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Høringskommentarer til Kunnskapsinnhentingen om virkninger av 

petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet 

Vi viser til invitasjonen fra Olje- og energidepartementet om å gi innspill til det faglige arbeidet 
som er gjennomført i Kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det 
nordøstlige Norskehavet. Norsk olje og gass har følgende kommentarer: 
 
1. Det nordøstlige Norskehavet er nå klar for en konsekvensutredning etter petroleumsloven, 

slik at Stortinget kan veie de ulike interessene mot hverandre og beslutte om området skal 
åpnes for petroleumsvirksomhet. 
 

2. Det er en milepæl at Kunnskapsinnhentingen er gjennomført. En så omfattende samling av 
faglige dokumenter har aldri tidligere foreligget i forkant av en eventuell 
konsekvensutredning for et område på norsk sokkel. Det er gjort et grundig arbeid, og de 
fleste områdene av betydning for spørsmålet om petroleumsvirksomhet er belyst.  

 
3. Kunnskapsinnhentingen dokumenterer at det nordøstlige Norskehavet ikke skiller seg 

sikkerhets- eller miljømessig fra andre områder på norsk sokkel hvor det i dag er 
petroleumsvirksomhet. Dette var også konklusjonen til olje- og energiministeren ved 
framleggelsen av kunnskapsinnhentingsrapportene i Svolvær 23. november 2012.  

 
4. De helhetlige forvaltningsplanene for havområdene har lagt vekt på at ingen næring skal gis 

fortrinn, men at det skal skapes grunnlag for størst mulig verdiskaping fra de ulike 
næringene. Petroleumsvirksomheten bidrar i betydelig grad til norsk verdiskaping målt 
ved brutto nasjonalprodukt og er viktig for velferdsstaten. Norsk olje og gass mener derfor 
at det bør legges til rette for at alle næringer kan gis mulighet til verdiskaping også i dette 
havområdet. 

 
5. Det er to faktorer som ofte trekkes fram som spesielle for dette området: 1) Deler av 

området har betydelig fiskeriaktivitet i perioder. 2) Deler av området ligger nærmere land 
enn det tidligere har vært gjennomført leteboring og utbygging i Norge, slik at det vil stilles 
store krav til oljevernberedskap. Disse utfordringene har petroleumsindustrien arbeidet 
aktivt med i lang tid, og det finnes globale erfaringer som kan brukes som grunnlag for 
løsninger i Norge 
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Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er åsted for flere store fiskerier, hvor 
Lofotfisket etter torsk i januar til april er desidert størst. Ved å legge tidsmessige 
begrensninger på boreaktivitet og innsamling av seismikk, på tilsvarende måte som det er 
gjort en rekke steder på sokkelen, vil konfliktpotensialet mellom petroleumssektoren og 
disse fiskeriene bli betydelig redusert. Et eksempel på slike restriksjoner er vilkårene som 
ble gitt da deler av Nordland VI ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994. Ved åpning av 
disse områdene må politikerne nøye avveie hensyn til de ulike næringene, slik at det blir til 
beste for både sameksistens, miljø og verdiskapning. 
 
Eventuelle feltutbygginger i disse områdene vil kunne tilpasses tidsmessig i forhold til 
fiskeriaktivitet, samtidig som det kan forventes at det blir benyttet overfiskbare 
havbunnsinnretninger eller andre utbyggingsløsninger med minimal påvirkning på 
fiskeriene. Havområdene er også åsted for fiske etter andre arter som sei, hyse og sild. 
Disse fiskeriene vil det kunne tas hensyn til på samme måte som på andre deler av norsk 
sokkel. Den norske petroleumsnæringen har i årtier hatt sameksistens med 
fiskerinæringen høyt på agendaen, og vil fortsette dette arbeidet også i denne regionen. 
Som et ledd i dette arbeidet blir det viktig å etablere klare kjøreregler på havet, 
skreddersydd for de enkelte områder i det nordøstlige Norskehavet. 
 

6. I debatten blir det hevdet at et akutt oljeutslipp kan utslette store deler av en årsklasse fisk, 
med ødeleggende konsekvenser for fiskeriene. Miljørisikoanalysen for Norskehavet 
nordøst, utført av Det Norske Veritas (DNV), viser imidlertid at et akutt utslipp av olje på 
verst tenkelig tidspunkt i Lofoten-Vesterålen-området ikke vil medføre skader av betydning 
på torske- eller sildebestanden. Mindre enn en halv prosent av egg og yngel fra én enkelt 
årsklasse kan bli skadet. Til sammenligning tar fiskerne ut ca. 30 prosent av den voksne 
bestanden hvert år. 
 
