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FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR GOLIAT

Norges Fiskarlag viser til tilsendt forslag til program for konsekvensutredning for Goliat fra
OED datert 30,  mars 2007.

Goliat ligger i følge søknaden ca 70 km vest for Sørøya og midt i et svært viktig fiskefelt hvor
det fortrinnsvis fiskes med trål etter sei og torsk.  Dette bør være en svært viktig premiss for hva
som skal gjennomføres av utredninger og hva som må besvares.  Siden dette er det første feltet
som kan komme til å produsere olje er det viktig at myndighetene setter krav til utredningen
som sikrer at planleggingen blir foretatt ut fra en langsiktig planhorisont der nye felt må
forventes blir koblet opp mot Goliatplanen.

I kapittel 4,2.2 FISK nevnes det kort en beskrivelse om fiskeressursene.  I denne sammenheng er
viktig å ta hensyn til at eventuelle endringer i det biologiske som følge av klimaendringene kan
føre til at området blir mye viktigere enn det framstår i dag, Influensområdet er allerede viktig
for noen av bunnfiskbestandene og ikke minst for lodde som er en nøkkelart i forhold til
systemets livskraft. Dette tilsier at det må foretas en framskriving av endringer i økosystemet og
konsekvenser ved et framtidig akutt utslipp på økosystemet.

Norges Fiskarlag viser til side 26-21 i programmet hvor fiskeri omtales og sporingsdata legges
ved. Det er i forslag til program benyttet årene 2001 og 2002 for å  synliggjøre fiskeriaktivitet,
og ut fra kartfigurene kan det se ut som området er lite benyttet.  I teksten vises det til at fiske
etter torsk,  hyse og sei utgjorde omkring 85% av fangsten i en tidligere periode for området
hvor Goliat er lokalisert.

Som nevnt ovenfor er området viktig for flåten,  noe som ble påpekt og delvis tatt hensyn til i
forbindelse med Snøhvitutbyggingen og legging av rørledningen.

Norges Fiskarlag krever at det legges inn et større arbeid for å framskaffe områdets betydning
for fiskeflåten og lokalsamfunnene og at de data (tall og figurer)  som presenteres samsvarer i
tid. Videre at det gjøres et arbeid for å dokumentere områdets betydning for fartøy under 24
meter,  da disse ikke omfattes av sporingssystemet.

Under pkt 4.6 omtales mulige ilandføringssteder.

Norges Fiskarlag vil understreke meget sterkt at uavhengig av løsninger som velges må det
legges opp til et tett samarbeid mellom utbygger og fiskere lokalt for enhver utbyggingsløsning
som kan bli gjennomført for å sikre at fiskefelt ikke beslaglegges. I denne forbindelse er
arbeidet med Snøhvit et eksempel til etterfølgelse. Denne kontakten bør tas så tidlig som mulig
for å unngå at forhold som utbygger vil søke å unngå,  blir synliggjort på et tidligst mulig
stadium i prosessen,

Adraase E. postadresse  Telefon Telateks  organlseeIonsnr:
Pirsenteret fiskarlaget@flskarlaget.no 73 545850 73 5468 90 Norges Fiskarlag
7462 Trondheim 938 500 290
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Ved utredning av ilandføringssteder må det klart framgå hvilke lØsninger som er mest
akseptable for utbygger.

Norges Fiskarlag viser til den vedtatte forvaltningsplan for Lofoten - Barentshavet hvor det ble
trukket en sone der det ikke skulle igangsettes nye petroleumsaktivitet,  Denne sonen ligger like
innenfor Goliatområdet.

Skal det ha noen hensikt å  sette spesielle krav til petroleumsaktiviteten slik Regjering og
Storting har uttalt,  må det legges vekt på begrunnelsen for opprettelse av sonene i forbindelse
med forvaltningsplansvedtaket.  Dette tilsier at operatør og utbygger i stedet for å  beskrive
mulige tiltak for reduksjon av utslipp,  må sannsynliggjøre at de kan bore de planlagte brønnene
og drive produksjon  uten utslipp til sjø uavhengig utbyggingsløsning som velges.  Dersom det
ikke lar seg gjennomføre å framskaffe en utbyggingsløsning som sikrer null utslipp til sjø, vil
dette bli i strid med krav satt for å drive petroleumsvirksomhet i nord.

Norges Fiskarlag leser pkt 5.3.2 -- produsert vann -  med en viss bekymring. Spesielt setningen
"produsert vann vil bli reirfsert under normal drift for alle alternativene, slik at maksimalt 5%
av det produserte vannet il 1'9 et ut. (vår understreking)"

Norges Fiskarlag forventer at man sikter seg inn på løsninger som er så stabile at man ikke
planlegger utslipp som omtalt over.  Hensikten med å være med på å akseptere begrenset
mengde utslipp,  var at det kan forekomme driftsavvik, ikke at bare 95 % skulle reinjiseres og
det øvrig kan slippes ut.

Norges Fiskarlag er kjent med at bl.a. ENI har uttalt at det er fullt mulig å drive boring og
produksjon med null utslipp til sjø, og forventer at dette blir det faktiske resultater, Det bør
derfor på en enkelt og forståelig måte presenteres for beslutningstakere og allmennheten
hvordan dette skal oppnås,

Det forventes at de tema som forslag til program for konsekvensutredning for Goliat har satt
opp, og som dekker hovedoniråde som de er pålagt utredet, blir besvart så utfyllende som
mulig spesielt for ovennevnte kommentarer,

Med hilsen
NORGES FISKARLAG

Kopi til., Medlemslag
Fiskeri-  og kystdepartementet
Fiskeridirektoratet
Miljøverndepartementet
SFT
Direktoratet for Naturforvaltning


