
Besøksadresse:
Brattørkaia 15
Postadresse:
Postboks 5672 Sluppen
N-7485 Trondheim

Telefon:
73 58 05 00
Telefaks:
73 58 05 01

Videokonf:
73 90 51 40

Internett:
www.dirnat.no
E-post:
Postmottak@dirnat.no

Saksbehandler:
Cecilie Østby
Telefon:
90 06 25 40

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 

Arkivkode:

Deres ref.: 

Olje- og energidepartementet …
Postboks 8148 Dep …
0033 Oslo …
…

2013/2734  NAK-MA-CO 12.03.2013

361.20

Høring - Kunnskapsinnhentingen av virkninger av 
petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

DNs	vurdering

Området for kunnskapsinnhentingen omfatter uåpnede deler av Nordland IV og V, samt hele Troms 
II, Nordland VII og Nordland VI (både åpnet og uåpnet areal). De modellerte lokasjonene i områdene 
er svært kystnære, med avstander på 27 – 51 km fra nærmeste land, bortsett fra et punkt i Nordland 
VI som er 106 km fra land. 

De gjennomførte oljedriftberegningene, miljørisikoanalysene og oljevernberedskapsanalysene 
bekrefter og forsterker tidligere kunnskap om at potensielle uhellsutslipp i området for 
kunnskapsinnhentingen vil kunne ha svært negative konsekvenser for miljø. 

Kombinasjonen av svært kystnær aktivitet, svært korte drivtider til land, enorme mengder strandet 
emulsjon, betydelig potensiale for store miljøkonsekvenser for flere arter og artsgrupper, 
fremdeles betydelig potensiale for store miljøkonsekvenser etter effekt av omfattende havgående 
beredskap og store utfordringer knyttet til kyst- og strandsoneberedskapen vurderer vi som svært 
alvorlig mhp mulige uhellsutslipp av olje i det nordøstlige Norskehavet. Utfordringene presenteres 
enkeltvis i de ulike underlagsrapportene, men utfordringene knytte til disse resultatene enkeltvis 
og samlet sett kommer ikke tydelig fram i sammenstillingsrapporten fra OED. 

Det er et høyproduktivt område, og en av våre viktigste områder for sjøfugl og fisk som vil berøres 
ved uhellsutslipp. I tillegg er det kompliserte kystområder som vil kunne berøres, hvor det er store 
utfordringer knyttet til beredskap, eksempelvis i verdensarvområdene på Vega.

DN er uenige i sammenstillingsrapporten/sammendragets framstilling av at miljørisikoen er 
gjennomgående lav i analyseområdet. Vi mener denne framstillingen bidrar til å bagatellisere de 
store miljømessige utfordringene i analyseområdet. Vi er også uenige i framstillingen av at 
miljørisikoen er sammenlignbar med andre området hvor det drives tilsvarende aktivitet. Vår 
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forståelse er at miljørisikoen som fremkommer i de nye analysene viser betydelig høyere 
miljørisiko sammenlignet med andre områder det drives tilsvarende aktivitet på norsk sokkel.

De miljømessige utfordringene knyttet til potensielle uhellsutslipp fra petroleumsaktivitet i 
området, må tydeliggjøres, slik at dette inngår som del av oppsummeringen fra 
kunnskapsinnhentingen i det nordøstlige Norskehavet. Vi mener at informasjon om de 
miljømessige utfordringene ved aktivitet i området, er en svært viktig del av 
beslutningsgrunnlaget, og at denne må være kjent og legges til grunn når beslutningstagerne skal 
avveie hvilke hensyn som skal ivaretas. Hvis dette ikke kommer klart fram, er vi bekymret for at 
det fattes beslutninger for området basert på fremstillingen i sammendragsrapporten, hvor de 
miljømessige utfordringene ikke kommer tydelig fram. 

Det er fremdeles usikkerheter knyttet til mulige effekter av de regulære utslippene fra 
petroleumsvirksomheten på miljø. Slike usikkerheter tilsier at virkninger av regulære utslipp ikke 
kan utelukkes i de høyproduktive områdene i Lofoten/Vesterålen og nordover. Det er blant annet 
usikkerheter mhp om nøkkelarter i økosystemene vil kunne påvirkes negativt.

Kunnskapsinnhentingen gir tilstrekkelig informasjon til at vi ut i fra miljøfaglige hensyn mener at 
det ikke er tilrådelig med petroleumsaktivitet i disse områdene. 

 For analyserte lokasjoner i alle områdene viser konsekvensvurderingene et betydelig

potensial for store miljøkonsekvenser ved uhellsutslipp. Det er mange arter og områder som 

kan påvirkes i stor grad samtidig, og det er usikkerheter knyttet til de samlede 

konsekvensene for det helhetlige økosystemet ved eventuelle uhellsutslipp. 

 Resultatene viser et betydelig potensial for høye bestandstap og store miljøkonsekvenser for 

sjøfugl. Dette utgjør potensielle skader på sjøfugl av både nasjonal og internasjonal 

betydning, samt arter som står oppført på den norske rødlisten. 

 For de største oljeutslippene som er vurdert i kunnskapsinnhentingen, er det beregnet 100 % 

sannsynlighet for >30 % bestandstap og 100 % sannsynlighet for de alvorligste

miljøkonsekvensene for en eller flere sjøfuglarter ved oljeutslipp i punktene i Troms II, 

Nordland VII, Nordland VI (bortsett fra N-O9) og Nordland V. Dette er de høyeste utslagene 

på bestandstap og miljøskade som er mulig å oppnå i metodikken som er benyttet.

 Vi er bekymret for hvilke konsekvenser et større oljeutslipp vil kunne ha for tidlige livsstadier 

av torsk og sild, og videre fiskebestandene. Torsk og sild er nøkkelarter og viktige faktorer i 

det helhetlige økosystemet. 

 Stranda er leveområde for en rekke arter, og skader i store områder strandmiljø over flere år, 

vil være alvorlig både for strandmiljøet i seg selv, og for andre arter som bruker stranda som 

leve- og næringsområde.



3

 Beredskapsanalysen beskriver svært utfordrende forhold, og store begrensinger knyttet til 

mulighetene for å etablere tilstrekkelig kyst- og strandsoneberedskap for de 

uhellshendelsene som er vurdert i nordøstlige Norskehavet. Analyser viser at en beredskap 

på 8 havgående systemer, som er mye mer omfattende enn det som vanligvis legges til grunn 

i beredskapsplanlegging, i liten grad vil redusere det betydelige potensialet for store 

miljøkonsekvenser som kan forventes ved uhellsutslipp i det nordøstlige Norskehavet. Dette 

er forhold som gjør at vi tviler på at det er mulig å etablere en beredskap som er tilstrekkelig 

til å håndtere alvorlige oljeutslipp i området for kunnskapsinnhentingen. Utfordringer knyttet 

til etablering av tilstrekkelig oljevernberedskap kommer ikke tilstrekkelig fram i 

sammenstillingsrapporten.

Bakgrunn
Ved fremleggelsen av den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten våren 2011, 
besluttet regjeringen at det skulle gjennomføres en kunnskapsinnhenting i det nordøstlige 
Norskehavet. Olje- og energidepartementet (OED) skulle gjennomføre en kunnskapsinnhenting om 
virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet, særlig rettet mot nærings- og 
samfunnsmessige virkninger. Området for kunnskapsinnhentingen omfatter uåpnede deler av 
Nordland IV og V, samt hele Troms II, Nordland VII og Nordland VI (både åpnet og uåpnet areal). 

I november 2012 la Olje og Energidepartementet ut 20 fagstudier, samt en sammenfatningsrapport 
som oppsummerer dette arbeidet. OED ber om kommentarer til kunnskapsinnhentingen for å sikre 
det faglige innholdet. Kunnskapsinnhentingsrapporten er nå ute på høring. Berørte interesser gis 
dermed mulighet til å komme med innspill til det faglige arbeidet som er gjennomført, for således å 
sikre god faglig kvalitet. Frist for å levere kommentarer var 28. november, men vi viser til avtale med 
OED om to ukers utsatt frist.

Miljøverndepartementet har bedt DN om å vurdere de delene av faggrunnlaget som er relevant 
innenfor våre ansvarsområder på miljø.

Prosess
Vi har gjort en vurdering av de delene av det faglige arbeidet som omhandler mulige virkninger for 
miljø, samt fremstillingen av tilsvarende tema i sammenfatningsrapporten utarbeidet av OED.  Så 
langt vi kan se er ikke virkinger på miljø av eventuell utbygging av petroleumsvirksomhet på land 
omfattet av det faglige arbeidet, slik at kunnskapsinnhentingen begrenser seg til konsekvensene for 
miljø av den rene offshore aktiviteten. 

