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Innledning ved Olje- og energidepartementet
Åpningsprosessen for norske havområder ved Jan Mayen

Før et område kan åpnes for petroleumsvirksomhet må det gjennom-
føres en åpningsprosess. En åpningsprosess har som formål å utrede 
det faglige grunnlaget for Stortingets beslutning om åpning av et om-
råde.

En åpningsprosess består av to hovedelementer. Den ene delen er en 
vurdering av ressurspotensialet i området. Den andre delen er en vur-
dering av de næringsmessige, miljømessige og andre samfunnsmes-
sige virkninger av petroleumsvirksomhet i området (konsekvensutred-
ning).

Konsekvensutredningen skal belyse spørsmål som fare for forurensn-
ing og økonomiske og samfunnsmessige virkninger petroleumsvirk-
somhet kan ha. En konsekvensutredning er en sentral del av en åpn-
ingsprosess og gjennomføres i regi av Olje- og energidepartementet.

Første del av konsekvensutredningsprosessen innebærer utarbeidelse 
av et utredningsprogram. Utredningsprogrammet angir temaene for 
konsekvensutredningen. For å belyse de ulike temaene utarbeides det 
ulike fagutredninger. Olje- og energidepartementet oppsummerer de 
ulike utredningene i en konsekvensutredningsrapport som sendes på 
offentlig høring.

Utredningene, høringsuttalelsene, vurderingen av ressurspotensialet 
og annen relevant informasjon som har framkommet i prosessen dan-
ner grunnlag for en melding til Stortinget. Stortinget tar stilling til åpn-
ing eller ikke åpning av hele eller deler av det aktuelle område, inklu-
sive eventuelle vilkår. 

Denne rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som inngår 
i en serie underlagsrapporter til Konsekvensutredning om virkninger 
av petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen. Utrederen står inne for det 
faglige innholdet i rapporten.

Utredningen er laget på oppdrag for Olje- og energidepartementet. 
Arbeidet vil inngå i en konsekvensutredningsrapport som er planlagt 
sendt på offentlig høring 4. kvartal 2012. Det er lagt opp til at regjer-
ingens vurdering av spørsmålet om åpning av områder for petrole-
umsvirksomhet ved Jan Mayen legges frem for Stortinget våren 2013.
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FORORD 

Dette arbeidet og denne rapporten inngår i en rekke på tre rapporter som er 
utferdiget på oppdrag av Olje- og energidepartementet i forbindelse med 
prosessene Kunnskapsinnhenting nordøstlige Norskehavet, og 
konsekvensutredningene for åpning av havområdene i Barentshavet sørøst og ved 
Jan Mayen.  
 
Dette er rapporten om konsekvenser av akutte utslipp ved Jan Mayen. Rapporten 
bygger på mulige aktivitetsbilder, en ressursoversikt, erfaringsbasert kunnskap 
og oljedriftsmodelleringer for området.  
 
Rapporten er utferdiget av NORUT, Akvaplan-niva og Proactima.  
Hos NORUT har Mette Ravn Midtgard vært prosjektleder.  
 
 
 
Prosjektleder 
 
 
Tromsø  28.09.2012 
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SAMMENDRAG 

I forbindelse med mulig åpning av havområdene ved Jan Mayen for 
petroleumsvirksomhet, er virkninger av akutte utslipp for næringsaktiviteter (fiskeri) 
utredet. Jan Mayen området dekker et stort, åpent havområde rundt vulkanøya, og 
omfatter ingen fjord- eller kystområder (figur S1). Det foregår ikke kystfiske i området, 
og den norske havfiskeaktiviteten er begrenset til tråling etter reker/bunnfisk og 
pelagisk fiske (ringnot/flytetrål) etter sild og industriarter (kolmule). I 
sommermånedene vil det i perioder kunne være fartøy som driver fangst av vågehval i 
området, men det vil være helt sporadisk og primært i nordlige deler av området. 

Området bidrar marginalt til de samlede norske fiskeriene, og det er kun rekefangster 
som er rapportert hvert år siden 2002 (tabell S1). I 2012 er det store bestander og høye 
kvoter i de fleste norske fiskerier, noe som tilsier at et marginalt og fjerntliggende 
fiskeområde som Jan Mayen fortsatt vil være lite attraktivt på grunn av lettere 
tilgjengelige ressurser nærmere fastlandet. 

Tabell S1 Samlet norsk fangst fra Jan Mayen området 2002 – 2011 (tonn rundvekt). 

 
 
Havfiskeflåten er generelt den mest fleksible fiskeflåten og er, i motsetning til 
kystflåten, generelt uavhengig av en spesifikk basehavn. Videre har havfiskeflåten 
større aksjonsradius og dermed et stort aktivitetsområde å fiske innenfor. Et akutt 
utslipp antas å medføre fiskeforbud innen det påvirkete området for en periode, men 
fiskeflåten vil kunne fortsette fisket i upåvirkete områder. Et oljeutslipp ved Jan Mayen 
med etterfølgende restriksjoner på fiske vil, med dagens gode ressurstilgang i andre 
områder, mest sannsynlig føre til at havfiskeflåte ikke tar den lange turen til Jan Mayen 
området.  
 
Konsekvenser av et større, akutt oljeutslipp for fiskerivirksomheten som foregår ved Jan 
Mayen er oppsummert i tabell S2. Det ansees ikke som trolig at et akuttutslipp vil ha 
mer enn små konsekvenser for fiskerivirksomheten i Jan Mayen området. 

Tabell S2 Virkninger av oljeutslipp for havfiskefartøyer som fisker med pelagiske redskaper 
som not (N) og flytetrål (F), og fartøyer som fisker med bunntrål (BT) ved Jan 
Mayen. Viktighet for fiske er angitt på en firedelt skala: 

Ubetydelig; -   Liten:   Middels:    Stor:  

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

 N F BT N F BT N F BT N F BT 

Nordlige lokaliteter -  -  - - - - 

Sørlige lokaliteter -  -  - - - - 

Fangst rund vekt År

Art 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 Totalt

Blåkveite 95 21 154 91 361

Kolmule 1353 4095 129 5577

Makrell 64 1 65

Reke 1279 688 234 1083 463 449 54 238 70 4558

Sild 1511 13 2018 5594 119 650 167 10072

Totalt 2791 2054 4424 3101 484 6236 327 979 238 20633



 

  

 

Figur S1 Treffsannsynlighet for olje etter et akutt overflateutslipp på to lokaliteter nær Jan 
Mayen, samt oversikt over fiskeriaktivitet. Venstre: Norsk fiske med bunntrål i i 
årene 2009 (gul), 2010 (fiolett) og 2011(grønn). Høyre: Norsk fiske med ringnot 
og flytetrål i årene 2009 (fiolett), 2010 (blå) og 2011 (oransje).  
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1 INNLEDNING 

Rapporten tar sikte på å kartlegge erfaringene og konsekvenser fra akutte 
oljeutslipp. Fokus settes på konsekvenser for fiskeri, da dette er tilnærmet eneste 
næringsvirksomhet ved Jan Mayen.  
 
Jan Mayen er en vulkanøy om lag 100 mil fra fastlands Norge, 50 mil øst fra 
Grønland og 55 mil nordøst for Island. Det er ingen fastboende på øya, men der 
er en bemannet sambands- og meteorologistasjon og en flyplass. Omtrent hele 
Jan Mayen (375 km2 av 378 km2 og sjøområdet ut til 12 nautiske mil fra øya) ble 
i 2010 fredet. Norske myndigheter opprettet i mai 1980 en 200 nautisk mil 
fiskerisone rundt øya. Områdene ved Jan Mayen huser flere selarter så som 
klappmyss, grønlandssel, ringsel og storkobbe, der grønlandsselen historisk har 
vært gjenstand for fangst i "Vestisen", et yrke som i dag omtrent er borte.  
 
