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Forslag til program for konsekvensutredning i åpningsprosessen for petro-
leumsvirksomheten i havområdene ved Jan Mayen — Høring 

Vi viser til brev av 14.12.2010 fra Olje- og energidepartementet vedlagt forslag til pro-
gram for konsekvensutredning i åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i havom-
rådene ved Jan Mayen. 

Når det gjelder mineralressurser fremgår det i St.meld. nr . 37 (2008-2009) Helhetlig 
forvaltning av det marine miljø i Norskehavet på s. 123 om områdene Jan May-
en/Vesterisen: 

"I dette området kan det også være andre mineralressurser enn petroleum. Gjennom denne 
forvaltningsplanen legges det ikke begrensinger på kartlegging og utvinning av disse." 

Dette innebærer etter vår vurdering at forvaltningsplanen ikke stenger for eventuell 
fremtidig undersøkelse etter, og utvinning av, andre mineralressurser enn petroleum i 
området. 

I forslaget til program for konsekvensutredning på s. 30 foreslås at konsekvensutred-
ningen skal få belyst og/eller utredet konsekvenser for "mulige fremtidige virksomhe-
ter". Det er i dag indikasjoner på at det kan finnes økonomisk interessante mineralfore- 
komster i såkalte "svarte skorsteiner" langs atlanterhavsryggen, herunder ved Jan 
Mayen. Den foreliggende informasjonen om mulige ressurser i området, både i områ-
dene rundt de svarte skorsteinene og ellers, er likevel mangelfull. Det er også mangel-
full kunnskap knyttet til faunaen i området og hvordan en eventuell mineralutvinning vil 
kunne påvirke livet på havbunnen rundt svarte skorsteiner. Det er derfor viktig med 
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kartlegging og forskning med sikte på økt forståelse av blant annet de geologiske pro-
sessene tilknyttet slike felt, og at man får bedre informasjon om mineralforekomstene 
og livet på havbunnen i området. 

Konsekvensutredningen bør derfor omfatte eventuelle konsekvenser for kartlegging og 
utvinning av andre mineralressurser enn petroleum. 

Det vises i denne forbindelse til forslaget til utredningsprogram s. 27 hvor Olje- og 
energidepartementet foreslår "undersøkelser til havs for å gi en økt forståelse av havbun-
nen i områdene ved Jan Mayen og tilstedeværende fauna. Undersøkelsene foreslås gien-
nomført metodisk som en del av MAREANO-prosjektet, som utføres i samarbeid mellom 
Havforskningsinstituttet, Norges Geologisk Undersøkelser og Statens kartverk." Slike un-
dersøkelser bør også omfatte kartlegging av eventuelle forekomster av andre mineral-
ressurser enn petroleum. 

Det er i dag liten turistaktivitet i tilknytning til Jan Mayen (ca. 500 personer går i land i 
turistsammenheng per år). Det er fra norske myndigheters hold ingen uttalte ønsker 
om å øke denne aktiviteten, blant annet på grunn av begrenset kapasitet til å håndtere 
eventuelle lete- eller bergingsaksjoner i området. 

I forslaget til program for konsekvensutredning fremgår det ikke spesifikt at reiselivs-
relatert virksomhet på øygruppen skal kartlegges. Under "Konsekvenser for andre 
virksomheter" på s. 30 nevnes fiskeri og sjøtransport. Her mener vi at også reiselivs-
aktivitet bør inngå. I og med at denne aktiviteten er av et relativt beskjedent omfang vil 
ikke dette innebære betydelige merkostnader i utredningsprosessen. 

Vi finner det derfor naturlig at konsekvenser for reiselivsvirksomheten, i likhet med all 
annen næringsvirksomhet i området, kartlegges i forbindelse med arbeidet med en 
konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Jan Mayen. 

Med hilsen 

Einar N. Ruud 
seniorrådgiver 
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