Vi har sett nærmere på følgende tema:

 Akutte utslipp til sjø; oljedrift, miljøkonsekvenser, miljørisiko og oljevernberedskap

 Regulære utslipp til sjø og miljøkonsekvenser
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 Sammenstillingsrapporten fra OED, på temaene nevnt over; Kunnskapsinnhentingen om 

virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet (OED)

Vi vil i det videre komme med våre vurderinger av deler av det faglige arbeidet og en del av 
resultatene som har fremkommet.

Særskilt	krevende	områder
I sammendraget i hovedrapporten står det at; “Havområdene i det nordøstlige Norskehavet vurderes 
ikke som særskilt krevende med tanke på mulig petroleumsvirksomhet. Havstrømmene i deler av 
området kan være sterke, men værforholdene er som i åpnede deler av Norskehavet.”

 Områdene bør sees på som spesielt krevende mhp miljøressurser

 Området har spesielt høy tetthet av fiskelarver – blant annet hovedgyteområde for 

verdens største torskebestand. Området er identifisert som et særlig verdifullt område 

(SVO)for fisk.

 Området har store forekomster av sjøfugl - øya Røst har den mest tallrike 

hekkebestanden av sjøfugl i fastlands-Norge. Områdene er identifisert som særlig 

verdifulle områder (SVO) for sjøfugl.

 Områdene er beite- og overvintringsområde for en rekke sjøpattedyr.

 Spesielt artsrike områder med tanke på bentisk flora og fauna. Røstrevet er det største 

dypvannskorallrevet i verden, det er kartlagt om lag 330 korallrev bare i renna sør for 

Vesterålen og generelt er det store forekomster av sårbare natursamfunn av svamper.

 Store deler av det nordøstlige Norskehavet nordøst er identifisert som særlig verdifulle 

områder (SVO) knyttet til viktige forekomster av ulike arter.

 Videre er kystområdene komplekse og krevende i en beredskapssituasjon

Akutte	utslipp	til	sjø
De gjennomførte oljedriftberegningene, miljørisikoanalysene og 
oljevernberedskapsanalysene bekrefter og forsterker tidligere kunnskap om at potensielle 
uhellsutslipp i området for kunnskapsinnhentingen vil kunne ha svært negative 
konsekvenser for miljø. En ser en generell forverring av konsekvenspotensialet i de nye 
analysene, sammenlignet med analysen fra 2010.

DN er generelt bekymret for potensialet for alvorlige miljøkonsekvenser og miljørisiko knyttet til 
eventuelle uhellsutslipp fra petroleumsaktivitet i veldig kystnære områder og ved aktivitet i områder 
som kan påvirke de sårbare og verdifulle områdene i Lofoten/Vesterålen og nordover der sokkelen er 
veldig smal. Disse bekymringene har vi komment med i flere høringsuttalelser knyttet til både 
konsesjonsrunder (TFO og nummererte runder), samt ved høringskommentarer i forbindelse med 
oppdateringen av det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Tidligere 
var disse bekymringene basert på egne vurderinger knyttet til mulig påvirkningsbilde, samt 
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tilstedeværelsen og forekomster av viktige og sårbare arter og habitater. I de senere årene er det 
gjennomført oljedriftsberegninger og miljørisikoanalyser som i stor grad bekrefter disse 
bekymringene. 

Deler av områdene for kunnskapsinnhentingen ble vurdert med oljedriftsberegninger og 
miljørisikoanalyser gjennomført i forbindelse med oppdateringen av det faglige underlaget for 
forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet i 2010, samt i forbindelse med Risikogruppens 
oppdrag knyttet til vurderinger etter Macondo-utslippet. Resultatene fra analysene som ble 
gjennomført den gang viste omfattende influensområder og høye treffsannsynligheter i 
oljedriftsmodelleringene, og svært høye utslag i miljøkonsekvenser.  Det ble i forbindelse med dette 
underlaget påpekt en del begrensinger og usikkerheter, spesielt knyttet til oppløsningen på 
strømdata i oljedriftsmodellene, som kunne påvirke resultatene av analysene.

I forbindelse med kunnskapsinnhentingen er det nå gjennomført nye oljedriftsberegninger, 
miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser for flere av de samme områdene, samt for nye områder i 
Nordland VI. DN anser slike analyser som et nyttig og viktig underlag når utfordringer knyttet til 
akuttutslipp i ulike områder skal vurderes. Det er imidlertid viktig å se på resultatene fra slike 
analyser som eksempelhendelser, hvor en ved bruk av resultatene må være bevisst de 
forutsetningene som er lagt til grunn, samt de begrensninger og usikkerhetene som er knyttet til 
datagrunnlaget og modellverktøyene, og hva dette har av betydning for resultatene. 

I forordet på oppsummeringsrapporten fra OED står det at ”studiene bekrefter og styrker 
eksisterende kunnskap, og vi har nå et godt bilde av hva petroleumsaktivitet i dette området kan 
innebære.” Når det kommer til mulige utfordringer knyttet til akutte uhellsutslipp av olje i området, 
så er vi enige med OED sin oppsummering. De gjennomførte oljedriftberegningene, 
miljørisikoanalysene og oljevernberedskapsanalysene bekrefter og forsterker tidligere kunnskap om 
at potensielle uhellsutslipp i dette området vil kunne ha svært negative konsekvenser for miljø. 

I analysen står det at ”Det er lagt til grunn høyere oppløsning på strøm, og det vises til at den høyere 
oppløsningen gir en mer detaljert beskrivelse av strømforholdene, og synes generelt å vise større 
influensområder for oljeutslipp sammenlignet med tidligere studier. «Det står i miljørisikoanalysen at 
en ser en generell forverring av konsekvenspotensialet i de nye analysene, sammenlignet med 
analysen fra 2010. Dette gjelder både strandhabitat og sjøfugl, og skyldes både nye bestandsdatasett 
på sjøfugl, samt at mer høyoppløselig strøm medfører større påvirkning på kystsonen. 

Utslippsscenarier

Vi mener de valgte utslippsscenarioene er greie så lenge forutsetningene kommer klart 
fram, men vi mener det er feil å si at resultatene fra de forutsetningene som er satt vil gi 
mere negative utfall enn det som forventes, slik det fremstilles i 
sammenfatningsrapporten. Vi mener det bidrar til å bagatellisere mulige 
miljøkonsekvenser.  Vi registeret at miljøkonsekvensanalysene slår svært høyt ut selv med 
de lave ratene som er lagt til grunn for Nordland IV, samt der kondensat er lagt til grunn i 
analysene. 
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Utslipp av olje/kondensat fra 9 lokasjoner er modellert. Det er således gjort mange og omfattende 
analyser, som gir et godt oversiktsbilde på hvordan olje kan forventes å spre seg ved utslipp, samt 
alvorlighetsgraden av miljøkonsekvenser gitt utslipp, innenfor de forutsetningene som er lagt til 
grunn av OED. DN har hatt muligheten til å komme med innspill til hvilke områder som bør vurderes, 
og vi ser det som positivt at de innspillene vi kom med mhp hvilke punkter som burde utredes ble 
ivaretatt. Punktene som er modellert er spredt jevnt i områdene som vurderes og gir et greit 
oversiktsbilde mhp oljedrift og miljøkonsekvenser. Det er likevel viktig å nevne at flere av 
prospektene som er identifisert av OD i Nordland VI, Nordland VII og Troms II ligger så langt vi kan se 
nærmere land i flere av områdene enn de punktene som er modellert. Utslipp nærmere land vil 
generelt øke alvorlighetsgraden ytterligere i forhold til det som fremkommer i analyseresultatene av 
modellerte punker. Videre ligger punktene N-O14 og N-O15 på grensen mot åpnet areal, slik at evt 
virksomhet i en sone innenfor allerede åpnet areal da sannsynligvis vil kunne komme ennå mer 
kystnært. 

I oppsummeringsrapporten står det at Oljedirektoratet basert på geologisk kunnskap har utarbeidet 
et sett med forutsetninger og rater, oljetyper og gass-olje forhold.

For Nordland IV er det lagt til grunn lave rater (250, 750, 1500 m3/d), og mye lavere rater enn det 
som har vært vanlig å legge til grunn både i forvaltningsplansammenheng og ved utredning av 
enkeltaktiviteter på norsk sokkel for øvrig. Dette er begrunnet med at det i Nordland IV forventes 
reservoar i bergarter av trias, eventuelt perm alder. Reservoaregenskapene er forventet dårligere 
enn i Nordland V som har et forventet reservoar i jura, noe som gir lavere strømningsegenskaper. Vi 
mener det er fornuftig at geologiske kunnskaper legges til grunn ved valg av rater, men det er viktig 
at eventuelle usikkerheter tas hensyn til i tilstrekkelig grad. Dette fordi høyere rater innebærer 
høyere utslag i miljøkonsekvenser. 

