anmodning til næringen om å se på alternaTidsrammen for prosjekt er ikke klart definert
tive måter for brønndreping (i tillegg til
ettersom det ikke er fullt ut klarlagt når releavlastningsbrønner) for reduksjon og stans
vante rapporter fra granskingene i USA publiseav brønnutstrømning,
res.

det gjelder tilførsler via luft og vann fra kilder
utenfor forvaltningsplanområdet.
Det har vært en økning i skipstransport av
radioaktivt materiale siden 2005. Det er registrert
én transport av brukt reaktorbrensel i 2009 og
fem i 2010, og det er forventet at slike transporter
vil øke ytterligere frem mot 2025. Sjøtransport av
brukt reaktorbrensel i internasjonalt farvann og
norsk farvann utenfor grunnlinjen er i utgangspunktet ikke meldepliktig. Imidlertid har Kystverkets beredskapsavdeling, Vardø trafikksentral og
Strålevernet formalisert en varslingsrutine som
skal sikre gjensidig informasjonsutveksling i tilfeller der en av etatene blir oppmerksomme på slike
transporter. Som følge av dette vil også Sjøfartsdirektoratet og Forsvarets operative hovedkvarter
(FOH) være orientert. Statens strålevern er fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Statens strålevern blir ikke formelt varslet før
radioaktivt materiale skal passere landegrensen
eller grunnlinjen, men mottar informasjon gjennom egne kanaler for de fleste transportene.
Informasjon om transportene utveksles mellom
Statens strålevern, Kystverket og FOH og trans-

portene holdes under kontinuerlig oppsikt av
Vardø trafikksentral når de befinner seg i norske
farvann.
Det er ikke krav om at kyststater varsles ved
transport av radioaktivt materiale til sjøs, men det
internasjonale atomenergibyråets (IAEA) generalkonferanse anbefaler å følge praksis med at avsenderland varsler kyststater. Norske myndigheter
vil følge opp IAEAs anbefaling for å styrke og
sikre bedre varslingsrutiner. Det er imidlertid viktig å merke seg at slike transporter dekkes av
«the Convention on the Physical Protection of
Nuclear Material», som stiller krav om konfidensialitet blant annet for å hindre at uvedkommende
aktører forsøker å forstyrre transporten og true
dens sikkerhet.
I 2001 konkluderte IAEA med at sannsynligheten for at det skal inntreffe et alvorlig uhell til havs
ved transport av høyaktivt radioaktivt avfall er
svært lav. Dette begrunnes blant annet med at sikkerheten ivaretas gjennom kravene som stilles til
beholderne som materialet fraktes i og til selve
skipet. IAEA konkluderte med at det ved et uhell
med denne typen skip er lite sannsynlig at det
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radioaktive materialet lekker ut av beholderne
men påpeker også at et eventuelt utslipp vil kunne
medføre en betydelig forurensning av miljøet.
Arbeid for å redusere risikoen for radioaktiv
forurensning pågår i internasjonale fora (som for
eksempel IAEA og under OSPAR og Londonkonvensjonen/protokollen) og bilateralt blant annet i
nært samarbeid mellom Norge og Russland.
Disse tiltakene er med på å redusere risikoen for
tilførsler av radioaktivitet til forvaltningsplanområdet og bidra til å redusere sannsynligheten for
akutte hendelser i forvaltningsplanområdet:
– Regjeringens atomhandlingsplan fokuserer på
atomsikkerhet i nordvest-Russland og bidrar til
økt fokus på risikoreduserende tiltak, beredskap, overvåking og kompetanseutvikling.
– I 2006 ble det bestemt at Svalbard og Jan
Mayen skal inngå i den norske atomulykkesberedskapen og beredskapsplaner er under
utvikling.
– Kystverket og Statens strålevern har en samarbeidsavtale om informasjon, varsling og beredskap for håndtering av hendelser til sjøs.
– I september 2009 ble den siste radioaktive kilden i russiske fyrlykter fjernet fra kystlinjen i
nordvest Russland.
– Norge bidrar til opphugging av reaktordrevne
fartøy. Av de 198 atomubåtene som er tatt ut av
tjeneste var 120 i nordvest Russland. Norge har
finansiert sikring av kjernebrensel og opphugging av fem ubåter. I dag er det kun to av de 120
ubåtene i nordvest Russland som ikke er hugget opp. Etter planen skulle alle vært hugget
opp i løpet av 2010, men forsinkelser gjør at
dette vil trolig skje i løpet av 2011.

5.2

Nye analyser av miljøkonsekvenser
og miljørisiko ved akutte
oljeutslipp for områdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja

Miljørisiko er sannsynligheten for og omfanget av
miljøskade ved et akutt utslipp av olje eller andre
miljøfarlige stoffer som også tar hensyn til usikkerhet. Miljørisiko er beregnet ved å kombinere
utslippsrisiko, influensområdet ved utslipp og tilstedeværelse av sårbare miljøverdier. De mest
sentrale miljøverdiene med hensyn til sårbarhet
for olje er sjøfugl, sjøpattedyr, strandsone og
rekrutteringsstadiene hos fisk.
For å belyse mulige konsekvenser på miljø fra
akutte oljeutslipp er det benyttet en tradisjonell
scenariobasert tilnærming hvor et relevant spekter av forskjellige utslippshendelser og deres
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etterfølgende miljøkonsekvenser er vurdert. Følgende faktorer er bestemmende i vurderingen av
miljøkonsekvenser og miljørisiko knyttet til akutte
utslipp av olje:
– Sannsynlighet for at hendelser kan skje.
– Utslippsscenarioer og valg av utslippspunkter.
– Oljedriftsmodell (det vil si vertikal og horisontal spredning av oljen).
– Forekomst og fordeling av miljøressurser.
– Ressursenes sårbarhet.
– Metode for beregning/vurdering av miljøkonsekvenser og miljørisiko.
En beskrivelse av miljørisiko gir ikke en fullstendig beskrivelse eller måling av hvordan de faktiske forhold knyttet til skade vil kunne utvikle
seg. Det foretas alltid forenklinger basert på antakelser/forutsetninger når risiko for skade på sårbare miljøverdier skal beskrives. Det vil derfor
være begrensninger og usikkerhet knyttet til
resultatene som fremkommer.

5.2.1

Utslippsscenarioer og utslippspunkter
som ligger til grunn for analysene

Det er utarbeidet ni utslippsscenarioer som ligger
til grunn for modelleringer av oljens drift og
spredning, samt analyser av miljørisiko knyttet til
akutte oljeutslipp for utvalgte utslippspunkter i
områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
De fleste av scenarioene er for petroleumsvirksomhet (og petroleumsrelatert skipstrafikk). Scenarioene er forankret i hendelsestyper, oljetyper
og volumer som er vurdert som relevante for
petroleumsvirksomhet. Utslippspunktene (se
figur 5.4) er valgt på grunnlag av et antatt fremtidsbilde for aktiviteter i området (petroleumsvirksomhet og assosiert skipstrafikk), samt kartlagte
petroleumsprospekter utenfor Lofoten, Vesterålen
og Senja. I tillegg er det modellert en hendelse
med et alvorlig skipsforlis sørvest av Røst. Oversikt over hvilke scenarioer og utslippspunkter
som det er gjennomført oljedriftsmodelleringer og
analyser av miljøkonsekvenser og miljørisiko gis i
tabell 5.2. Miljørisikoanalyser er i hovedsak gjennomført for scenarioene 2, 4 og 7. Scenario 8 er
kun analyser for utslippspunkt 2 i Nordland VII,
men ikke for de kystnære utslippspunktene i
Nordland VI, VII og Troms II.
De fleste hendelsestyper (utblåsning, brønnlekkasjer, utslipp ved lassing/lossing etc.) har et
stort utfallsrom med hensyn til samlet utslippsvolum (rater og varigheter). De utvalgte scenarioene baserer seg på representative utslippsvolum
innen disse utfallsrommene. Scenario 4 (og 5) er i
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Figur 5.4 Valgte utslippspunkter
Kilde: Oljedirektoratet

2010–2011

2010–2011

Meld. St. 10
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

99

Tabell 5.2 Valgte utslippsscenarioer
Scenario nr

Utslippsrate (t/d)

Utslippsvarighet

UtslippsScenario
volum (t) representativitet

Utslippspunkter (figur 5.4)
Oljedriftsberegninger

Analyser av
miljøkonsekvenser

1

500

2 timer

42

B, E

1, 2, 5, 7

2

2

35

14 dager

490

D

1, 2, 5, 7

1, 2, 5, 7

3

1 000

2 døgn

2 000

1, 2, 5, 7

2

4

4 500

2 døgn

9 000

A, C, F, G

Alle punkter (1–7)

1, 2, 3, 5, 7

5

8 500

2 døgn

17 000

I, J

1, 2, 3, 5, 7

2, 3

6

5 400
1 000
200

2 døgn
13 døgn
35 døgn

29 000

A
(avtagende
utslippsrate)

1, 2, 5, 7

2

7

4 500

14 døgn

63 000

1, 2, 5, 7

1, 2, 5, 7

8

4 500

50 døgn

225 000

Alle punkter (1–7)

2

9

15 000

4 døgn

60 000

Skipshavari

Skipshavari

Skipshavari*

A = Utblåsning; B = Brønnlekkasje; C = Rørledningslekkasje; D = Stigerørslekkasje; E = Prosesslekkasje; F = Utslipp fra lagertanker;
G = Utslipp ved lasting/lossing; I = Kollisjon mellom fartøy og innretning; J = Utslipp fra skipsfart 
* Skipshavari ved Røst i Nordland VI (egen lokasjon)

samme størrelsesorden som Ekofisk Bravoutblåsningen i 1977. Bravo var en ukelang utblåsning med utslipp til sjø av 10 000–17 000 tonn olje
og er det største oljeutslippet fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. I tillegg er det valgt en
hendelse med en utblåsning på 4 500 tonn olje per
døgn med 50 døgns varighet, som skal representere et svært alvorlig scenario for Barentshavet –
Lofoten. Scenario 8 er i underkant av 1/3 av utslippet i Mexicogulfen. Utslippsvolum involvert i scenarioene varierer fra 42 tonn til 225 000 tonn olje.
I lys av ulykken i Mexicogulfen er det gjort
nye vurderinger av hva som er relevante verste
hendelser. I arbeidet med forvaltningsplanen er
det konkludert med at scenarioet med 4 500 tonn
per døgn i 50 døgn fortsatt representerer et
beslutningsrelevant, alvorlig utblåsningsscenario i
Barentshavet – Lofoten.
Det er også gjennom det faglige arbeidet i Risikogruppen påpekt et behov for å videreutvikle kriteriene for utvelgelse av relevant informasjon for
vurdering av miljørisiko.

5.2.2 Oljedriftsmodelleringer
Det er gjennomført modelleringer av spredning
av olje ved akuttutslipp til sjø for utslippsscenarioene og utslippspunktene som omtalt i tabell 5.2.

Resultatene fra oljedriftsmodelleringene gir
grunnlag for videre vurdering av miljøkonsekvenser og miljørisiko. Ressursestimatet for olje er
større enn for gass i Nordland VI og VII. I Troms
II er det størst sannsynlighet for gass, og derfor er
kondensat modellert. Modellene fokuserer på
oljedrift i åpent hav og har begrensninger i detaljeringsgraden i kystområder. Ved et utslipp vil det
settes i verk beredskapstiltak som vil kunne
begrense spredingen av olje og skadene.
Oljedriftsmodelleringene viser at varighet og
størrelse på utslippet har betydning for oljens drift
og spredning og mulig influensområde knyttet til
et utslipp. Oljetypen og dens egenskaper vil også
ha stor innflytelse på influensområdene både på
havoverflaten og i vannsøylen. Resultatene viser
generelt at økende varighet av et eventuelt akutt
utslipp gir økende utstrekning av influensområder
(se figur 5.5 og 5.6). Influensområdet vil også
påvirkes av raten, men i modelleringen har den
mindre betydning enn varigheten. Økning i raten
vil imidlertid medføre større oljemengder i de
områdene som berøres. Utslippets lokalisering i
forhold til land og kyststrømmene har også stor
betydning for oljens drift og spredning og påvirker strandingssannsynligheten.
Det er både modellert utslipp fra kystnære
punkter og fra punkter lengre fra land. De fleste
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Figur 5.5 Resultater fra spredningsmodelleringer av olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Resultatene viser sannsynlighet for treff av olje (%) på overflaten (influensområder) for utslippspunktene 1–7.
Modelleringene tar utgangspunkt i overflateutslipp og sjøbunnsutslipp på 4 500 tonn/døgn i 2 døgn og
50 døgn. Statistikken er basert på 230 – 330 modellerte oljeutslipp for utslippene med varighet på 50
døgn, og 1 120 modellerte oljeutslipp for utslippene med varighet på 2 døgn
Kilde: Det Norske Veritas

2010–2011
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Figur 5.5 forts.
Kilde: Det Norske Veritas

Figur 5.6 Resultatet fra spredningsmodellering av
olje gitt et skipshavari ved Røst i Nordland VI med
utslipp av 15 000 tonn per døgn i 4 døgn. Resultatet viser sannsynligheten for treff av olje
Kilde: Det Norske Veritas

av punktene ligger i tilknytning til kyststrømmen,
men noen ligger utenfor kyststrømmen. Med unntak av sjøbunnsutslipp for scenario 1 og 3 for
utslippspunkt 2 er det beregnet landpåslag av olje
for de resterende modellerte utslippscenarioene
(mindre til store utslipp) for alle utslippspunktene
i Nordland V, VI og VII. Modelleringene for
mange av scenarioene viser generelt høy sannsynlighet for stranding: inntil 30–80 prosent sannsynlighet for stranding for scenario 4 og inntil 70–100
prosent sannsynlighet for stranding for de alvorligste scenarioene. Influensområdene for de ulike
utslippspunktene har relativt stor utstrekning på
land for scenarioene 2 til 9. Dette skyldes i stor
grad kyststrømmene som fører oljen nordover
langs land. I Troms II er det modellert utslipp av
kondensat fra et kystnært punkt. Kondensat løser
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Boks 5.4 Sikkerhetsfaglige vurderinger for relevante scenarioer
ger om petroleumsvirksomhet på norsk sokkel,
Valg av scenarioer har flere bruksområder i forherunder Barentshavet – Lofoten, ulykker og
valtningssammenheng. Scenarioene er viktige
styring av ulykkesrisiko, i tillegg til internasjobidrag for å synliggjøre behovet for både forenal og nasjonal statistikk. Det legges vekt på å få
byggende tiltak og beredskapstiltak. Ensidig
frem informasjon som:
kvantitative vurderinger basert på historiske
– er relevant gitt type beslutning som skal fatdata (med tilhørende begrensninger) vil gi lite
tes,
relevant informasjon for å styre risiko. Dette
– fremmer en god og nyansert forståelse av
gjelder særlig for storulykker, som kjennetegrisiko (åpenhet om forutsetninger, usikkernes ved lav sannsynlighet og omfattende konsehet og begrensninger),
kvenser.
– fremmer en god forståelse av det som kan
De sikkerhetsfaglige vurderingene som inngjøres for å ivareta målet om å holde risiko i
går i scenariovalg tar derfor hensyn til flere
havområdet på et lavt nivå,
typer informasjon for å kompensere for begrens– fremmer beslutninger som kan bidra til risininger i datamateriale og tilnærming. Det tas
koreduksjon.
utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap og erfarin-

seg generelt raskere opp i sjøen enn olje. Resultatene viser mindre influensområde enn for utslippene med olje, og de mindre utslippene treffer
ikke land. For de store utslippene av kondensat er
det også for dette punktet beregnet høye sannsynligheter for å treffe land (30–40 prosent).
Ved utslipp fra de kystnære punktene som er
modellert (Nordland V, Nordland VI og Nordland
VII) er det generelt stor sannsynlighet for at oljen
vil strande langs kysten. Dersom utslippet er langvarig, er det sannsynlig at store oljemengder vil
ramme kystområdene. En modellert utblåsning i
et punkt lengre fra kysten og utenfor kyststrømmen i Nordland VI, viser at oljen i større grad vil
ramme havområdene, men resultatene indikerer
også at utslippet vil fanges opp av kyststrømmen
der kontinentalsokkelen geologisk sett er på sitt
smaleste, slik at oljen føres mot kysten i områdene ved Vesterålen, Andøya og nordover. For et
representativt utslipp på 4 500 tonn/døgn i 2 døgn
viser alle punktene (med unntak av punkt 4) også
meget korte drivtider til land. Fra 1,5 døgn (Nordland VI, punkt 2) til 0,3 døgn (Nordland VII, punkt
6) på det korteste, og 6,3 døgn for et punkt med
større avstand til land (punkt 4). Gjennomsnittlig
drivtid for scenarioer som gir stranding er 2,3
døgn for punkt 1 (Nordland V), hhv. 4,1 døgn, 7,3
døgn og 13 døgn for punktene 3, 2 og 4 (Nordland
VI), henholdsvis 1 døgn og 6 døgn for punktene 6
og 5 (Nordland VII) og 4 døgn for Troms II.
For ett av utslippspunktene (punkt 6 i Nordland VII), som ligger 18 km fra land i Vesterålen,
er det beregnet høye sannsynligheter for at oljen
vil treffe kysten på lengre kyststrekninger. For

utslipp av 4 500 t/d i 50 døgn viser oljedriftsmodelleringen at det er beregnet 80–100 prosent sannsynlighet for at olje vil kunne treffe områder langs
kysten på strekningen mellom Vesterålen og Sørøya utenfor Hammerfest.
Under vises influensområdene på overflaten
og i vannsøylen ved utslipp på 4 500 tonn per døgn
i henholdsvis 2 og 50 døgn for de valgte utslippspunktene (se figur 5.5). For resultater fra oljedriftsmodelleringer basert på andre scenarioer
vises det til det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen. I figurene vises sannsynligheten for treff av olje i 10x10 km ruter i kartet, gitt det enkelte utslippsscenario som ligger til
grunn for modelleringen. Det bemerkes at influensområdene ikke viser omfanget av ett enkelt
utslipp, men de områdene som samlet kan berøres av de simuleringene som er gjennomført. Ved
beregning av miljøkonsekvenser er det ikke tatt
hensyn til at det kan settes i verk beredskapstiltak
som vil kunne begrense spredningen av olje og
dermed skadene