Fisket ved Jan Myen er marginalt og gjelder først og fremst reketråling og litt 
pelagisk fiske etter sild. Kvantumsmessig bidrar havområdene rundt Jan Mayen 
kun ytterst marginalt til de norske fiskerier. 
 
Havområdene rundt Jan Mayen er ikke åpnet for petroleumsaktivitet. På norsk 
side antas de geologiske strukturene i vesentlig grad å være lik de man finner i de 
vestlige deler av Vøringbassenget i Norskehavet. 
 
Denne analysen baserer seg på oljeutslipp som har vært resultat av uhell med 
oljetankeren Braer, lastet med norsk råolje, tankere som fører bunkersolje som 
Prestige og utslippet fra boreplattformen Deepwater Horizon i Mexicogulfen. 
 
Akutte utslipp av olje og kjemikalier kan skje, og ulike 
sannsynlighetsberegninger angir risiko. Kontinuerlig forbedringer av tekniske 
løsninger og operasjoner, både i industrien og hos myndighetene, reduserer 
sannsynligheten for utslipp men eliminerer den ikke. Et utslipp vil ha 
konsekvenser for fiskeri og rapporten Konsekvenser for samfunn av akutte 
utslipp ved Jan Mayen, har til hensikt å kartlegge disse.  Rapporten beskriver de 
næringsmessige konsekvenser som kan påregnes innen fiskeri.  
 
Rapporten skal bidra til å øke kunnskapene om effektene av akutte utslipp i dette 
havområdet. Basert på dette skal en skaffe bedre kunnskap om de mulige 
virkningene av eventuelle akutte utslipp på fiskeri ved Jan Mayen.  
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1.1 Aktivitetsbilder for havområdene rundt Jan Mayen  

Oljedirektoratet har presentert to aktivitetsbilder for Jan Mayen, som er basert på 
akkumulert kunnskap som tilsier at ryggen som øya ligger på er det mest 
sannsynlige stedet for funn av hydrokarboner.  
 
Høyt aktivitetsnivå  
Det er utvalgt to mulige funnområder ved Jan Mayen; et ved grensen til Islands 
sone og 6,5 mil sør for øya. Det andre funnet ventes gjort i havområdet mellom 
Jan Mayen og Grønlands kontinentalsokkel.  Dette siste funnet er i all hovedsak 
valgt for at OEDs andre konsekvensutredninger skal kunne vurderer eventuelle 
miljøkonsekvenser ved virksomhet i dette området. Det presiseres fra OED at 
funnsannsynligheten i dette området er svært liten.  
 

Leteboringene i farvannet kan tidligst starte i 2017, og det første funnet gir ett 
gassfunn på 100 milliarder Sm3.  Gass ansees å gi få virkninger for fiskeriene 
ved et eventuelt utslipp. Det blir så funnet olje (40 millioner Sm3) tre år senere 
(2020), og tre år deretter (2023) et tilsvarende stort oljefunn i Vesterisen. 
Gassfunnet bygges ut som et flytende LNG anlegg i 2023, mens det i 2029 
påbegynnes utbygging av oljefunnene basert flytende produksjonsinnretning 
(FPSO) der stabilisert olje bøyelastes (Figur 1). 
 
Første produksjon ved Jan Mayen kommer i gang i 2027. Senere letebrønner er 
tørre, og det blir ikke boret letebrønner etter 2021. 

 
Figur 1  Høyt aktivitetsnivå Jan Mayen. Kilde: OD 2012 
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Lavt aktivitetsnivå  
I dette aktivitetsbildet bores det 2017 på Jan Mayenryggen og 40 millioner Sm3 
olje blir funnet (ett funn). Dette feltet besluttes utbygd seks år senere, og da med 
bøyelast fra en flytende produksjonsinnretning (Figur 2). Produksjonsstart 
estimeres til 2027.  

 
Figur 2  Lavt aktivitetsnivå Jan Mayen. Kilde: OD 2012 



 

14 
 

2 GRUNNLAG FOR KONSEKVENSVURDERINGENE  

Oljeutvinning og transport av oljeprodukter skjer med risiko for uhellhendelser. 
Denne risikoen øker med nærhet til utvinning, landanlegg og transportrutene. 
Flere tiltak er iverksatt for å minimere risiko og mulige konsekvenser, men ved 
nye havområder som vurderes åpnet for petroleumsaktivitet vil det alltid være en 
diskusjon om sannsynlighet for uhell, omfang og konsekvenser for annen 
næringsvirksomhet og samfunnet for øvrig.   

2.1 Metodisk opplegg og kunnskapsinnhenting 

Denne rapporten bygger på eksisterende fiskeristatistikk. I tillegg benytter 
rapporten studier om oljeutslipp; Braer, Prestige og Deepwater Horizon (SEEEC 
1997; Stagg 1998; White 1998; Pedersen og Midtgard 2002; Wills 2007) som er 
gjennomført.  
 
Analysen vår har flere usikkerhetsmomenter. Det første knytter seg til at 
scenarioene som ikke kan eller noensinne vil predikere nøyaktig påslag. For det 
andre vites heller ikke varighet, type og mengde.   
 

2.2 Oljeutslipp – noen caseerfaringer 

Internasjonalt har det inntruffet en rekke større skipsforlis og oljeutslipp fra 
offshore virksomhet som har medført betydelige utslipp til sjø. Nedenfor 
oppsummeres kort konsekvenser av tre hendelser, som på ulike måter er 
relevante for virksomheten i norske farvann, inklusiv havområdet ved Jan 
Mayen. 

2.2.1 Braer 

Den 5. januar 1993 grunnstøtte tankeren Braer på Garths Ness, på den sørlige 
spissen av Shetland. Skipet var lastet med 84 700 tonn norsk råolje fra Gullfaks 
feltet (Wills 1993; Davies 1997; Wills 2001). På grunn av sterk vind i dagene og 
ukene etter forliset dannet det seg ikke noe større sammenhengende oljeflak, 
annet enn like ved vraket. De krappe bølgene og det opprørte havet gjorde at 
oljen løste seg raskt opp og ble spredd av vind og bølger. Den forårsaket derfor 
lite oljepåvirkning på klippene/strandsonen, men desto mer olje løste seg opp i 
vannmassene og forflyttet seg med havstrømmene til lakseoppdrettsanleggene 
lengre nord på kysten. Det er også beregnet at totalt 30 000 tonn av den 
opprinnelige oljen i skipet havnet i sedimentene på havbunnen (MLA 1993). 
Dette skjedde spesielt vest og sør om Shetland. Rett etter grunnstøtingen ble det 
iverksatt tiltak for å hindre at forurenset fisk skulle nå marked og forbrukere. 
Dette ble ikke gjort utelukkende for å sikre forbrukerne trygg mat, men også for å 
opprettholde tiltroen til kvaliteten på det resterende av det shetlandske fiskeriet. 
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Fiskeforbudssonen dekket hele den sørlige delen av Shetland. Villfanget fisk og 
oppdrettet laks fra denne sonen ble først tillatt solgt på markedene henholdsvis 
23. april og 8. desember 1993. Forbudet mot fangst av skalldyr ble opprettholdt i 
hele syv år.  
 
Rapportene fra dette oljeutslippet inneholder ingen informasjon om markedet for 
fisk eller forbrukerne som sådan. Det er ingen indikasjoner på nevneverdig 
mindre fangster i shetlandsk farvann som følge av oljeutslippet (MLA 1993; 
Wills 1993; Ritchie 1994; Davies 1997). 
 