I sammenstillingsrapporten står det; “Det er ut fra dette utgangspunktet tatt en “konservativ” 
tilnærming, hvor en har valgt å se på utfall som har potensiale for å gi mer negative utfall enn det 
som forventes.”  Det å velge kondensat fremfor gass er en konservativ tilnærming, samtidig er det 
nødvendig for å ivareta de usikkerhetene som ligger i anslagene. Valg av utslippsposisjoner kan vi 
ikke se som en konservativ tilnærming, da det i Nordland VI, VII og Troms II er prospekter som ligger 
mer kystnært enn punktene som er presentert. Videre er ikke resultater fra seismikken for Nordland 
IV og V presentert, og derfor er det ikke mulig å vurdere hvorvidt lokasjonene som er valgt er 
konservative eller lite konservative. Mhp valg av rater og varigheter anser vi heller ikke valgene som 
er tatt som konservative. Oljeselskapene opererer ofte i sine analyser med mye høyere utslippsrater 
enn det som er lagt til grunn i kunnskapsinnhentingen, videre er det lave rater og varigheter som er 
lagt til grunn for Nordland IV. Vi mener de valgte utslippsscenarioene er greie så lenge 
forutsetningene kommer klart fram, men vi mener det er feil å si at resultatene fra de 
forutsetningene som er satt vil gi mere negative utfall enn det som forventes, slik det fremstilles i 
sammenfatningsrapporten. Vi mener det bidrar til å bagatellisere mulige miljøkonsekvenser.  

Vi registeret at miljøkonsekvensanalysene slår svært høyt ut selv med de lave ratene som er lagt til 
grunn i Nordland IV, samt der kondensat er lagt til grunn i analysene. 
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Oljedriftsmodelleringer

Resultatene fra oljedriftsmodelleringene viser svært høye sannsynligheter for at olje 
treffer land, svært korte drivtider av oljen til land, og svært kort tid og responder i forhold 
til oljevernberedskap. Videre svært høye strandingsmengder emulsjon, og fremdeles høye 
strandingsmengder emulsjon etter effekt av 8 havgående beredskapsfartøy. Resultatene 
viser at oljeutslipp i området innebærer svært stor påvirkning på land. Vi mener at disse 
høye tallene og de utfordringene dette vil innebære, ikke vektlegges i tilstrekkelig grad i 
oppsummeringsrapporten fra OED. 

Oljedriftsmodelleringene, gjennomført for de ni punktene og forutsetningene som OED har lagt til 
grunn, gir nyttige resultater, og synliggjør forventinger til oljens drift og spredning i de punktene som 
er modellert. Det er lagt til grunn tre ulike rater og varigheter, som gir muligheter for å vurdere 
konsekvenser også knyttet til andre utslipp enn utblåsninger. Vi ser det er lagt til grunn høyere 
oppløsning på strøm (4x4 km) enn det som ble brukt for analysene i 2010 (20x20 km). Vi registrerer 
at bruk av høyere oppløsning på strøm-data, generelt ser ut til å vise større influensområder for 
oljeutslipp sammenlignet med tidligere studier. Selv om oljedriftmodellene nå gir en mer detaljert 
beskrivelse av strømforholdene, så antar vi at det fremdeles er begrensinger knyttet til strømdata, og 
hvordan oljen vil kunne drifte i helt kystnære områder og i områder med spesielle strømforhold, eks 
som de strømsterke områdene og sundene som finnes flere plasser i Lofoten og Vesterålen. Figurene 
på treffsannsynligheter på land viser eksempelvis at overraskende liten olje kommer inn til kysten fra 
punktene i Nordland IV, ut i fra at utslippene skjer svært kystnært. Vi antar at dette skyldes den 
sterke kyststrømmen som påvirkes strømbildet i modellkjøringene, men vi lurer på om mer olje ville 
kunne forventet å gå inn mot land i et mer reelt strøm/vær/vindbilde. Dette er usikkerheter som er 
viktig å ta med i videre vurderinger, og som kan medføre forventinger til ennå høyere stranding enn 
det analysene viser. 

I oppsummeringsrapporten og i underlagsrapporten på oljedrift er det presentert kart som viser 
treffsannsynligheter på land. Vi savner oversikter/tabeller som synliggjør de beregnede 
treffsannsynlighetene for de ulike punktene. Vi kan ut i fra kartene lese ut at det er svært høye 
treffsannsynligheter, men det er vanskelig å hente ut noen eksakte verdier.

Vi registrerer at resultatene fra oljedriftsmodelleringene generelt for alle utslippspunktene viser 
store influensområder. Vi har oppsummert noen resultater fra oljedriftsberegningene under, som 
viser svært høye treffsannsynligheter av olje til land, korte drivtider til land og store 
strandingsmengder emulsjon. 

 De modellerte lokasjonene er svært kystnære, med avstander på 27 – 51 km fra nærmeste 

land, bortsett fra N-O9 i Nordland VI som er 106 km fra land. 

 Det er 70-90 % sannsynlighet for at oljen når land for utslipp fra punktene i Nordland V, 

Nordland VI, Nordland VII og Troms II vektet i forhold til sannsynligheten for de ulike rater og 

varigheter. Det er 50-70 % sannsynlighet for at oljen når land for utslipp fra punktene i 

Nordland IV, samt punkt N-O9 i Nordland VI. Dette er svært høye treffsannsynligheter.
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 Forventede ankomsttider til land (50-persentilen) varierer fra 2,29 - 7 døgn, mens 95-

persentilen varierer fra 0,67 til 2,04 døgn for alle lokasjonene, bortsett fra utslippspunkt N-

O9 som viser hhv. 15,04 døgn (50-persentilen) og 7 døgn (95-persentilen). Dette er svært 

korte drivtider til land, og svært kort tid å respondere på i forhold til oljevernberedskap.  

 Resultatene viser strandingsmengder emulsjon (sommer) fra 14290 – 42842 tonn for 50-

persentilen (forventningsverdien) for alle punkter, bortsett fra N-O9 som viste 1492 tonn 

strandet emulsjon. Videre viste 95-persentilen strandingsmengder fra 26523 – 82055 tonn 

for alle punkter. Dette er ekstremt høye strandingsmengder. Til sammenligning var 

oljeutslippene fra Full City, Server og Godafoss på menger fra 100-500 tonn olje (noe mere 

emulsjon).

 Strandingsmengder emulsjon etter effekt av 8 havgående oljevernsystemer, viser fra 6457 –

16388 tonn emulsjon ved 50-persentlien (forventningsverdien), for alle punkter bortsett fra 

N-O9 som viste 544 tonn emulsjon. Videre viste 95-persentilen strandingsmengder fra 10148 

– 43952 tonn emulsjon for alle punkter. Dette er ekstremt høye strandingsmengder emulsjon 

etter effekt av en beredskap som er mere omfattende en det som er vanlig å legge til grunn.

Dette er tall som viser omfattende utfall i analysene. Vi mener at disse høye tallene og tilhørende 
utfordringer ikke vektlegges i tilstrekkelig grad i oppsummeringsrapporten fra OED. 

Miljøkonsekvenser

For alle analyserte lokasjoner viser konsekvensvurderingene et betydelig potensial for 
store miljøkonsekvenser. Uhellsutslipp av olje i områdene som vurderes i 
kunnskapsinnhentingen vil med høy sannsynlighet føre til konsekvenser både for sjøfugl, 
marine pattedyr og strandmiljø, og for flere arter svært alvorlige konsekvenser. Vi er også 
bekymret for hvilke konsekvenser oljeutslipp vil kunne ha for de store silde- og 
torskebestandene som gyter i området. Det er usikkerheter knyttet til de samlede 
konsekvensene for samspillet mellom arter og det helhetlige økosystemet ved eventuelle 
uhellsutslipp, slike vurderinger er ikke gjort i kunnskapsinnhentingen. Siden ingen av 
analysene slår lavt ut, foreligger det heller ikke noe sammenligningsgrunnlag som 
tydeliggjør hvor høyt analysene slår ut, i forhold til de nivåene som er vanlig å se ved 
miljørisikoanalyser for aktivitet på norsk sokkel. 

For de ni utslippspunktene er det gjennomført miljørisikoanalyser basert på oljedriftsberegningene. 
Så langt vi kan se er alle relevante artsgrupper og arter inkludert. For de artene det ikke foreligger 
underlag til å gjøre kvantitative vurderinger er det foretatt kvalitative vurderinger. Det er presentert 
mange og omfattende resultater fra analysene, som gjør det mulig å vurdere utfallene i analysene 
knyttet til kombinasjonen av ulike rater, varigheter, områder og arter. 

