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        Sortland, den 26. februar 2013 

 

 

Høringskommentarer til Kunnskapsinnhentingen om virkninger av 

petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet  

Viser til invitasjonen fra Olje- og energidepartementet om å gi høringskommentarer til 
Kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige 
Norskehavet.  
 
Generell informasjon 
Lofoten og Vesterålen Petro (LoVe Petro) er en interesseforening for næringslivsbedrifter i 
Lofoten og Vesterålen. Foreningen har pr. dato ca. 200 medlemsbedrifter. LoVe Petro skal 
bidra til et optimalt samfunnsmessig utbytte av en petroleumsindustri i regionen, og jobbe 
for snarest å åpne Lofoten og Vesterålen for en petroleumsindustri basert på strenge 
sikkerhets- og miljøkrav. 
 
Utviklingstrekk i LoVe 

Lofoten og Vesterålen har i en årrekke opplevd en dramatisk reduksjon i antall sysselsatte og 

en sterk befolkningsnedgang. De siste 20 år har Vesterålen en befolkningsnedgang på 6,9 

prosent og Lofoten 3,7 prosent.  I aldersgruppen 20-40 år har befolkningen falt med 21,7 

prosent siste 20 år.   Mangel på arbeidsplasser ”tvinger” ungdommen til å flytte ut for å få 

seg arbeid etter endt utdannelse. Utviklingen fører til en stadig eldre befolknings- 

sammensetning i de fleste kommunene.   

Vekstkraften i dagens næringsstruktur klarer ikke å demme opp for den negative utviklingen. 

Selv om Lofoten og Vesterålen har enkeltnæringer med vekstpotensial, er nedgang i 

sysselsettingen i primærproduksjon for sterk til at disse klarer å erstatte avgangen med nye 

arbeidsplasser. 

 

 

Olje- og energidepartementet 
kunnskapsinnhenting@oed.dep.no  
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For å snu den negative trenden må LoVe få tilført ”nye” og flere arbeidsplasser. I delrapporten 

“Samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige 

Norskehavet” viser Menon til en årlige regionale sysselsettingseffekten ved 

petroleumsaktivitet i Lofoten og Vesterålen på om lag 1100 arbeidsplasser ved høyt 

aktivitetsbilde og 400 i lavt aktivitetsbilde. For Lofoten og Vesterålen vil 1100 nye 

arbeidsplasser bety det samme som om Oslo vil få tilført 12.200 arbeidsplasser. 

Lofoten og Vesterålen Petro har følgende høringskommentarer: 

 Det er en milepæl at Kunnskapsinnhentingen i Det nordøstlige Norskehavet er 
 gjennomført. Det er gjort et svært grundig arbeid, og de fleste områdene av 
 betydning for spørsmålet om petroleumsvirksomhet er belyst.  
 

 LoVe Petro er på linje med olje- og energiministeren som på møtet i Svolvær 23. 
 November 2012 konkluderte med at resultatene fra Kunnskapsinnhentingen viser at 
 Det nordøstlige Norskehavet ikke skiller seg nevneverdig ut fra andre områder på 
 norsk sokkel hvor det er petroleumsaktivitet i dag. Derfor mener LoVe Petro at 
 området nå er klar for en konsekvensutredning etter petroleumsloven, slik at 
 Stortinget kan veie de ulike interessene mot hverandre og beslutte om området skal 
 åpnes for petroleums- virksomhet. 
 

 En konsekvensutredning vil etter vår vurdering gi viktige svar på helt sentrale 
spørsmål om samfunns- og miljø. Utredning med utgangspunkt i lokal og regional 
kunnskap vil bidra til et bedre beslutningsgrunnlag når Stortinget skal vurdere åpning 
av feltene. 
 

 Det er alltid en risiko knyttet til næringsvirksomhet. Kunnskapsinnhentingen har vist 
at det ikke er særskilt risiko knyttet til feltene i Det nordøstlige Norskehavet. 
 

 Fiskeriene er viktige for Lofoten og Vesterålen, og har gjennom århundrer bidratt til 
bosetting og sysselsetting. Kunnskapsinnhentingen som har foregått de siste årene 
viser så langt at fiskeriene ikke er mer utsatt i Det nordøstlige Norskehavet enn i 
andre områder på norsk sokkel. 
 

 LoVe Petro legger avgjørende vekt på at det er mulig med sameksistens mellom 
fiskeriene og petroleumsnæringen.  
 

 For å bidra til sameksistens med fiskeriene er det nødvendig at de strenge 
reguleringene som myndighetene stilte i forbindelse med petroleumsaktiviteten i 
Nordland VI i 1994 videreføres ved ny aktivitet.  
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 I dag er Det nordøstlige Norskehavet utsatt for en betydelig miljørisiko gjennom den 
 daglige skipstrafikken i område. Fremtidig økning av malm over Narvik vil øke 
 skipstrafikk inn og ut av Ofotfjorden/Vestfjorden. I denne sammenheng er det 
 vesentlig å påpeke at de krav som blir stilt i forbindelse med petroleumsaktivitet i 
 område vil bidra til å redusere den totale risikoen.  

 
 Uavhengig av petroleumsaktivitet i Det nordøstlige Norskehavet må oljevern-  
 beredskapen styrkes betydelig.  
 
 Lokale ringvirkninger er et regionalt krav. For å oppnå dette må det bla. stilles krav til 
 ilandføring, forsynings- og oljevernbase lokalisert til Lofoten og Vesterålen. 

 
 

Avslutningsvis mener LoVe Petro at Lofoten og Vesterålen bør få muligheten til å ta del i 
petroleumsvirksomheten, på lik linje med de fleste andre kystregioner i Norge. Det vil 
utvilsomt føre til en styrking av næringsgrunnlaget i regionen og dermed bidra til å snu 
en negativ trend.   
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Lofoten og Vesterålen Petro 

 

Ørjan Robertsen 

direktør 