5.2.3

Vurdering av miljøkonsekvenser og
miljørisiko

Miljøkonsekvenser
For vurderinger av miljøkonsekvenser er det i
denne oppdateringen nyttiggjort mye ny kunnskap siden forvaltningsplanen fra 2006. Det foreligger ny kunnskap i form av ny kartlegging, forskning, nye metoder og/eller modeller for vurde-
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ring av fordeling av miljøverdier og beregning av
konsekvenser.
Basert på en rekke grunnlagsstudier er det
vurdert miljøkonsekvenser for fisk, fiskeegg og larver, sjøfugl, marine pattedyr og strand for flere
av utslippspunktene og utslippsscenarioene.
Tabell 5.2 gir en oversikt over oljedriftssimuleringer og de miljøkonsekvens- og miljørisikoanalysene som er gjennomført. Det er i hovedsak gjennomført analyser av miljøkonsekvenser og miljørisiko for scenarioene 4 og 7. Analyser av scenario 8
er kun gjennomført for utslippspunkt 2.
Skadeomfanget er forskjellig avhengig av om
det er fisk, sjøfugl, marine pattedyr eller strandsonen som blir rammet. Hvor store konsekvensene
av et gitt oljeutslipp vil bli for miljøet avhenger av
utslippets størrelse, varighet, eksponeringstiden,
utslippspunktets lokalisering i tid og rom, potensial til å eksponere sårbare miljøverdier og kystsonen, samt oljetype. Tilstedeværelsen av miljøverdier med sårbarhet for olje varierer over året, og
tilsvarende kan potensialet for miljøkonsekvenser
variere gjennom året for de ulike artene.
Konsekvenser for sjøfugl
Dersom en sammenligner resultater for scenario
2, scenario 4 (representativt for petroleumsvirksomhet) og scenario 7 (4 500 tonn/døgn i 14
døgn), er det forskjeller i konsekvensutslag. De
største utslippene som er vurdert (scenario 7)
viser generelt sannsynligheter for høye bestandstap (i intervallene 5–10 prosent, 10–20 prosent,
20–30 prosent og større enn 30 prosent) for
mange av de analyserte artene i området, mens
scenario 4 viser sannsynligheter for bestandstap i
de nevnte kategoriene for utvalgte viktige arter i
områdene og sannsynligheter for bestandstap i
intervallet 1–5 prosent for flere arter. Scenario 2
viser generelt minst utslag, men fremdeles relativt
høye sannsynligheter for bestandstap i intervallet
1–5 prosent for flere arter. Utslippspunktet i
Troms II gir lavest konsekvensutslag, som resultat av at analysene er gjort for en kondensat med
høy forvitringsgrad. Dette medfører et mindre
influensområde enn for oljer.
Det er ikke analysert påviselige konsekvenser
av scenario 2 da kondensat ikke når kysten for
dette scenarioet, men fremdeles høye sannsynligheter for bestandstap for enkeltarter ved store
utslipp. Resultatene for scenario 7 viser at lunde er
mest utsatt, hvor 1–5 prosent av bestanden med
85 prosent sannsynlighet vil omkomme sommertid (basert på kystdata), mens det er opp mot 80
prosent sannsynlighet for at 1–5 prosent av
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bestanden vil omkomme om vinteren. Videre gir
analysene for de kystnære utslippspunktene i
Nordland Vog Nordland VI høyest konsekvensutslag for miljøet, hvor selv de minste scenarioene
som er vurdert (scenario 2), gir høye sannsynligheter for bestandstap for flere av de analyserte
artene (for eksempel inntil 90 prosent sannsynlighet for bestandstap på 1–5 prosent for lunde og
inntil 80 prosent sannsynlighet for bestandstap på
1–5 prosent for lomvi).
De vurderte utslippspunktene som ligger
utenfor kyststrømmen gir mindre konsekvensutslag for de minste scenarioene som er vurdert,
men høye utslag for de største scenarioene. For
det kystnære punktet i Nordland VII (punkt 6) er
det ikke gjort analyser av miljøkonsekvenser. Ut i
fra oljedriftsresultatene vil man kunne forvente
høye utslag i miljørisiko. Dette på grunn av høye
treffsannsynligheter langs store kyststrekninger,
samt høye oljemengder kombinert med store
forekomster av sårbare miljøverdier i vannmassene, på åpent hav og i kystsonen. Skal man si noe
videre om miljøkonsekvensene og miljørisikoen
knyttet til dette scenarioet, må det gjennomføres
miljørisikoanalyser for den modellerte oljedriftsstatistikken.
Områdene Lofoten-Vesterålen og Barentshavet er svært viktige for sjøfugl. De gode næringsbetingelsene i Norskehavet og Barentshavet har
lagt til rette for store forekomster av kolonihekkende sjøfugl langs kysten av fastlandet, Bjørnøya
og Svalbard. Denne høye tettheten samt artssammensetningen av sjøfugl gjør områdene sårbare
for effektene av oljeutslipp. Utslippspunktene som
er benyttet i miljørisikovurderingene medfører at
det primært er de store koloniene (og tilstøttende
beiteområder) ved Røst, Værøy, Fuglenykene og
Bleik som vil bli påvirket av de modellerte utslippene. Ved omfattende utslipp (scenario 7) vil også
Sør- og Nord-Fugløy i Troms samt Lille Kamøy i
Vest-Finnmark bli påvirket. Området har store stasjonære sjøfuglforekomster i hekketiden. Bestandsmodelleringen for utslippene slår derfor uten unntak slår mye kraftigere ut i hekkesesongen enn
resten av året. Om vinteren og høsten er fuglene
mer jevnt fordelt langs kysten og sannsynligheten
for store bestandstap er mindre enn i hekkeperioden. For alle de analyserte utslippene er det lunden som vil bli hardest rammet. Den største norske lundekolonien ligger på Røst og kan bli
direkte påvirket av utslipp i Nordland V og VI.
Varigheten, størrelsen og eksponeringstiden av
utslippet påvirker modellresultatene. Ved mindre
overflateutslipp i Nordland V og VI vil det være
sannsynlighet for at 1–5 prosent av lundebestan-
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Figur 5.7 Beregnede konsekvenser for sjøfugl. Oppsummering av sannsynlighet for tapsandel av
bestand for ulike arter ved utslipp på 4 500 tonn/d – 2 døgn i vår- og sommersesongene for utslippspunkt 3 (øverst), og 4 500 tonn/d – 50 døgn for utslippspunkt 2 (nederst)
Kilde: Det Norske Veritas 2010.

den omkommer. For utblåsningsscenarioet med
lavest sannsynlighet, 50 døgns overflateutslipp
med 4 500 tonn per døgn fra utslippspunkt 2 i

Nordland VI, vil det i hekkesesongen være en
sannsynlighet på 38 prosent for at over 30 prosent
av lundebestanden omkommer og 44 prosent for
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at 20–30 prosent omkommer. Det er ikke analysert miljøkonsekvenser for dette scenarioet for
punktene 1, 3 og 6 i Nordland V, VI og VII. Oljedriftsmodelleringene viser at utslipp fra disse
punktene vil påvirke kysten i større grad enn for
punkt 2, noe som kan forventes reflektert i miljøkonsekvensene. Punktene 1 og 3 ligger nedstrøms de store fuglefjellene på Røst. Sannsynligheten for å berøre disse miljøverdiene og miljøverdier videre nordover forventes å være høyere.
Toppskarv er den kystbundne arten som vil bli
mest påvirket i scenarioene analysert. Det er primært koloniene ved Røst og lille Karmøy som blir
påvirket.
Krykkje og lomvi er arter som står oppført
som henholdsvis kritisk truet (CR) og sterkt truet
(EN) på Norsk Rødliste for arter 2010. Resultatene for begge artene slår varierende ut i de ulike
scenarioene. Utslipp fra Nordland V har potensial
for relativ omfattende påvirkning. For lomvi varierer konsekvensene av utslipp fra Nordland V fra
60 prosent sannsynlighet for at 1–5 prosent
omkommer (minimumsestimat ved utslipp på 35
tonn/døgn i 14 dager) til 20 prosent sannsynlighet
for at 10–20 prosent av bestanden omkommer og
5–10 prosent sannsynlighet for at 50 prosent vil
omkomme (4 500 tonn/døgn, i 14 døgn). Utslipp
med lengre varigheter og tilsvarende eller høyere
rater medfører at sannsynligheten for større
tapsandeler øker. De største tettheter av krykkje
og lomvi finnes i Finnmark. Dette gjør at disse
artene relativt sett ikke slår så kraftig ut i modelleringene av konsekvenser i Lofoten og Vesterålen.
Begge artene har imidlertid opplevd en kraftig
bestandsnedgang hvilket gjør dem mer sårbare
for økt dødelighet. På lokal skala vil påvirkningen
fra oljeutslipp derfor kunne gi større negative
utslag enn det som umiddelbart fremgår av
modelleringen. Hvis de modellerte antallene,
basert på de største scenarioene lagt til grunn,
faktisk omkom, vil det medføre en økt sannsynlighet for at bestandene av krykkje og lomvi på Røst
ville dø ut. På vinteren og høsten er fuglene mer
jevnt fordelt langs kysten.
Konsekvenser for strand
For strandhabitater viser analysen at varigheten
på utslippet har stor betydning for konsekvensene. De mest representative utslipps- og utblåsningsscenarioene medfører i all hovedsak sannsynlighet for mindre og moderat miljøskade med
henholdsvis mindre enn 1 års restitusjonstid og 1–
3 års restitusjonstid for strandhabitat. En større
hendelse på 4 500 t/d i 14 døgn gir høyere utslag
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og innebærer også sannsynligheter for betydelig
miljøskade med 3–10 års restitusjonstid for
strandhabitat.
Konsekvenser for fisk
For å skade organismer i vannmassene må oljen
blandes ned i vannet, noe som innebærer at et sjøbunnsutslipp kan medføre større konsekvenser
enn et overflateutslipp. For organismer i vannsøylen er tiden det tar fra oljen er fersk ved utslippet
til oljen ikke lengre avgir vannløslige komponenter av stor betydning for vurderingen av en potensiell skade. De sårbare stadiene hos fisk er i fasen
der de som egg og larver driver passivt med vannmassene. En skade på disse stadiene kan gi en
reduksjon i den aktuelle årsklassen fisk.
Det generelle bildet av resultatene fra de forskjellige scenarioene er at det er 85–95 prosent
sannsynlighet for at mindre enn 1 prosent av en
aktuell årsklasse kan gå tapt. Resultatet fra det
verst tenkelige scenarioet viser et bortfall på 50
prosent av en årsklasse ved et utslipp i Nordland
V. Sannsynligheten for at dette kan skje er beregnet til rundt 5 prosent dersom utslippet skjer i den
mest utsatte perioden. Andre eksempler finnes
også for mindre utslipp eller større utslipp i andre
tidsperioder hvor konsekvensene er null eller
marginale.
Når det gjelder eventuell skade på voksen fisk,
så vil dette i hovedsak være knyttet til opptak av
oljekomponenter som forringer fiskens kvalitet.
Men fisk vil lukte en oljeforurenset vannmasse og
vil kunne svømme vekk. For fisk i havbruksanlegg, der de ikke kan rømme vekk, har det vært
eksempler på at fisken har blitt så stresset i forsøk
på å unnslippe de forurensete vannmassene at det
har ført til dødelighet hos fisken.
For å kunne vurdere romlig variasjon eller
flekkvise variasjoner i overlevelse av fiskeegg og larver er det behov nøyaktige observasjoner av
fordelingen av disse stadiene i tid og rom. Dataene må ligge til grunn for modellberegninger av
sammenfall mellom vannmasser med skadelige
konsentrasjoner av oljekomponenter og forekomst av fiskeegg og -larver.
Miljørisiko
For vurdering av miljørisiko må ulike utfall av miljøkonsekvenser ses i sammenheng med sannsynlighet for at hendelsen som kan gi den antatte
konsekvens skal kunne inntreffe. Sannsynligheten for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
er omtalt i kapittel 5.1.2. I de nye analysene er mil-
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jørisiko vurdert for noen av de artene som viste
høyest utslag i konsekvensberegningene. De tre
artene som er vurdert er kystbunden lunde, toppskarv og havert. Miljørisiko er videre presentert
for den mest representative hendelsen (scenario
4), samt for en av de store hendelsene (scenario
7) og den største hendelsen (scenario 8). Scenario
8 er kun analysert for punkt 2. Resultatene av de
vurderte hendelsene viser generelt at det er de
store hendelsene (scenario 7 og 8) som vil gi de
alvorligste konsekvensene og de største utslagene
i de alvorligste skadekategoriene for både sjøfugl,
marine pattedyr og strand. Sannsynlighetene for
disse hendelsene er lave. Resultatene viser at scenario 4 også vil gi utslag i alvorlige konsekvenser,
men med større sannsynlighet enn for scenario 7
og 8. Det er derfor konsekvensene forbundet med
utslippsscenario 4 som er mest representativ i risikobildet.
I analysene bidrar de lave hendelsessannsynlighetene i større grad til å holde miljørisikoen lav
enn miljøkonsekvensene.
Analysene som er gjennomført, har med unntak av Troms II, vært fokusert i områdene ved
Lofoten og Vesterålen, hvor det i stor grad er de
store sjøfuglkoloniene ved Røst, Værøy, Fugløynykene og Bleik som vil bli påvirket av de modellerte utslippene. Analyseresultatene om miljøkonsekvenser og miljørisiko for Lofoten og Vesterålen
kan ikke uten videre overføres til andre deler av
forvaltningsplanområdet.
Gjennomførte analyser av miljøkonsekvenser
og miljørisiko er i hovedsak gjort for scenarioene
2 og 7 for utvalgte punkter. I risikogruppens rapport om ulykken i Mexicogulfen ble det anbefalt å
gjennomføre miljørisikoanalyser for kyst- og
strandsone i Vestfjorden og Lofoten, Vesterålen,
Troms og Finnmark også for de større modellerte
utslippsscenarioene.
Skipshavari ved Røst
Resultatene viser at et skipshavari ved Røst med
utslipp av 60 000 tonn olje over 4 døgn vil gi høy
risiko for miljøskade. Et slikt utslipp vil kunne
medføre store skader på flere sjøfuglbestander og
havert samt strandsonen. Den største norske lundekolonien ligger på Røst og kan derfor bli påvirket av et slikt utslipp. De beregnede konsekvensene er 30 prosent sannsynlighet for at 30 prosent
av bestanden omkommer. Dersom et slikt uhell
skulle skje mens skreifisket i Lofoten pågår ville
dette føre til en umiddelbar dramatisk negativ
situasjon for fiskeriene. Dersom hendelsen skulle
skje i et tidsrom med høye konsentrasjoner av
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torskeegg og -larver i sjøen, ville utslippet i tillegg
kunne føre til merkbar reduksjon i den aktuelle
årsklassen av fisk. Sannsynligheten for denne type
hendelse er derimot lav. Den innførte seilingsleden, slepebåtberedskap og andre sjøsikkerhetstiltak bidrar til å redusere sannsynligheten.
For øvrige deler av forvaltningsplanområdet er
det ikke opparbeidet noe nytt analysegrunnlag.
Konsekvenspotensialet knyttet til hendelser med
utslipp av olje er generelt vurdert å være som før.
Kystverket gjennomfører i 2010–2011 helhetlige
analyser av miljørisikoen forbundet med skipstrafikken langs kysten av fastlands-Norge.

5.3

Beredskap mot akutt forurensning
som konsekvensreduserende tiltak

I faggrunnlaget for forvaltningsplanen, og i tilleggsmodelleringene, innebærer det alvorligste
modellerte scenarioet et utslipp av 4 500 tonn olje
per døgn i 50 døgn. I de gjennomførte miljørisikoanalysene for Barentshavet – Lofoten er det imidlertid ikke tatt høyde for effekten av oljevernberedskap. Det er et mål at beredskapen skal være
utformet og dimensjonert slik at den bidrar effektivt til minst mulig skade på miljøet.
Det er naturlig å drøfte hvordan norsk oljevernberedskap vil kunne redusere miljøkonsekvensene av et slikt alvorlig utslippscenario, der
erfaringene fra ulykken i Mexicogulfen inngår
som et aktuelt grunnlag for vurderingen. Mexicogulfen er imidlertid ulik planområdet blant
annet når det gjelder klima, havstrømmer, havdyp,
marint liv og geologi. De høye utslippsratene i
Mexicogulfen må relateres til de geologiske forholdene i reservoaret. I forvaltningsplanområdet
er det ikke funnet geologisk grunnlag for den
samme kombinasjonen av gode reservoaregenskaper, meget høyt reservoartrykk, flyktig olje og
stort havdyp som på Macondo i Mexicogulfen.
Erfaringene etter ulykken må vurderes i lys av
dette.
Ulykken i Mexicogulfen initierte en ny gjennomgang av fagmyndighetenes vurderinger av
akutte oljeutslipp, både når det gjelder potensielle
årsaksmekanismer, utslippsmengde, varighet,
konsekvenser av akutte utslipp og beredskap mot
akutt forurensning. Totalt utslippsvolum ble
anslått til nesten 800 000 Sm3 olje og varigheten av
utslippet var 87 døgn. I Norge har man ingen erfaringer med å bekjempe oljeforurensning med tilsvarende utslippsmengde eller på tilsvarende
store havdyp.
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Figur 5.8 Oljeregnskap
Kilde: Report to the President. National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, januar 2011.

I kjølvannet av ulykken i Mexicogulfen ble det
gjennomført en storstilt oljevernaksjon. Figur 5.8
viser et estimat av hva som skjedde med oljen. I
forhold til størrelsen på utslippet ble relativt små
områder kraftig rammet, og de synlige akutte miljøkonsekvensene ble mindre enn fryktet. Dette
skyldes blant annet at mesteparten av oljen enten
fordampet eller ble fordelt i vannmassene. Det
gjenstår mye arbeid med å fastslå skadeomfanget.
Effekten av de store mengdene olje som er fordelt
i vannmassene eller på havbunnen er ikke kjent.
Det er igangsatt forskning og undersøkelser for å
se på langtidseffekter av opptak av olje og dispergeringsmidler i organismer.
Oppsamling av olje fra overflaten
Norsk oljevern er i hovedsak basert på mekanisk
oppsamling av olje fra sjøoverflaten gjennom bruk
av lenser og oljeopptakere.
En større akutt forurensningssituasjon i forvaltningsplanområdet, som truer kysten, vil
kunne by på store operasjonelle utfordringer når
det gjelder bekjempelse. Dette omfatter blant
annet avstander, infrastruktur, mørke, klima og tilgang på utstyr og personell.
I Mexicogulfen ble det satt inn enorme ressurser på å ta opp oljen og begrense skadene, jf.
tekstboks 5.2 i kapittel 5.1.2. Til tross for den store
oljevernaksjonen, ble kun en liten andel av det
totale oljeutslippet (3 prosent) samlet opp ved
mekanisk oljevern på overflaten. Ettersom utslippet skjedde på stort havdyp ble mye av oljen for-

delt i vannmassene slik at ikke alt nådde overflaten. Videre fordampet mye, og mye ble dispergert, jf figur 5.8. I Norge har oppsamlingseffektiviteten for frittflytende olje på sjø under statlige
aksjoner i de fleste tilfellene ligget på 12–15 prosent, regnet som opptatt ren olje relatert til total
utslippsmengde. Dette er stort sett i samsvar med
erfaringer med mekanisk oljeopptak internasjonalt.
Dispergering av olje
Kjemisk dispergering av olje var et viktig tiltak for
å begrense oljemengden på havoverflaten i Mexicogulfen. Til sammen ble det i oljevernaksjonen
benyttet ca. 7 000 m3 dispergeringsmidler. En så
omfattende bruk av dispergeringsmidler som i
Mexicogulfen er ikke forberedt av norske operatørselskaper når det gjelder operasjonell bruk og
logistikk. I Norge finnes det totalt ca. 650 m3 dispergeringsmidler på lager, først og fremst hos
operatørselskapene innen petroleumsvirksomheten. Det er for tidlig å konkludere med at det ikke
har vært skadelige effekter på det marine miljø av
dispergeringen i Mexicogulfen eller at dispergering har gitt lavere miljøbelastning enn for eksempel mekanisk opptak eller brenning.
I forurensningsforskriften stilles det krav om
at dispergering skal velges der dette gir minst miljøskade sammenlignet med andre tiltak. Kystverket er i ferd med å gjennomgå dispergering som
mulig tiltak i statlig beredskap. I lys av utslippet i
Mexicogulfen er det grunn til i den videre bered-
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Boks 5.5 Status og utvikling i oljevernberedskap i forvaltningsplanområdet
Statlig oljevernberedskap (Kystverket ansvarlig)
Kystverkets hoveddepoter i forvaltningsplanområdet ligger i Bodø, Lødingen, Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Longyearbyen med mellomdepotene på Sortland, Skjervøy, Honningsvåg og Båtsfjord. To av Kystverkets oljevernfartøy, samt seks
fartøy tilhørende Kystvakten med oljevernutstyr
om bord, opererer normalt i forvaltningsplanområdet. Staten har også en beredskapsressurs i
Sysselmannens tjenestefartøy på Svalbard. I tillegg disponerer Kystverket et eget overvåkingsfly for å kunne holde oversikt over eventuell
spredning av oljeforurensning på sjøen.
Kommunale beredskapsressurser
Innenfor forvaltningsplanområdet er det etablert syv interkommunale utvalg for akutt forurensning, hvor samtlige kommuner fra Røst til
Sør-Varanger deltar. Det kommunale bered-

skapsplanlegging å forutse at det kan bli aktuelt å
benytte dispergeringsmidler og kjemikalier for
strandrensning i tillegg til mekaniske oppsamlingsmetoder. Det kan bli aktuelt å se nærmere på
rammebetingelser for bruk av de enkelte metodene og å forbedre effektiviteten av disse metodene gjennom forskning og utvikling.
Naturlig dispergering og fordamping av olje
Naturlig dispergering ved bølger, vind, sollys og
bakterier og fordamping av råolje er prosesser
som generelt bidrar til reduksjon av skadepotensial. Andelen av olje som antas å ha fordampet
etter oljeutslippet i Mexicogulfen er høy (23 prosent). Temperaturen på sjøoverflaten i Mexicogulfen ligger på ca. 32 °C, og oljens forvitring er derfor annerledes enn for tilsvarende råolje i norske
farvann. Røffere vind- og værforhold i forvaltningsplanområdet vil øke fordelingen av oljen i
vannmassene og således redusere faren for akutte
skader på strender, men øke potensialet for langtidseffekter av olje som fordeles i vannmassene.
Brenning av olje
Kontrollert brenning av råoljen på sjøoverflaten
ble også brukt som bekjempelsesstrategi i Mexi-

skapsmateriellet består først og fremst av lette
oljelenser og oljeopptakere som er egnet i
strandsonen og kystnært.
Private beredskapsressurser
Petroleumsvirksomheten/operatørselskapene
skal sørge for en beredskap som er dimensjonert
for å dekke eventuelle utslipp fra egen virksomhet.
Beredskapsplikten innebærer blant annet at operatørselskapene skal analysere sitt behov for havgående beredskap og sette ytelseskrav til denne og
behov for beredskap i kyst- og strandsone som
funksjon av antatt oljemengde i nærmere angitte
eksempelområder langs kysten. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) ivaretar planlegging og gjennomføring av beredskapstiltak på
vegne av operatørselskapene. Den statlige beredskap mot akutt forurensning er derfor ikke innrettet mot utslippspotensialet fra petroleumsvirksomheten, men mot skipsulykker.