2.2.2 Prestige 

Den 26 år gamle enkeltskrogs oljetankeren Prestige forliste 20 mil utenfor kysten 
av Galicia-regionen i Spania 13. november 2002 (Barreiro 2004). Skipet hadde 
77 000 tonn tungolje ombord. I omlag en uke etter forliset forsøkte spanske 
myndigheter å slepe skipet lenger ut fra kysten, noe som medførte at utslippets 
omfang økte. Etter seks dagers tauing og hjelpeløs drift brakk Prestige i to og 
sank med mesteparten av lasten om bord (Gimènez 2007). Over en lengre 
periode lekket det ut ca. 125 tonn olje pr. døgn fra vraket. Oljen var spesielt tung 
(høy viskositet og tetthet), og den var ikke flytende ved sjøtemperatur. Det ble 
funnet oljeklumper helt ned til 150 meters dyp. Forliset førte til at store mengder 
olje ble skylt inn over en kyststrekning på over 90 mil (Laxe 2005).  
 
Galicia var hovedleverandør av sjømat i Spania før forliset. I området foregikk 
det bl.a. skjelloppdrett og omfattende sanking av skjell i tidevannssonen og på 
lavt vann, og disse viktige næringene ble hardt rammet av utslippet. På 
ulykkestidspunktet jobbet 120 000 personer med fiskeri og sjømat, tilsvarende 
12% av all sysselsetting i provinsen. Havbruksnæringen alene utgjorde mer enn 
13 000 årsverk (Garcia Perez 2003). Blåskjellanleggene ble kun i begrenset 
omfang direkte rammet av olje fordi de lå lenger inne i fjordene, men næringen 
opplevde betydelige problemer med å få avsetning på produktene. 
 
Etter forliset ble et stort område stengt for fiske, og de regionale myndighetene 
iverksatte et overvåkingsprogram for marine ressurser. Som en del av dette 
programmet ble innholdet av PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) i 
sjømat målt jevnlig. Maksimumsgrensen for PAH i sjømat ble fastsatt i 
overensstemmelse med daværende EU-direktiv (Freire 2006). Overvåkingen ble 
gjennomført innenfor det berørte området i om lag et halvt år etter forliset. Det 
ble i denne perioden også tatt prøver av fisk på større fiskemarkeder. Basert bl. a. 
på resultater fra denne overvåkingen ble de første områdene inn forbudssonen 
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gjenåpnet for fiske 10 uker etter forliset, mens de siste ble gjenåpnet etter ti 
måneder.  
 

2.2.3 Deepwater Horizon 

Boreinnretningen Deepwater Horizon forulykket i Mexicogulfen 20. april 2010, 
og ulykken medførte det største oljeutslipp fra offshore virksomheten noensinne. 
Utslippet var ca. 1000 ganger større enn Prestige-utslippet, (det er noe usikkerhet 
rundt anslagene, men omlag 500 millioner fat råolje, tilsvarende ca 80 millioner 
m3 er nevnt av flere kilder). Etter at utslippet hadde vart i nesten tre måneder 
klarte operatøren, BP, i midten av juli 2010 å bringe det til opphør. 

I 2008 ble det landet mer enn 576 000 tonn fisk og skalldyr med en 
førstehåndsverdi på 659 millioner USD fra Mexicogulfen. Inklusiv avledet 
virksomhet sysselsatte fiskeriene i Mexicogulfen i 2008 ca. 200 000 personer, og 
genererte en omsetning på nærmere 5,5 milliarder dollars.  

Utslippet fant sted nært viktige fiskefelt, spesielt for rekefiske, og i takt med at 
utslippet spredtes, ble fiskefelt i nærheten stengt. De første områdene ble stengt 
2. mai 2010. Pr 2. juni 2010, som var det tidspunkt der det største område var 
stengt for fiske, var om lag 230 000 km2 havområde stengt. Da utslippet var 
stanset ble fiskefeltene gradvis gjenåpnet i takt med at oljens spredning avtok. Pr 
medio november 2010 var om lag 2700 km2 havområde fremdeles stengt for alt 
fiske, og et større område var fortsatt underlagt restriksjoner for rekefiske (Figur 
3). 

 
Figur 3 Områder med restriksjoner for fiske, sju måneder etter Deepwater Horizon-

utslippet. Fisket etter Royal red shrimp foregår med trål, og stengingen skyldes en 
enkelt fiskers rapport om tjæreklumper i ett trålhal medio november 2010. 
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Umiddelbart etter at utslippet var stanset, ble det åpnet for fiske i knapt en 
tredjedel av det tidligere stengte området. Gjenåpningen var basert på både 
analyser av vannprøver og observasjoner fra fly og satellitt i områder der det ikke 
var konstatert olje. Områder som hadde vært eksponert måtte ha vært uten synlig 
olje i 30 dager for å kunne gjenåpnes. Etter dette kunne fisket åpnes ut fra 
artsspesifikke vurderinger. Slike vurderinger ble gjort på bakgrunn av lukt/smak 
vurderinger av rå og kokte prøver av fiskekjøtt, supplert med kjemiske analyser 
av PAH innhold i respektive arter. Det ble ikke fastsatt noen generell 
maksimumsgrense for PAH i sjømat (Whittaker 2011). Etter gradvis åpning av 
flere fiskefelt, og for å stimulere markedene til igjen å velge sjømat fra 
Mexicogulfen, deltok 300 restauranter over hele USA den 1. desember 2010 i en 
koordinert "Spis sjømat ute" kveld, der det ble servert fisk, østers, reker eller 
krabber fra Mexicogulfen. De siste havområdene helt inn til borelokasjonen, ble 
gjenåpnet for fiske 19. april 2011, etter at prøveprogrammet ikke hadde kunnet 
påvise olje i innsamlet materiale. 
 
I takt med at ulykkestidspunktet gradvis legges lenger bak i tid, begynner det å 
komme publikasjoner med fokus på mulige, forventede og dokumenterte 
langtidsvirkninger og effekter av ulykken, også innen fiskeri og havbruk. I en 
studie publisert i februar 2012 (Sumaila 2012) beregner forfatterne at ulykken i 
løpet av 7 år vil ha medført et økonomisk tap for det kommersielle fiskeri og 
oppdrett i den amerikanske delen av Mexicogulfen på nærmere 8,7 milliarder 
dollar.  
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3 GENERELT OM KONSEKVENSER AV AKUTT OLJEUTSLIPP FOR 
FISKERI  

Foreliggende studie utreder virkninger som oppstår som følge av et større, akutt 
(ikke planlagt) oljeutslipp i åpent hav. Studien ser på konsekvenser for utøvelse 
av fiske, og fokuserer kun på norsk fiskeri. Vi har benyttet de 
vurderingskriteriene som er utviklet i forbindelse med forvaltningsplanen for 
Norskehavet (Akvaplan-niva /Acona CMG 2008) og oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Lofoten – Barentshavet i 2010 (AconaWellpro/Akvaplan-
niva 2010), og som i den prosessen ble diskutert med berørte fylkesfiskarlag og 
Norges Kystfiskarlag. Dette er de samme kriterier som er benyttet i utredningen 
av påvirkninger fra petroleumsvirksomhet ved normal drift for disse 
havområdene (Akvaplan-niva/Proactima 2012). 
 