Miljøkonsekvenser er utredet etter en metode hvor det er en kopling mellom oljemengdekategorier, 
beregnede bestandstap og videre konsekvenskategorier. Metoden er egnet til å se variasjoner i utfall, 
men sier ikke noe om faktisk forventet konsekvens, da det er knyttet store usikkerheter til hvilke 
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konsekvenser oljeutslipp av ulike mengder vil kunne medføre. Eksempelvis vurderes bestandstap på 
5-10 % med 25 % mulighet for utfall i konsekvensklasse mindre eller betydelig, og 50 % sannsynlig for 
utfall i moderat konsekvens, i benyttet metodikk. I sjøfuglrapporten utarbeidet for forvaltningsplan 
Norskehavet vurderte NINA bestandstap på 5-10 % for sjøfugl åpent hav til å medføre alvorlig 
konsekvens. Sånn sett vil utfallene variere med metode som benyttes, og resultatene må ikke leses 
som faktiske utfall. Dersom NINAs vurderinger hadde vært benyttet i foreliggende analyser, det blitt 
en stor andel utslag i alvorlig miljøkonsekvens for alle lokasjonene også ved de laveste rate- og 
varighetskombinasjonene (1500 Sm3/d i 2 døgn og 750 Sm3/d i 2 døgn). 

Sjøfugl

Resultatene viser et betydelig potensial for høye bestandstap og store miljøkonsekvenser 
for sjøfugl. Det er gjennomgående beregnet størst miljøkonsekvenser for lunde og alke, 
men det er også beregnet store miljøkonsekvenser for flere andre sjøfuglarter. Dette 
utgjør potensielle skader på sjøfugl av både nasjonal og internasjonal betydning, og flere 
arter som står oppført på den norske rødlisten. For sjøfugl kunne det vært hensiktsmessig 
og benyttet strengere skadenøkler enn det som er brukt.  De ville gitt betydelig høyere 
utfall i alvorlighetsgraden i miljøskade for de ulike beregnede bestandstapene. 

Røst danner med sine 5 store og et utall mindre øyer Europas nest største ansamling av hekkende 
sjøfugl og talte i 2008 442 281 par, der lunde utgjorde 96 % av alle hekkende sjøfugl på Røst med 425 
400 par. Røst hadde i 2008 25 %, 7,5 % og 7 % av hhv. den nasjonale, europeiske og globale 
lundebestanden. Toppskarvbestanden på Røst utgjorde i 2008 7,1 %, 2,2 % og 2,2 av hhv. den 
nasjonale, europeiske og globale bestanden. På samme måte utgjorde teistbestanden på Røst 4,9 %, 
1 % og 0,5 %. Disse hekkebestandene har altså internasjonal betydning (dvs ≥ 1 % av europeisk eller 
global bestand). Overvintrende praktærfugl opptrer også i så store antall at de utgjør en 
internasjonal viktig bestand.  På nasjonal basis er det også forventet at Røst innehar 50 % av både 
stormsvale og havsvale. 

Tar vi med hele Lofoten mer enn dobler vi listen av internasjonalt viktige bestander, som øker fra 4 til 
10 arter. De artene som kommer i tillegg er overvintringsbestandene av gulnebblom og islom og 
hekkebestandene av storskarv, havørn, svartbak og krykkje. Av artene som opptrer i og utenfor 
Lofoten er gulnebblom både oppført på den globale rødlista og den norske som nær truet (NT). Siden 
rødlista fra 2006 har 5 arter som hekker i Lofoten fått en forverret status i den siste 
rødlistevurderingen fra 2010 (se tabell 1). Rødlistestatusen i tabell 1 viser hekkefugl i Lofoten som 
opptrer på norsk rødliste med endringer fra 2006 til 2010. 

Det er identifisert flere Særlig verdifulle områder (SVO) for sjøfugl langs Helgelandskysten. Langs 
Helgelandskysten finnes flere mindre fuglefjell som Fugløya i Gildeskål og Lovunden der lunde 
dominerer, men det er koloniene av de kystnære artene som kjennetegner kysten av Helgeland.  
Spesielt er områdene rundt Sømna og Vega viktige hekkeområder for toppskarv, storskarv, ærfugl og 
måker, deriblant den truete underarten av sildemåke (Larus fuscus fuscus).  Helgelandskysten er i dag 
det viktigste området for nordlig sildemåke i Norge.  Saltfjorden og Sjerstadfjorden (Saltstraumen) 
ved Bodø omfatter svært viktige områder for sjøfugl i vinterperioden.  I Norskehavet forventes større 
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konsentrasjoner lundefugl utenfor Nordlandskysten tidlig høst. Krykkje forventes i større tettheter 
langs kysten av Norskehavet i april-mai samt lenger ut til havs i juli-mars. 

Tabell 1. Hekkefugl i Lofoten som opptrer på norsk rødliste med endringer fra 2006 til den siste 
rødlistevurderingen fra 2010. Gulnebblom overvintrer kun i farvannene rundt Lofoten og er den 
eneste som også står oppført på den globale rødlista.

Art Norsk Rødliste 2010 Norsk Rødliste 2006 Global Rødliste

Lomvi CR CR
Krykkje EN VU
Teist VU NT
Lunde VU VU
Alke VU˚ LC
Makrellterne VU˚ VU
Fiskemåke NT LC
Gulnebblom NT NT NT
Tyvjo NT NT
Hettemåke NT NT
Havhest NT˚ LC
Stormsvale NT˚ NT˚

Mange av artene som lever i det nordøstlige Norskehavet har en negativ bestandsutvikling og er 
svært sårbare for tilleggsbelastninger utover de belastningene de allerede utsettes for. Eksempelvis 
har lunde på Røst hatt en dramatisk bestandsnedgang, og bestanden er nå kun på 24 % av det den 
var i 1979. De 6 siste sesongene har det ikke blitt produsert én eneste unge på Røst. Det er derfor 
forventet at nedgangen vil fortsette de neste 5 år.

For Lokasjon N-013 i Nordland VI er utblåsningsscenario med rate 4500 Sm3/døgn i 2 døgn modellert. 
Det ble beregnet 28 % sannsynlighet for en 1-5 % reduksjon av lundebestanden, 22 % sannsynlighet 
for 5-10 % bestandstap, 44 % sannsynlighet for 10-20 % bestandstap og 5,5 % sannsynlighet for 20-30 
% bestandstap som følge av akuttutslipp i hekkesesongen. Det er imidlertid viktig å være klar over at 
en ikke trenger å få utslag på > 30 % tap for at effekten på lengelevende arter som alkefugler blir 
alvorlig. Dersom en øker voksendødeligheten i en bestand med fem prosentpoeng, vil det kunne få 
store konsekvenser hos lengelevende arter. Dette kan kanskje lyde bagatellmessig, men merk at 
endringen ikke reflekterer en 5 % økning av tidligere dødelighet. For alkefuglene er f.eks. den årlige 
dødelighet normalt på 5-10 % (dvs. en overlevelse på 90-95 %). Om denne økes med fem 
prosentpoeng til 10-15 % (dvs. en overlevelse på 85-90 %), er m.a.o. dødeligheten 50-100 % høyere 
enn normalt. For lunde på Røst er den gjennomsnittlige årlige voksenoverlevelsen beregnet til 90 % 
(Anker-Nilssen pers.med.). Dersom et enkelt oljesøl tar ut 5 % av bestanden, vil den forventede 
dødeligheten øke med 50 % i det året det inntreffer (se fig 1). Følgelig vil det faktiske 
skadepotensialet være verre enn det som framstilles i miljørisikoanalysen med de skadekategoriene 
som der legges til grunn. Dette i tillegg til at mange sjøfuglbestander sliter og har slitt med 
bestandsnedgang i en årrekke med rekrutteringssvikt, gjør bestandene ekstra sårbare for ytterligere 
negative påvirkninger.
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Figur 1. Fremstilling av sammenhengen mellom bestandstap og økning i forventet dødelighet for 
lunde på Røst ved akutt oljeutslipp.

Resultatene i miljørisikoanalysen viser:

 100 % sannsynlighet for miljøkonsekvenser ved oljeutslipp i lokasjonene i Troms II, Nordland 

VII, Nordland VI og Nordland V, og for N-L2 i Nordland IV (vektet for alle rate- og 

varighetskombinasjoner). For øvrige punkter er det fra 93-99 % sannsynlighet for 

konsekvenser. For kondensatutslippene i Nordland VII og Nordland IV er det fra 80-97 % 

sannsynlighet for konsekvenser. Dette innebærer at konsekvenser kan forventes ved 

eventuelle uhellsutslipp av olje/kondensat.

 Videre er det svært høye sannsynligheter for betydelige til alvorlige konsekvenser ved de 

beregnede utslippene av olje (vektet for alle rate- og varighetskombinasjoner). Det er fra 64 

– 84 % sannsynlighet for betydelig eller alvorlig miljøkonsekvens ved oljeutslipp i Troms I, 

Nordland VII, Nordland VI og Nordland V, bortsett fra punkt N-O9 som viser hhv 52 % og 60 % 

sannsynlighet for betydelig eller alvorlig konsekvens. 