cogulfen. Det er svært liten erfaring med brenning av olje i Norge. Det er gjort forsøk med brenning som bekjempelsesstrategi ved oljeutslipp i
isfylte farvann.
Strandrensing
Ulykkestypen har stor betydning for hvor mye
olje som strander. Kystnære utslipp av tung olje
fra skipstrafikk fører ofte med seg behov for
omfattende strandrenseaksjoner. Akutte oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten har ikke nådd
land. Oljedriftsberegninger for utvalgte scenarioer
og utslippspunkter i områdene fra Nordland –
Troms viser imidlertid store sannsynligheter for å
treffe land (se kapittel 5.2.2).
Landpåslag av olje fra skipstrafikk i Norge har
ført til et langvarig rensearbeid, som etter utslippet av tung bunkersolje fra «Full City»-ulykken
utenfor Langesund sommeren 2009. Opp mot 6–
7 måneder har ikke vært uvanlig varighet for
strandrenseaksjoner etter de relativt små utslippshendelsene vi har erfaring med.
Ved et større tilfelle av akutt forurensning i
forvaltningsplanområdet vil utstyr fra samtlige
statlige utstyrsdepoter langs kysten kunne settes
inn, men primært vil utstyret bli mobilisert fra
depoter lokalisert nær området. Tilgangen på per-
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Boks 5.6 Gjennomførte tiltak siden 2006
strandrensing: Norsk Oljevernforening For
Både myndigheter og petroleumsvirksomheten
Operatørselskap (NOFO), Statoil, Direktorahar gjennomført en rekke tiltak som bidrar til
tet for samfunnssikkerhet og beredskap,
styrking av beredskapen mot akutt forurensning
Norges brannskole og Klima- og forurenssiden 2006:
ningsdirektoratet har bidratt.
– Kongelig resolusjon av 17. februar 2006 «atoStatlig og kommunal
mulykkeberedskap» er gjort gjeldende for
Svalbard og Jan Mayen fra 1. april 2006.
– Fornyelse, utskiftning og omplassering av statlig oljevernutstyr ved samtlige utstyrsdepoter.
– Innfasing av nye kystvaktfartøy med oljePrivat
vernutstyr har ført til økt kapasitet og mobili– NOFO har økt antallet havgående opptakstet for sjøgående beredskapsressurser, hersystemer, og foretatt forbedringer og utskiftunder en utstyrspakke om bord på kystvaktsninger av materiellet. De har også identifisert
fartøyet KV Sortland.
behov for ny teknologi, og er i ferd med å
– Nødlosseberedskapen for bunkers- og lastolgjennomføre et teknologiprogram i samarjer er styrket gjennom nytt utplassert nødlosbeid med Kystverket for å ivareta dette.
seutstyr.
– For å ivareta egen beredskapsplikt under
– Kompetansen til beredskapspersonell i
planlagte, tidsavgrensede operasjoner (leteoffentlig beredskap er styrket gjennom økt
boringer) har operatørselskapene styrket
øvelsesfrekvens.
beredskapen i kyst- og strandsone innenfor
– Klima- og forurensningsdirektoratet og Kystenkelte kystsegmenter i forvaltningsplanomverket har videreutviklet beslutningsverktøy
rådet.
for bruk av dispergering som tiltak.
– Et forskningsprogram for olje på strand har
– Kunnskapsgrunnlaget for miljørisiko- og
gitt ny kunnskap blant annet om rammebetinberedskapsanalyser er forbedret, blant annet
gelser for bruk av ulike strandrensemetoder,
ved at tredimensjonal modellering av oljedrift
testmetoder for dispergerings – og straner videreutviklet og utprøvd.
drensemidler og forvitring og spredning av
– Petroleumsvirksomhetens beredskapsplikt
enkelte råoljetyper på ulike strandtyper.
er ytterligere presisert ved at det i Klima- og
– Områdeberedskapen som er etablert for felforurensningsdirektoratets tillatelser gis mer
tene på Haltenbanken med fem timers
spesifikke krav enn tidligere til blant annet
responstid til Nornefeltet vil kunne fungere
bekjempelse nær kilden og i drivbanen mot
som førsteinnsats ved en aksjon i sørlige
kysten.
deler av forvaltningsplanområdet. Beredska– Ny forskrift om bruk av fartøy i oljevernsampen som etableres i tilknytning til Goliat vil
menheng er fastsatt. Formålet er å åpne for at
bidra til et økt beredskapsnivå i den nordlige
fartøy som i utgangspunktet er bygget, utrusdelen av området.
tet og sertifisert for annen bruk kan brukes i
– Et flerårig forskningsprogram knyttet til olje
oljevernberedskap på en trygg måte.
i is har bidratt til å øke kunnskapsnivået og
– Gjennom et prosjekt ledet av Kystverket er
beslutningsgrunnlaget for etablering av
det utviklet retningslinjer for helhetlig komberedskap i isfylte farvann.
petansebygging for kystnær beredskap og

sonell for innsats under aksjoner er imidlertid svakere i denne delen av landet enn i andre tettere
befolkede deler av kysten. Infrastrukturen i områdene er også mer utfordrende enn i øvrige deler
av landet. Den kommunale beredskapen antas
derfor å ha begrenset utholdenhet ved omfattende strandrensingsaksjoner.
Kysten i planområdet er av en slik karakter at
det er mange områder der det er vanskelig å sette

inn personell for strandrensing og som ikke er tilgjengelige fra sjøsiden.
Samlet effekt av oljevernberedskap
Basert på det faglige grunnlaget fra april 2010 så
vel som Risikogruppens rapport om ulykken i
Mexicogulfen er det klart at det ikke er mulig å gi
en entydig beskrivelse av den samlede effekt av
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beredskapen i forvaltningsplanområdet. En større
akutt forurensningssituasjon i området vil kunne
by på store operasjonelle utfordringer når det gjelder effektiv bekjempelse. Dette gjelder spesielt
koordinering og overvåking av en oljevernaksjon,
tilgang på personell og utstyr, effektiviteten av lenser og oppsamlingsutstyr og metoder for fjerning
av olje fra sjøoverflaten og strand ved klimaforhold som is og mørke. Dette vil gjøre innsats mot
akutt forurensning særskilt utfordrende i hele
dette området.
Som for beredskap på andre samfunnsområder er den statlige beredskapen mot akutt forurensning i forvaltningsplanområdet dimensjonert
ut fra risikoanalyser. Det er ikke mulig å dimensjonere beredskapen ut fra en verst tenkelig ulykke.

5.4

Viktige kunnskapsbehov fremover

Forvaltningsplanarbeidet er basert på at alle relevante fagmyndigheter bidrar med sin fagkompetanse i arbeidet og sammenstiller et felles faglig
grunnlag, basert på de respektive myndigheters
ansvarsområde. Det er viktig å komme frem til en
felles risikoforståelse på tvers av myndigheter og
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fagmiljøer, herunder videreutvikle kriteriene for
utvelgelse av relevant informasjon for vurdering
av miljørisiko.
Videre bør metoder for vurdering av samfunnsmessige virkninger av ulykker med akutt
forurensning videreutvikles. Dette vil forbedre
beslutningsgrunnlaget for investeringer i ulykkesforebygging og beredskap mot akutt forurensning.
Det er fortsatt behov for styrket metodikk for
vurdering av miljøkonsekvenser av akutt forurensning på fisk, sjøfugl, marine pattedyr og
strandsonen. Det er fremdeles knyttet usikkerheter til vurderinger av konsekvenser for fisk, herunder hvordan en skal håndtere romlig variasjon
eller flekkvise variasjoner i overlevelse av fiskeegg/-yngel. Det er også behov for styrket kunnskap om overlevelse fra fiskelarver til gyteferdig
fisk.
Forskning og utvikling innen petroleumsvirksomheten bør prioritere forebygging av uønskede
hendelser som kan føre til akutte utslipp generelt
og i nordområdene spesielt. Det er særlig pekt på
behovet for å prioritere utvikling av tekniske og
operasjonelle løsninger tilpasset isingsforhold i
forvaltningsplanområdet.
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6 Vurdering av samlet belastning og måloppnåelse
6.1

Økosystembasert forvaltning og
samlet belastning

I kapittel 3 og 4 er det redegjort for tilstanden i
Barentshavets økosystem og påvirkninger som
følge av menneskelig aktivitet. I dette kapittelet
blir den samlede belastningen på økosystemet
som helhet vurdert så langt det er mulig.
Hva er samlet belastning
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut
fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for, i lys av sammenhengene i
økosystemene og deres funksjon. Effektene av
samlet belastning må vurderes både for hver
enkelt del av økosystemet, for arter og naturtyper,
og for økosystemet som helhet. Der en naturtype
er utsatt for en sterk belastning i det aktuelle
området, må det legges vekt på om dette er den
eneste forekomsten på landsbasis, eller om naturtypen er vanlig forekommende andre steder. En
slik tilnærming er i samsvar med prinsippet om
samlet belastning og økosystemtilnærming i
naturmangfoldloven.
Som det fremgår tidligere i meldingen er
påvirkningene på økosystemet i Barentshavet
mange og ulike. Noen påvirkninger kommer som
følge av menneskelige aktiviteter som pågår inne i
området, slik som fiskerier, skipsfart og petroleumsvirksomhet. Her ligger forholdene godt til
rette for norske myndigheter til å sette i verk tiltak
nasjonalt eller ta initiativ til internasjonale tiltak
for å regulere graden av påvirkning. Andre påvirkninger påføres imidlertid området utenfra. Klimaendringer med dertil stigende havtemperatur, økt
issmelting, havforsuring og langtransportert forurensning hører med i dette bildet. Her er det i
mindre grad opp til Norge alene å styre utviklingen. Det er derfor også vesentlig vanskeligere å
forutsi hvilken grad av belastning som vil følge av
denne typen ytre påvirkning når den samlede
belastning i fremtiden skal vurderes.
I tillegg utgjør risiko for ulykker og utslipp,
som er gitt en særskilt omtale i kapittel 5, en viktig
del av bildet.

Det er vanskelig å vurdere den samlede belastningen på et stort og komplekst økosystem, som
er utsatt for mange og ulike belastningsfaktorer,
som har gjensidige påvirkningseffekter på økosystemelementer som igjen påvirker hverandre. Økosystemet Barentshavet – Lofoten er et slikt system. Forståelsen av denne typen kjedereaksjoner
er større i 2010 enn i 2005, men på langt nær tilstrekkelig til å forstå hele kompleksiteten.
I den videre fremstillingen i dette kapittelet
gjennomgås de ulike elementene i økosystemet i
Barentshavet – Lofoten. Det er gjort rede for hvilken rolle de har i økosystemet og hvilke belastninger de utsettes for som følge av menneskelige
aktiviteter i området, jf. gjennomgangen av de
ulike sektorene i kapittel 4. Det er også gjort rede
for belastninger på økosystemet fra menneskeskapte påvirkinger utenfra, som klimaendringer,
havforsuring og langtransportert forurensning.
Så langt som mulig er det forsøkt å gjøre en vurdering av hvordan de ulike typene belastninger virker sammen på de enkelte artene og naturtypene
og helheten i økosystemet.
Per i dag har vi verken tilstrekkelig kunnskap
eller gode nok metoder til å foreta noen sikker og
helhetlig analyse av disse sammenhengene. Førevar-prinsippet, som blant annet er nedfelt i naturmangfoldloven, vil således måtte inngå i vurderinger av hvordan området skal forvaltes i henhold til
aktuelle lover.

6.2

Samlet belastning for de enkelte
delene av økosystemet

Plante- og dyreplankton
Planteplanktonet har en grunnleggende betydning for økosystemet i havet ved at det representerer primærproduksjonen som er første trinn i
energioverføringen til høyere trofiske nivå (høyere nivåer i næringskjeden). Transport av dyreplankton fra Norskehavet har stor betydning for
utviklingen av dyreplankton i Barentshavet om
våren og utover sommeren. Tilgjengelig dyreplanktonbiomasse om høsten i Barentshavet inn-
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virker på vekstvilkårene for høyere trofiske nivå
det påfølgende året.
Gjennom året og mellom år er det store variasjoner i artssammensetning og biomasse av planteplankton. Viktige naturlige faktorer, som påvirker og regulerer dette, er næringssalter, i tillegg
til lys, temperatur, saltholdighet, sjøis, omrøring
av vannmasser, beiting og sedimentering på bunnen. Endringer i klima vil kunne påvirke flere av
disse faktorene og dermed føre til endringer som
forplanter seg oppover i næringskjeden. Klimatiske endringer som påvirker volum- og varmetransport inn i Barentshavet vil påvirke dyreplanktonbiomassen i Barentshavet, både fordi transporten av dyreplankton påvirkes, men også fordi temperatur har betydning for utvikling av de ulike stadiene av livssyklusen til dyreplankton.
Særlig planktonorganismer med kalkskall vil
være utsatt ved en forsuring av havet. Dyreplankton, som for eksempel raudåte, har vist seg å være
følsomme for langtidseksponering for selv moderat forsuring av havvannet, og det vil påvirke både
fysiologi og reproduksjon. Oppvarming av havet
kan bidra til at mindre karbondioksid tas opp i
havet, men fortsatt vil overflatelaget i våre nordlige havområder være kaldere enn lengre sør slik
at mer CO2 tas opp, noe som igjen fører til en forsuring av havvannet.
Når det gjelder menneskelig aktivitet i dag
påvirkes mengden av plankton kun indirekte gjennom utnyttelse av bestander høyere opp i
næringskjeden. I fremtiden kan direkte utnyttelse
av dyreplankton, for eksempel raudåte, endre
dette bildet.
Også eventuelle oljesøl nær iskanten vil antagelig lokalt kunne påvirke den biologiske produksjonen. Mengden av plankton i Barentshavet totalt
sett blir neppe påvirket negativt av forurensning,
men stoffene kan overføres fra plankton til høyere
trofiske nivåer.
Den samlede belastningen på plankton antas i
dag å være på et nivå som ikke påvirker bestanden
av plankton i Barentshavet negativt. Videre utvikling med økt forsuring, temperaturendring og
endring i isdekke vil imidlertid kunne påvirke produksjon, artssammensetning og utbredelse av
planktonorganismene på lengre sikt.
Prognose for 2025
Fremtidig påvirkning på plankton avhenger av
utviklingen i miljøet. Økt forsuring av havet antas
å medføre negative konsekvenser på kalkavhengige planktonorganismer og også raudåte. Temperaturendring og endring av isdekke vil også
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påvirke artssammensetningen og utbredelsen av
planktonorganismene. Utviklingen i planktonbeitende fiskebestander vil også ha betydning for
planktonbiomassen. Dersom det tillates høsting
av dyreplankton i større omfang, vil dette også bli
en ny menneskeskapt påvirkning på planktonbiomassen som kan ha betydning for økosystemene.
Eventuell høsting skal være basert på vitenskapelige råd. Dersom det i det konkrete tilfellet likevel
ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap eller det
kan være tvil om konsekvensene for miljøet, skal
beslutningen fattes i samsvar med føre-var-prinsippet.
Havbunn og bunndyr
Størstedelen av de bunnlevende (bentiske) artene
er stasjonære og betydningen for økosystemet er
hovedsakelig av lokal art. Artssammensetningen
avspeiler det lokale forhold og vil derfor være viktige indikatorer på miljøkvalitet. Mange bunnfisk
og andre dyregrupper beiter på bunndyrsamfunn.
Endret artssammensetning vil kunne endre produksjonen i bunndyrsamfunnene og dermed
påvirke næringsgrunnlaget.
Kaldtvannskorallrev er store biologiske konstruksjoner med en kompleks romlig struktur
som gjør dem egnet som et leveområde for mange
fastsittende og frittlevende organismer, det vil si at
det er stor variasjon i mikrohabitater og dermed
høyt artsmangfold på revene. Det er også grunn
til å tro at svampsamfunn har en viktig økologisk
betydning både for fisk og mange virvelløse dyr,
men dette er lite undersøkt.
Bunnen er et viktig område for nedbryting av
partikulært materiale, regenerering av næringssalter osv. Dette er grunnleggende prosesser for
produksjonen i økosystemet. Enzymaktiviteten i
de mikrobielle prosessene og dermed hastigheten
på slike prosesser påvirkes blant annet av temperatur ved sjøbunnen.
Bunndyr er særlig utsatt for påvirkning og
belastning fra bruk av bunnslepende redskap i fiskeriene. Fauna i relativt fint sediment påvirkes i
større grad enn fauna i grovere, mer ustabilt sediment. Påvirkningen er redusert fra 2005 til 2009.
Ved tråling kan arter med tilhold imellom de fastsittende dyrene bli drept direkte eller eksponert
og stå i fare for å bli spist av predatorer når deres
beskyttende omgivelser ødelegges. Bunntråleaktivitet fører også til en økning av partikler i vannet
på trålefeltene. Disse synker ned på bunnsamfunnene og fører til økning i dyrenes renseaktivitet
og energibruk.
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Figur 6.1 3D-kart som viser gruppe av koraller i Hola-området utenfor Vesterålen. Tallene viser høyden
på «korallfjellene»
Kilde: MAREANO/Statens Kartverk Sjø

Temperaturendringer kan føre til at utbredelsesområder for arter utvides nordover. Det er usikkert hvor store effekter dette vil ha på bunndyr.
Økt avrenning fra land og økt sedimenttilførsel
fra breene på Svalbard vil få størst effekt ved elevmunninger og brefronter.
Forurensning i bunndyr er påvist, men i lave
konsentrasjoner. Det er stabilt lave nivåer av organiske miljøgifter i sedimenter og organismer.
Bunndyrsamfunnene påvirkes av forekomster
av kongekrabbe, da arten lever av bunndyr. Nyere