Norge har ikke vært utsatt for eller blitt truffet av store akutte oljeutslipp med 
omfattende konsekvenser for fiskeri og havbruk. De to største utslippene på 
norsk sokkel (Bravo-utblåsningen i den midtre del av Nordsjøen i april 1977, og 
Statfjord A utslippet i den nordlige Nordsjøen i desember 2007) har begge vært 
kortvarige og ikke medført dokumenterte påvirkninger på fiske. Akutte 
oljeutslipp i norske farvann har vært dominert av grunnstøtinger og forlis av 
ulike lastefartøy, der utslippene har bestått av bunkers/diesel og generelt har vært 
mindre enn 500 tonn. Denne typen hendelser har hatt kortvarige lokale effekter 
(Boitsov et al 2012) og dermed ubetydelig konsekvenser for fiskeri . Nedenfor 
presenteres innledningsvis den generelle kunnskapen om virkninger av akutte 
oljeutslipp for fiskeri. 

3.1  Generelle erfaringer fra akutte utslipp for fiskeri  

Akutt oljeforurensning til havs kan påvirke fiskeriene på flere måter; på den ene 
siden ved å skade selve ressursgrunnlaget, på den annen side ved direkte tilsøling 
av redskap og båndlegging av arealer som blir berørt av oljen. I tillegg kommer 
indirekte virkninger; fiskeribasert virksomhet på land berøres som følge av 
reduserte eller fraværende leveranser fra fiskere, og næringen kan oppleve 
markedssvikt som følge av såkalte renomméeffekter, der fisk og sjømat som 
assosieres med oljetilgrising er mindre attraktive blant forbrukere. 

3.1.1 Virkninger på fiskeressurser 

En generell antakelse er, at fisk over en viss størrelse, og som har en viss 
mobilitet, vil sanse ufordelaktige forhold og flykte fra disse. Dette kan f. eks. 
være høye konsentrasjoner av hydrokarboner i vannet under et oljeflak. At kun et 
fåtall død fisk ble funnet etter Bravo utblåsingen og Ixtox utblåsningen i 
Mexicogulfen i 1979 kan underbygge en slik antakelse. Selv om det ikke ble 
funnet større mengder død fisk etter disse to utblåsningene, så kan det ikke 
konkluderes med at fisk skyr oljeforurensede områder. Etter havariet av ”Amoco 
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Cadiz” i Bretagne i 1978, døde fisk i gruntvannsområder opp til 10 km fra vraket. 
Akutt dødelighet hos voksen fisk ble også observert i Buzzards Bay i 
Massachusetts, USA etter havariet av en lekter med påfølgende utslipp av en lett 
oljetype i de kystnære områdene (Wardley-Smith 1983). De fiskeartene som 
døde var imidlertid bunnlevende arter, der den naturlige fluktreaksjonen er å 
gjemme seg blant steiner eller vegetasjon på bunnen, eller grave seg ned i 
bunnsedimentet. Når et oljeutslipp treffer strandnære områdene og forurenser 
hele vannsøylen vil en slik fluktreaksjon være fatal.  
 
Virkninger av sammenfall av oljeutslipp og sårbare fiskeegg og -larver, og 
eventuell bestandsmessige konsekvenser av dette, drøftes i andre utredninger, og 
denne problemstillingen kommenteres ikke i det etterfølgende. 

3.1.2 Båndlegging av arealer 

Olje på havet representerer risiko for helse, miljø og sikkerhet. Fersk olje er 
helse- og brannfarlig, og annen type virksomhet i området som berøres bør 
unngås. I praksis betyr det at det ikke bør drives fiske i områder der det 
forekommer sølt olje. Nødvendige restriksjoner iverksettes av relevante myndig-
heter, som begrenser/utelukker annen aktivitet fra definerte og avgrensete 
områder så lenge olje er til stede i miljøet. Omfanget av disse restriksjonene vil 
primært avhenge av arealet som blir berørt og hvor lenge oljen opptrer i miljøet. 
Hver episode har sin egen natur, men erfaringsmessig vil denne form for 
båndlegging av fiskeriområder med forbud mot å drive fiske kunne vare fra uker 
(i åpent hav) til måneder (i kystnære områder).  
 
Erfaringer etter Prestige-forliset utenfor Spania i 2002 viser at det var lengst 
karantenetid for utnyttelse/ høsting av ressurser i strandsonen og for fiske ut til 
12 nautiske mil (Garcia Negro 2007). Ulike deler av kysten ble ilagt ulik 
karantenetid, og det området med lengst stenging var stengt i ca. 10 måneder.  

3.1.3 Tilsøling av redskap og fartøy 

Olje på havet kan føre til tilgrising av redskap og fartøyer i et omfang som gjør 
fisket lite attraktivt. Alle typer redskap vil i praksis være utsatt for denne type 
belastning. Mest utsatt er faststående redskaper som garn og line som står nær 
utslippsstedet. Både redskap og fartøy kan imidlertid renses. Men det viser seg 
gjerne at ulempene er så store at oljetilgriset fiskeutstyr må regnes som tapt. Selv 
i en situasjon uten restriksjoner fra myndighetene (båndlegging av arealer) kan 
risiko for tilsøling av redskap og fartøyer i sin ytterste konsekvens føre til stopp i 
utøvelsen av alle typer fiske, primært så lenge oljen er i miljøet. For den 
fiskeflåten som driver fiske i et område som berøres av et akutt oljeutslipp, vil 
utslippet i praksis bety et avbrudd i fisket eller eventuelt fullstendig ødelagt 
fangstsesong. 
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3.1.4 Indirekte virkninger 

Erfaringer fra tidligere oljeutslipp viser at kvaliteten på fangstene kan forringes 
ved at fisk eller skalldyr tar opp olje i muskelvev og indre organer. Dette kan 
gjøre fangstene uegnet for konsum eller tilvirkning, prisene kan falle og føre til 
inntektstap blant utøvende fiskere så vel som for foredlingsindustrien. Samlet sett 
gjør det fangst i oljepåvirkede områder uaktuelt. Smak av olje er ikke 
dokumentert for fisk som lever i åpent farvann; denne problemstillingen er langt 
mer aktuelt for fisk som blir eksponert for kroniske utslipp, eventuelt ved 
oljeutslipp i kystnære farvann med dårlig vannutskiftning, eller hos oppdrettsfisk 
som har blitt produsert i urent vann. 
 
Generelt skal oljeforurenset fisk ikke benyttes til konsum, og det skal i praksis 
være null-toleranse for oljelukt/smak eller innhold av oljekomponenter i 
matvarer. Etter havariet av lasteskipet Full City utenfor Langesund i juli 2009, 
slo Mattilsynet følgende fast (Kostholdsråd etter forliset av Full City, senest 
oppdatert 15. november 2009) sitat: 

"Mattilsynet anbefaler at det ikke fiskes/fangstes i synlig oljeforurenset område. 
Fisk og sjømat som lukter/smaker olje skal ikke spises. Fisken blir forurenset når 
den trekkes gjennom oljefilmen som ligger på overflaten. Det synes som om 
villfisk unngår oljeforurenset vann, men oppdrettsfisk vil ikke være i stand til å 
unnslippe oljen. Fisk har evne til å bryte ned PAH i lever og skille ut 
nedbrytingsprodukter via gallen. Tidligere undersøkelser har også vist at det ikke 
ble påvist PAH i oppdrettslaks fra oljeforurenset område. 

Fisk som ikke lukter eller smaker olje er ikke farlig å spise selv om den er fisket i 
et område der det kan ha vært oljeforurensning. Når den synlige 
oljeforurensningen er borte, er det ikke lenger PAH-rester i fisken og fisken kan 
spises selv om området har vært oljeforurenset. Virvelløse dyr, som skjell og 
krepsdyr vil trolig være mer utsatt i forbindelse med oljeutslipp fordi de mangler 
avgiftningsmekanismene som fisk har. Skjell vil være mest utsatt for PAH-
forurensning fordi de filtrerer store mengder vann og akkumulerer miljøgifter." 
(sitat slutt). 