Også for kondensatutslippene i Nordland VII og Nordland IV er det svært høye 

sannsynligheter for betydelig og alvorlig konsekvens, fra 21 - 56 % sannsynlighet (vektet for 

alle rate- og varighetskombinasjoner)

 For de største utslippene som er vurdert, er det beregnet 100 % sannsynlighet for >30 % 

bestandstap og 100 % sannsynlighet for alvorlig miljøkonsekvens for en eller flere 

sjøfuglarter ved olje/kondensatutslipp i punktene i Troms II, Nordland VII, Nordland VI 

(bortsett fra N-O9) og Nordland V. Dette er de høyeste utslagene på bestandstap og 

miljøskade som er mulig å oppnå i metodikken som er benyttet. For Nordland IV og N-09 er 
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det beregnet fra 20 % bestandstap og opp, og 100 % sannsynlighet for betydelig og alvorlig 

miljøkonsekvens. Kondensatutslipp i Nordland VI gir 75 % sannsynlighet for betydelig og 

alvorlig miljøskade. 

Følgende oppsummeringer er gitt for de enkelte områdene i miljørisikoanalysen:

 N-O1: “Et oljeutslipp i Troms II vil potensielt kunne ha svært negative konsekvenser for en 

rekke sjøfuglarter“.

 N-O6, N-O8: “ Et oljeutslipp i Nordland VII vil potensielt kunne ha svært negative 

konsekvenser for en rekke sjøfuglarter. De viktigste hekkekoloniene som vil kunne bli påvirket 

er i det nordlige Vesterålen samt Sør-Fugløy og Nord-Fugløy.“

 N-O9, N-O13, N-L3: “Et oljeutslipp i Nordland VI vil potensielt kunne ha svært negative 

konsekvenser for en rekke sjøfuglarter. De viktigste hekkekoloniene som vil kunne bli påvirket 

er på Røst og i det nordlige Vesterålen, men også beiteområder langs kysten av Lofoten og 

Vesterålen vil kunne gi betydelige tapsandeler av sjøfugl.“ 

 N-O14: “Et oljeutslipp i Nordland V vil potensielt kunne påvirke noen av de største 

sjøfuglkoloniene i Norge, og ha svært negative konsekvenser for en rekke sjøfuglarter.“ 

 N-O14, N-L1 og N-L2: “Et oljeutslipp i Nordland IV av en viss størrelse vil kunne treffe Lofoten, 

både nordlig og sørlig kyst, grunnet havstrømmenes retning. Et større utslipp vil kunne 

påvirke Vestfjorden, Lofoten og Vesterålen, i tillegg til Helgelandskysten. Influensområdet 

(vektet for alle rater- og varighetskombinasjoner) viser 35-50 % sannsynlighet for treff av olje 

på Røst“ (N-O14, N-L2) (50-70 % for N-L1).

Marine	pattedyr

Langs Helgelandskysten, i Lofoten og Vesterålen og videre nordover er det både større om mindre 
kolonier av kystselene havert og steinkobbe. For kystsel viser resultatene fra 70 – 100 % 
sannsynlighet for miljøkonsekvenser ved oljeutslipp (vektet for alle rate- og varighetskombinasjoner) 
i alle lokasjonene (Troms II, Nordland VII, Nordland VI og Nordland V, og Nordland IV). Videre er det 
24 – 53 % sannsynlighet for betydelig og alvorlig miljøkonsekvens i lokalitetene i Troms II, Nordland 
VII, Nordland VI (bortsett fra 15 % for N-O9) og Nordland V. For lokasjonene i Nordland IV er det 
beregnet fra 7 % - 16 % sannsynlighet for betydelig og alvorlig miljøskade.  Det er veldig høye utslag i 
miljøkonsekvenser, men noe lavere utfall i de alvorligste skadekategoriene enn for sjøfugl.

Det er gjennomført kvalitative vurderinger av mulige konsekvenser for hval. Vi registrerer at hval er 
vurdert med høyere konsekvenspotensial i de vurderte områdene, sammenlignet med områder hvor 
det er petroleumsvirksomhet i dag. Konsekvenspotensialet er vurdert størst for vågehval, grindhval 
og spekkhogger, for lokaliteter med estimert influensområde i Vestfjorden (N-O13, N-O14, N-L1 og N-
L2). Dette skyldes at det periodevis kan forekomme store forekomster av disse artene i 
utredningsområdene, spesielt i Vestfjorden. For spekkhogger er eksempelvis konsekvensene vurdert 
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som moderate til betydelige ved utslippsvarighet på 2 døgn, og som alvorlige ved utslippsvarlighet på 
50 døgn. 

Fisk	

Vi er bekymret for hvilke konsekvenser et større oljeutslipp vil kunne ha for tidlige 
livsstadier av nordøstarktisk torsk og norsk vårgytende sild, og videre fiskebestandene.

Områdene for kunnskapsinnhentingen er hovedgyteområde for både norsk arktisk torsk og norsk 
vårgytende sild, som i tillegg til å være svært store og viktige fiskebestander, er nøkkelarter i 
økosystemene i Norskehavet og Barentshavet. Det vil si at de er viktige faktorer for å sikre samspillet 
mellom de ulike artene i det helhetlige økosystemet. Konsekvensvurderingene viser at det kan være 
høye sannsynligheter for betydelig miljøskade ved oljeutslipp tilsvarende de høyeste ratene og 
varighetene, fra lokasjoner i Troms II (78 %), Nordland VII (45 %), Nordland VI (45 %) og Nordland V 
(15 %). Ved lavere rater og varigheter viser resultatene betydelig lavere konsekvenspotensial.  
Siden områder i kunnskapsinnhentingen utgjør hovedgyteområde for viktige nøkkelarter i 
økosystemet, og det periodevis vil være store forekomster av fiskeegg og –larver i vannmassene, 
mener vi at det er grunn til å vise ekstra varsomhet, selv om analysene ikke viser store tapsandeler 
egg og larvere ved de lavere ratene og varighetene. Det er viktig å legge til grunn at det kan være 
store usikkerheter knyttet til både resultatene av konsentrasjonsberegningene av hydrokarboner i 
vannsøylen, samt beregningene av tapsandeler fiskeegg og –larver og hvilken betydning tap av egg-
og larver vil kunne ha på fiskebestandene. 

Koraller

Ved akutte utslipp er det generelt forventet liten og lokalt begrenset eksponering av eksisterende 
korallrev og svampsamfunn. I tilfellene der eksponeringen av eksisterende korallrev og 
svampsamfunn blir langvarig, vil det kunne forekomme skader på lokale korallrev og svampsamfunn 
som det vil ta lang tid å restituere (> 10 år). 

Strand

Resultatene i oljedriftmodelleringene viser svært høye strandingssannsynligheter, og høye 
kondensatmengder inn til strand. Dette innebærer et betydelig potensiale for skader på stranda. 

For strand viser resultatene i analysene fra 50 % – 90 % sannsynlighet for miljøkonsekvenser ved 
oljeutslipp (vektet for alle rate- og varighetskombinasjoner) i alle lokasjonene i Troms II, Nordland VII, 
Nordland VI og Nordland V, og Nordland IV (bortsett fra 36 % i N-O9 som har lengst avstand til land).  
Videre er det fra 6 % – 19 % sannsynlighet for betydelig og alvorlig miljøkonsekvens i lokalitetene i 
Troms II, Nordland VII, Nordland VI og Nordland V. For lokasjonene i Nordland IV er det ikke beregnet 
sannsynlighet for betydelig og alvorlig miljøskade, vektet for alle rate- og varighetskombinasjoner av 
utslipp. Ved de høyeste utslippsratene og varighetene er det beregnet sannsynligheter for betydelig 
miljøskade i disse områdene. Stranda er leveområdet for en rekke arter, og skader i store områder 
strandmiljø over flere år, vil være alvorlig både for strandmiljøet selv, samt artene som bruker 
stranda som leve- og/eller næringsområde.
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Beredskapsanalysen viser betydelige utfordringer mhp oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen. 
Kysten i det nordøstlige Norskehavet er kompleks, spesielt i områdene på Helgelandskysten. Ved 
påvirkning i disse områdene vil det kreve enorme ressurser for å fjerne eventuell olje. Et eksempel er 
verdensarvområdet på Vega. Rundt øya er det enorme mengder øyer og grunner, hvor det vil være 
svært vanskelig om ikke umulig å rydde etter et eventuelt uhellsutslipp. 

Effekt	av	beredskapstiltak

Gjennomførte analyser viser at en beredskap på 8 havgående systemer, som er mye mer 
omfattende enn det som vanligvis legges til grunn i beredskapsplanlegging, i liten grad vil 
redusere det betydelige potensialet for store miljøkonsekvenser som kan forventes ved 
uhellsutslipp i det nordøstlige Norskehavet. 