Figur 6.2 Levende koraller på Røstrevet
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

undersøkelser i Varangerfjorden (2008/09) har
vist at kongekrabben bidrar til betydelige endringer i bunndyrssamfunnene på bløtbunn. En sammenligning med situasjonen før kongekrabben
ble tallrik i de undersøkte områdene (1995) viser
en dramatisk nedgang både i antall arter og i biomasse. I tillegg bekrefter undersøkelsen at store
individer av arter av muslinger, pigghuder og børstemark er nærmest fraværende. Det er uklart om
effektene er permanente. Undersøkelser i Varangerfjorden indikerer at beitingen på dominerende
organismer i sedimentene bidrar til oksygenreduksjon i sedimentene.
Ingen registrerte endringer i påvirkninger er
tilknyttet skipstrafikk.
Økt petroleumsvirksomhet påvirker bunndyrsamfunn og bunndyr, men i begrenset utstrekning. Undersøkelser viser at områdene som dekkes og påvirkes av vannbasert kaks generelt er
begrenset. Omfanget av tildekking fra utslipp av
kaks fra topphullene i Barentshavet er avgrenset
lokalt og havbunnen vil normalt restitueres etter
få år.
Bunntråling medfører bifangst av ulike bunndyr, som i tillegg til korall og svamp omfatter leddyr, skjell, snegler, børstemark, pigghuder, nesledyr og andre. Mer enn 400 arter fordelt på 14
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dyregrupper blir berørt, men effekten av dette på
økosystemet er ikke kjent.
Høsting av bunnlevende virvelløse dyr, som
reker og kongekrabbe, påvirker også bunnsamfunn. Rekebestanden er vurdert til å være i god
stand og høstes bærekraftig. Fiskeriforvaltningen
har de siste 10 årene hatt et stadig økende fokus
på bunnsamfunn, og konkrete forvaltningstiltak
er iverksatt. Det forventes at ytterligere tiltak vil
bli innført. Påvirkningen fra fiskeriene forventes
derfor å avta.
Det er identifisert en rekke ulike faktorer som
påvirker bunndyr og naturtyper. Det er ikke foretatt undersøkelser eller forskning som gir kunnskap om hvordan den samlede belastningen av
alle disse faktorene påvirker bestandene og
bestandenes utbredelse.
Samlet sett er det klima og fiskeri som vil ha
størst effekter for bunnøkosystemenes artssammensetning, utbredelse og produksjon. Vi har lite
kunnskap om hvilken betydning påvirkning fra
bunnredskaper har for artenes bestandssituasjon i
planområdet eller på landsbasis. Samtidig er dette
områder hvor det har vært drevet med trålfiske i
årtier. I de områdene som er kartlagt av MAREANO viser det seg at naturtypene korallrevbunn
og korallskogsbunn er redusert. Programmet har
også avdekket at dette gjelder også svampsamfunn, men omfanget er usikkert. Man vet at økt
forsuring av havet vil påvirke koraller negativt
gjennom dårligere vekst. Dette kan gjøre korallene mer sårbare mot annen ytre påvirkning slik
som nedslamming.
Det er vanskelig å si noe om den samlede
belastningen på bunndyr og naturtyper. I de områdene hvor bunnkartlegging er gjennomført er det
påvist at påvirkninger fra bunnredskaper i fiskeriene er betydelige og større enn man kunne dokumentere i 2005. Samtidig vet vi at aktiviteten av
bunntråling er redusert siden 2005. I geografiske
områder som ikke er kartlagt, mangler vi kunnskap til å si noe om samlet belastning og betydningen for økosystemene.
Fiskebestander
Ulike fiskeslag har ulik rolle og betydning i økosystemet som henholdsvis byttedyr og predator.
Ulike arter kan konkurrere om felles matressurser. Dagens kunnskap tilsier at det er tre fiskebestander (torsk, sild og lodde) som i stor grad «styrer» det produksjonssystemet vi høster av i
Barentshavet. Lodde er det viktigste byttedyret
for torsk, og er også viktig for mange andre preda-
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Figur 6.3 Reke på risengrynskorall
Kilde: MAREANO/Havforskningsinstituttet

torer, inkludert flere arter av sel, hval og sjøfugl
(se kapittel 3.3.4 om forholdet mellom sild og
lodde). I nordlige deler av Barentshavet er polartorsk særlig viktig for mange predatorer.
Fiskebestandene utsettes for ulike typer
påvirkninger, men fiskeriene er naturlig nok den
aktiviteten som har størst påvirkning på bestandene. Dette gjelder både de artene fisket er rettet
mot og arter som tas som bifangst. Indikatorarter
for fiskebestandene i Barentshavet – Lofoten er
nordøstarktisk torsk, lodde, blåkveite, vanlig uer,
snabeluer, ungsild og kolmule.
Ett av målene for forvaltningen av de levende
marine ressursene er å sikre et høyt langtidsutbytte. Imidlertid er ål, storskate, pigghå, brugde,
blålange, vanlig uer, håbrann og snabeluer alle
oppført som truede arter på Norsk rødliste 2010
(som henholdsvis kritisk truet, sterkt truet og sårbare bestander) (se kapittel 3.3.7). I forvaltningsplanområdet er det ikke direkte fiske på ål,
brugde, blålange, håbrann og snabeluer. På grunn
av tidligere overfiske er bestandene av snabeluer,
vanlig uer og blålange på lave nivåer. Det er satt i
gang forvaltningstiltak for alle artene og for snabeluer og blåkveite har det i de siste årene vært
bedring i rekruttering og tegn til positiv utvikling i
bestandene. Det direkte fisket etter snabeluer
som foregår i internasjonalt farvann er bekymringsfullt, og Norge har i Den nordøstatlantiske
fiskerikommisjonen (NEAFC) gjentatte ganger
gått inn for et stans i dette fisket. For kysttorsk er
det ennå for tidlig å evaluere hvilken effekt forvaltningstiltakene har hatt.
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Fisk kan også påvirkes av petroleumsvirksomhet. Det er påvist at seismikkundersøkelser påvirker fiskens atferd gjennom økt svømmeaktivitet.
Økt svømmeaktivitet kan være et symptom på en
stressreaksjon. Fisk blir også påvirket av undervannsstøy fra ulike andre kilder og ulike driftsutslipp selv ved lave konsentrasjoner. I tillegg kan
fisk utsatt for lave nivåer av oljekomponenter i
produsert vann over lengre tid utvikle skader på
arvemateriale, modnes senere og få redusert
vekst. Det er usikkert i hvor stor grad nivåene
som kan registreres i naturen kan produsere langtidseffekter.
Langtransportert forurensning påvirker også
enkeltbestander. Undersøkelser viser at det stort
sett er lave nivåer av miljøgifter og radioaktive
stoffer i miljøet. Unntaket er arter øverst i
næringskjeden, som for eksempel sel, samt fisk
som lever på store dyp og blir gamle.
Klimaendringer har allerede ført til endrede
fysiske forhold og isdekke. Dette vil i økende grad
påvirke utbredelse og fordeling av fiskebestandene.
Høsting av fiskebestandene er en villet og
styrt belastning. ICES’ kvoteråd legges til grunn
for uttaket, men forhandlinger med andre land og
samfunnsmessige hensyn kan føre til avvik fra
rådgivningen. Fiskeriforvaltningen kan for eksempel i enkelte tilfeller legge opp til en langsommere
oppbygning av noen bestander av samfunnsmessige hensyn. Dette kan føre til at fiskepresset for
enkelte bestander blir noe høyere enn ICES anbefaler.
Klimaendring kan føre til endrede fysiske forhold og utbredelse av isdekke, som i stor grad vil
påvirke utbredelse og fordeling av fiskeartene. På
grunn av økt temperatur forventes det på kort/
mellomlang sikt at mengden fisk i Barentshavet
vil øke sammenlignet med nå, særlig gjelder dette
i nordlige/nordøstlige deler av Barentshavet. I tillegg vil en eventuell påvirkning som endrer
mengde eller sammensetningen av dyreplankton
kunne påvirke fiskebestandene. Det er uklart
hvordan havforsuring vil påvirke lavere trofiske
nivå og hvilke effekter dette eventuelt vil ha på
andre deler av økosystemet, inkludert fisk. De
samlede konsekvensene er derfor usikre.
Den samlede belastningen på de viktigste fiskebestandene antas i dag å være på et nivå som
ikke påvirker bestandene i Barentshavet negativt.
Den samlede belastningen på enkelte mindre,
men likevel fullt viktige bestander som uer, snabeluer og blåkveite, er imidlertid for stor. Den viktigste påvirkningen på disse bestandene kommer fra
fiskeriene. Videre utvikling med økt temperatur-
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endring, forsuring, og endring i isdekke vil imidlertid kunne påvirke produksjon, artssammensetning og utbredelse av fiskebestandene på lengre
sikt.
Sjøfugl
Det siste tiåret har urovekkende mange bestander
av sjøfugl i området Barentshavet – Lofoten hatt
en sterk tilbakegang. Den samlede belastningen,
enten det skyldes klimaendringer, annen menneskeskapt påvirkning eller en kombinasjon av disse,
er i dag for stor. Sjøfugl har lang levetid, lav reproduksjonsrate og stor mobilitet, og de fleste artene
er nøye tilpasset forekomster av spesielle
næringsressurser som direkte eller indirekte
påvirkes av høstingsstrategier og klima. Siden sjøfuglene i deler av livssyklusen også er svært bundet til sine leveområder er de ekstra følsomme for
en lang rekke andre menneskeskapte påvirkninger, blant annet arealbeslag, forstyrrelser, oljeforurensning, miljøgifter og jakt.
Sjøfugl som trekker ut av Barentshavet i deler
av året eller deler av sin livssyklus vil også bli
utsatt for ulike påvirkninger utenfor området. Sjøfugl er et bindeledd mellom marine og terrestriske økosystemer. Betydningen av dette øker jo
lenger nord man kommer. På Svalbard er det spesielt viktig da dette er områder hvor biologisk produksjon på land i vesentlig grad støtter seg på det
marine økosystemet.
Sjøfugl utsettes for påvirkninger både gjennom det fysiske miljøet og gjennom næringsgrunnlaget. Nedgangen i bestandene og sviktende hekkesuksess har i hovedsak vært knyttet
til endringer i næringsgrunnlaget. Observerte
endringer i forekomster av dyreplankton og vandringsmønsteret til viktige fiskebestander kan
redusere sjøfuglenes tilgang på næring innenfor
rekkevidde av hekkeplassene. Ismåke er sårbar
for endringer i isutbredelse og er spesielt utsatt.
Klimatiske forhold påvirker sjøfugl direkte og
indirekte blant annet gjennom endring i næringstilgang og miljøgifteksponering. Klimatiske forhold som endrer fordelingen av næring til sjøfugl
påvirker bestandene forskjellig avhengig av hvor
de hekker. Så lenge sjøfuglbestandene er svekket
er de ekstra sårbare for annen negativ påvirkning.
Alvorligheten av dette har økt siden 2005. Selv
lave nivåer av miljøgifter kan ha negativ påvirkning dersom andre forhold (herunder næringstilgang) er ugunstige. Det er imidlertid foreløpig
usikkert i hvilken grad dette har hatt konsekvenser på bestandsnivå. Nivåene av organiske miljøgifter i polarmåke er fortsatt urovekkende høye.
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Figur 6.4 Ismåke
Foto: Hallvard Strøm

Sjøfuglene blir påvirket av mange sektorers
aktiviteter. Fiskeriene kan påvirke fuglenes
næringsgrunnlag og medføre bifangst av sjøfugl i
fiskeredskaper, og oljeutslipp, forsøpling og miljøgifter bidrar til negative effekter på artenes livsvilkår og leveområder. I nær fremtid kan produksjon
av havenergi føre til ytterligere dødelighet og
alvorlig arealbeslag. I tillegg kan klimaendringene
bidra til å endre utbredelsen av byttedyr som sjøfuglene er avhengige av. Sjøfuglenes rolle i økosystemet gjør at de er blant de mest sårbare
marine organismegruppene.
På tross av betydelig forbedring i kunnskapsgrunnlaget for sjøfugl er det fortsatt mangel på
kvantitativ kunnskap om årsakssammenhenger
knyttet til nedgang i bestandene. Redusert tilgang
på næring er en årsak, men manglende kunnskap
om hvilke påvirkninger som fører til mindre tilgjengelig næring, gjør også at vurderingen av
samlet belastning på sjøfugl og deres leveområder
i dag og i fremtiden er forbundet med usikkerhet.
Mange av de tydeligste utviklingstrekkene for
norske sjøfugler de siste tiårene ser ut til å skyldes endret tilgang på viktige byttedyr, spesielt
bestander av små stimfisk. Mange av de utfordrin-

gene vi står overfor her kan bare løses i et tettere
faglig samarbeid mellom sjøfugløkologer, fiskeribiologer og oseanografer.
Nordisk rapport
I 2010 utga Nordisk Ministerråd «Action plan for
Seabirds in Western-Nordic areas». I tillegg til
handlingsplanen inneholder rapporten også en
gjennomgang og evaluering av ulike typer påvirkninger på sjøfugl i Nordøst-Atlanteren, basert på
informasjon fra nasjonale og internasjonale sjøfugleksperter. I denne gjennomgangen pekes det på
tre generelle påvirkningsfaktorer som er av betydning for mange sjøfuglarter i store deler av dette
havområdet. Disse faktorene er klimaendringer/
økt sjøtemperatur, konkurranse med fiskeriene og
oljeforurensning. Matmangel forårsaket av konkurranse mellom sjøfugl og fiskerier er i rapporten
identifisert som en viktig årsak til problemene for
mange sjøfuglbestander der det fiskes på de
samme bestandene som sjøfuglene har som
næringsgrunnlag. Dette gjelder også i Barentshavet, men det betyr ikke nødvendigvis at sjøfugl og
fiskeriene konkurrerer om den samme fisken der
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og da. Konkurransen er ofte forsinket og indirekte,
og vi trenger fremdeles mer kunnskap for å forstå
mekanismene og kvantifisere sammenhengene.
Den nordiske handlingsplanen peker videre
på at mange sjøfuglarter er sårbare for oljesøl,
særlig fordi fjærdraktens vanntette egenskaper
blir påvirket selv av små mengder olje. Oljeforurensning kan også medføre toksiske effekter for
fugler, spesielt ved forsøk på fjærstell, men også
gjennom eksponering via byttedyr. Bifangst og
forurensning trekkes også frem som spesifikke
påvirkningsfaktorer med betydning for færre
arter og/eller i mer lokale deler av Vest-Norden,
deriblant norske områder.
Prognose for 2025
Sjøfugl vil alltid være påvirket av klimaendringer,
også i perioden frem mot 2025. Miljøgifter ventes
å utgjøre påvirkning på tilsvarende nivå som i dag,
og sjøfugl vil fortsatt være påvirket av flere andre
menneskelige aktiviteter. Det forventes at
bifangst av sjøfugl reduseres etter hvert som ny
teknologi tas i bruk og at et nærmere samarbeid
mellom sjøfuglforskere og havforskere vil gi
bedre kunnskap om sjøfugl og deres næringstilgang. På lengre sikt enn 2025 kan klimaendringer
og eventuelt havforsuring likevel bidra til at den
samlede påvirkningen fra menneskelig aktivitet
øker. Havforsuring vil ikke være en direkte trussel for sjøfugl, men virke gjennom effekter på
fuglenes næringsgrunnlag.
Sjøpattedyr og isbjørn
Ulike arter av hval og sel inngår i økosystemet i
Barentshavet i tillegg til isbjørn. Selene dominerer i antall, og hvalene i biomasse. Noen hvalarter
holder til i området i deler av året med polare beiteområder og tempererte parrings- og kalvingsområder (for eksempel vågehval, finnhval og knølhval), andre kan oppholde seg der året rundt (for
eksempel hvithval, narhval og grønlandshval). De
fleste er toppredatorer, men noen bardehval er
sekundærkonsumenter og lever av krill og annet
stort plankton. Samlet sett utnytter de store deler
av økosystemet (for eksempel vingesnegl, krepsdyr, reker, krabber, ulike fiskeslag, skjell, snegler,
blekksprut og sel). Isbjørn er toppredator i det
arktiske økosystemet. Kadaverrester fra viktige
byttedyr som sel er viktig næring for blant annet
fjellrev, ismåke og polarmåke.
Sjøpattedyrene er utsatt for ulike typer påvirkningsfaktorer. I rødlista for 2010 er grønlandshval, narhval, klappmyss og steinkobbe listet som
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henholdsvis kritisk truet, sterkt truet og sårbare
bestander i området. På Svalbard er hvalross,
steinkobbe og isbjørn ført opp som sårbare
bestander. Det foregår ingen fangst av disse
bestandene i havområdet eller ved Svalbard, kun
fangst av steinkobbe langs kysten av fastlandet.
Fangst av vågehval var i 2005 begrenset og
konsekvensen for bestanden liten. I 2009 var
fangsaktiviteten ytterligere redusert. Fangsten av
grønlandssel var i 2005 en begrenset aktivitet med
liten konsekvens for bestanden. Aktiviteten ble
ytterligere redusert i 2009, blant annet på bakgrunn av en nedgang i ungeproduksjonen i Kvitsjøen de siste årene. Fangst på klappmyss foregår
i Vesterisen.
Nye data viser med større sikkerhet at i noen
områder er nivået av bifangst på nise så høyt at
påvirkningen er betydelig. I disse områdene er
arten avhengig av innvandring fra andre områder
for å opprettholde bestanden av nise lokalt. For
steinkobbe har nivåene av bifangst og jakt ikke
vært bærekraftige, og det er nå fastsatt en forvaltningsplan for arten. Forvaltningen av kystselbestandene er nylig endret, og det er i fremtiden forventet en mer bærekraftig forvaltning ut fra hva
den enkelte bestand tåler.
I fagrapporten henvises det til at undersøkelser fra andre havområder viser at sjøpattedyr kan
bli påvirket av støy. Ny kunnskap har medført at
støy, særlig propellslag fra skip, vurderes som et
større problem for sjøpattedyr enn tidligere.
Økt aktivitetsnivå innen skipstrafikk og petroleumsvirksomhet kan også gi økt påvirkning på
sjøpattedyr, blant annet gjennom økning i støy og
kollisjonsfare. Det er antatt uendret eller minkende påvirkning fra fiskeri og fangst.
Generelt vil endring i isareal eller fronter med
høy produksjon kunne få vesentlig effekt på populasjonsnivå for arter med sterk tilknytning til disse
områdene for forplantning eller næringssøk. Arter
som allerede er påvirket av klimaendringer, for
eksempel isbjørn, vil være ekstra utsatt ved økt
miljøgiftbelastning i tillegg. For istilknyttede arter
(ishavssel, ringsel, isbjørn) vil klimaendringer
direkte påvirke tilgjengeligheten av egnet habitat.
For andre arter kan tilgang på byttedyr bli endret.
Siden 2005 har de første mulige effektene av
klimaendringer på islevende sjøpattedyr blitt synlige i Barentshavet. Det er antatt at effektene av
klimaendringer på sjøpattedyr vil øke frem mot
2025.
En vurdering av den samlede belastningen på
sjøpattedyrene i dag må deles inn i isavhengige
sjøpattedyr og andre arter. Den samlede påvirkningen på ringsel, grønlandssel, klappmyss og
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isbjørn er for stor og ser først og fremst ut til å
være forårsaket av temperaturendringer. Arter
som ikke er isavhengige, som de store hvalartene
i området, ser ut til å tåle dagens samlede belastning. Steinkobbe og nise skiller seg imidlertid ut
ved at henholdsvis fangst og bifangst lokalt påvirker bestandene negativt. Videre utvikling med økt
forsuring, temperaturendring og endring i
isdekke forventes å påvirke produksjon, artssammensetning og utbredelse av sjøpattedyr i økende
grad frem mot 2025. Hvor stor påvirkningen vil bli
avhenger av klimautviklingen og særlig utviklingen med hensyn til sjøisens utbredelse og kvalitet. Denne påvirkningen kommer i tillegg til
påvirkning fra økt skipstrafikk og petroleumsvirksomhet.
Truete arter
Gjennomgangen foran viser at det er flere arter i
de ulike delene av økosystemet i Barentshavet
som er truet. En oversikt over disse er gitt i boks
3.6 i kapittel 3.3.7.
Den samlede påvirkningen på disse bestandene i forvaltningsplanområdet er omtalt under
de enkelte delene av økosystemet. Flere av artene
har sin hovedutbredelse i planområdet. Totalbelastningen her vil derfor ha stor betydning for
hvordan artene utvikler seg også på landsbasis.

