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HØRING - FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING I 
ÅPNINGSPROSESSEN FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET I HAVOMRÅDENE 
VED JAN MAYEN". 

Viser til Deres brev av 3. januar 2011 samt brev av 14.12.2010 fra Olje- og 
energidepartementet vedlagt forslag til program for konsekvensutredning for Jan Mayen. 

I pkt. 1.1 Bakgrunn i programmet for konsekvensutredningen heter det: Oljedirektoratets 
prognose viser at produksjonen fia norsk sokkel vil bli vesentlig redusert i løpet av de neste 
20 år. For å forebygge fallet i fremtidig produksjon er det derfor nødvendig å fortsette og lete 
etter olje og gass. Forventningene om å gjøre store funn er størst i uåpnede deler av norsk 
sokkel, derfor må nye prospektive områder åpnes for letevirksomhet. Erfaringsmessig tar det 
10-15 år fra et område åpnes til man har felt i produksjon. Dette betyr at selv ved en åpning 
av havområdene på norsk side ved Jan Mayen i dag, vil en ikke ha produksjon fra området før 

2020-2030. 

Regjeringen besluttet i Stmeld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i 
Norskehavet følgende: "Regjeringen går inn for å starte en åpningsprosess i havområdet på 
norsk side ved Jan Mayen med sikte på tildeling av konsesjoner. Første steg i denne prosessen 
er å kartlegge ressursgrunntaget for petroleum og miljøverdiene i dette området nærmere, og 
å gjennomføre en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet. Basert på resultatene fra 
konsekvensutredningen vil regjeringen ta stilling tit aktivitetsrammene". 

Punkt 2.5.2 i programmet om fiskeriaktivitet synes i all hovedsak å være dekkende for 
området. Fisket etter reker med bunntrål grunnere enn 400 meter ved Jan Mayen og pelagisk 
fiske etter sild i fiskerisonen rundt Jan-Mayen synes å ha vært de viktigste fiskeriene i 
området gjennom de ti siste årene. Som det fremgår av figur 15 så varierer fangstuttaket 
veldig fra år til år. Dette kan ha flere forklaringer, men gjeldende fiskerireguleringer og 
fangsttilgjengelighet kan være viktige faktorer her. 

For øvrig så vil Fiskeridirektoratet be om at vurderingene av konsekvensene i forhold til 
havmiljøet ved eventuelle større uhellshendelser blir tilstrekkelig ivaretatt. 

Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til program for konsekvensutredning. 
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Med hilsen 

;- 
Anne Kjos Kehn 
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