Effekt av oljevernberedskapstiltak er vurdert for tre scenarioer med høyt konsekvenspotensial for 
sjøfugl.  I analysen står det: ”Analysene av effekt av beredskapstiltak viser en tydelig nedgang i de 
mer alvorlige konsekvensene (store bestandstap og lang restitusjonstid) for sjøfugl, særlig i vår- og 
sommersesongen. Effekten er mindre i høst- og vintersesongen fordi det i denne perioden vil være 
vanskeligere værforhold og begrensinger i lys for effektiv oppsamling av olje på havoverflaten”.

Vi ønsker å påpeke at selv om beredskap har effekt i analysene ved at olje fjernes, og dette gir utslag 
på miljøkonsekvenser ved at utslag i alvorlighetsgrad reduseres noe, viser resultatene at 
beredskapen i liten grad reduserer de alvorlige utfallene i miljøkonsekvenser. Miljøkonsekvensene er 
fremdeles svært høye etter effekt av 8 havgående beredskapsfartøyer i barriere 1 og 2, ved utslipp 
på 4500 Sm3 /døgn, med 15 døgns varighet.

 I Nordland VI (N-O13) er det beregnet ca 80 % sannsynlighet for alvorlige og betydelige 

miljøskade, og 38 % og 40 % sannsynlighet for alvorlig miljøskade i vår- og sommerperioden 

etter at effekten av 8 beredskapssystemer på åpent hav er beregnet.

 I Troms II (N-O1) er det tilnærmet 95 % sannsynlighet for alvorlig og betydelig miljøskade, og 

hhv ca 45 % og 55 % sannsynlighet for alvorlig miljøskade i høst- og vinterperioden etter at 

effekten av 8 beredskapssystemer på åpent hav er beregnet.

 I Nordland VII (N-O6) er det tilnærmet 100 % sannsynlighet for betydelige og alvorlige 

konsekvenser, og hhv. Ca 80 % og 72 % sannsynlighet for alvorlig miljøskade i høst- og 

vinterperioden etter at effekt av 8 beredskapssystemer på åpent hav er beregnet. 
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Miljørisiko	

DN er uenige i sammenstillingsrapporten/sammendragets framstilling av at miljørisikoen 
er gjennomgående lav i analyseområdet. Vi mener denne framstillingen bidrar til å 
bagatellisere de store miljømessige utfordringene i analyseområdet. Vi er også uenige i 
framstillingen av at miljørisikoen er sammenlignbar med andre området hvor det drives 
tilsvarende aktivitet. Vår forståelse er at miljørisikoen som fremkommer i de nye 
analysene viser betydelig høyere miljørisiko sammenlignet med andre områder det drives 
tilsvarende aktivitet på norsk sokkel.

I sammenstillingsrapporten og sammendraget av denne framstilles miljørisikoen i området som lav. 
Siden miljørisikometodikken ikke konkluderer med lav eller høy miljørisiko, går vi ut i fra at dette er 
OED sin vurdering.  I sammendraget står det; “Vurderingene av miljørisiko for aktivitetsbildene i 
analyseområdet viser gjennomgående lav miljørisiko fordi sannsynligheten for betydelig eller alvorlig 
miljøskade er lav. Dette på tross av at konsekvensvurderingene isolert sett viser et betydelig potensial 
for store miljøkonsekvenser.“

I omtalen av miljørisiko eksempelvis for sjøfugl står det at returperioden for alvorlig miljøskade 
tilsvarer én hendelse per 7 500 år med leteboring i Nordland VI, og én hendelse per 4 400 år med 
leteboring i Nordland VII/Troms II. Dette fremstilles som så lave sannsynligheter at OED har 
konkludert med lav miljørisiko. Tallene viser at en hendelse kan skje oftere (lavere returperiode) i 
Nordland VII/Troms II enn i Nordland VI, noe som skyldes at to områder er lagt sammen. Legges alle 
tre områdene sammen, evt. også flere områder (Nordland VII/Troms II samt Nordland VI, evt også 
flere områder), blir returperioden ennå lavere. Hvordan områdene inndeles og summeres, har derfor 
betydning for miljørisikotallene som presenteres. Returperioden tilsvarende hendelser pr år, er 
presentert i figurene 9-15 og 9-16 i samlerapporten.  Enkelttallene fra figurene, som er brukt til å 
beskrive miljørisikoen (eks alvorlig miljøskade tilsvarer én hendelse per 7 500 år med leteboring), gir 
for oss ingen mening når vi skal se på miljørisikoen i området, fordi tallverdiene utgjør bare deler av 
det helhetlige bildet av miljørisiko. Vi mener det blir feil å konkludere på lav miljørisiko ut i fra disse 
enkelttallene. Videre står det at det i letefasen i disse områdene er størst relativ sannsynlighet for 
alvorlig miljøskade i enkeltmåneder. Det betyr at det i enkelte perioder er størst forventning til 
alvorlig miljøskade gitt utslipp i områder med store forekomster av blant annet sjøfugl og fisk. Dette 
er basert på forventningsverdien av utslipp (hvor sannsynlighetsfordelingen for de ulike rater og 
varigheter er ivaretatt). Vi mener det ikke er mulig å konkludere med lav miljørisiko når det er et 
betydelig potensial for de alvorligste miljøkonsekvensene gitt et uhellsutslipp. 

Vi mener det er viktigere med informasjon om hvilke utfall i miljøkonsekvenser som kan forventes 
gitt en hendelse med en tilhørende hendelsesfrekvens. Da er det er etter vår mening mye mer 
hensiktsmessig å se på figurene 7.3 og 7.5 i miljørisikoanalysen, når miljørisiko skal vurderes. Disse 
figurene viser hendelsesfrekvensen for utblåsning, og hvilket utfall i miljøkonsekvenser utslipp med 
de gitte forutsetningene (rater og varigheter) kan få, med hensyn på utslag i mindre, moderat, 
betydelig og alvorlig miljøskade. Da kan man eksempelvis for Nordland VII/Troms II i letefasen se at 
relativ sannsynlighet for betydelig eller alvorlig miljøskade er på ca 70 % innenfor en 
hendelsesfrekvens på ca. 3,0 x 10-4 (returperiode ca 1700 år). Og tilsvarende ca 75 % relativ 
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sannsynlighet for betydelig eller alvorlig miljøskade innenfor en hendelsesfrekvens på 3,0 x 10-4

(returperiode ca 3500 år) i Nordland VI.

Miljørisiko er en funksjon av sannsynligheten for et akuttutslipp og den miljøkonsekvensen som kan 
oppstå gitt at utslipp skjer. Når OED bruker frekvensene for betydelig og alvorlig miljøskade, for å 
konkludere med at miljørisikoen er gjennomgående lav, er det i utgangspunktet sannsynligheten som 
bestemmer utfallet. DN mener at utfallet i miljøkonsekvenser også må vektlegges, når miljørisikoen 
skal vurderes som høy eller lav. Med betydelig potensiale for store miljøkonsekvenser gitt utslipp, så 
mener vi at miljørisikoen ikke kan vurderes som lav. Sannsynligheten for utblåsning er generelt lav, 
men når det forventes konsekvenser gitt et uhellsutslipp, med høye sannsynligheter for store 
miljøkonsekvenser i et område med mange store og viktige bestander av sjøfugl, fisk og marine 
pattedyr, vurderer vi miljørisikoen som betydelig. I tillegg viser resultatene av effekt av beredskap 
(omfattende havgående beredskap på 8 systemer), begrenset reduksjon i potensialet for store 
miljøkonsekvenser, og videre er det fremkommet store beredskapsmessige utfordringer knyttet til 
kyst- og strandsoneberedskapen. Dette forsterker vår vurdering av at miljørisikoen gjennomgående 
er betydelig.

I sammenstillingsrapporten vurderes miljørisikoen som sammenlignbar med andre området hvor det 
drives tilsvarende aktivitet. Vi er ikke enige i denne fremstillingen. Sannsynligheten for utslipp er på 
nivå med andre områder på norsk sokkel, men miljøkonsekvensene slår betydelig høyre ut enn 
tilsvarende aktivitet i andre områder. Basert på dette er vår vurdering at miljørisikoen som 
fremkommer i de nye analysene viser betydelig høyere miljørisiko sammenlignet med andre områder 
det drives tilsvarende aktivitet på norsk sokkel.