6.3

Samlet belastning på området
Barentshavet – Lofoten

Å vurdere de kombinerte effektene av all menneskelig påvirkning på økosystemet som helhet er en
kompleks og vanskelig oppgave. Menneskelig
påvirkning på de ulike komponentene av økosystemet skal vurderes, og man må ta med i betraktningen hvordan ringvirkningene fra slike påvirkninger kan påvirke andre komponenter i økosystemet. Slike «dominoeffekter» kan føre til en økt
sårbarhet hos arter og naturtyper. Innenfor større
områder, som for eksempel hele forvaltningsplanområdet, må det også tas høyde for forskjeller i
påvirkning og effekter i ulike deler av området.
Når man vurderer samlet belastning på deler
av økosystemet, er det altså viktig å se på hva
dette betyr for andre deler av det samme systemet. I denne sammenhengen er det spesielt viktig
å vurdere effektene på nøkkelartene i Barentshavet. Hvis den samlede belastningen på en artsgruppe eller et område slår negativt ut på bestanden av for eksempel rauåte eller sild og lodde, vil
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dette bety langt mer for resten av artene i økosystemet enn om mindre sentrale arter ble rammet.
Det er vist til en lang rekke utfordringer knyttet til å gjøre en vurdering av den samlede belastningen i økosystemet i Barentshavet i dag og i
fremtiden. Det at vi ikke har sikker kunnskap
innebærer at føre-var-prinsippet i større eller mindre grad vil måtte komme til anvendelse som en
retningslinje ved forvaltningen av området.
Erfaringer fra fiskerisektoren viser at det er
behov for en føre-var-basert forvaltning for å
kunne ta høyde for ukjente samvirkende effekter,
slik også havressursloven legger opp til. Effekter
av klimaendringer er en overgripende faktor som
påvirker både økosystem og samfunn. Potensielle
effekter av pågående storskala klimaendringer
kommer i tillegg til de øvrige påvirkningene i et
område, og det vil være geografiske forskjeller
med hensyn til hvordan sårbarheten i et område
påvirkes.
Samlet belastning på økosystemet generelt i
forvaltningsplanområdet er vurdert til å være
størst for koraller, svamp og sjøfjærsamfunn, sjøfugl, isavhengige selarter og de fiskebestandene
som har en dårlig bestandssituasjon. Bestandsnedgang hos sjøfuglartene lomvi og krykkje som
følge av for stor samlet belastning peker seg spesielt ut i denne sammenheng.
Noen av utviklingstrekkene i Barentshavet –
Lofoten kan tyde på et økosystem i endring. Årsakene til bestandsnedgang hos sjøfugl er sammensatte, men redusert tilgang på viktige byttedyr er
trukket frem blant de viktigste forklaringene. Spesielt pelagisk tilknyttede arter som lomvi, lunde
og krykkje har hatt en negativ bestandsutvikling
over lengre tid.
De store fiskebestandene er i god forfatning
og blir høstet bærekraftig, men enkelte mindre
bestander er fortsatt på lave nivåer. Fiskeriene har
videre effekter på bunnfauna gjennom bunntråling. Det er flere steder dokumentert betydelige
skader på korallrev og svampsamfunn. Disse
organismene har funksjoner som er viktige for
andre deler av økosystemet, for eksempel som
oppvekstområde for fisk, men dette vet vi ikke
nok om. Skader på bunnfauna vil kunne få alvorlige ringvirkninger.
I de senere årene har det vært nedgang i
mengden havis i Barentshavet og omkringliggende områder som følge av klimaendringer. En
betydelig svikt i reproduksjon hos islevende selarter er de første tydelige effektene av klimaendringer på økosystemene i Barentshavet og omkringliggende områder.
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Ved normal aktivitet på dagens nivå utgjør høsting den største påvirkningen fra aktiviteter i forvaltningsplanområdet, mens påvirkninger fra
skipstrafikk og petroleumsvirksomhet er antatt å
være små (tabell 6.1). Den økende aktiviteten fra
disse sektorene vil imidlertid kunne øke påvirkningsgraden.
Fremover vil sannsynligvis den samlede
belastningen fra klimaendringer, havforsuring og
langtransportert forurensning øke og få større
betydning i forhold til de ulike aktivitetene i
Barentshavet. På grunn av flere usikre og dårlig
dokumenterte faktorer er det ikke mulig å si sikkert hvilke konsekvenser den samlede menneskelige aktiviteten faktisk har på økosystemet, men
flere store påvirkninger på samme sted og tid
innebærer større risiko for konsekvenser på økosystemet. For eksempel kan en varig endring i sjøtemperatur (se figur 6.5) og surhetsgrad føre til så
store endringer i økosystemet at det gjennomgår
et irreversibelt økosystemskifte/regimeskifte.
Dette betyr at økosystemet endrer sin struktur,
virkemåte og produksjon. Konsekvensene av
dette er vanskelig å forutsi, men kan potensielt bli
svært store.
Påvirkninger på en del av økosystemet vil i
mange tilfeller ha betydning også for andre deler
av systemet. Direkte fysisk påvirkning av korallrev kan forringe livsbetingelsene for andre som
har korallrevet som leveområde, for eksempel
bunnfiskarter eller krepsdyr. Dette kan redusere
verdien av et korallrev og den rollen det har for
biologisk mangfold og økologiske funksjoner.
Havforsuring på grunn av økt CO2-innhold i
vannet vil kunne medføre at kalkavhengige arter
blir skadet. Dette vil ramme planteplankton, dyreplankton og bunndyr som koraller, krepsdyr, pigghuder og skjell. Korallrev er sentrale leveområder
for fisk og virvelløse dyr mens plankton er nødvendige bytteorgansimer for fisk, fugl og hval.
Svekkelser av disse plante- og dyregruppene kan
føre til store endringer i økosystemet.
Det er indikasjoner på at klimaendringer kan
føre til endret fordeling av plankton i havområdene. En slik endring vil kunne ha betydning for
andre deler av økosystemet ved at fisk og andre
organismer som beiter på plankton følger etter
næringsgrunnlaget. Dette vil igjen ha stor betydning for artsgrupper som er mer stedfaste i deler
av året, som sjøfugl. Næringstilgangen kan svekkes ved at næringen er for langt unna sjøfuglkoloniene. Dette kan føre til at sjøfuglenes unger ikke
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får tilstrekkelig næring til å vokse opp og at sjøfuglbestander blir svekket.
I en økosystembasert forvaltning skal forvaltningen av de menneskelige aktivitetene ta
utgangspunkt i de rammene som økosystemet setter for opprettholdelse av dets struktur, virkemåte
og produksjon. Eksemplene over viser at en
påvirkning eller effekt for en del av økosystemet
kan ha ringvirkninger til andre deler, og at kompleksiteten kan være betydelig. Dette vil ha særlig
stor betydning dersom påvirkninger endrer
bestand eller utbredelse av nøkkelarter som raudåte, sild eller lodde. Noen slike mekanismer er
kjent ved for eksempel sammenheng mellom fiskebestander. I arbeidet med å utvikle en økosystembasert forvaltning mangler fortsatt kunnskap
om viktige sammenhenger i økosystemet. Forvaltningen av økosystemet må derfor ta hensyn til at
kunnskapen om disse sammenhengene i dag er
ufullstendige.
Samarbeid på tvers av sektorer når det gjelder
et systematisk arbeid med studier av samvirkende
effekter på økosystemet bør derfor prioriteres.
For eksempel er det behov for mer kunnskap om
hvordan et surere hav og endret klima vil påvirke
transport, omsetning, opptak og effekter av miljøgifter på enkeltarter, næringskjeder og økosystemer. Et annet eksempel er hvordan klima vil
påvirke dagens fiskerimønster som følge av endringer i fiskens utbredelse eller tilgjengelighet av
områder som følge av mindre sjøis, men også
eventuelle direkte effekter av klimaendringer og
forsuring på fiskebestander, deres føde og predatorer og hvordan fiskeuttak bør tilpasses dette.
Som det fremgår av kapittel 3 er hovedkonklusjonen at miljøtilstanden i Barentshavet – Lofoten
i dag er god. Den samlede belastningen på økosystemet vil imidlertid trolig øke fremover, og det
er viktig å følge utviklingen nøye.
Dersom den samlede belastningen på særlig
verdifulle og sårbare områder blir stor kan dette
ha potensielt store konsekvenser på grunn av de
sentrale funksjonene disse områdene har for økosystemene i hele forvaltningsplanområdet. I disse
områdene er det spesielt viktig å unngå for stor
samlet belastning. I flere av områdene er det på
grunn av relativt kystnær beliggenhet og rik tilgang på fisk og andre organismer både generelt
stor aktivitet og spesielt stor høstingsaktivitet. Det
er derfor viktig at det utvises spesiell aktsomhet
med å etablere ny aktivitet i disse områdene.
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Figur 6.5 Simuleringer som viser ventede endringer i havtemperaturen i mars (øverst) og september i
fremtiden (perioden 2046–2065) relativt til kontrollperioden 1981–2000
Kilde: Havforskningsinstituttet
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Tabell 6.1 Oversikt over endringer i påvirkning fra menneskelig aktivitet på økosystemelementer, samt
tilstand. Tabellen viser data fra 2009, rapportert i det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen.
Økosystem-
element

Fysisk miljø

Plankton

Påvirkning

Endring i påvirkning 2009 
i forhold til 2005

Fiskeri

Ingen registrerte endringer

Skipsfart

Ingen registrerte endringer

Fiskeri

Større fiskebestander gir økt
beitepress på plankton

Skipsfart

Ingen registrerte endringer

Tilstand 2009

Temperaturen lå i 2009 over
langtidsgjennomsnittet etter å
ha avtatt siden maksimumsåret
Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer
2006. Mengden havis var noe
Ytre påvirkning
Økende temperatur og havfor- høyere i 2009 enn årene før,
suring
men var fortsatt på et lavt nivå.

Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer
Ytre påvirkning

Mengden dyreplankton var i
Økende temperatur og havfor- 2009 på lavere nivå enn de tre
suring
foregående årene.

Fiskeri

Bunndyr og 
bunnsamfunn

Betydelig reduksjon i antall
tråltimer betyr en betydelig
nedgang i fysisk påvirkning fra
2005. Økt kunnskap dokumenterer større påvirkning i 2005 Biomasse av bunndyr varierer
enn det som til da var dokubetydelig fra år til år. Mengden
mentert
snøkrabbe har økt de siste
årene, mens det har vært nedSkipsfart
Ingen registrerte endringer
gang i mengden kongekrabbe.
Petroleumsvirksomhet Økt aktivitet, men ingen regisNoen typer bunndyr, som kortrerte endringer
aller, svamp og sjøfjær er påvirYtre påvirkning
Ingen registrerte endringer
ket av bunntråling.
Fiskeri

Redusert ulovlig fiske (IUU)
Over 20 års vedvarende innsats
for å styrke bærekraftig forvaltning har ført til større bestander av viktige kommersielle
De store fiskebestandene er på
arter
høye nivå og blir høstet bæreFiskebestander
kraftig. Noen mindre fiskebeSkipsfart
Ingen registrerte endringer
stander er på lave nivå på
Petroleumsvirksomhet Økt seismikkaktivitet med
grunn av tidligere overfiske.
kortvarig skremmeeffekt på
For to av artene (vanlig uer og
fisk
kysttorsk) er fiskepresset vurYtre påvirkning
Ingen registrerte endringer
dert til å være for høyt fortsatt.

Sjøfugl

Fiskeri

Ingen registrerte endringer

Skipsfart

Ingen registrerte endringer

Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer
Ytre påvirkning

Forurensning: nedgang for
enkelte stoffer, mens andre
stoffer er mer stabile

Det er omfattende nedgang i
flere bestander av sjøfugl.
Mens nedgangen i mange år
var begrenset til den sørvestre
delen av utredningsområdet, er
det nå nedgang i bestandene
også på Svalbard.
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Tabell
6.16.1
fortsetter
Tabell
Oversikt over endringer i påvirkning fra menneskelig aktivitet på økosystemelementer, samt
tilstand. Tabellen viser data fra 2009, rapportert i det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen.
Økosystem-
element

Påvirkning

Fiskeri

Endring i påvirkning 2009 
i forhold til 2005

Tilstand 2009

Redusert fangst
Høyere anslag for bifangst av
nise i enkelte områder på
grunn av mer kunnskap

Skipsfart
Sjøpattedyr

Høyere anslag for effekter av
støy på grunn av mer kunnskap
Petroleumsvirksomhet
Det har vært svikt i reprodukØkt kunnskap om fare for kollisjon i bestander av islevende
sjoner
selarter på grunn av lite havis i
Ytre påvirkning
Økt temperatur
årene opp mot 2009. For noen
Forurensning: Nedgang i kon- arter er nivåene av fangst og
sentrasjoner av PCB, men stag- bifangst ikke bærekraftige.
nasjon i nivåene av DDT
Vågehval høstes bærekraftig.
Fiskeri

Det er antatt at påvirkningen
på bunndyr er redusert siden
2005, men det er dokumentert
større omfang av påvirkning
fra tråling enn tidligere kartlagt.

Skipsfart

Ingen registrerte endringer

Sårbare og 
truete arter

Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer
Annen påvirkning
Fiskeri

Fremmede
arter

Ingen registrerte endringer

Truete og nær truete arter i
havområdet omfatter flere artsgrupper. Blant de truete sjøfuglartene på Norsk rødliste
for arter 2010 har artene lomvi,
polarlomvi, teist, lunde, alke,
krykkje og havhest en vesentlig del av sin norske bestand i
forvaltningsplanområdet
Barentshavet – Lofoten

Reduksjon i bestanden av kon- Estimatene av totalbestanden
gekrabbe
av kongekrabbe for 2009 er
noe lavere enn i 2008. Det er
Skipsfart
Ingen registrerte endringer
usikkert om snøkrabbe har
Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer
spredd seg naturlig eller er innYtre påvirkning
Endringer på grunn av 
ført til Barentshavet. Arten er i
temperaturendring
økning.
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Tabell
6.1
fortsetter
Tabell
6.1
Oversikt
over endringer i påvirkning fra menneskelig aktivitet på økosystemelementer, samt
tilstand. Tabellen viser data fra 2009, rapportert i det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen.
Økosystem-
element

Trygg sjømat

Påvirkning

Endring i påvirkning 2009 
i forhold til 2005

Fiskeri

Ingen registrerte endringer

Samvirkende påvirkninger

Fiskeriene: redusert påvirkning på fiskebestander og
bunndyr.
Frem til 2009 er påvirkninger
fra skipsfart og petroleumsvirksomhet i mindre grad
kjente men antatt små.
Ytre påvirkning: Trend siste 30
år for høyere temperatur og
reduksjon i isdekke fortsetter.
På grunn av flere usikre og
dårlig dokumenterte faktorer
er det ikke mulig å si sikkert
hvilke konsekvenser den samlede menneskelige aktiviteten
faktisk har på økosystemet.

Det er generelt lave nivåer av
forurensende stoffer i sjømat i
Skipsfart
Ingen registrerte endringer
utredningsområdet. Unntaket
Petroleumsvirksomhet Ingen registrerte endringer
er sum dioksiner og dioksinligYtre påvirkning
Uendret påvirkning men større nende PCB i blåkveite og
torskelever, hvor nivåene for
kunnskapsomfang
blåkveite i områder nordvest
for Trænabanken og på Eggakanten utenfor Lofoten har verdier som overstiger EUs øvre
grenseverdier for lovlig omsetning, mens for torskelever er
nivåene for enkelte lokaliteter
tett opptil EUs øvre grenseverdi for lovlig omsetning til
humant konsum.

Hele økosystemet

6.4

Tilstand 2009

Måloppnåelse

Forvaltningsplanen skal være et verktøy både for
å tilrettelegge for verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i havområdet. Regjeringen
har som mål at:
– forvaltningen av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal legge til rette for
bærekraftig bruk av områdene og ressursene
til beste for regionen og samfunnet som helhet,
– forvaltningen skal sikre at aktivitetene i området
ikke truer naturgrunnlaget og dermed mulighetene for fortsatt verdiskaping i fremtiden,
– forvaltningen skal legge til rette for næringsvirksomhet som er samfunnsøkonomisk lønn-

–

–
–
–

Generelt er tilstanden i økosystemet god og forurensningsnivåene lave. Viktige unntak
fra dette er betydelig bestandsnedgang hos flere arter av sjøfugl, lave bestandsnivåer av
enkelte fiskearter på grunn av
tidligere overfiske og svikt i
reproduksjon hos islevende
selarter de senere årene. Det
siste kan være de første synlige
effektene av klimaendringer på
økosystemet i utredningsområdet.

som og som i størst mulig grad bidrar til verdiskaping og sysselsetting i regionen,
virksomhet innenfor planområdet skal forvaltes i sammenheng, slik at ulike næringer tilpasses hverandre, og den samlede virksomheten
tilpasses hensynet til miljøet,
høsting av levende marine ressurser skal bidra
til verdiskaping og sikre velferd og næringsutvikling til beste for det norske samfunnet,
levende marine ressurser skal forvaltes på en
bærekraftig måte gjennom en økosystembasert tilnærming,
petroleumsvirksomheten skal bidra til verdiskaping og sikre velferd og næringsutvikling til
beste for det norske samfunn,
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det skal legges til rette for lønnsom produksjon
av olje og gass i området innenfor rammer og
krav til helse, miljø og sikkerhet, som er tilpasset hensynet til økosystemene og annen virksomhet, og
det skal legges til rette for sikker og effektiv
sjøtransport som tar hensyn til miljøet og
bidrar til fortsatt verdiskaping i regionen.

I forvaltningsplanen er det fastsatt generelle mål
for perioden frem til 2020 for en rekke tema, blant
annet helse- og miljøfarlige kjemikalier og radioaktive stoffer, operasjonelle utslipp, forsøpling,
trygg sjømat, håndtering av risiko ved akutt forurensning, forvaltning av særlig verdifulle og sårbare områder og naturtyper, forvaltning av arter
og bevaring av marine naturtyper.
Hensikten med målene i forvaltningsplanen er
å konkretisere innholdet i formålet for planen.
Samtidig vil flere av målene bidra til å konkretisere innholdet i forvaltningsmålene for arter og
naturtyper i naturmangfoldloven for sektorvise
aktiviteter og tiltak og forvaltningsprinsippet og
de grunnleggende hensynene i havressursloven.
Regjeringen har gjennom St.meld. nr. 8 (2005–
2006) lagt målene gjengitt under til grunn i forvaltningen av Barentshavet frem mot 2020. I tillegg vil relevante nasjonale mål gjelde. Under gis
en kortfattet gjennomgang av måloppnåelsen i forhold til målene som ble fastsatt i forvaltningsplanen.

6.4.1 Naturmangfold
Regjeringen har lagt følgende generelle mål til
grunn for naturmangfold i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten:
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
skal forvaltes slik at mangfoldet av økosystem,
naturtyper, arter og gener bevares, og økosystemenes produktivitet opprettholdes. Menneskelig
aktivitet i området skal ikke skade økosystemenes
funksjon, struktur, produktivitet eller dynamikk.
Det generelle målet er konkretisert gjennom mål
for særskilte tema, som gjennomgås under.
Forvaltning av særlig verdifulle og sårbare områder og
naturtyper
Aktiviteter i særlig verdifulle og sårbare områder
skal foregå på en måte som ikke truer områdenes
økologiske funksjoner eller biologiske mangfold.

2010–2011

Skade på marine naturtyper som anses som
truete eller sårbare, skal unngås.
I marine naturtyper som er særlig viktige for
økosystemenes funksjon, struktur, produktivitet
og dynamikk, skal aktiviteter foregå på en slik
måte at alle økologiske funksjoner opprettholdes.
Målet om at aktiviteter i særlig verdifulle og sårbare områder skal foregå på en måte som ikke
truer områdenes økologiske funksjoner eller biologiske mangfold, er oppfylt for noen av områdene
(iskanten, polarfronten, havområdene rundt Svalbard). For andre områder (Tromsøflaket, havområdene utenfor Lofoten til Tromsøflaket, Eggakanten og kystnære området fra Tromsøflaket til
grensen mot Russland) er det usikkert om målet
er nådd. Noen mindre fiskebestander er på lave
nivå på grunn av tidligere overfiske. Selv i gjenoppbygget tilstand, utgjør disse mindre bestandene en liten andel av fiskeressursene målt som
biomasse i disse områdene. I tillegg er det skader
fra tråling på korallrev, svamp og sjøfjær. Målet
om at skade på marine naturtyper som anses som
truete eller sårbare skal unngås, er ikke oppfylt,
men det er registrert en betydelig nedgang i antall
tråltimer som betyr en nedgang i fysisk påvirkning fra 2005. Høsten 2009 ble området Korallen i
forvaltningsplanområdet beskyttet mot bunntråling med hjemmel i havressursloven. Det er uklart
om menneskelig aktivitet i områdene også er
årsak til den omfattende nedgangen som er observert i flere bestander av sjøfugl.
Forvaltning av arter
Naturlig forekommende arter skal finnes i levedyktige bestander hvor det genetiske mangfoldet
opprettholdes.
Arter som høstes, skal forvaltes innenfor sikre
biologiske grenser slik at gytebestandene har god
reproduksjonsevne.
Arter som er viktige for økosystemenes funksjon, struktur, produktivitet og dynamikk, skal
forvaltes slik at de kan ivareta sin rolle som nøkkelarter i økosystemet.
Truete og sårbare arter og nasjonale ansvarsarter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til
livskraftige nivåer så raskt som mulig. Utilsiktet
negativ påvirkning av slike arter som følge av
virksomhet i Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten skal reduseres så langt det lar seg
gjøre innen 2010.