 
På bakgrunn av resultatene fra nye undersøkelser opphevet Mattilsynet 16. mars 
2010 kostholdsrådet for fisk og reker etter Full City-forliset. Renomméeffekter 
og frykten for slike viser seg å kunne være langt større enn det som det i utgangs-
punktet er grunnlag for. Utviklingen synes å være mer styrt av folks oppfatning 
snarere enn de faktiske forhold. Etter havariet av Amoco Cadiz (Bretagne 1978) 
ble det f eks observert en svikt i omsetningen av produkter fra de fleste 
primærnæringer, inklusivt landbruksprodukter, i hele Bretagne; produktene ble 
oppfattet som forurenset og mistet sin markedsverdi (Pikett 1981, Clark 1992).  
 



 

21 

Slike problemstillinger kan motivere tiltak fra myndighetenes side i overkant av 
det som kan forventes ut fra de faktiske forhold. Dette skjedde etter forliset av 
Braer (Shetland 1993), hvor det kunne påvises hydrokarboner i vevet hos store 
mengder oppdrettsfisk på vestsiden av Shetland. Til tross for at oljebelastningen 
var på retur ble det besluttet at oppdrettsfisken skulle destrueres; fisken fra 
Shetland skulle ikke kunne oppfattes som ”forurenset” (Goodlad 1994).  
 
I et utfordrende fiskemarked er det den generelle oppfatningen at kvalitet og 
førsteklasses produkter og råvarer fra et rent hav er den viktigste 
grunnforutsetningen for å beholde markeds-andeler. Ved et oljeutslipp kan derfor 
omfattende tiltak i form av restriksjoner på fiske i potensielt oljepåvirket område 
forventes. Denne problemstillingen er trolig også aktuell for de norske fiskeriene; 
markedet stiller strenge krav om ”ren” fisk (Pedersen og Midtgard 2002). Et krav 
som har manifestert seg i innføring av sporingssystem for fisk, for å sikre 
konsumenten kjennskap til fangstlokalitet.  

3.1.5 Forhold som påvirker omfang av virkninger 

Enten det dreier seg om båndlegging av arealer, tilsøling av redskap, eller 
markedsmessig motiverte tiltak, vil virkningene kunne ramme næringen på ulike 
måter, til ulike tider av året. Dersom fisket begrenses, uansett årsak, vil dette 
kunne føre til tilsvarende begrensninger i tilgangen på råstoff for fiskeindustrien. 
Slike tiltak vil derfor ikke bare ramme det utøvende fiske, men også den 
landbaserte delen av fiskerinæringen. Større fartøyer er mer fleksible i forhold til 
aktivitetsbegrensninger. Dersom fisket stanses innenfor et begrenset område vil 
disse fartøyene fiske på sine tildelte kvoter et annet sted. Som hovedregel kan det 
legges til grunn at de tildelte kvotene fiskes opp, men hendelsen kan medføre 
økte driftskostnader som følge av at fangstene må tas i områder eller til tider av 
året der det er lavere fangstrater. En sammenfatning av virkninger for ulike 
fiskerier er gitt i Tabell 1. 

Tabell 1 Sammenfatning av generelle konsekvenser av akutte oljeutslipp for de ulike 
redskapsgrupper som benyttes på norsk kontinentalsokkel 
(AconaWellpro/Akvaplan-niva 2010).  

Uhellsutslipp olje Type virkning 

Alle fartøygrupper Mulige markedsmessige reaksjoner. Midlertidige konsekvenser for alle 
fartøygrupper 

Sesongfiskerier 

 

Fisket opphører i direkte berørt område. Vil som hovedregel medføre reduserte 
fangster/ inntekt pga. mangel på alternative fangstområder. Kvoteregulerte fartøyer 
vil ventelig ta tildelte kvoter i løpet av året, men med økt fangsttid og økte 
driftskostnader. 

Havgående flåte Fisket opphører i direkte berørt område. Mobil flåte som i de flest tilfeller kan 
oppsøke alternative fiskeområder. Kan ha konsekvenser i form av reduserte 
fangstrater og økte driftskostnader. Som hovedregel tas tildelte kvoter. 
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4 GRUNNLAG FOR VURDERING AV VIRKNINGER AV AKUTTE 
OLJEUTSLIPPVED JAN MAYEN 

4.1 Fiskeri- og havbruksaktivitet ved Jan Mayen 

Som grunnlag for konsekvensvurderingene har Fiskeridirektoratet utarbeidet en 
beskrivelse av fiskeriaktiviteten i havområdene rundt Jan Mayen 
(Fiskeridirektoratet 2012). Her gis det et oppdatert bilde av hvor, når og av hvilke 
fartøy fangstene tas. 

4.1.1 Fisket med større havgående fartøyer i området 

Sporingsresultater for årene 2009 – 2011 for norsk og utenlandsk fiske i 
havområdene ved Jan Mayen vises i Figur 4 til Figur 6. Figurene dekker hele 
året. Sporingskartene viser at aktivitetsnivået i fiskerisonen rundt Jan Mayen er 
veldig lavt. Fisket med bunntrål foregår i hovedsak i første og andre kvartal, og 
er i hovedsak rekefiske. Fisket med pelagiske redskaper i tredje og fjerde kvartal 
er i hovedsak fartøy som fisker etter norsk vårgytende sild som er på vandring 
nordover og som til slutt havner på norskekysten for å gyte.  

 
Figur 4 Norsk fiske med bunntrål i havområdene rundet Jan Mayen i årene 2009 (gul), 

2010 (fiolett) og 2011 (grønn). De tre sørligste røde fylte sirkelsymboler på kartet 
angir lokalitetene for utbygging med høyt aktivitetsnivå. Den sørligste røde sirkelen 
angir lokalitet for utbygging med lavt aktivitetsnivå. 
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Fangstuttaket fra Jan Mayen sonen varierer en del fra år til år. Med bakgrunn i 
fiskeristatistikken, så er det bunnfisket etter reker som dominerer Tabell 2. Dette 
fisket utføres på sokkelen, og i hovedsak sør for øya ned mot 400 meters dybde. 
Bunnfiskeriene foregår i all hovedsak i nordlige deler av området som planlegges 
konsekvens utredet. I de pelagiske fiskeriene så har vi hatt størst uttak av sild. 
Her må en også ta høyde for at noe av sildefangstene kan være tatt utenfor 
fiskerisonen siden statistikken ikke følger sonegrensen. I den sammenheng kan 
det være rapportert fangster som et tatt utenfor fiskerisonen men som allikevel 
havner inni. Uansett så er de pelagiske fiskeriene i fiskerisonen rundt Jan Mayen 
marginale i nasjonal målestokk. De pelagiske fangstene vil i hovedsak være tatt i 
sørlige deler av sonen.  

 
Figur 5  Norsk fiske med ringnot og pelagisk trål i havområdene rundet Jan Mayen i årene 

2009 (fiolett), 2010 blå) og 2011 (oransje). De tre sørligste mørke prikkene på 
kartet angir lokalitetene for utbygging med høyt aktivitetsnivå. Den sørligste 
markeringen angir lokalitet for utbygging med lavt aktivitetsnivå.  

 

På 1980-tallet og tidligere ble det fanget en del lodde sør i Jan Mayen-sonen, 
men de siste fangstene derfra ble innrapportert i 1986. Siden den gang har 
fangsten av lodde i området foregått i islandsk og grønlandsk farvann. I 
sommermånedene vil det i perioder kunne være fartøy som driver fangst av 
vågehval i området, men det vil være helt sporadisk og primært i nordlige deler 
av området. I sommermånedene vil det i perioder kunne være fartøy som driver 
fangst av vågehval i området, men det vil være helt sporadisk og primært i 
nordlige deler av området. 
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Figur 6  Utenlandsk fiske med alle redskaper i havområdene rundet Jan Mayen i årene 

2009 (mørk blå), 2010 (lys blå) og 2011 rødt). De tre sørligste mørke prikkene på 
kartet angir lokalitetene for utbygging med høyt aktivitetsnivå. Den sørligste 
markeringen angir lokalitet for utbygging med lavt aktivitetsnivå. 