I miljørisikoanalysen står det “Et mulig fullt aktivitetsnivå etter utbygging er ikke tatt i betraktning i 
og med at det ikke foreligger informasjon om alle mulige utslippsscenarier, men kun utblåsningsrater 
og -varigheter for potensielle oljefunn.“ Det er ikke er gjort helhetlige vurderinger av miljørisiko 
knyttet til alle tenkelige uhellshendelser som kan medføre utslipp av olje. Andre og mindre hendelser 
enn utblåsning vil også kunne bidra betydelig til miljørisikoen, spesielt i disse områdene, hvor 
resultatene viser at det også kan forventes betydelige miljøkonsekvenser ved de «mindre» 
uhellsutslippene av olje. Dette på grunn av at det er så store og viktige miljøressurser i området, samt 
at utslippslokasjonene har korte avstander til land og forekomster av miljøressurser i området. 

Miljørisiko	petroleumsaktivitet	vs.	Skipsfart

DN mener at det er store usikkerhetsmomenter knyttet til sammenligningsstudien av 
miljørisiko for skipsfart og petroleum, og vi mener den ikke bør tillegges stor vekt. Den 
bidrar til å skape et bilde av at miljørisiko knyttet til petroleumsvirksomhet i dette 
området ikke har noen betydning, noe vi mener skaper et feilaktig bilde av miljørisikoen i 
dette området.

I sammendragsrapporten står det; “For å sette det analyserte nivået av miljørisiko i en sammenheng 
er det gjort en sammenligning med miljørisiko for skipstrafikk i analyseområdet». Videre står det at 
«Resultatene viser at miljørisikobildet som følge av høyt aktivitetsnivå for oljevirksomheten generelt 
sett er lavere enn tilsvarende risikonivå som følger av skipstrafikk i området.“
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For det første vil vi påpeke at det ikke er det analyserte nivået av miljørisiko som er sammenlignet 
med skipsfart, men en miljørisiko basert på metodikken utarbeidet for skipsfart, som ikke inkluderer 
detaljerte vurderinger av miljøkonsekvenser.

Kystverkets metode innebærer at sannsynligheter for ulike utslippstyper og mengder bestemmer 
utfallet i miljørisikoanalysen, hvor hensikten er å identifisere områder langs kysten av fastlands-
Norge der risikoen for skade på miljøet og miljøressurser som følge av et oljeutslipp fra skip er 
spesielt stor. 

Ut i fra beskrivelsen av sammenligningsstudien i underlagsrapporten på miljørisiko, er det vanskelig å 
få oversikt over de forholdene som er lagt til grunn i sammenligningen, eller hvordan denne er 
gjennomført

 Inngår for eksempel skipsfart knyttet til eventuell fremtidig petroleumsaktivitet i 

miljørisikotallene presentert for skipsfart? Hvordan ville resultatene eventuelt sett ut om den 

hadde vært inkludert?

 Vi antar at metoden for beregning av sannsynligheter for utslipp for skipstrafikk og 

petroleumsaktivitet er veldig ulike, og derfor heller ikke direkte sammenlignbare. 

 Det foregår diskusjoner knyttet til hensiktsmessigheten av sannsynlighetstallene som brukes 

i analyser for å beskrive risikoen for uhellshendelse som kan medføre utslipp av olje. Siden 

det er vanskelig å tallfeste risikoen for uhellshendelser, har slike tall ikke vært benyttet i de 

siste faggrunnlagene til forvaltningsplanene. Vi tenker at slike tall kan være hensiktsmessige 

til å vurdere forskjeller i risiko for ulike uhellsscenarioer innen petroleumsvirksomheten, men 

at det er lite hensiktsmessig å sammenligne tallverdier som det er knyttet stor usikkerhet til, 

med tallverdier for skipsfart. 

 Det er foretatt sammenligninger av sannsynligheten for uhellsutslipp fra mange 

uhellsscenarioer for skipstrafikken, med sannsynlighetstall for uhellsutslipp knyttet til 

utblåsning for petroleumsaktivitet. Utblåsning utgjør bare et av flere uhellsscenarioer som 

kan medføre utslipp av olje fra petroleumsvirksomheten.

 Vi antar at oljemengdekategoriene som er presentert for petroleumsaktivitet i 

sammenligningsstudien er basert på de ratene og varighetene som er lagt til grunn i 

kunnskapsinnhentingen. Disse ratene og varighetene representerer ikke et fullstendig 

utfallsrom knyttet til mulige utslippsmengder/typer av olje knyttet til petroleumsvirksomhet.

Beredskap

Vi registrerer at beredskapsanalysen beskriver svært utfordrende forhold, og store 
begrensinger knyttet til mulighetene for å etablere tilstrekkelig kyst- og 
strandsoneberedskap for de uhellshendelsene som er vurdert i nordøstlige Norskehavet. 
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Dette sett i sammenheng med at analyser av effekt av 8 havgående oljevernfartøy ikke
reduserte potensialet for store miljømessige konsekvenser av betydning, så tviler vi på at 
det er mulig å etablere en beredskap som er tilstrekkelig til å håndtere alvorlige oljeutslipp 
i området. Utfordringer knyttet til etablering av tilstrekkelig oljevernberedskap kommer 
ikke tilstrekkelig fram i sammenstillingsrapporten.

Vår bekymring er spesielt rettet mot kyst- og strandsoneberedskapen. 

I faggrunnlaget er en beredskap i kyst- og strandsonen tilsvarende den som planlegges for Goliat-
feltet lagt til grunn i analysene av barriere 3 og 4. I det konkluderende sammendraget i 
beredskapsanalysen står det: 

“… Likevel er det gjennomgående mønsteret at de fleste scenarioene krever en mangedobling av 
Goliat-nivået mhp opptakskapasitet, både for barriere 3 og barriere 4. Selv om dette kan være 
teoretisk mulig, vurderes det som svært ressurskrevende ettersom Goliat-beredskapen allerede 
representerer den klart største dedikerte kyst- og strandsoneberedskapen som er etablert på norsk 
sokkel.“ 

“Det antas at det deler av året og ved spesielt eksponerte områder ikke vil være aktuelt med 
strandsanering. Det bør derfor kunne planlegges med sikring av olje som er kommet på land og at 
opprensning vil bli foretatt når det er mer effektivt å aksjonere i stranda.”

“Scenarioene som analyseres gir med få unntak store emulsjonsmengder inn til kyst og strandsonen 
og spredning over betydelige områder. Selv om det er relative variasjoner mellom scenarioene, er det 
noen klare tendenser mht. beredskapsutfordringer i barriere 3 og 4.“  

 Kapasitet: “Resultatene viser gap mellom de definerte kapasitetene og emulsjonsmengdene 

som skal håndteres, og også gap i responstid. Gapene er gjennomgående betydelige med en 

vesentlig kapasitetsmessig underdekking. Gapet skyldes først og fremst størrelsen på 

innkomne emulsjonsmengdene, og ikke at effektiviteten er lav”.

 Ressurser, logistikk og infrastruktur: “Det kan likevel slås fast at emulsjonsmengdene og 

geografisk utbredelse av strandingsområder overstiger nivåer man tidligere har erfaring med 

i fra kyst- og strandaksjoner i Norge. Sett i lys av at betydelig mindre utslipp erfaringsmessig 

ofte medfører store logistikkutfordringer, er det nærliggende å anta at de største scenarioene 

her vanskelig vil kunne håndteres uten betydelig operasjonell friksjon. Til sammenligning vises 

det også til erfaringer fra etableringen av Goliat-beredskapen, hvor det er lagt betydelige 

ressurser i logistikkplanlegging og ressurskartlegging med mer. Med en flerdobling av dette 

behovet er den generelle vurderingen at man her står overfor svært betydelige 

logistikkutfordringer.“
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 Områdeutfordringer: “flere av kyststrekningene har grunne og urene farvann som setter 

begrensinger for fartøysoperasjoner, og eksponerte eller bratte strandsoner som kan være så 

å si utilgjengelige for personell”.

Knyttet til de store utfordringene i analyseområdet står det i sammenstillingsrapporten; “Det må 
likevel understrekes at krevende farvann, strandtopografi og værforhold er vanlig for store deler av 
norskekysten, og at forholdene i analyseområdet i oljevernsammenheng ikke skiller seg avgjørende ut 
i negativ retning. “Til dette må det kommenteres at forholdene over i kombinasjon med den 
særdeles kystnære aktiviteten som er analysert, med svært korte strandingstider og svært store 
emulsjonsmengder inn til land, samt mange sårbare og verdifulle naturresurser, og komplekse 
kystområder, må utgjøre svært store utfordringer i oljevernsammenheng. 

Regulære	utslipp

I sammendraget i hovedrapporten står det at; “Modelleringen av utslipp av produsert vann viser at 
påvirket område med mulighet for skade er meget begrenset. Kunnskapen om effekter av produsert 
vann og borekaks i høyproduktive områder er begrenset, men basert på dagens kunnskap om effekter 
av produsert vann generelt, er det lite trolig at estimerte utslipp vil gi effekt på bestander i 
analyseområdet.” 