Det er kun for de mest ekstreme utslippsscenariene, sammenlignbare med det man hadde i 
Mexicogolfen i 2010, på verst tenkelig tidspunkt og på verst tenkelig sted, hvor analysene 
viser tap av en målbar andel av én enkelt årsklasse. Årstidstilpasning av ulike faser av 
petroleumsaktiviteten vil bidra til å redusere risikopotensialet betydelig.  
 
I etterkant av ulykken i Mexicogolfen i 2010 er det utviklet utstyr for stenging av 
oljeutblåsninger på havbunnen. Slikt utstyr blir nå utplassert fire steder i verden, et av 
disse stedene er i Norge. Utstyret består av fire enheter: 
 

• Undervannsdispergering 
• Intervensjonsutstyr som kan reparere funksjonsfeil i sikkerhetsventilene, slik at 

utblåsningen kan stoppes 
• Ryddeutstyr som sikrer at man hurtig kan komme til brønnhodet for å stenge 

utblåsningen 
• Kapslingsutstyr (såkalt capping-utstyr) 

 
Dette utstyret vil kunne begrense varigheten av slike havbunnsutblåsninger, som er de 
hendelsene som gir de største konsekvensene i miljørisikoanalysene, betydelig. 
Betydningen av dette er ikke tatt hensyn til i det faglige arbeidet i Kunnskapsinnhentingen. 
For å illustrere på hvilken måte risikoen for langvarige utslipp derved er redusert, og 
derigjennom også mengden olje som kan slippe ut, har Norsk olje og gass bedt DNV 
gjennomføre analyser av hvilken effekt dette utstyret kan ha på de lokasjonene der 
miljørisikoen ble funnet å være størst. Denne rapporten vil bli oversendt departementet i 
midten av mars 2013.  
 
Deler av utredningsområdet ligger nær land, og det vil bli stilt store krav til 
oljevernberedskapen. Oljeselskapene etablerer oljevernberedskap der de har aktivitet. 
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Denne skal være robust og tilfredsstille selskapenes egne kriterier og de krav 
myndighetene stiller. Beredskapen blir dimensjonert ut fra detaljerte miljørisiko- og 
beredskapsanalyser, hvor det tas hensyn til de rådende miljøforholdene og tilstedeværelse 
av sårbare ressurser i området. Styrket oljevernberedskap vil også komme samfunnet til 
gode i form av økt beredskap mot forurensing fra annen aktivitet på havet, som skipsfart og 
fiskeri. Norsk olje og gass vil minne om det som også utredningsarbeidet viser, at det er 
større miljørisiko forbundet med skipstrafikk enn med petroleumsvirksomhet. 
 
Langs nordlandskysten skal det være en robust beredskap i tilknytning til oljevirksomhet, 
akkurat slik det er på resten av norsk sokkel. Derfor er Norsk Oljevernforening for 
Operatørselskap (NOFO) i gang med å inngå avtaler med fiskebåter og andre egnede 
fartøyer fra blant annet Nordland med tanke på deltakelse innenfor kystnært oljevern. Det 
skjer dessuten en betydelig forskning og utvikling innenfor oljevernteknologi, både når det 
gjelder tradisjonell oppsamlingsteknologi og dispergering, i NOFO-regi og i de enkelte 
oljeselskapene. 
 
Norsk olje og gass mener det ikke er faglig grunnlag for å konkludere med at det vil bli 
nedgang i reiselivsegmentet etter et uhell i den størrelsesorden som rapporten «Turisme og 
reiselivsnæring» hevder. Erfaringen fra ulike hendelser andre steder i verden viser en 
vesentlig mindre negativ effekt. Rapporten konkluderer også med at det ved ordinær 
virksomhet i hovedsak vil bli en negativ utvikling. Dette står i klar motstrid til erfaringene 
fra en rekke steder med petroleumsvirksomhet, internasjonalt og i Norge, hvor det er 
betydelige positive virkninger for reiselivsnæringen. 
 

7. Store deler av Lofoten, Vesterålen og Senja er karakterisert av negativ befolkningsvekst og 
stagnerende næringsliv. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at antallet personer med fiske 
som hoved-yrke i Lofoten og Vesterålen i løpet av de siste 30 år har blitt redusert fra rundt 
3500 til under 1600. Tilsvarende viser tall for nyrekruttering (fiskere under 29 år) en 
nedgang fra nær 1000 til drøyt 200 i dag.  
 