2010–2011

Meld. St. 10
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Menneskeskapt spredning av organismer
som ikke hører naturlig hjemme i økosystemene,
skal unngås.
Målet om at naturlig forekommende arter skal finnes i bærekraftige bestander er oppnådd for
bestander av torsk, hyse, sei, lodde, sild og sjøpattedyr. For andre fiskebestander (uer, snabeluer,
blåkveite og kysttorsk) har bestandene vært på
lave nivå og har derfor ikke nådd sitt fulle reproduksjonspotensial. Dette målet er ikke oppnådd
for sjøfuglbestandene. Bestanden av nordøstarktisk torsk var i 2005 utsatt for et omfattende ulovlig og urapportert fiske (IUU-fiske). Norge tok initiativ til et vellykket samarbeid med andre land for
å redusere fiskepresset, slik at det urapporterte
fisket nå er sterkt redusert. Norge har et veletablert samarbeid med russiske fiskerimyndigheter om forvaltningen av nordøstarktisk torsk gjennom Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Dette samarbeidet omfatter alt fra fastsettelse av totalkvoter til regler om redskapsbegrensninger. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon vedtok i 2006 en høstingsregel som skal
sikre bærekraftig forvaltning av torskebestanden,
og høstingsregelen er vurdert av Det internasjonale råd for havforskning (ICES) til å være både i
samsvar med føre-var-tilnærmingen og målsetningen om et høyest mulig langsiktig utbytte. I 2010
er gytebestanden både tilstrekkelig stor og høstet
bærekraftig i henhold til ICES. Forvaltningsregimet fremstår i 2010 som vellykket.
For kysttorsk er det på bakgrunn av tilstanden
til bestandene og etter råd fra Havforskingsinstituttet og ICES innført en rekke vernetiltak for å
avgrense både yrkesfisket og fritidsfisket av kysttorsk. De første tiltakene ble innført i mai 2004 og
er siden utvidet og justert. ICES har tilrådd null
fangst av kysttorsk frem til at det er etablert en
gjenoppbyggingsplan for bestandene. Som et ledd
i arbeidet for å sikre en god forvaltning av torsken
i kystnære områder har Fiskeri- og kystdepartementet våren 2010 vedtatt en gjenoppbyggingsplan for kysttorsk nord for 62°N. Dette vil føre til
endrede tiltak fra 2011.
Målet om at arter som er viktige for økosystemenes funksjon, struktur, produktivitet og dynamikk skal forvaltes slik at de kan ivareta sin rolle
som nøkkelarter i økosystemet, er vurdert som
oppnådd for lodde, torsk og ungsild (disse artene
er definert som nøkkelarter).
Målet om at truete arter og nasjonale ansvarsarter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til
livskraftige nivåer så raskt som mulig, er ikke opp-

125

nådd fordi det samlede bildet for mange sårbare
og nasjonale ansvarsarter er at de ikke er på «livskraftige nivåer». Målet om at menneskeskapt
spredning av organismer som ikke hører naturlig
hjemme i økosystemene skal unngås, er ikke oppfylt. Ballastvannkonvensjonen har ikke trådd i
kraft, og det er ikke utviklet regler mot spredning
av organismer via begroing på skipsskrog. Det er
fastsatt forskrift for håndtering av ballastvann i
norske farvann. Det er usikkerhet om risikobildet
og hvilke arter som faktisk introduseres til havområdet. Norsk forvaltning av kongekrabbe skjer
i henghold til St.meld. nr. 40 (2006–2007) Forvaltning av kongekrabbe. Det skal evalueres om det
nye todelte forvaltningsregimet for kongekrabbe
vil hindre spredning av krabben. Snøkrabbe utvider sitt utbredelsesområde i Barentshavet, men
det er usikkert om snøkrabbe er introdusert eller
har spredd seg naturlig til området.
Bevaring av marine naturtyper
Et representativt nettverk av marine, beskyttede
områder skal opprettes i norske kyst- og havområder senest innen 2012. Dette inkluderer også de
sørlige delene av Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten.
Det er et mål at det skal være opprettet et representativt nettverk av marine, beskyttede områder i
norske kyst og havområder senest innen 2012.
Norges nettverk av marine beskyttede områder vil
bestå av marine beskyttede og vernede områder
som fremgår av nasjonal marin verneplan og
andre relevante prosesser.

6.4.2

Forurensning

Regjeringen har lagt følgende generelle mål til
grunn for arbeidet med å forhindre og begrense
forurensning av Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten:
Utslipp og tilførsler av forurensende stoffer til
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
skal ikke føre til helseskader eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Virksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor
Lofoten skal ikke bidra til forhøyede nivåer av
forurensende stoffer.
Det generelle målet er konkretisert gjennom mål
for særskilte tema som gjennomgås under.
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Helse- og miljøfarlige kjemikalier og radioaktive stoffer
Konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige kjemikalier og radioaktive stoffer i miljøet skal ikke
overskride bakgrunnsnivå for naturlig forekommende stoffer, og skal være tilnærmet null for
menneskeskapte forbindelser. Utslipp og tilførsler
av helse- og miljøfarlige kjemikalier eller radioaktive stoffer fra virksomhet i Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten skal ikke bidra til
overskridelser av disse nivåene.
Målte nivåer av miljøgifter og radioaktive stoffer
er stort sett lave i området, inklusiv en rekke menneskeskapte forbindelser. Unntaket er nivåene i
noen dyr på toppen av næringskjeden. Her er nivåene fortsatt høye grunnet akkumulering. Målet
om at konsentrasjonen av slike stoffer ikke skal
overskride naturlig bakgrunnsnivå for naturlige
forekommende og null for menneskeskapte forbindelser, er per i dag ikke oppfylt.
Operasjonelle utslipp
Operasjonelle utslipp fra virksomhet i området
skal ikke medføre skade på miljøet, eller bidra til
økninger i bakgrunnsnivåene av olje eller andre
miljøfarlige stoffer over tid.
Miljøovervåking viser at det generelt ikke er økte
verdier av hydrokarboner eller metaller i sedimentene og at bunnfauna på alle målestasjoner er
uforstyrret. Det skal ikke være utslipp til sjø fra
petroleumsvirksomheten. Reglene om operasjonelle utslipp fra skip er så vidt strenge at det ikke
forventes observerbar skade dersom reglene følges. Det forekommer imidlertid ulovlige utslipp
fra skip. Skader fra disse utslippene kan ikke utelukkes, men omfanget av både utslipp og konsekvenser er ukjent.
Forsøpling
Forsøpling og annen skade på miljøet som følge
av utslipp av avfall fra virksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal unngås.
Den eneste systematiske registreringen av
strandsøppel i forvaltningsplanområdet skjer foreløpig på utvalgte strender på Svalbard. Det er ikke
foretatt noen systematisk observasjon av søppel
som driver i land på fastlandskysten av Norge i
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perioden 2005–2009. Det observeres fortsatt søppel langs kysten. Målet er per i dag ikke nådd.

6.4.3 Trygg sjømat
Regjeringen har lagt følgende mål til grunn for
trygg sjømat i Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten:
Fisk og annen sjømat skal være trygg og oppleves
som trygg av forbrukeren i de ulike markedene.
Miljøgiftinnholdet i polartorsk, reke og lodde er
uproblematiske, likeså i torskemuskel, mens sum
dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever
viser gjennomsnittsverdier fra enkelte lokaliteter
som er nær EUs og Norges øvre grenseverdi. I
2005 hadde verken EU eller Norge satt øvre grenseverdier for sum dioksiner og dioksinlignende
PCB i torskelever. Disse er nå satt og viser at man
er nær grenseverdien også i åpne havområder i
Barentshavet. Målet krever pålitelig dokumentasjon, og slik dokumentasjon foreligger foreløpig
ikke i tilstrekkelig grad. Stikkprøvebasert prøvetaking over tid, samt basisundersøkelser for de
forskjellige artene som konsumeres, vil gi slik
dokumentasjon. Slik dokumentasjon foreligger nå
for norsk vårgytende sild, blåkveite og makrell. I
løpet av 2011 vil slik dokumentasjon foreligge for
torsk og sei nord for 62oN. Vurderingen per i dag
er at flere arter, som blåkveite og torskelever, kan
stå i fare for å overskride grenseverdiene for lovlig
omsetning til humant konsum.

6.4.4 Risiko for akutt forurensning
Regjeringen har lagt følgende mål til grunn for
risiko for akutt forurensning i Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten:
Risikoen for skade på miljøet og de levende
marine ressursene som følge av akutt forurensning skal holdes på et lavt nivå, og skal kontinuerlig søkes ytterligere redusert. Dette skal også
være styrende for virksomhet som medfører fare
for akutt forurensning.
Sjøsikkerhet og oljevernberedskap skal utformes og dimensjoneres slik at den bidrar effektivt
til fortsatt lav risiko for skade på miljøet og de
levende marine ressursene.
Risiko for uønskede hendelser som kan føre til
akutte oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten var
i 2005 vurdert til å være lav i planområdet. Innenfor rapporteringsperioden er det identifisert en
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rekke prosesser og prosjekter som kan bidra til
risikoreduksjon. Samtidig er det behov for bedre
risikostyring på enkelte områder, og det er registrert enkelte forhold som kan føre til risikoøkning. Samlet sett er det imidlertid ikke identifisert
forhold som tilsier at vurderingen i 2005 har
endret seg i rapporteringsperioden. Skipstrafikken i området har økt, men en rekke tiltak for å
redusere sannsynlighet for ulykker som kan føre
til akutt forurensning har samtidig blitt gjennomført. Flere tiltak for å styrke beredskapen mot
akutt forurensning fra petroleumsvirksomhet og
skipsfart er gjennomført, men det er fortsatt
behov for ytterligere tiltak for å oppfylle målet.
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Økt trafikk av reaktordrevne fartøy, og eventuelt ny aktivitet knyttet til flytende kjernekraftverk,
har medført økt sannsynlighet for en uønsket hendelse som inkluderer akutt radioaktiv stråling.
Samtidig er ulike risikoreduserende tiltak igangsatt eller gjennomført på russisk side, et arbeid
hvor Norge har vært en aktiv pådriver og støttespiller. I tillegg er den norske atomulykkesberedskapen utvidet til å skulle omfatte Svalbard og Jan
Mayen, samt at den norske beredskapen er styrket. Sannsynligheten for at en ulykke skal skje er
lav og vil fortsatt være lav om enn noe økende,
men miljøkonsekvensen av en ulykke vil være
stor.
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7 Nye tiltak for bærekraftig bruk og beskyttelse
av økosystemene
Det ble i forvaltningsplanen for Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten (St.meld. nr. 8
(2005–2006)) lagt frem en rekke tiltak for å sikre
en helhetlig og økosystembasert forvaltning,
reduksjon av forurensning og beskyttelse av
naturmangfold. Tiltakene videreføres, suppleres
og oppdateres gjennom denne meldingen. Regjeringens vurderinger og konklusjoner er gjort på
grunnlag av ny kunnskap om miljø og ressurser,
utviklingstrekk og forventet fremtidig utvikling
for miljø, næringer, sosioøkonomiske forhold og
risiko.
Forvaltningsplanen bidrar til klarhet i overordnede rammer, samordning og prioriteringer i forvaltningen av havområdet. Den bidrar til økt forutsigbarhet og styrket sameksistens mellom de
ulike næringene. Ny kunnskap, særlig om bunnforhold og sjøfugl, har bekreftet og styrket det faglige grunnlaget for de særlig verdifulle og sårbare
områdene som ble identifisert i 2006. Dette er
områder som er viktige både lokalt, regionalt og
for økosystemets funksjon i hele forvaltningsplanområdet. Kartlegging av petroleumsressurser har
styrket kunnskapen om petroleumsressurser i
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og
Senja.
I tråd med forvaltningsplanen fra 2006 er
regjeringens vurdering fremdeles at miljøtilstanden i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i hovedsak er god. Regjeringens vurdering ut
fra dagens kunnskap er at hovedutfordringene i
perioden frem mot 2020 er langtransportert forurensning, klimaendringer og havforsuring, nedgangen i sjøfuglbestandene, håndtering av risiko
for akutt oljeforurensing og videreutvikling av de
ulike leddene i en økosystembasert ressursforvaltning.
Omfanget av de menneskelige aktivitetene i
planområdet forventes å øke fremover, og det er
usikkert hvilken samlet påvirkning de ulike aktivitetene, klima og forsuring av havet vil få på økosystemene. Klimaendringer og havforsuring er i
ferd med å inntre raskere enn man tidligere ventet. Konsekvensen kan være at samlet belastning

øker i årene fremover. Forvaltningstiltak som kan
bidra til motstandskraft og robusthet i økosystemet er derfor viktige. Regjeringen vil videreføre
arbeidet med en helhetlig og økosystembasert
forvaltning av Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten gjennom denne oppdateringen av
forvaltningsplanen og tiltakene som fremgår her
frem mot en revisjon av forvaltningsplanen i 2020.

7.1

Forvaltning og beskyttelse av
naturtyper

7.1.1 Beskyttelse av bunnfauna
Kartlegging av havbunn (MAREANO-programmet) har påvist en rekke forekomster av sårbar
bunnfauna som korallrev, korallskog, svamp- og
sjøfjærarter. Det er behov for å løpende vurdere
innføring av eventuelle tiltak for å beskytte havbunn som har eller kan ha stor betydning for økosystemet i Barentshavet – Lofoten. Kartlegging av
havbunn har påvist sårbare og truete naturtyper,
og det er samtidig registrert forekomster med
skader etter slepende bunnredskaper. I enkelte
områder som ennå ikke er kartlagt er det antatt
betydelige forekomster av blant annet koraller,
svamp og sjøfjær. Fortsettelsen av eggakanten
nordover fra allerede kartlagt område er et
eksempel på et område der det er stor sannsynlighet for å finne koraller med mer. Gjennom å prioritere kartlegging i slike områder vil man kunne
sikre at korallrev og lignende, som er intakte i
dag, ikke blir skadet.
Regjeringen vil:
– Ta sikte på å fullføre kartleggingen av havbunn
i Barentshavet – Lofoten innen 2020.
– Prioritere kartlegging av havbunnen langs eggakanten og i andre områder der det med stor
sannsynlighet kan forventes å finne forekomster av koraller eller andre sårbare bunnlevende organismer eller naturtyper.
– Innføre regelverk i norske havområder generelt om at båter med bunntrål og annen bunn-
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slepende redskap må forlate området dersom
bifangster av svamp og koraller overstiger en
viss fastsatt mengde.
Sørge for oppdatert kartfesting og kunngjøring
av korallrev og annen sårbar bunnfauna på sjøkart.
Etablere rutiner for løpende vurdering av eventuelle tiltak og regimer for å beskytte innrapporterte eller kartlagte forekomster av koraller, svampsamfunn, sjøfjærsamfunn eller andre
sårbare bunnlevende organismer eller naturtyper.

7.1.2

Marine verneområder og marine
beskyttede områder
Opprettelse av marine verneområder og marine
beskyttede områder er et viktig arealbasert virkemiddel innenfor en helhetlig havmiljøpolitikk.
Under Konvensjonen om biologisk mangfold
(CBD) er det et mål om å verne eller beskytte
minst 10 prosent av de marine områdene innen
2020. De viktigste bidragene til Norges oppfyllelse
av CBDs mål vil komme fra det pågående arbeidet
med marine beskyttede områder etter havressursloven og marin verneplan.
Regjeringen vil:
– Lage en strategi for å nå målene om marint
vern og beskyttelse i henhold til Konvensjonen
om biologisk mangfold (CBD).

7.2

Forvaltning og beskyttelse av arter

7.2.1 Beskyttelse av sjøfugl
Norge har et spesielt forvaltningsansvar for flere
sjøfuglarter fordi bestandene utgjør en vesentlig
del av den europeiske eller nordatlantiske bestanden. Norske sjøfuglbestander er de klart største i
den nordøstatlantiske regionen. På strekningen
fra Lofoten til Varanger hekker over 2 millioner
par sjøfugl, 80 prosent av sjøfuglene på det norske
fastlandet. Røst og Gjesvær er de største sjøfuglkoloniene langs det europeiske fastlandet. Sjøfugl
overvåkes gjennom sjøfuglprogrammet SEAPOP.
Flere bestander av sjøfugl er i nedgang i
Barentshavet – Lofoten. Dette gjelder særlig
lomvi og krykkje og da særlig i den sørvestre
delen av forvaltningsplanområdet. For lomvi er
situasjonen så alvorlig at det kan være et tidsspørsmål før arten forsvinner som hekkefugl i
mange fuglefjell langs fastlandskysten. Lenger
nord i Barentshavet har situasjonen vært bedre,
men en ser nå nedgang for polarlomvi og tegn til
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nedgang for krykkje også her. Det er behov for
ytterligere kunnskap om årsaker til nedgangen og
for gjennomføring av tiltak på områder der belastning på sjøfugl fra menneskelige aktiviteter eventuelt viser seg å være et problem.
Regjeringen vil:
– Videreutvikle en systematisk overvåking av de
viktigste sjøfuglbestandene.
– Øke kunnskapen om bakgrunnen for nedgang
i sjøfuglbestandene.
– Sikre at forvaltningen av levende marine ressurser tar utgangspunkt i økosystembetraktninger.
– Etablere en arbeidsgruppe bestående av sjøfugleksperter og havforskere som skal utrede
sammenhengene mellom nedgangen i mange
av sjøfuglbestandene og tilgangen på næring
og foreslå eventuelle tiltak for å bedre næringstilgangen for sjøfugl.
– Kartlegge omfanget av bifangst av sjøfugl i fiskeriene.
– Kartlegge teknikker og teknologiske løsninger
for å redusere bifangst av sjøfugl i fiskeriene og
omfanget av bruken av disse.
– Vurdere særlige krav knyttet til redskap og
fangstmetoder i fiskerier eller områder hvor
bifangst av sjøfugl er et problem.

7.2.2 Bærekraftig høsting
Målsettingen i norsk fiskeriforvaltning er at alle
fiskeriene skal være bærekraftige. I dag er norsk
fiskeriforvaltning regnet som en av de beste i verden. De store økonomisk og økologisk viktige fiskebestandene i Barentshavet er på bærekraftig
nivå. Noen fiskebestander er imidlertid i mindre
god forfatning. For slike bestander legges det opp
spesielle forvaltningsstrategier for oppbygging av
bestandene slik at et fremtidig bærekraftig fiske
kan sikres. Det vil i noen tilfeller være nødvendig,
spesielt av samfunnsmessige årsaker, å tillate et
fiske som vil medføre en forlenget oppbyggingsperiode for den aktuelle fiskebestanden.
Fiskeriene påvirker de marine økosystemene.
For å sikre en bærekraftig høsting av de levende
marine ressursene er det viktig med god kunnskap om de enkelte bestandene og deres innvirkning på andre ledd i næringskjedene og andre
deler av økosystemet. De viktigste fiskebestandene i Barentshavet deles med flere nasjoner og
årlige fiskekvoter forhandles frem basert på rådgivning fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Bærekraftig høsting forutsetter velfungerende økosystemer som igjen forutsetter
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biologisk mangfold. Det vil derfor være viktig å
øke andelen av kommersielt utnyttede bestander
som kartlegges, overvåkes og høstes i tråd med
bærekraftige forvaltningsstrategier. Dette må
gjenspeiles i arbeidet med å bidra til at ICES kan
fastsette føre-var-grense for gytebestanden for alle
bestander som høstes.
Regjeringen vil:
– Videreutvikle den systematiske overvåkingen
og oppfølgingen av de levende marine ressursene i tråd med havressursloven.
– Fortsette oppbygging av fiskebestander som
har dårlig bestandssituasjon, spesielt kysttorsk, uer, snabeluer og blålange.

7.3

Nye rammer for
petroleumsvirksomhet
i Barentshavet – Lofoten

I tråd med forvaltningsplanen fra 2006 er regjeringens vurdering fremdeles at miljøtilstanden i
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i
hovedsak er god. Regjeringens vurdering ut fra
dagens kunnskap er at hovedutfordringene i perioden fram mot 2020 er langtransportert forurensning, klimaendringer og havforsuring, nedgangen
i sjøfuglbestandene, håndtering av risiko for akutt
oljeforurensning og videreutvikling av de ulike
leddene i en økosystembasert ressursforvaltning.
Regjeringen vil videreføre systemet med forvaltningsplaner. De helhetlige rammene for petroleumsvirksomheten blir fastlagt i forvaltningsplanene for hvert enkelt havområde.
Regjeringen har i vurderingen av rammer for
petroleumsvirksomheten i Barentshavet og Lofoten lagt vekt på at disse områdene er verdifulle
miljømessig, fiskerimessig og potensielt også
petroleumsmessig. Med dette som utgangspunkt
vil regjeringen opprettholde leteaktiviteten etter
olje og gass, og la oljeindustrien få tilgang til interessante letearealer innen miljømessig forsvarlige
rammer. Det legges opp til kunnskapsinnhenting,
særlig i store deler av den nordøstlige delen av
Norskehavet, konsekvensutredning i Barentshavet syd og tilrettelegging for petroleumsvirksomhet i åpnede områder.
Følgende rammer for petroleumsvirksomheten skal gjelde i forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten:
Regjeringen vil:
1. Det nordøstlige Norskehav (Nordland I, III, IV,
V, VI og VII, og Troms II)

–

–

–

–

–

–

2010–2011

I de åpnede deler av Nordland VI vil det
ikke være petroleumsvirksomhet i denne
stortingsperioden. Det vil heller ikke bli
utlyst nye blokker i området i denne stortingsperioden. I forbindelse med kunnskapsinnhentingen for de uåpnede områdene, vil en vurdere behovet for en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget også for
åpnet areal.
Det gjennomføres ikke konsekvensutredning etter petroleumsloven i Nordland VII
og Troms II og i uåpnede deler av Nordland
IV, V og VI i denne stortingsperioden.
MAREANO-programmet skal fullføre kartleggingen av havbunnen i Nordland VI i
2011, og deretter i de øvrige områdene som
ennå ikke er kartlagt.
Fullføre kartlegging og styrke overvåking
av sjøfuglbestandene i området gjennom
SEAPOP, og øke kunnskapen om hvordan
disse påvirkes av menneskelig aktivitet.
Olje- og energidepartementet gjennomfører kunnskapsinnhenting om virkninger av
petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av
Nordland IV, V, VI, VII og Troms II. Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes
i en eventuell konsekvensutredning om
petroleumsvirksomhet. Kunnskapen som
samles inn, skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen. Arbeidet vil starte opp raskt.
Temaene for kunnskapsinnhenting vil blant
annet inkludere samfunns- og næringsmessige virkninger og ringvirkninger, herunder virkninger for reiseliv og fiskerinæringen. Temaene vil bli fastsatt i samspill
med regionale og lokale myndigheter, sektormyndigheter og fagmiljøer. I uåpnede
deler av Nordland IV og V vil det også være
behov for å styrke kunnskapen om petroleumsressursene gjennom seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet og i dialog
med fiskerinæring og fiskerimyndigheter.
Oljedirektoratet sammenstiller datapakker
med relevant seismikk fra Nordland VI, VII
og Troms II som legges ut for salg.
Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og
regionaldepartementet og Miljøverndepartementet gjennomfører kunnskapsinnhenting om virkninger og ringvirkninger av økt
satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter. Kunnskapen
som samles inn, skal kunne brukes som
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Figur 7.1 Rammer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet – Lofoten
Kilde: Oljedirektortet
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–

grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen. Arbeidet vil starte opp raskt.
Temaene for kunnskapsinnhenting vil blant
annet inkludere samfunns- og næringsmessige ringvirkninger fastsatt i samspill med
regionale og lokale myndigheter.
Utvide TFO-området til å innbefatte alle
blokkene i åpent areal i Nordland I, III, IV
og V. Utvidelsen gjøres gjeldende fra TFO
2011. Miljø- og fiskerivilkårene fra forvaltningsplanen for Norskehavet gjelder.