På hele norsk sokkel foregår fiskernes fangstrapporteringer på hele lokasjoner. 
Slik statistikken er presentert og slik leteområdene for petroleum er presentert, så 
er ikke disse sammenfallende, og dermed vil også fangstrapportene omfatte 
områder som til dels strekker seg utenfor leteområdene. Nær norskekysten er en 
lokasjon av samme størrelse som 6 leteblokker, mens åpent hav i Barents- og 
Norskehavet, samt i sørligste del av Jan Mayen området (sør for 70˚N) er delt inn 
i lokasjoner på størrelse med 24 leteblokker. 

Tabell 2  Fangster fordelt på art tatt i fiskerisonen rundt Jan Mayen i perioden 2002-2011i 
tonn rundvekt (Fiskeridirektoratet 2012). 

 
 

Fangst rund vekt År

Art 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 Totalt

Blåkveite 95 21 154 91 361

Kolmule 1353 4095 129 5577

Makrell 64 1 65

Reke 1279 688 234 1083 463 449 54 238 70 4558

Sild 1511 13 2018 5594 119 650 167 10072

Totalt 2791 2054 4424 3101 484 6236 327 979 238 20633



 

25 

4.1.2 Fiskeriaktivitet omkring aktuell petroleumslokaliteter 

Sporingsresultatene viser at norsk fiske med bunntrål i hovedsak foregår nær 
selve øya, men noen sporadiske tråltrekk på grunnere partier i området. Det har 
ikke foregått fiske med bunntrål nær noen av de aktuelle lokalitetene. 

Det norske fisket med pelagiske redskaper har i de aktuelle årene foregått i 
områder sør for Jan Mayen. Det er i ett av årene registrert noen få 
fartøybevegelser i området nær den sørligste lokaliteten som inngår i både høyt 
og lavt aktivitetsnivå.  

Det utenlandske fisket er begrenset, men likevel langt mer omfattende enn det 
norske. Fisket foregår i hovedsak på Jan Mayen-ryggen og i områder øst for 
denne. Jan Mayen er en del av den midtatlantiske ryggen, en undersjøisk 
fjellkjede (midthavsrygg) som går midt gjennom hele Atlanterhavet, fra 
Nordishavet til Sørishavet. Sporingsdataene gir ikke grunnlag for å skille det 
utenlandske fisket på redskapsgrupper. Vurdert ut fra hvor fisket foregår så vil 
dette i hovedsak være et pelagisk fiske. Det er registrert et sporadisk utenlands 
fiske omkring de to sørligste lokalitetene som inngår i høyt aktivitetsnivå, og 
dermed også omkring lokaliteten som inngår i lavt aktivitetsnivå.  

 

4.2 Oljeutslipp lagt til grunn for utredningen1 

For aktivitetene ved Jan Mayen er det foretatt spredningsberegninger for olje, jfr 
fFigur 7. For oljeutslippene er det benyttet en utslippsrate på 1500 m3/døgn for 
alle lokalitetene, og en følgetid på 15 dager. Forutsetningen er samlet i Tabell 3. 
 

Tabell 3 Utslippsscenarier og modellforutsetninger for akuttutslipp, KU Jan Mayen 

Område Rate (m3/d) 
(p95, p50, p05) 

oljetype GOR* 

Jan Mayen 250, 750, 1500 Norne 170 
Felt/letebrønn Geografiske koordinater Havdyp

omtrentlig (m) 
Modelleres

N E 
J-O1 71o 09' N 11o 09' W -1200 Olje 
J-O2 68o 54' N 08o 39' W -900 Olje 
J-O3 69o 54' N 08o 06' W -800 Olje 
J-L1 72o 25' N 11o 10' W -2000 Olje 
J-L2 70° 33' N 08° 49' W -400 Olje 

O=oljefelt/gassfelt, L=letebrønn 

*GOR er vurdert av Oljedirektoratet basert på prospektenes dyp, antatte kildebergarter mv. 

 

                                              
1 Se vedlegg 1 for beregninger av oljeutslipp til det marine miljø og driftsbaner.  
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Figur 7 Lokalisering av fiktive utslippspunkt rundt Jan Mayen som er lagt til grunn for 
oljedriftberegningene. 

 
I figur 5 presenteres influensområdet for utslipp i hhv sørlig og nordlig brønn-
klynge ved Jan Mayen. Det understrekes at de influensområdene som presenteres 
viser statistisk sannsynlighet for forekomst av olje, basert på 1536 simulerte 
utslipp, og ikke viser hvilket område som berøres av et enkelt utslipp. Utslippet 
er sammenholdt med helårige satellittsporingsresultater for de viktigste 
fartøygruppene i disse havområdene. Dette er norsk reketrålfiske (bunntrål) og 
norsk fiske med pelagiske redskaper etter sild (hovedsakelig ringnot og flytetrål). 
Andre fartøygrupper opererer i liten grad i det aktuelle havområdet.  
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Figur 8 Beregnet drift og spredning av olje fra sørlig del (øverst venstre) og nordlig del 
(øverst høyre) av områdene ved Jan Mayen. Hver figur er basert på 1536 
simuleringer av akuttutslipp, sammenholdt med registrert fiskeriaktivitet i 2009 – 
2011. Nederst til venstre: norsk fiske med bunntrål. Nederst til høyre: norsk fiske 
med pelagiske redskaper (ringnot og flytetrål). Figurene som viser fiskeriaktivitet er 
basert på data fra Fiskeridirektoratet 
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4.3 Konsekvenser av akutte oljeutslipp ved Jan Mayen  

Dette kapittel vurderer mulige virkninger av akutte utslipp fra aktivitetsbildene 
beskrevet av OD (2012). Vi tar kun utgangspunkt i utslipp av olje, da gassutslipp 
ikke ventes å ha annet enn rent lokale virkninger for fiskeriene. Det norske fisket 
ved Jan Mayen er for tiden avgrenset til reketrålfisk i områder nær øya i første og 
andre kvartal, og et pelagisk fiske med sild som viktigste art i tredje og fjerde 
kvartal. Verdimessige er rekefisket viktigst. De pelagiske fiskeriene rundt Jan 
Mayen er vurdert som marginale i nasjonal sammenheng (Fiskeridirektoratet 
2012). 

4.3.1 Fiskeområder som berøres 

Spredningsberegningene for et overflateutslipp ved Jan Mayen viser at områder 
hvor det drives reketrålfiske berøres, uansett hvor utslippet finner sted i den 
perioden det er aktuelt å fiske reker. Det er noe større overlapp mellom 
influensområde og reketrålfelt for et utslipp fra lokalitetene nord for øya enn for 
de sydlige lokalitetene. Følgelig er sannsynligheten for at reketrålfeltene blir 
berørt mindre ved utslipp fra de sørlige lokalitetene enn for de nordlige.  

Utslipp fra de sørlige lokalitetene sommer og høst vil overlappe med områder 
hvor det norske pelagiske fisket foregår. Influensområdet for utslipp fra de 
nordlige lokalitetene vil overlappe med deler av området hvor det drives pelagisk 
fiske, men sannsynligheten for at områdene skal bli berørt er liten. 