I delrapport “Samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i det 
nordøstlige Norskehavet” viser Menon med flere til at den gjennomsnittlige årlige regionale 
sysselsettingseffekten er på om lag 1100 ved høyt aktivitetsbilde og om lag 400 i lavt 
aktivitetsbilde. Rapporten viser også sysselsettings- og verdiskapingseffekter i forskjellige 
regioner gitt ulike aktivitetsbilder. Her fremgår det stor variasjon mellom regionene, men 
størst variasjon mellom fasene. For eksempel vil et høyt aktivitetsbilde kunne gi en 
sysselsettingseffekt på 1040 -1300 personer i driftsfasen i Lofoten og Vesterålen. 1040-
1300 arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen er et betydelig antall, og vil eksempelvis 
tilsvare 20 000-25 000 arbeidsplasser i Oslo og Akershus. Det er verdt å merke seg at 
Menon anser anslagene i rapporten som minimumsanslag på sysselsettingseffekten.  
 
Norsk olje og gass mener at også regionen som dekkes av Kunnskapsinnhentingen bør få 
muligheten til å ta del i petroleumsvirksomheten, på lik linje med de fleste andre 
kystregioner i Norge. Det vil føre til en styrking av reiselivsnæringen, blant annet ved at 
den kan basere seg mer på helårsdrift og ikke kun turistsesongen, og det vil styrke 
næringsgrunnlaget i regionen generelt slik at det blir mer attraktivt å beholde og 
videreutvikle eksisterende næringer ettersom det blir mer attraktivt å bo i regionen.  
 
Norsk olje og gass mener det er naturlig å se på den utviklingen som har skjedd andre 
steder der petroleumsindustrien har etablert seg. Eksempelvis har det i Hammerfest blitt 
skapt langt flere arbeidsplasser enn det som opprinnelig var antatt i forbindelse med 
Snøhvitutbyggingen. Finnmark får nå ny industriutvikling med arbeidsplasser og 
ringvirkninger i forbindelse med ilandføring av olje fra Skrugard- og Havis-funnene. I 
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Sandnessjøen utvikler det seg en livskraftig næringsklynge i forbindelse med Norne og 
Skarv. Tilsvarende utvikling er selvsagt også mulig i Lofoten, Vesterålen og Senja. 

 
8. Oljeproduksjonen fra norsk sokkel er nær halvert siden årtusenskiftet, og selv om dette 

volummessig til en viss grad er erstattet av gassproduksjon er det nødvendig stadig å gjøre 
nye områder tilgjengelig for leting og produksjon. Det er også viktig å minne om at det 
gjerne tar 10-15 år fra en beslutning om åpning blir fattet til det kan være produksjon fra 
området. Dessuten er nye utbygginger viktig for å beholde en nyskapende norsk 
leverandørindustri som også bruker sine erfaringer fra Norge til å øke sin virksomhet 
globalt. 
 

9. I diskusjonen rundt åpning av det nordøstlige Norskehavet trekkes ofte klimaargumentet 
inn. Norsk olje og gass mener det er viktig å minne om at norsk olje- og gassproduksjon er 
blant de minst klimabelastende i verden. Dersom forbruket i verden ikke går ned, vil frafall 
av norsk produksjon erstattes av mer klimaødeleggende produksjon fra andre steder, noe 
som gir en negativ klimaeffekt. Dersom eksport av norsk gass til Europa kommer til 
erstatning for kull til kraftproduksjon, vil den positive klimaeffekten være betydelig, 
ettersom kull er mye mer klimabelastende enn gass. 

 
Norsk olje og gass erkjenner at diskusjonen rundt konsekvensutredning og eventuell 
petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet i stor grad er en verdidebatt, med høy 
temperatur, og hvor bastante standpunkter holdes mot hverandre, og noen ganger uten hensyn 
til fakta eller faglig grunnlag. Slik Norsk olje og gass ser det, har vi nå det sterkeste faglige 
grunnlaget noen gang i forkant av en eventuell åpningsprosess. Norsk olje og gass mener at 
dette grunnlaget samlet sett dokumenterer at det nordøstlige Norskehavet ikke skiller seg 
sikkerhets- eller miljømessig i nevneverdig grad fra andre områder på sokkelen hvor det i dag 
er petroleumsvirksomhet, og at området er klart for en konsekvensutredning etter 
petroleumsloven så snart et nytt Storting er på plass. 
  

 

Med vennlig hilsen  

Norsk olje og gass 

 

 

Gro Brækken 

Administrerende direktør 