2. Barentshavet
a. Tidligere omstridt område vest for avgrensningslinjen
– Når overenskomsten med Russland om
maritim avgrensning og samarbeid i
Barentshavet og Polhavet er ratifisert i
begge land, vil regjeringen igangsette
en konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte på tildeling av
utvinningstillatelser i det tidligere
omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet syd (sør for
74°30’ N). Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge frem en stortingsmelding
som anbefaler åpning av disse områdene for petroleumsvirksomhet.
– MAREANO-programmet skal kartlegge
havbunnen i det tidligere omstridte
området vest for avgrensingslinjen i
henhold til avgrensingsavtalen mellom
Norge og Russland.
b. Kystsonen langs Troms og Finnmark til grensen mot Russland
– I et belte på 35 km fra grunnlinjen langs
kysten fra Troms II til grensen mot
Russland, vil det ikke bli igangsatt
petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.
– I området mellom 35 km og 65 km fra
grunnlinjen, vil det ikke være tillatt med
leteboring i oljeførende lag i perioden 1.
mars – 31. august.
c. Tromsøflaket
– På Tromsøflaket gjelder begrensninger
for kystsonen som følger av punkt 2b.
– På Tromsøflaket utenfor 65 km vil det
ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars – 31. august.
d. Eggakanten
– Særlig følge opp det generelle kravet
om at nye utvinningstillatelser skal kartlegge mulige korallrev og andre verdi-
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fulle bunnsamfunn som kan bli berørt
ved petroleumsaktivitet i de aktuelle
blokkene, og sikre at disse ikke skades
av aktiviteten. I sårbare områder kan
det stilles særskilte krav for å unngå
skade.
e. Iskanten og polarfronten
– I områdene ved iskanten og polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.
f. Bjørnøya
– Ikke igangsette petroleumsvirksomhet
innenfor et belte på 65 km rundt Bjørnøya i denne stortingsperioden.
3. Utslipp til sjø
– Regulere utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten i forvaltningsplanområdet på
samme måte som petroleumsvirksomhet
på øvrige deler av norsk kontinentalsokkel.
4. Andre miljø- og fiskerivilkår
– Legge forvaltningsplanene til grunn for å
fastsette miljø- og fiskerivilkår for petroleumsvirksomheten i nye utvinningstillatelser. Frem til oppdateringen av forvaltningsplanen vil det ikke bli stilt ytterligere miljø
og fiskerikrav for petroleumsvirksomheten
i dette havområdet.

7.4

Tiltak for å redusere forurensning
og marint søppel

7.4.1 Beredskap mot akutt forurensning
Oljevernteknologi og kunnskapsgrunnlaget for
bekjempelse av oljesøl er videreutviklet og flere
tiltak for å styrke beredskapen mot akutt forurensning i forvaltningsplanområdet er gjennomført siden 2006. Beredskapen blir fortløpende vurdert, blant annet i lys av hendelser og gjennomførte statlige aksjoner. Erfaringer fra utblåsningen
i Mexicogulfen, omtalt i kapittel 5.1.2 og 5.3, er
også relevant i denne sammenheng.
Kravstilling gjennom regelverk og myndighetenes tilsyn har stor betydning for sikkerhet i
petroleumsvirksomheten.
Operatørselskapene
har ansvaret for å planlegge og lede aksjonen ved
oljeutslipp på sokkelen. Gjennom Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er det inngått en avtale med Kystverket om en begrenset
bruk av offentlige ressurser. Det pågår vurderinger av behovet for å presisere noen av de eksisterende beredskapskravene til operatørselskapene.
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Effektiv beredskap er også avhengig av at det
foreligger tilstrekkelig antall fartøy for bruk
under aksjoner. Fiskefartøy og andre egnede fartøy, som ikke primært er bygget for oljevern, er
en viktig ressurs i denne sammenheng. For å ivareta sikkerheten for mannskapene er det utarbeidet en ny forskrift om bruk og utrusting av slike
fartøy i aksjoner mot akutt forurensning. Både
operatørselskapene og Kystverket vil inngå beredskapsavtaler med fartøy for å sikre rask mobilisering.
Når det gjelder kyst- og strandsoneberedskap,
er det viktig med tilstrekkelig tilgjengelig beredskapsmateriell og -personell. Effektiviteten til
ulike bekjempelsesstrategier ved oljeutslipp, herunder mekanisk opptak av olje, dispergering,
brenning og ulike strandrenseteknikker, vil evalueres og utredes nærmere i lys av erfaringene fra
Mexicogulfen.
Erfaringene fra gjennomførte aksjoner i
Norge viser at aksjonsstyring og god samordning
av de ulike involverte aktørene er avgjørende for
effektiv bekjempelse av akutt forurensning. Arbeidet med å etablere et nasjonalt beredskapskonsept, som ytterligere klargjør offentlige og private
aktørers roller og ansvar under aksjoner, er derfor
viktig. De amerikanske erfaringene med felles
aksjonsledelse, der både ansvarlige myndigheter
og ansvarlig forurenser deltar, er relevante i
denne sammenheng. Aksjonsstyring og organisering vil styrkes gjennom innføringen av «Enhetlig
ledelsessystem» (ELS) som system ved større
hendelser innen brann, sivilforsvar og akutt forurensning.
Regjeringen vil:
– Bidra til videreutvikling av teknologi for deteksjon og kartlegging av utslipp.
– Bidra til å bygge opp kunnskap om dispergering, for bedre å kunne vurdere dispergering
som bekjempingsstrategi ved statlige aksjoner.
– Bidra til å øke kunnskapen om effekt av beredskapstiltak og aktuelle oljetypers forvitringsegenskaper som grunnlag for beredskapsplanlegging.
– Etablere et nasjonalt beredskapskonsept og
innføre «Enhetlig ledelsessystem» (ELS) for å
styrke samordning, rolleforståelse og aksjonsstyring.
– Kartlegge tilgjengelighet av mannskap og
andre ressurser ved langvarige aksjoner i forvaltningsplanområdet.
– Kartlegge beredskapsbehov i kyst- og strandsone.

–
–
–
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Videreutvikle metoder for oljeoppsamling og
strandrensing ved aksjoner i arktiske strøk og
utvikle en operativ veileder for strandrensing.
Se nærmere på kravstilling og tilsyn med kommunal beredskap.
Utvikle bekjempelsesstrategier, bedre kunnskap om miljøeffekter ved bruk av oljebrenning, dispergeringsmidler og andre metoder
for bekjempelse.

7.4.2

Langtransportert forurensning –
internasjonalt arbeid

Langtransportert forurensning via luft- og havstrømmer er hovedkilden til forurensning i forvaltningsplanområdet. For en rekke organiske
miljøgifter er Arktis et nedfallsområde for globale
utslipp, og endringer i globale utslipp kan påvises
i dette området. En rekke av forbindelsene er lite
nedbrytbare og kan derfor akkumuleres i organismer og konsentreres oppover i næringskjeden.
Det er påvist effekter på dyr på toppen av næringskjedene i det meste av Arktis. Immunsystemet er
trolig svekket hos en rekke arter, blant annet
isbjørn, polarmåke, røye og grønlandssel. Tilførslene til Arktis av «gamle» miljøgifter som PCB og
DDT har lenge vært nedadgående, men denne
positive utviklingen har nå stoppet opp. Årsaken
kan være at miljøgiftene fortsatt er i bruk eller klimarelaterte forhold. I tillegg oppdages stadig nye
stoffer i det arktiske miljøet. Det tar ofte tid å finne
ut hvilke effekter nye stoffer har på miljøet. Det er
også ofte utfordringer i forhold til analysemetodikk for nye stoffer. Den nasjonale miljøprøvebanken har en viktig funksjon i å sikre muligheten til
gjøre nye analyser av prøver når ny metodikk for å
oppdage miljøgifter utvikles og når nye miljøgifter
oppdages. I tillegg er det viktig for å kunne fastsette referansenivåer og bakgrunnsverdier for
nye miljøgifter.
Langtransportert forurensning er en sentral
utfordring i forhold til å sikre Barentshavet som et
rent og rikt hav.
Regjeringen vil:
– Sikre at arbeidet med å redusere bruk og
utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier gis
høy prioritet i bistandsarbeidet og i samarbeidet med Russland.
– Delta aktivt i arbeidet med internasjonale konvensjoner, som den globale Stockholm-konvensjonen og den regionale langtransportkonvensjonen, og aktivt bidra til strenge reguleringer
og til at flere miljøgifter inkluderes i avtalene.
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Prioritere arbeidet med å få på plass en global
kvikksølvavtale under FNs miljøprogram
(UNEP).
Utføre kartleggings- og screeningsundersøkelser av nye forbindelser i Arktis.
Sikre at undersøkelser i forvaltningsplanområdet bidrar med prøver til den nasjonale miljøprøvebanken.

7.4.3 Marint søppel
Marin forsøpling er et tema som har fått stort
fokus internasjonalt.
Innenfor rammen av samarbeidet under Konvensjonen for beskyttelse av det marine miljø i det
nord-østlige Atlanterhav (OSPAR) er det satt som
mål å vesentlig redusere marint søppel til nivåer
der det ikke kan gjøre skade. For å nå dette målet
er partene i OSPAR enige om en rekke tiltak. Etter
gode erfaringer med prøveprosjekt på overvåking
av strender i noen land, har OSPAR lagt opp en
strategi med tanke på å etablere et koordinert
overvåkingsprogram for strandsøppel innen 2014.
En rapport som belyser omfanget og effektene
av marin forsøpling i norske kyst- og havområder
ble presentert av Klima- og forurensningsdirektoratet i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning i februar 2011. Rapporten konkluderer
med at vi i dag har begrenset kunnskap om det
eksakte omfanget av og kildene til marin forsøpling i Norge, men at dagens kunnskapsgrunnlag
likevel er godt nok til å kunne fastslå at marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem også i norske hav- og kystområder. Mye av dagens kunnskap om marin forsøpling har sin opprinnelse fra
strandsøppelundersøkelser, undersøkelser av sjøfuglmager, videobilder av havbunn og undersøkelse av mikroplast i Skagerrak. Rapporten fastslår også aktuelle tiltak for å redusere problemet.
Det er behov for å opprette referansestrender
med regelmessige strandsøppelundersøkelser.
Det er gitt tilskudd til et pilotprosjekt i Tromsø
kommune som har utført en slik undersøkelse i
2010. Dette er første gangen denne typen undersøkelse er benyttet i Norge. Undersøkelsen gir
derfor verdifull erfaring som et første trinn i det
videre arbeidet med marin forsøpling.
Regjeringen vil:
– Kartlegge hvor stort omfanget av marin forsøpling er i forvaltningsplanområdet, hvilke effekter forsøplingen har og vurdere tiltak.
– Overvåke strandsøppel i utvalgte områder.
– Gjennomføre et rapporteringsprosjekt fra mottaksordning for avfall fra skip.

7.5

2010–2011

Styrking av kunnskapsgrunnlaget

7.5.1 Kartlegging av havbunn
MAREANO-programmet kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Kartlegging av havbunnen gjennom
MAREANO øker kunnskapen betydelig om utbredelsen av naturtyper og arter og påvirkning på
disse fra menneskelig aktivitet. Denne kunnskapen gir grunnlag for en bedre forvaltning og
beskyttelse av sårbare naturtyper. Kriteriene for
hvilke områder som skal prioriteres kartlagt er
utviklet videre, og regjeringen legger til grunn at
videre kartlegging i Barentshavet og Norskehavet
blant annet skal prioritere å kartlegge først de
områdene som har eller kan ha store miljøverdier
eller ressurser som kan påvirkes av eksisterende
eller ny menneskelig aktivitet.
Regjeringen vil:
– Videreføre kartlegging av havbunn i norske
havområder gjennom MAREANO-programmet.

7.5.2 Kartlegging og overvåking av sjøfugl
SEAPOP-programmet kartlegger og overvåker
sjøfuglbestandene i norske havområder. Programmet skal fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre
forvaltning av marint miljø. Spesiell fokus rettes
mot innhenting av data som gjør det mulig å
modellere effekter av menneskelig aktivitet og
skille disse fra det som primært skyldes naturlig
variasjon. Denne kunnskapen gir grunnlag for en
bedre forvaltning og beskyttelse av sjøfugl. Det er
viktig med fortsatt kunnskapsoppbygging gjennom programmer som studerer disse årsakssammenhengene.
Regjeringen vil:
– Styrke kartlegging og overvåking av sjøfugl i
norske havområder, langs norskekysten og på
Svalbard og Jan Mayen gjennom SEAPOP-programmet.

7.5.3

Kartlegging og overvåking av
forurensning

Den koordinerte overvåkingen for Barentshavet –
Lofoten har bidratt til et bedre bilde av forurensningssituasjonen i forvaltningsplanområdet. De
etablerte overvåkningsprogrammene for forurensning er viktige for å styrke kunnskapen om
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forurensning og miljøgifter i norske havområder
og i norsk sjømat. Slik kunnskap har betydning
for både forvaltningen av økosystem og arter og
for å kunne dokumentere at konsum av sjømat fra
norske havområder er trygt.
Regjeringen vil:
– Videreutvikle overvåkingen av forurensning.
– Videreføre arbeidet med kartlegging og overvåking av fremmedstoffer i marine arter.

7.5.4 Klimaendringer og havforsuring
Havforsuring og klimaendringer er de største
utfordringene vi står overfor i tiden fremover.
Havforsuringen kan få store konsekvenser for
økosystemene på våre breddegrader. Det er derfor svært viktig å skaffe bedre kunnskap om forsuringsutviklingen og om effektene av forsuring,
både på enkeltarter, det biologiske mangfoldet og
på omsetning og opptak av miljøfarlige stoffer. I
tillegg er det viktig å øke kunnskapen om samvirkende effekter av havforsuring og klimaendringer.
For å oppnå dette er det avgjørende å få på
plass en dekkende og langsiktig overvåking av
endringene i surhetsgraden i havet og effektene
av disse endringene. Dette er nødvendig for å få
oversikt over omfanget av problemet og kunne
lage prognoser for forventet utvikling.
Forvaltning av tidligere islagte områder vil
være en ny utfordring dersom slike områder blir
isfrie som følge av klimaendringer. Regjeringen vil
møte denne utfordringen med å skaffe nødvendig
kunnskap før eventuell ny aktivitet igangsettes i
slike områder.
Regjeringen vil:
– Styrke overvåking av havforsuringen og klimaendringene.
– Styrke kunnskapen om tempoet og effekter av
klimaendringer, hva som skaper irreversible
endringer, hvor motstandsdyktig Barentshavet
– Lofoten er for endringer, hvordan havforsuring påvirker økosystemene i havet og hvordan
dette bidrar til den samlede belastningen på
økosystemene.
– Styrke utvikling av kunnskapen om effekter av
havforsuring og klimaendringer med fokus på
å finne og ta i bruk gode effektindikatorer.
– Sørge for tilstrekkelig kunnskap om miljøverdier før eventuell ny aktivitet igangsettes i tidligere islagte områder.
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7.5.5

Samvirkende effekter av miljøgifter,
klimaendringer og havforsuring
Det foreligger lite kunnskap om samvirkende
effekter av flere miljøgifter eller mellom miljøgifter, havforsuring og klimaendringer. Det siste vil
fremover være et sentralt tema som det er knyttet
store kunnskapsbehov til.
Regjeringen vil:
– Iverksette kunnskapsinnhenting om økologiske sammenhenger mellom ulike deler av de
marine økosystemene.
– Styrke kunnskap om hvordan ulike påvirkninger fra menneskelig aktivitet, som klimaendringer og havforsuring, miljøgifter, fiskerier,
skipstrafikk og petroleumsvirksomhet, virker
sammen på økosystemene i havet
– Sørge for at det utvikles kunnskap om samvirkende effekter av havforsuring, klima og miljøgifter.
– Utvikle kunnskap om samvirkende effekter av
flere miljøgifter.

7.5.6 Miljørisikoanalyser
Det er behov for å arbeide videre med kriterier for
valg av scenarioer til bruk i miljørisikoanalyser
som er knyttet til regionale eller overordnede vurderinger av oljeutslipp.
Kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av
oljeutslipp for fiskebestander er videreutviklet, og
det er utarbeidet et oppdatert datagrunnlag for
flere bestemmende faktorer for miljøkonsekvens
og miljørisiko. Det er likevel behov for fortsatt
metodisk utvikling for å forbedre metoder for analysering av miljøkonsekvenser og miljørisiko knyttet til akutte oljeutslipp for fisk, sjøfugl, marine
pattedyr og strand. Det er viktig å videreutvikle
metodikk for å beregne tap på årsklasserekruttering av fisk som på en biologisk forsvarlig måte
håndterer en romlig variasjon i overlevelse fra
yngel til voksen fisk. Bedre kunnskap om årlige
variasjoner for vandring og gyteområder er nevnt
som en faktor som kan være med å redusere usikkerhet i miljørisikovurderinger.
Regjeringen vil:
– Sørge for videre kunnskapsutvikling for tema
knyttet til miljørisiko.