Opprensking vil suksessivt fjerne olje fra havet, enten ved mekanisk oppsamling, 
eller alternativt ved kjemisk dispergering, dersom oljetypen ligger til rette for 
dette. Det er i spredningsberegningene ikke inkludert effekt av 
bekjempelsestiltak. Olje vil kunne være synlig i miljøet og langs strendene i 
betydelig lengre tid, men olje på strand vil i seg selv ikke være til hinder for 
utøvelse av havfiske. 

4.3.2 Virkinger for berørte fiskerier 

Fiskefeltene innenfor influensområdet ventes å bli underlagt adgangsrestriksjoner 
i perioden mens utslippet pågår, og frem til overvåking ikke lenger kan påvise 
olje i miljøet. Mest ugunstige hendelse kan således antas å medføre en 
ekskluderingsperiode i beste fangstperiode (første kvartal). Fisket ved Jan Mayen 
foregår i avgrensede perioder og tapt fangst på grunn av et oljeutslipp kan 
vurderes som tapt fiske i det aktuelle året. Fartøyer vil ikke ”ligge på vent” i 
områdene ved Jan Mayen. Et oljeutslipp som overlapper med reketrålfisket vil 
trolig bety at fisket avsluttes. For det pelagiske fisket kan fartøyene i noen grad 
følge fiskene vandring og fiske i områder som ikke er berørt av et oljeutslipp. 
Reduserte fangster og/eller økte driftskostnader for de berørte fartøyene, men 
små virkninger for fiskeriene vurdert i en nasjonal sammenheng. 
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På grunnlag av de vurderinger som er gjort ovenfor, hvor type fiskeri og 
omfanget av fiske sammen med beregninger av oljeutslipp drift og spredning er 
de viktigste variable, kan virkningene av oljeutslipp anslås på et relativt grunnlag 
for de oljeutslippene som inngår i arbeidet. Virkninger av et oljeutslipp for 
fiskeriene klassifiseres i denne utredningen på en firedelt skala (Tabell 4). Denne 
graderingen har vært benyttet både for tiltaksspesifikke utredninger og for 
strategiske utredninger knyttet til åpningsprosesser og forvaltningsplaner for 
større havområder. De ulike faktorer vil ha svært stor variasjon for ulike 
fartøygrupper og fiskerier. Denne skala er angitt i tabellen nedenfor (Akvaplan-
niva/Acona CMG 2008 & Acona Wellpro/ Akvaplan-niva 2010). Samme skala 
ble benyttet i fiskeriutredningen for dette utredningsområdet (Akvaplan-niva/ 
Proactima 2012). 

Tabell 4 Skalering av påvirkning fra petroleumsvirksomhet på fiskeri (Akvaplan-
niva/Proactima 2012). 

Ubetydelig Liten Middels Stor 

Områder av liten 
viktighet for fiske 
berøres.  

Medfører ikke fangsttap, 
operasjonelle ulemper 
eller økte driftskostnader 
av noen betydning. 

Berørte område 
benyttes av få fartøyer i 
aktuell tidsperiode. 

Kan medføre begrenset 
fangsttap / begrensede 
operasjonelle ulemper 
og begrenset økning i 
driftskostnader. 

Berørt område er viktig 
for både lokale og til-
reisende fiskefartøy i 
aktuell tidsperiode. 

Planlagt aktivitet kan 
medføre noe fangsttap / 
operasjonelle ulemper og 
noe økte driftskostnader. 

Berørt område er av stor 
viktighet for flere fartøy-
grupper i aktuell tids-
periode. 

Medføre vesentlig 
fangsttap/ operasjonelle 
ulemper og betydelig 
økte driftskostnader. 

Fangsttap: Redusert driftsgrunnlag på grunn av redusert fangst, fiske i mindre attraktive 
områder/perioder, eller på arter med lavere verdi. 

Operasjonelle ulemper: Økt behov for årvåkenhet, justering av kurs mv under fiske på grunn av 
tilstedeværelse av fartøy/installasjoner eller annen petroleumsrelatert aktivitet.  

Driftskostnader: Kostnader knyttet til økt gangavstand til ledig fiskefelt, evt. midlertidig flytting til annen 
basehavn. 

 
Det framgår av Tabell 5 at det er små geografiske variasjoner i hvilke utslipp 
som kan påvirke hvilke fiskerier. Hvilke fiskerier som berøres avhenger av når på 
året utslippet finner sted. De utslippshendelsene som er vurdert her har bare 
potensial til å påvirke fiskerier som er begrensede vurdert i nasjonal 
sammenheng. 

Tabell 5 Virkninger av oljeutslipp for havfiskefartøyer som fisker med pelagiske redskaper 
som not (N) og flytetrål (F), og fartøyer som fisker med bunntrål (BT) ved Jan 
Mayen. Viktighet for fiske er angitt på en firedelt skala: 

Ubetydelig; -   Liten:   Middels:    Stor:  

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

 N F BT N F BT N F BT N F BT 

Nordlige lokaliteter -  -  - - - - 

Sørlige lokaliteter -  -  - - - - 
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I motsetning til biologiske ressurser er ikke fiskerivirksomheten avhengig av 
direkte oljeeksponering for å bli påvirket av et utslipp. Det er i tabellen tatt 
utgangspunkt i at store deler av det beregnede influensområdet vil bli underlagt 
restriksjoner på ferdsel og fiske av ulik varighet etter at et større oljeutslipp har 
funnet sted. Det er derfor ikke gjort vurderinger ut fra en risikobasert tilnærming, 
hvor det også tas hensyn til sannsynligheten for at disse fiskeriene faktisk kan bli 
berørte i de utslippsscenarioene som ligger til grunn for vurderingene. 

 

4.4 Virkninger for industri og foredling 

Fravær av landinger fra fiske ved Jan Mayen ventes ikke å medføre merkbare 
virkninger for fiskeindustri og – foredling noe sted i Norge. 
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5 MULIGE STRATEGIER FOR FISKERI  

De overordnede strategiene som kan utledes av denne type tiltak er rettet mot 
kompensasjon for periodisk ikke-bruk av områder/ressurser og relokalisering  av 
aktiviteter.   
  
Økonomiske erstatningsordninger for fiskeri  
I medhold av petroleumslovens § 8-2 er «Erstatningsordningen for krav om 
erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt» etablert. Gjennom denne 
erstatningsordningen kan fiskere søke om erstatning dersom de har opplevd et 
fangsttap som følge av hel eller delvis beslagleggelse av et fiskefelt. Bortsett fra 
lokale fiskefelt som berøres i forbindelse med ilandføringsrørledninger mv, er 
ordningen ved normal drift mest aktuell ved arealtap/beslag som en følge av 
seismisk aktivitet. Denne ordningen bør også kunne gjøres gjeldende dersom 
fiskefelt beslaglegges, eller i praksis ikke kan brukes, som følge av et oljeutslipp. 
Erstatningsnemnda som behandler denne type saker består av en representant fra 
Oljedirektoratet, en fra Fiskeridirektoratet, samt en person med 
dommerkompetanse, som er leder av nemnda. Fiskeridirektoratet er sekretær. 
 

God informasjon ved uhellshendelser 

Det er ikke klare og entydige kriterier for hvilke restriksjoner som skal innføres 
for fiske og havbruk ved et oljeutslipp. Siden dette avklares fra sak til sak er det 
viktig med et etablert opplegg for kommunikasjon, informasjonsutveksling og 
miljøovervåking. Dette gjelder bl. a. informasjon om forurensningstilstand, tiltak 
etc. (form, varighet, omfang etc.). Dette kan være særlig viktig for politisk 
motiverte tiltak. 

 

Beredskap mot uhellshendelser  

Strategier, planer og rutiner for fiskerienes håndtering av større uhellsutslipp bør 
utarbeides (jfr. Tilsvarende planer som ble iverksatt etter Prestige-forliset), slik at 
virkningen kan holdes på et minimum og eventuelle renomméeffekter kan 
forebygges. 