Vår vurdering er at det fremdeles er usikkerheter knyttet til mulige effekter av regulære 
utslipp, og at slike usikkerheter tilsier at virkninger av regulære utslipp ikke kan utelukkes i
de høyproduktive områdene i Lofoten/Vesterålen og nordover. 

Utvalgte	lokasjoner	og	modelleringer

Modelleringer av borekaks og produsert vann burde vært lokalisert i områder hvor det er 
utfordringer knyttet til slike utslipp. Produsert vann burde vært analysert i de 
høyproduktive områdene med store mengder plankton, og fiskeegg og- larver i 
vannmassene. Borekaks burde vært modellert og vurdert i forhold til områder med sårbar 
flora og fauna avdekket av MAREANO.

Hvis en sammenligner plasseringen av de utvalgte lokalitetene som det er gjort modelleringer for, så 
ligger ingen av disse nord for Bodø. En ser videre at leteboringene, hvor det er sett på konsekvenser 
av kaksutslipp - er plassert i områder hvor det ikke er kjente forekomster av koraller eller svamp. 
Dette til tross for at flere av de 17 aktivitetspunktene ligger i områder hvor det er påvist svamp eller 
koraller. Modelleringer for produsertvann er gjort for lokaliteter som heller ikke ligger i områder med 
påvist koraller eller svamp, og det er dessuten valgt lokaliteter som ligger utenfor hovedgyteområdet 
for torsk til tross for at hele 7 av de 17 aktivitetspunktene ligger innenfor dette hovedgyteområdet. 
VI kan ikke se noen begrunnelse for valg av nettopp disse lokalitetene.
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Underlagsrapportens	vurderinger	av	regulære	utslipp	og	totalbelastningen	

i	utredningsområdet

I underlagsrapporten vurderes det at tilleggsbelastning som følge av regulære utslipp fra 
den skisserte utbyggingen, sannsynligvis vil være lite, men at det ikke kan utelukkes at en 
større utbygging og tilleggsaktiviteten som følger med denne, vil kunne utgjøre vesentlige 
bidrag til totalbelastningen i området. Vi mener at usikkerheten knyttet til mulige 
langtidseffekter fra regulære utslipp, også må knyttes opp mot denne vurderingen.  

Hentet fra underlagsrapporten: 

Havområdene utenfor Lofoten er svært produktive og har lave nivåer av miljøpåvirkende stoffer. De 
største tilførslene av miljøpåvirkende stoffer kommer fra andre regioner. Av tilførsler som slippes ut 
direkte i dette havområdet, står skipstrafikken for den største belastningen. 

En tilleggsbelastning fra den tenkte utbyggingen vil sannsynligvis ikke utgjøre en betydelig økning i 
menneskelige tilførsler av olje i dette havområdet. Det bør likevel tas inn i betraktningen at en økt 
petroleumsvirksomhet vil gi økt aktivitet, i hovedsak i form av skipstrafikk, og dermed økte utslipp 
også fra denne sektoren. Den totale belastningen fra ny petroleumsvirksomhet vil også øke i takt med 
nye utbygginger, og selv om scenarioene som her er skissert (2 leteboringer og 3 
produksjonsinstallasjoner), utgjør relativt små utslipp, vil en tilleggsbelastning fra framtidig større 
utbygging av havområdet kunne utgjøre en vesentlig økning i menneskelige utslipp i 
utredningsområdet. Utslipp av boreavfall på havbunnen har en negativ påvirkning på lokal skala og 
det er liten grunn til å tro at boreavfall fra de skisserte leteboringene (kun 2 stk) vil utgjøre et 
vesentlig bidrag til økt belastning av utredningsområdet forutsatt at man tar hensyn til sårbare 
naturtyper på havbunnen. Korallrev er allerede utsatt for sterk menneskelig påvirkning gjennom trål-
aktivitet og en tilleggsbelastning i form av nedslamming fra boreutslipp vil utgjøre en negativ 
påvirkning nær utslippsstedet. 

Kombinerte, samvirkende effekter av klima, havforsuring og miljøgifter er lite kartlagt. 
Klimaendringer og havforsuring er to av de største utfordringene for fremtiden og endringene vil 
kunne påvirke transport, deponering, omsetning og akkumulering av miljøgifter. Tilleggsbelastning 
som følge av regulære utslipp fra den skisserte utbyggingen, vil sannsynligvis være lite, men det kan 
ikke utelukkes at en større utbygging og tilleggsaktiviteten som følger med denne, vil kunne utgjøre 
vesentlige bidrag til totalbelastningen i området.  
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Underlagsrapporten	om	samlede	effekter	på	økosystemet

Vi registrerer at underlagsrapporten påpeker at det er en viss usikkerhet assosiert til 
effekter for visse nøkkelarter som følge av de modellerte lete- og produksjonsbrønnene. 
Underlagsrapporten sier videre at det med en viss usikkerhet kan konkluderes med at de 
modellerte scenariene (dvs borekaks fra 2 stk leteboringer og produsertvann fra 3 
produksjonsinstallasjoner på gitte lokasjoner) ikke vil få noen effekt på økosystemet som 
helhet. Vi mener at slike usikkerheter tilsier at virkninger av regulære utslipp ikke kan 
utelukkes i de høyproduktive områdene i Lofoten/Vesterålen og nordover. 

De modellerte lete- og produksjonsbrønnene vil trolig ikke gi effekter på bestander i det viktige 
økosystemet i havområdene utenfor Lofoten, men det er en viss usikkerhet assosiert til effekter for 
visse nøkkelarter. De pelagiske artene som ikke har egenbevegelse; plankton, egg og yngel av fisk, er 
potensielt mest utsatt for produsert vann. Det er et stort behov for kunnskap om effekter av 
produsert vann på disse organismene i høyproduktive områder. Sårbare bentiske arter som korall og 
svamp er de artene som er mest utsatt for borekaks og nedslamming av havbunn. 
Det komplekse økosystemet som befinner seg i havområdene utenfor Lofoten er avhengig av svært 
mange viktige komponenter for å kunne opprettholdes og være i balanse. Om dette unike 
økosystemet kommer i ubalanse kan det få store følger for det marine liv og næringene som er 
tilknyttet. Det er med en viss usikkerhet at en kan konkludere at de modellerte scenariene ikke vil få 
noen effekt på økosystemet som helhet. 

Underlagsrapporten	poengterer	mangler	ved	dagens	kunnskap

Vi mener at usikkerheter knyttet til mulige negative effekter på miljø fra regulære utslipp
tilsier at virkninger av regulære utslipp ikke kan utelukkes i de høyproduktive områdene i 
Lofoten/Vesterålen og nordover. Områdene har spesiell høy tetthet av fiskelarver, og er 
hovedgyteområde for verdens største torskebestand. MAREANO-karleggingen av
havbunnen i Nordland VI, Nordland VII og Troms II, har avdekket svært artsrike områder 
med tanke på bentisk flora og fauna. Røstrevet er det største dypvannskorallrevet i 
verden, og om lag 330 korallrev er kartlagt bare i renna sør for Vesterålen og det er 
avdekket generelt store forekomster av sårbare natursamfunn av svamper. Vi anser det 
som usikkert i hvilken grad disse miljøverdiene vil kunne påvirkes av eventuelle regulære 
utslipp. Noe er nevnt i hovedrapporten, men det problematiseres i liten grad og trekkes 
lite slutninger.

Hele avsnittet gjengitt fra rapporten: 

Det er fortsatt mangler i dagens kunnskap når det gjelder forholdet mellom nivå av ulike miljøgifter 
og effekten av disse på miljøet. Vi har relativt god kunnskap om nivåene av miljøgifter i seg selv, men 
mangler gode metoder for å detektere miljøeffekter. Det er god kunnskap om utslippenes virkninger 
på sedimentfauna, men vi vet svært lite om virkninger på koraller og svamp. Det betyr at det er 
vanskelig å fastslå den reelle effekten av regulære utslipp på enkelte elementer i miljøet som det er 
stor oppmerksomhet rundt. Man har også begrenset kunnskap når det gjelder effekten av blanding 
av flere miljøgifter og enkeltforsøk viser at blanding av flere gifter kan gi akkumulert virkning som er
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mange ganger summen av de enkeltstående forventede effektene. Videre er kunnskapen om 
langtidsvirkninger av regulære utslipp og effekten av bioakkumulering av stoffer som kommer fra 
regulære utslipp begrenset. Det finnes lite kunnskap om effektene av regulære utslipp i Arktis. 
Følsomheten hos arktiske organismer er ikke systematisk forskjellig fra sårbarheten andre steder på 
sokkelen, men vi vet så langt ikke om arktiske marine økosystemer er mer sårbare enn områder 
lenger sør. Det er lite erfaring knyttet til kystnær petroleumsvirksomhet og petroleumsvirksomhet i 
høyproduktive områder. 
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