7.5.7 Utvikling av indikatorer
Indikatorene som er utviklet sier først og fremst
noe om tilstanden i økosystemet, for eksempel når
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det gjelder bestandsstørrelse, utbredelse og
nivåer av miljøfarlige stoffer i marine dyr og planter. Kunnskap om tilstanden knyttes i mindre grad
til de ulike påvirkningene økosystemet utsettes
for og hvilken effekt dette har på de ulike deler av
økosystemet. For å få et mer helhetlig indikatorsett foreslås det en innsats for å få på plass påvirknings- og effektindikatorer. Utvikling av effektovervåking er sentralt i havmiljøsamarbeidet under
OSPAR- konvensjonen, og det forventes at det vil
frembringe ny kunnskap som vil være nyttig i
arbeidet med effektovervåking i norske havområder. Et indikatorsett som inneholder påvirkningsindikatorer og effektindikatorer i tillegg til tilstandsindikatorer, vil kunne bidra til bedre evaluering av mål. Det er samtidig viktig å sørge for at
endringer som observeres gjennom miljøovervåkingen møtes med relevante tiltak når indikatorene viser verdier som ikke representerer en
ønsket tilstand.
Regjeringen vil:
– Videreføre arbeidet med utvikling av representative indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser i forvaltningsplanens overvåkingssystem.
– Utvikle effektindikatorer og påvirkningsindikatorer som også kan benyttes til å vurdere
måloppnåelse.
– Sikre at overvåkingsindikatorer som viser
overskridelse av tiltaksgrense utløser vurdering av relevante tiltak

7.5.8

Havmiljøsamarbeidet med Russland –
etablering av grunnlaget for et
helhetlig norsk-russisk
miljøovervåkingsprogram
i Barentshavet
Havmiljøsamarbeidet med Russland utgjør den
mest omfattende delen av det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet og har som formål å bidra til
bevaring av havmiljøet i Barentshavet.
Miljøpåvirkningen i Barentshavet forventes å
øke, spesielt i forbindelse med økt olje- og gassvirksomhet, fiskeri og skipsfart. Det kan bli økte
effekter av både klimaendringer og havforsuring.
Den samlede påvirkningen kan bli betydelig, noe
som øker behovet for en koordinert innsats mel-

2010–2011

lom Norge og Russland. Innen det norsk-russiske
havmiljøsamarbeidet arbeides det derfor med å
etablere grunnlaget for et helhetlig norsk-russisk
overvåkingsprogram for hele Barentshavet. Dette
tar utgangspunkt i den felles norsk-russiske miljøstatusrapporten for Barentshavet, som ble fremlagt i 2009. Et slikt helhetlig miljøovervåkingsprogram vil sette myndighetene i de to landene bedre
i stand til å møte de krav og utfordringer man står
overfor i Barentshavet i overgangen til en helhetlig, økosystembasert forvaltning. Et helhetlig miljøovervåkingsprogram for Barentshavet vil være
en naturlig videreføring av det norske arbeidet
med forvaltningsplaner. Det vil også kunne være
et viktig bidrag til utformingen av en tilsvarende
plan for russisk del av Barentshavet. Regjeringen
ønsker å videreutvikle havmiljøsamarbeidet med
Russland med vekt på å utvikle det nødvendige
kunnskapsgrunnlag og en helhetlig, mest mulig
felles tilnærming til en forsvarlig forvaltning av
Barentshavet.
Regjeringen vil:
– Samarbeide med Russland om å etablere
grunnlaget for et helhetlig norsk-russisk miljøovervåkingsprogram for Barentshavet, spesielt
med tanke på å bidra til utformingen av en russisk forvaltningsplan for russisk del av
Barentshavet.

7.5.9 Formidling
Nettstedet miljøstatus.no er en nasjonal formidlingskanal for miljøinformasjon hvor det i senere
tid er lagt stor vekt på å få til en god brukertilpasset informasjon om havforvaltningsarbeidet. Miljøstatus er i utgangpunktet et felleseie for miljøforvaltningen, men på hav- og vannområdet er dette
utvidet gjennom egne samarbeidsavtaler med
Havforskningsinstituttet, Kystverket og Norges
geologiske undersøkelser. Dette innebærer at viktige aktører har tilgang til å legge inn informasjon
direkte inn i miljøstatus.no. Det er etablert et godt
samarbeid som grunnlag for en helhetlig formidling av forvaltningsplanarbeidet.
Regjeringen vil:
– Formidle forvaltningsplanarbeidet blant annet
på nettstedet www.miljøstatus.no.
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8 Økonomiske og administrative konsekvenser
Meldingen til Stortinget omhandler videreutvikling av virkemiddelbruk og nye konkrete tiltak.
Forvaltningen av havområdene skal være basert
på best mulig kunnskap. I meldingen legges det
opp til å styrke kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert forvaltning av havområdet gjennom
kartlegging, overvåking og forskningsinnsats.
De økonomiske og administrative konsekvensene av tiltakene i meldingen lar seg i ulik grad
fastslå nøyaktig. Etter hvert som forslag konkretiseres vil det som et ledd i vurderingene av tiltak
være viktig å utrede videre eventuelle konsekvenser for offentlige og private parter på vanlig måte i
tråd med utredningsinstruksen.
Oppfølging av tiltak som krever bevilgninger
vil bli avklart i de ordinære budsjettprosessene og
presentert i de ulike departementenes budsjettproposisjoner. Tiltakene vil her bli vurdert opp
mot øvrige prioriterte formål. Den årlige budsjettmessige oppfølgingen vil være avhengig av den
økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen.
Nedenfor er det gjort en foreløpig vurdering
av økonomiske og administrative konsekvenser av
forslagene til meldingen.

8.1

Tiltak for en helhetlig,
økosystembasert forvaltning

Samordnet overvåkingssystem for Barentshavet –
Lofoten
Kostnadene ved å videreutvikle overvåkingssystemet for Barentshavet – Lofoten vil bli utredet nærmere i forbindelse med de årlige budsjettforslagene. Store deler av arbeidet knyttet til overvåkingssystemet vil foregå innenfor rammene av
den overvåkings- og forskningsaktiviteten som
allerede foregår i forvaltningsplanområdet.
Tilførselsprogrammet for forurensning er viktig for å styrke kunnskapen om forurensning og
miljøgifter i norske havområder. Slik kunnskap
har betydning for både forvaltningen av økosystem og arter og for vurdering av mattrygghet
knyttet til sjømat. Bevilgninger til programmet vil
bli vurdert nærmere i forbindelse med de årlige
budsjettforslagene.

Kartleggingsarbeid
Regjeringen legger opp til å fortsatt styrke kunnskapsnivået gjennom kartlegging av havbunnen i
norske havområder gjennom MAREANO-programmet. Kartleggingen øker kunnskapen om
utbredelsen av naturtyper og arter og påvirkning
på disse fra menneskelig aktivitet og er nødvendig
for å kunne utvikle virkemidler som sikrer bærekraftig bruk av områdene.
I 2011 er det budsjettert med 52,5 millioner
kroner til kartlegging gjennom MAREANO-programmet. Regjeringen vil komme nærmere tilbake til den videre gjennomføringen av programmet og det årlige bevilgningsnivået i de årlige
budsjettforslagene.
Regjeringen vil fortsette kartlegging og overvåking av sjøfugl i norske havområder, langs norskekysten og på Svalbard og Jan Mayen gjennom
SEAPOP-programmet. Regjeringen vil komme
nærmere tilbake til den videre finansiering av programmet i de årlige budsjettforslagene.
Kunnskap om klimaendringer og havforsuring
Bevilgninger til økt kunnskap om klimaendringer
og havforsuring vil bli vurdert i de årlige budsjettforslagene.
Kunnskap om samvirkende effekter på økosystemene
Det foreligger lite kunnskap om samvirkende
effekter av flere miljøgifter, og mellom miljøgifter,
havforsuring og klimaendringer. Marine organismer utsettes for en rekke miljøgifter, men det er
ikke kjent hvordan dette samlet påvirker dem. Klimaendringer og havforsuring vil også påvirke
organismene, og samvirkende effekter av klima,
havforsuring og miljøgifter er et sentralt tema der
det er store kunnskapsbehov. Kunnskapsoppbygging på dette feltet vil kreve miljøovervåking og
forskningsinnsats. Regjeringen vil komme tilbake
til prioriteringer i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.
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Beskyttelse av bunnfauna

Beredskap mot akutt forurensning

Regjeringen mener det er behov for særlig beskyttelse av sårbar bunnfauna. På bakgrunn av dette
foreslås det begrensninger for bunntråling som
kan skade sårbare naturtyper på havbunnen.
Dette antas å være økonomisk lønnsomt og bærekraftig på lengre sikt fordi det vil sikre beskyttelse
av områder som er viktige for marint naturmangfold og som antas å ha viktige økologiske funksjoner, blant annet som gyte- og oppvekstområder for
arter som høstes i fiskeriene.

Regjeringen gjennomfører løpende vurderinger
av beredskapen mot akutt forurensning, blant
annet i lys av hendelser og gjennomførte aksjoner.
Erfaringer fra ulykken i Mexicogulfen er også
relevant i denne sammenheng.

Arealmessige rammer for petroleumsvirksomhet
Basert på seismikkdata innhentet i perioden
2007 – 2009 har Oljedirektoratet kartlagt og beregnet utvinnbare petroleumsressurser i 50 prospekter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Oljedirektoratets beregninger av petroleumsressursene viser en forventet nåverdi av lønnsomheten
av en samlet utbygging i området på ca. 105 milliarder kroner, forutsatt en oljepris på 80 US dollar,
stigende mot 97 dollar i 2030. Kunnskapen om
geologien i havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms er imidlertid fortsatt begrenset, og
anslaget for de uoppdagede ressurser er forbundet med stor usikkerhet.

8.2

Administrative konsekvenser

Regjeringen vil arbeide for forenkling og forbedring av systemet for involvering av interessegrupper, blant annet ved å vurdere å erstatte referansegruppen med bedre arenaer for delakelse og
involvering, og helhetlig formidling av forvaltningsplanarbeidet på nettstedet www.miljøstatus.no. Videreutviklingen antas å medvirke til å
belaste forvaltning og interessegrupper mindre
enn ved dagens system.
Øvrige tiltak i meldingen antas ikke å medføre
administrative konsekvenser av betydning.
Miljøverndepartementet
tilrår:
Tilråding fra Miljøverndepartementet av 11.
mars 2011 om Oppdatering av forvaltningsplanen
for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten blir sendt Stortinget.
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Vedlegg 1

Sentrale fagrapporter for oppdateringen av
forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten
–

–
–
–
–

–

–

Det faglige grunnlaget for oppdateringen av
forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (Rapport fra Faglig
forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen, april 2010)
Ulykken i Mexicogolfen: Risikogruppens vurdering. Forum for samarbeid om risiko (Risikogruppen 2010)
Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet –
Lofoten (rapport nr. 20, Vista Analyse AS 2010)
Marine økosystemtjenester i Barentshavet –
Lofoten – Beskrivelse, vurdering og verdsetting (rapport nr. 144 531 – 01, SWECO 2010)
Regional ringvirkningsanalyse i forbindelse
med oppdatering av helhetlig forvaltningsplan
Barentshavet – Lofoten (utgave 3, Asplan
Viak/Nordlandsforskning 2010)
Deskriptiv analyse – næringer og samfunn i
området knyttet til forvaltningsplanen (rapport
med beskrivende statistikk om samfunnsmessige forhold, Kommunal- og regionaldepartementet, juni 2010)
Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i
området Lofoten og Barentshavet (rapport nr.
17, SNF Samfunns- og næringslivsforskning
2010)

Underlagsrapporter til Det faglige grunnlaget:
–
–
–

Rapport fra Overvåkningsgruppen 2010 (Fisken og havet, særnummer 1b – Havforskningsinstituttet 2010)
Referat fra workshop om akutte oljesøl og fiskebestander (rapport nr. 4861, Akvaplan – niva
AS 2009)
Effekter av seismiske undersøkelser på fiskefordeling og fangstrater for garn og line i

–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
–

Vesterålen sommeren 2009 (Fisken og havet
nr. 2, Havforskningsinstituttet 2010)
Petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av
akuttutslipp for fisk (rapport nr. 0527, Det Norske Veritas 2010)
Oljedriftsmodellering i Barentshavet – Lofoten,
spredning av olje ved akutte utslipp (rapport nr.
0241, Det Norske Veritas 2010)
Oljedriftsmodellering i Barentshavet – Lofoten,
spredning av olje ved akutte utslipp (rapport nr.
1, StormGeo 2010)
Konsekvenser av akuttutslipp for sjøfugl, sjøpattedyr og strand (rapport nr. 0539, Det Norske Veritas og Norsk institutt for naturforskning 2010)
Konsekvenser av petroleumsvirksomhet og
akuttutslipp fra skipstrafikk og petroleumsvirksomhet for fiskerier (rapport nr. 200029 – 3,
Acona Wellpro og Akvaplan – niva 2010)
Konsekvenser for reiseliv i Lofoten -Vesterålen
av petroleumsvirksomhet og av akuttutslipp fra
skipstrafikk
eller
petroleumsvirksomhet
(utgave 1, Asplan Viak 2010)
Beskrivelse av miljøteknologi (Oljedirektoratet
2010)
Oljevern (rapport SINTEF F 15407, SINTEF/
Acona Wellpro 2010)
Petroleumsressurser i havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja (Oljedirektoratet
2010)
Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av
akutt forurensning, (Prosjektnr. 999023, Petroleumstilsynet/Proactima 2010.)
Forslag til scenarioer for modellering av konsekvenser ved akuttutslipp til sjø i Barentshavet –
Lofoten, (Prosjektnr. 999023, Petroleumstilsynet/Proactima 2010.)

I tillegg ligger en lang rekke fagrapporter til
grunn for forvaltningsplanen som kom i 2006.
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Vedlegg 2

Oversikt over elementer i overvåkningssystem
for miljøkvalitet
Tabell 2.1 Oversikt over indikatorer, referansenivåer og tiltaksgrenser
Indikator

Referansenivå

Tiltaksgrense

Havklima
Isutbredelse i Barentshavet

Midlere verdier 1979 – 2008

Temperatur, saltholdighet og Middel over hele måleperionæringssalter i faste snitt
den
Transport av atlantisk vann
inn i Barentshavet

Middel over hele måleperioden

Iskanten
Planteplanktonbiomasse ved
iskanten (under utvikling)

Middel over de siste 10 år

Planteplankton
Tidspunkt for våroppblomstring (under utvikling)
Planteplanktonbiomasse
uttrykt som mengde 
klorofyll a

Middel over de siste 10 år

Artssammensetning1

Historiske data

Dyreplankton
Dyreplanktonbiomasse

Midlere fordeling over siste
10 år

Artssammensetning1

Historiske data

Fiskebestander det ikke fiskes på
Biomasse og utbredelse av
ungsild2

Historiske nivå

Biomasse og utbredelse av
kolmule

Historiske nivå

Fiskebestander det fiskes på
Gytebestand hos torsk

Førevâr-gytebestanden

Beregnet gytebestand er mindre enn
førevâr-gytebestanden

Gytebestand hos lodde

Førevâr-gytebestanden

Beregnet gytebestand er mindre enn
førevâr-gytebestanden

Gytebestand hos blåkveite

Førevâr-gytebestanden (ikke Beregnet gytebestand er mindre enn
kjent)
førevâr-gytebestanden

2010–2011

Meld. St. 10
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

141

Tabell 2.1 Oversikt
forts. over indikatorer, referansenivåer og tiltaksgrenser
Indikator

Referansenivå

Gytebestand hos fiskebestan- Førevâr-gytebestanden3
der under gjenoppbygging
(vanlig uer og snabeluer)
(Under utvikling)

Tiltaksgrense

Beregnet gytebestand er mindre enn
førevâr-gytebestanden

Bunnlevende organismer
Artssammensetning og
mengde av bunndyr og fisk i
forskningsbunntrål

Under utarbeidelse

Under utarbeidelse

Utbredelse av korallrev, horn- Utbredelse og tilstand av
koraller og svampsamfunn4 kjente forekomster
(under utvikling)

Det er en signifikant økning i skadeomfanget eller reduksjon i forekomstenes
utbredelse i områder som overvåkes

Forekomst av kongekrabbe

Spredning av kongekrabbe til nye områder

Utbredelse av kongekrabbe

Sjøfugl og sjøpattedyr
Romlig fordeling av sjøfuglsamfunn

Gjennomsnittlige bestandsverdier de siste 10 år + historiske data

Bestandsutvikling av lomvi

Gjennomsnittlige bestandsLevedyktig bestandsnivå når bestanden
verdier de siste 10 år + histo- er under dette, ellers nedgang i bestanriske data
den på 20 % eller mer over fem år, eller
mislykket hekking fem år på rad

Bestandsutvikling hos lunde

Gjennomsnittlige bestandsLevedyktig bestandsnivå når bestanden
verdier de siste 10 år + histo- er under dette, ellers nedgang i bestanriske data
den på 20 % eller mer over fem år, eller
mislykket hekking fem år på rad

Bestandsutvikling hos polarlomvi

Gjennomsnittlige bestandsLevedyktig bestandsnivå når bestanden
verdier de siste 10 år + histo- er under dette, ellers nedgang i bestanriske data
den på 20 % eller mer over fem år, eller
mislykket hekking fem år på rad

Bestandsutvikling hos krykkje

Gjennomsnittlige bestandsLevedyktig bestandsnivå når bestanden
verdier de siste 10 år + histo- er under dette, ellers nedgang i bestanriske data
den på 20 % eller mer over fem år, eller
mislykket hekking fem år på rad

Hekkesuksess og voksenoverlevelse hos utvalgte sjøfuglarter

Hekkesuksess på et normalt
nivå for arten, tilstrekkelig til
å opprettholde denne ved normale nivåer for voksenoverlevelse. Voksenoverlevelse på
et normalt nivå for arten, tilstrekkelig til å opprettholde
bestanden ved normale nivå
for hekkesuksess

Romlig fordeling av sjøpattedyr

Gjennomsnittlige bestandsverdier de siste 10 år + historiske data

Gjennomsnittelig hekksuksess over tre år
er utilstrekkelig for å demme opp for
naturlig voksendødelighet. Gjennomsnittelig nedgang i voksenoverlevelse er mer
enn 20 % over to år.

142

Meld. St. 10
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

2010–2011

Tabell 2.1 Oversikt
over indikatorer, referansenivåer og tiltaksgrenser
forts.
Indikator

Referansenivå

Tiltaksgrense

Bifangst av nise

Gjennomsnittet de første tre Bifangster skal ikke øke sammenlignet
år med sammenlignbar over- med referanseverdien
våkning

Fremmede arter
Forekomst av fremmede
arter

Historiske data

Oppdagelse av fremmede arter i overvåkningen

Levedyktig bestandsnivå +
historiske data på bestandsnivå

Bestandsnivået på utvalgte arter ligger
under det som anses å være en levedyktig
bestand

Sårbare og truede arter
Rødlistede arter arter5

Forurensende stoffer (se figur 2.1)
Forurensning i fisk, isbjørn, Naturlig bakgrunnsnivå
sjøfugl, sjøpattedyr og bunnlevende dyr

Økning i nivået av forurensende stoffer
over et visst antall år, eller en plutselig
større økning fra en prøvetakning til den
neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå

Forurensning i sedimenter

Naturlig bakgrunnsnivå

Økning i nivået av forurensende stoffer
over et visst antall år, eller en plutselig
større økning fra en prøvetakning til den
neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå

Elvetilførsler

Naturlig bakgrunnsnivå

Økning i nivået av forurensende stoffer
over et visst antall år, eller en plutselig
større økning fra en prøvetakning til den
neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå

Atmosfæriske tilførsler

Naturlig bakgrunnsnivå

Økning i nivået av forurensende stoffer
over et visst antall år, eller en plutselig
større økning fra en prøvetakning til den
neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå

Nivåer av radioaktivitet i sedi- Naturlig bakgrunnsnivå
menter, tang og dyr langs kysten

Økning i nivået av radioaktivitet over et
visst antall år, eller en plutselig større
økning fra en prøvetakning til den neste i
et område, over naturlig bakgrunnsnivå

Strandsøppel

Uakseptabel forsøpling i strandsonen

1
2
3
4
5

Ingen forsøpling

Prøver til bestemmelse av artssammensetning samles ved Fugleøya – Bjørnøya snittet.
Ungsild vokser opp i Barentshavet, men fiskes i andre havområder. Betegnes også som «umoden sild».
Der det ikke eksisterer fastsatt førevar-gytebestand må dette utarbeides
Denne indikatoren kan først iverksettes når korall- og svampforekomstene er kartlagt
Sårbare og truede arter i området, se tekstboks 3.6 om rødlistearter 2010

Abiotiske

f

f*

f*

f

f
f
f*
f*
u
u

f
m
f
f

f
f
u
u
m

f
f
f
f
f

Atm.tilf

f
f
f
f
f
f

Sediment

f

f

f
f
f
f
f

f

Elvetilførsler Tang

f

f

f
u

u
f
f
m

f

f
f
f
f

Blåskjell

f = Finnes måledata fra flere år (minimum 3 år) og et eller flere steder/områder
u = Finnes enkelte måledata (under utvikling), inkluderer bla. orienterende undersøkelser
m = Måles ikke, men er ønsket
*måles kun kystnært

Metaller og metallspecier
Hg
Pb
Cd
Cu
As
TBT
Organiske miljøgifter
PAH
THC
PCB
HCB
BFH
PFCs
Dioksiner og dioksinliknende PCB
Dioksiner og furaner
Pesticider:
DDT
Toksafen
Klordan
HCH
Radioaktive stoffer
Radioaktivitet

Forurensningsindikator

f

f
f
f
f

f
f
f
f
f
f

u

f
f
f
f
f

Reke

f

f
f
f
f

f
f
f
f
f
f

u

f
f
f
f
f

Lodde

f

f
f
f
f

f
f
f
f
f
f

m

f
f
f
f
f

Polartorsk
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Figur 2.1 Forurensningsindikatorer det måles/ønskes målt på og hvor prøvene tas/anbefales å bli tatt
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