 

Troverdig kommunikasjon: transparens og tillit under komplekse 
kunnskapsutfordringer 
I tilfellet Deepwater Horizon kommenterer Martin (Martin 2012:385) at NOAAs 
faglige skadevurderinger er enormt omfattende, både i omfang og kompleksitet, 
og at knappheten på publiserte studier (pr. april 2012) trolig nettopp skyldes 
behovet for lengre tidsserier i studiene. Selv om det tar tid å etablere et 
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vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, er det svært viktig å formidle det man på 
ethvert tidspunkt vet om spredning og foreløpige skadevirkninger. Vi vet, med 
referanse til renomméeffekter, at operatørens bestrebelser på ”image 
restoration”/”image repair strategies” vil omgis av svært kritiske blikk fra berørte 
parter (bl.a. næringsutøvere, lokalsamfunn, miljøbevegelse, markedet for 
sjømatprodukter). Troverdig kommunikasjon er således en forutsetning for 
operative tilpasningsstrategier. 
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Vedlegg 1 Oljedriftsmodellen OSCAR 

Oljedriftsmodellen som er anvendt er SINTEFs OSCAR modell (Oil Spill Contingency 
And Response). Versjonen av modelleringsverktøyet som benyttes i foreliggende 
analyse er OSCAR versjon 6.2. 

OSCAR er en 3-dimensjonal oljedriftsmodell som beregner oljemengde på 
sjøoverflaten, på strand og i sedimenter, samt konsentrasjoner i vannsøylen.  Modellen 
tillater utslipp både fra havoverflate og sjøbunn. For sjøbunnsutslippene blir en egen 
modul i OSCAR anvendt; en nærsonemodell som beregner den første fasen av 
sjøbunnsutblåsningen. Den beskriver hvordan plumen (olje, gass og vannpakken) 
oppfører seg fra sjøbunn til overflate eller til et eventuelt innlagringsdyp. 
Nærsonemodellen beregner plumens fortynning og stigetid oppover i vannsøylen og tar 
hensyn til oppdriftseffekter av olje og gass, tetthetssjiktningen i det omkringliggende 
området samt sidestrøm. For sjøbunnsutslippene er vertikalprofil i vannmassene mht. 
temperatur og salinitet (Levitus, 1994) lagt inn i modellkjøringene.  

Output fra OSCAR er beregnet i tre fysiske dimensjoner og tid. Modellen inneholder 
databaser for ulike oljetyper, vanndyp, sedimenttype, økologiske habitater og 
strandtyper. Oljedriftssimuleringene er kjørt i et 3 x 3 km grid med en svært detaljert 
kystlinje (1:50 000).  I etterkant er oljedriftsresultatene eksportert til 10 x 10 km grid til 
bruk i miljørisikoanalyse (DNV 2012). Influensområdene i denne rapporten er også 
presentert i 10 x 10 km grid. 

  

For å bestemme oljens drift og skjebne på overflaten beregner modellen 
overflatespredning, transport av flak, nedblanding av olje i vannmassene, fordampning, 
emulsjon og stranding. I vannkolonnen blir det simulert horisontal og vertikal transport, 
oppløsning av oljekomponenter, adsorpsjon, avsettinger i sedimenter samt nedbryting. 

I forkant av dette prosjektet er det gjort et betydelig arbeid for å skaffe til veie et 
høyoppløselig datasett for strøm i norske farvann. Det er generert historiske dagsmidlete 
strømdata fra perioden 1998-2005 med 4×4 km oppløsning. Datasettet er opparbeidet av 
Havforskningsinstituttet (HI) og behandlet videre av SINTEF. Datasettet inneholder 
både overflatestrøm og strøm nedover i vannsøylen. Den høyere horisontale 
oppløsningen (sammenlignet med tidligere studier) på strømdataene gir en bedre 
beskrivelse av strømforholdene i dette havområdet og spesielt innover i kystsonen og 
fjorder.  Den Norske Kyststrømmen vil løses bedre opp med flere strømpunkter, noe 
som vil føre til en kraftigere opplevelse av kyststrømmen, noe som igjen vil gi en større 
spredning av olje, spesielt i nordlig retning sammenlignet med tidligere studier. En 
begrensning ved å benytte dagsmidlete strømdata er at man mister effekten av 
tidevannsstrømmer.   

Dette er kombinert med historiske vinddata fra Meteorologisk institutt med 75x75 km 
oppløsning fra perioden 1980-2007 med tidsintervall 3 timer.  

DNV har mottatt historiske isutbredelsesdata fra Meteorologisk Institutt (MI), 
månedsmidlete iskantdata for perioden 2001-2011. Her er iskanten definert som 
området med større iskonsentrasjon enn 4-6/10. Iskonsentrasjon er forholdet mellom 
den delen av et havområde som er dekket av is og størrelsen på området.  I 
oljedriftsmodellen er iskanten lagt inn som land og blir definert med en strandtype 
tilsvarende sandstrand. Denne vurderingen er gjort i samråd med MI. Én del av oljen vil 
da kunne akkumuleres i iskantsonen, mens resten av oljen vil vaskes ut igjen på sjøen. 
For lokasjonene hvor iskanten inngår, dvs. for B-L1 og B-O1 vil det modelleres 
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sesongmessig. For hver sesong, vår (mars-mai), sommer (juni-august), høst (september-
november) og vinter (desember-februar) er den måneden innenfor hver sesong med 
størst iskantutbredelse benyttet i modelleringene, hhv. april, juni, november og januar, 
se Figur  3-1. På grunn av at utslippspunktet for B-L1 havnet inni isen for vår og vinter, 
ble det avtalt med OED at iskantdatasettet heller kunne baseres på perioden 2009-2011 
for denne lokasjonen og de aktuelle sesongene. Grunnet tidsmessige hensyn ble også 
lokasjonen B-O1 modellert med disse dataene for vår og vinter. 

Både enkeltsimuleringer (bestemte vindperioder) og stokastiske simuleringer ved ulike 
starttidspunkter er modellert. De stokastiske modelleringene er for et bestemt antall 
simuleringer utført etter hverandre i én kjøring. Antall simuleringer for de ulike 
scenariene avhenger av utslippsvarigheten, og målet er å ha tilstrekkelig antall 
simuleringer slik at perioden det modelleres for (årstid eller hele året) er dekket av 
historisk variabilitet i strøm og vind.  
Følgetiden til hver oljepartikkel som slippes ut er 15 døgn.  Antall simuleringer per år 
for 2, 15 og 50 døgns varighetene er henholdsvis 40, 17 og 12.  Det totale antall 
simuleringer for ett scenario (en kombinasjon av én varighet og én rate) er beregnet ved 
å multiplisere antall simuleringer per år med antall år med vind- og strømdata, dvs. 8 år 
(1998-2005). Influensområdene som er presentert i denne rapporten er basert på alle 
simuleringer, alle rater og varigheter, så det totale antall simuleringer som ligger til 
grunn for disse er 1656 simuleringer. 

For å kunne beregne statistiske resultater er oljedriftsparametere akkumulert for hver 
simulering i hver berørte gridrute. Disse resultatene er igjen brukt for bl.a. å beregne 
treffsannsynligheter i en gitt rute. Treffsannsynlighet er her definert som antall 
simuleringer (av totalt antall simuleringer) hvor et oljeflak/partikkel på sjøoverflaten har 
truffet en 10 x 10 km rute, uavhengig av hvor lenge det har vært olje i ruta. 



Foto: Jan Stenløkk, Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet
Trykk: Departementenes servicesenter - 09/2012
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